הכרוניקה של אבו נאצר
טקסט חדש על תנועות משיחיות יהודיות בתימן
במחצית השנייה של המאה היש  -רקע ותרגום

יוסף סדר

א  .המקור  ,המאורעות והבעיות

.1

תכליתה של הרשימה שלפנינו היא לתת לקורא העברי תרגום של חיבור ערבי ,

המתאר את התנועה המשיחית בקרב יהודי תימן במחצית השנייה של המאה הי " ז ,
חיבור אשר המחקר לא הכירו עד כה  .המחבר הוא הסופר הערבי אחמד אבן נאצר

אלזידי  ,בן הדור ההוא  .חיבורו ורקע המאורעות נדונים ( בצירוף הוצאה לאור של
הטקסט במקורו ובתרגום אנגלי ) בספר חדש  ,שיצא לאור בליידן לפני

כחודשיים  .י

פרט לחגיגיות השולית הנובעת מעצם העובדה ( חסרת התקדים  ,כנראה ) ששלושה
מזרחנים  ,נוצרי  ,יהודי ומוסלמי  ,הברו יחדיו להכין מחקרן נודעת גם חשיבות מדעית
ממשית לפרסום מקור מפורט ואמין ברוב פרטיו  ,המתאר באריכות את המאורעות
ואת צעדי השלטונות הנובעים מהם  ,וגולש לדיונים בשאלת מעמדם המשפטי של
יהודי תימן  ,בעקבות

המאורעות .

המדובר הוא בשרשרת אירועים משיחיים  ,שנתפשו בעיני השלטונות המוסלמיים

כמרידה .
1

הקשחת היחס ליהודי תימן  ,בעקבות ההתרחשויות  ,ערעור מעמדם

קונינגספלד  -סדן  -סמראיי  ,שלטונות
והטקסט ( או  .הערות מקדימות

;

א. 2

עמ '

:

: 8 -5

המחבר

;

פתח  -דבר

א. 3

;

עמ '

: 36 - 9

תאריך כתיבת הטקסט

פרק א  -המחבר
ומטרתו ) ; עמ ' : 82 - 37

פרק ב  -בעיות של דיוק בתיאור ובסדר הכרונולוגי במקורנו ובמקורות אחרים  ,יהודיים

ומוסלמיים ( בו  .חשיבות מקורנו בנוגע לשני גלי המשיחיות ; ב . 2הגל המשיחי הראשון ; ב. 3
המשיחי השני ; ב . 4כמה בעיות בקשר לגל המשיחי השגי ; ב. 5

הגל

הקשר בין שני הגלים המשיחיים

והסדר הכרונולוגי של

המאורעות ) ; עמ ' : 118 - 83

פרק ג  -היבטים חברתיים ומשפטיים על

מצב יהודי תימן במאה הי " ז ( גו  .הערות מקדימות ; ג . 2ערב פרוץ התנועה המשיחית ; ג . 3פריצת

המאורעות המשיחיים ; ג. 4

נסיגת חיילי האימאם וההפחתה למחצית של תשלומי

ההיטל ; ג. 5

החזרת האדמות המופקעות ; ג . 6מצב היהודים שנתיים או שלוש שנים לפני מות האימאם ; גד .
גירוש היהודים
( ונספח

:

;

ג. 8

אחרי החזרה

ממוזע ) ; עמ ' : 158 - 119

תרגום שבעה קטעים מ  ,טבק

תרגום הטקסט של אחמד אבן נאצר

אלחלוה ' של אבן אלוזיר עם כמה

תיקוני

 : 176 - 159הוצאה ביקורתית של הטקסט הערבי של אחמד אבן נאצר ; עמ '

המקור הערבי
2

( כתב  -היד ) ;

עמ '

: 206 - 191

רשימה

נוסח ) ;

: 190 - 177

עמ '

צילומי

ביבליוגראפית .

רמז לחשיבות שילוב גישות שונות דווקא בנושא הרגיש הזה  ,ראה  :קונינגספלד  -סדן  -סמראאי ,
שלטונות  ,עמ '

.7
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יוסף שדן

המשפטי ( כעדות חסרת התקדים בפירוטה ובהירותה בטקסט שלפנינו )  ,דחיקתם

למצב חברתי וכלכלי נחותים והניסיונות לגרשם  -נתנו את אותותיהם במצב יהודי
תימן לא רק באותה תקופה  ,אלא עד סף ימינו  .עדותו של המקור שנסקור כאן לא

תסולא בפז  .זאת  ,בעימות עם מקורות מוסלמיים אחרים  ,שפגמיהם העיקריים  :זמן
מאוחר

יחסית ,

והתפרקות

חלקיות

חלקית

מעולה

המשמעת

של

של

ההיסטוריוגראפיה המדוקדקת  .חשיבותו בולטת במיוחד כאשר מעמתים אותו עם

המקורות היהודיים עשירי הדמיון וחסרי המוצקות  ,לכאורה ( אף שלעתים מקורנו
דווקא יאמת אותם  ,כנגד טענתם של היסטוריוגראפיים מוסלמים

אחרים ) .

חיבור זה מצוי בשני כתבי  -יד  .עד כמה שהדבר נוגע לכתב  -היד העתיק הנמצא
בקאהיר  3 ,אין להתפלא אולי  ,כי בשל מיקומו  ,לא התמזל מזלו והוא לא משך עד כה
את תשומת לבו של חוקר כלשהו מחוקרי יהדות תימן  .לעומת זאת מפליאה העובדה ,

שלא עלה על דעת איש כי העתק של אותו כתב  -יד  ,שהוכן בשנת
לבלר מצרי ( שכן מיקרופילמים ומכונות שעתוק טרם היו

בשימוש ) ,

הספריות הנגישות ביותר באירופה ומתואר בקטלוג המודפס

.2

1929

בקולמוסו של

שלה .

מונח באחת

4

לתועלת הקורא  ,וכדי למנוע ממנו את הטרחה לפנות אל מחקרים קודמים  ,תוך

קריאת הרשימה שלפנינו  -יסוכם כאן סדר המאורעות המשיחיים  ,אשר רבים
מקוויהם הכלליים ידועים משכבר ( ועם זאת  ,התמצית להלן כוללת כבר כמה

שיפורים  ,תודות למקור שלנו  ,אחמד אבן נאצר בן  -התקופה
בשנת

1077

להג ' רה

( 1667 - 1666

ההיא ) .

לספירה ) שטפו את יהודי תימן שני גלי משיחיות .

לפי המקור החדש  ,ניתן למנות  ,לאמיתו של דבר  ,שלושה גלים ( כלומר  ,הגל הראשון
הכיל

שני גלי  -משנה ) .

בהשפעת התנועה השבתאית נפוצה בקרב יהודי תימן תעמולה

משיחית  ,בכתב ובעל  -פה  .מכתבים נשלחו לתימן לפני התאסלמותו של שבתאי צבי ,

ובתימן עצמה הפיצו מהם עותקים רבים לקהילות השונות  .די היה בגירוי
כדי לחולל סערה ולשלהב את הציפיה לגאולה

' חיצוני ' זה

קרובה  .ציפיות אלו חסרות עדין

גיבוש  ,ורק אחרי זמן מה נפוץ בקרב היהודים גם תאריך מסוים

לגאולה  ,שבי

ןפול

השלטון ( ' יחזור השלטון '  ,אומר מחברנו ) לידי היהודים  .רבים מהיהודים מוכרים את
רכושם ( לפני צאתם להגאל  ,אף שמחברנו אינו מפרט את ארץ היעד ; עניין היציאה
לארץ  -הגאולה יודגש במקור מוסלמי

מאוחר ) .

בקרב ההמון המוסלמי מתעורר פחד ,

וכאשר מגיע המועד ואינו מביא עמו שום גאולה  ,הפחד הופך לתוקפנות  ,ומעשי ביזה
של קבוצות מההמון ושל שבטים של ערביי תימן נגד היהודים מתרחשים בכמה
3

תימור  ,מג ' אמיע

, 386

אלעאמה ללכתאב ) .

עמ '

 ( 375 - 346כעת

ראה גם

:

באוספי דאר אלכתב הכלולים באלהיאה אלמצריה

סיד  ,מצאדר  ,עמ '  . 329אשר לנוסח הערבי של כותרת החיבור ,

ראה  :אבן נאצר  ,חאדת ' ת  ,ברשימת ההפניות הביבליוגראפיות  ,בסוף המאמר  .תרגום לעברית
של הכותרת
4

:

המאורע של יהודי תימן בשנת

ספריית אוניברסיטת

ליידי

1077

( להג ' רה ) .

 , 82881וראה  :פורהבה  ,רשימה  ,עמ '  . 106ספרנו ( קונינגספלד  -סדן -

סמראאי  ,שלטונות ) הוכן על  -סמך שני כתבי  -היד ; בעיקר על סמך כתב  -היד הנמצא בקאהיר .

.
יישובים .

"

תנועות משיחיות בתימן

מושל צנעא מונע את התפשטותם של מעשים אלו

אלמתוכל ( נפטר

ב 5-

בג ' מאדא השנייה ,

1087

ן

להג ' רה

; 15

לעירו .

באוגוסט ,

113

האימאם

 1676לספירה )

עוצר ומחזיק בארמונו  ,באלסודה  ,קבוצה גדולה מנכבדי הקהילה ומתכוון להוציאם
להורג  ,אך בהשפעת אחד מאישי החצר הוא ממיר את ההוצאה להורג בעונשים

גופניים ובהסרת מצנפותיהם ( עמאאם  ,קרי

חבישתן

:

טורבאנים ) בו במקום ( ומכאן נאסרה

על כל היהודים  ,כמקובל לחשוב )  .רק אחד מהם מוגלה לארץ גזרה ( אי בים ) .

עונש זה ( גזרת העטרות  ,בפי היהודים ) מסמל  ,ככל המסתבר  ,את תחילתה של ההרעה
במעמדם המשפטי והחברתי ( אשר בו דן פרק שלם בספר החדש  ,פרק

ג) .

זמן מה אחרי כן  ,או בסמוך לכך  ,פורץ גל משיחיות חדש ובראשו עומד סלימאן
' אלאקטע '  ,מנהיג יהודי  ,אשר נוהגים בו בגינוני מלכות  ,מבחינת קישוט חיצוני

ופולחן כאחד ( גינוני המלכות הם אחד מדימויי המחבר  ,העשויים להתפרש לקורא

היהודי כגינוני משיחיות ) .

מסופר בפרוטרוט על ניסיונו לגשת לארמון מושל צנעא

ולהביא לנפילת השלטון לידיו כפרי בשל  ,במאמר  -פיו  ,בעברית ( המחבר שלנו

אומר :

' בארמית  -סורית '  ,דבר המעיד דווקא על אותנטיות תמימה ומדויקת של המסירה
שלו

;

מקור מאוחר יאמר  :עברית )  ,הניסיון נכשל  ,האיש נעצר בידי המושל  ,ולאחר

שהאימאם באלסודה מתבקש להחליט על גורלו  ,הוא מוצא להורג בצורה שיש בה

קלון  :גופתו מוקעת במקום פומבי  ,במשך כמה ימים ראשו שמוט ומתדלדל על שריד
צוואר ששוסף בחרב  ,וצחנתו מטרידה את הבריות  .תגובת השלטונות המוסלמים
מתנודדת בין הסרת מעמד ה ' חסות ' מהיהודים  ,ניסיון לשוות את מצבם לעבדים
והחרמת אדמותיהם למעשה והטלת מס כבד  ,לבין הקלות הדרגתיות בכובד המס

וניסיון להחזרת המצב האגרארי  -פיסקאלי לקדמותו  .חלק עיקרי בחיבור הוא אפוא
דיון של חכמי  -דת בשאלה  ,האם מותר ליהודים לגור בתימן  ,או שמא יש לגרשם

;

הכרעה מפורטת  ,חושפנית ומנומקת של האימאם לשלילה תקיפה למדי של זכויות

היהודים ( כ ' בני  -חסות '  ,ד ' מיים ) .

.3

מכאן ואילך הופך אפוא החיבור לסקירה רבת  -חשיבות של צעדי השלטונות אחרי

המאורעות המשיחיים  ,שנתפשו כמרד נגד השררה המוסלמית  .הסקירה מציגה ,
בסבלנות מרובה  ,את פירוט הדיונים במעמדם המשפטי כמעט מדי צעד בצעד  ,וסדרה
של חוות דעת דתיות  -משפטיות  ,עם פירוט כל הנימוקים והמסורות שהן נשענות

עליהן .

ההכרעות המפורטות הן של הרשות הדתית  -שלטונית העליונה

:

האימאם .

במלים אחרות  ,את הדיון המחמיר בבעיה ( אשר כבר הטרידה כאמור את יהודי תימן

בעבר ) המחבר קושר עם המרדנות ( קרי  :המאורעות המשיחיים ) שהפגינו

היהודים .

גם האימאם אלמתוכל  ,בפסיקה ארוכה ומפורטת בעניין שלילת זכויות היהודים -
שמחברנו טרח להעתיק במלואה  -חוזר ותולה את הקולר בפריקת העול הזו  .את

הפקודה להגליית יהודי צנעא למוזע נתן יורשו של אלמתוכל  ,אלמהדי  ,ב  1 -בשעבאן ,
1088

להג ' רה ,

29

בספטמבר ,

1677

( אמנם עבר אולי זמן עד

לביצוע ) ,

ואילו פסיקת

% 14
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אלמתוכל ניתנה ונכתבה בעצם קולמוסו

ב , % 676 -

כלומר זמן קצר קודם לכן  .גירוש

החיבור '.

היהודים למוזע הוא כבר מחוץ למסגרת העיסוק של

אפשר לראות בו

ראשון לסדרת חיבורים  ,או ראשון לתנופה חדשה של עיסוק בהלכה  ,בבעייה של

הבאים .

השארת יהודי תימן או גירושם במשך הדורות

 . 4אחד העניינים המרכזיים  ,המושך את תשומת דעתו של בודק החיבור  ,הוא הצורך
להגדיר את נקודת הראות המוסלמית של ההיסטוריוגראף  .מובן שגם ספר המחקר
שלנו באנגלית הנסב אודותיו מתרכז בנקודה זו  ,ולפיכך גם עצם כותרתו משקפת
נקודת ראות כזו

:

' שלטונות תימניים ומשיחיות יהודית ' ; גם הרשימה שלפנינו אינה

פטורה מהתמודדות עם היבט זה  .השאלה היא

באיזו מידה חודר היסטוריוגראף

:

מוסלמי למאורעות פנים  -יהודיים  ,או לפחות שח לפי תומו את מהויותיהם  ,מתוך
הבנה ' חיצונית '  ,והחוקר בן  -ימינו יכול לדלות ממנה דקויות פנימיות

?

מחברנו אינו

נמנה עם המצדדים ביהודים  ,אך הסתייגותו מהם  -כפי שנראה להלן  -בולטת
פחות מאשר אצל מחברים אחרים  ,ותכונתו כהיסטוריוגראף פרטן ונאמן מחשה על

הכל .

הצד המוסלמי בכל הפרשות הוא מרכז התעניינותו של המחבר  ,אשר דן ,

לאמיתו של דבר  ,בהשתקפות מאורעות אלו

( ) 1667 - 1666

בעיני השלטונות והממסד

המוסלמיים  ,ובעמדות מוסלמיות בעניין מצבם המשפטי והחברתי של יהודי

תימן .

אפשר להניח  ,שההרעה הבולטת במצב המשפטי והחברתי של היהודים ( לרבות הצד
הכלכלי וההיבט התעסוקתי  ,הזוכים להארה

5

בספרנו )

מצאה את תירוצה באותם

מכאן יש להסיק שהחיבור נכתב אולי זמן קצר מאוד אחרי פטירת אלמתווכל  .אשר לגירוש
היהודים למוזע  ,אצל קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '  , 117 - 103יש אמנם דיון מאוד

עקיף בגלות זו  ,אך זאת רק במסגרת פרק כולל על המעמד המשפטי והחברתי של יהודי תימן ,
שכן  ,כמנומק שם  ,מקורנו אינו מגיע עד לפרשה זו והיא כבר נדונה בפרוטרוט במחקרים אחדים ,

בעיקר על  -סמך המקורות היהודיים  .ראה למשל  :רצהבי  ,מוזע ; רצהבי  ,מקורות חדשים ; טובי ,
עיונים  ,עמ ' , 46 , 45

. 112 - 110

השווה

:

אהרוני  ,יהדות תימן ,

, 135 - 121

שהיא דוגמה לניתוק

מסוים שעושים החוקרים בין המאורעות המשיחיים  ,בזמנו של האימאם אלמתוכל  ,לבין גירוש
היהודים למוזע על  -ידי יורשו  .אמנם טובי נתקל בידיעה קצרה ( אצל אבן אלוזיר הכותב  ,כשני
דורות לאחר המחבר שלנו  ,תמצית העניינים ) אשר לפיה אלמתוכל הכין בסוף ימיו צוואה על

הגליית היהודים  ,ובצדק רומז לכך בספרו  :טובי  ,עיונים  ,עמ '  . 111 - 110המקור הקדום שלפנינו
מציג לקורא את החוליה המקשרת  ,שהיתה ידועה עד כה רק באופן חלקי  :פסק  -הלכה ( לא צוואה
גרידא ) ,

ודיונים משפטיים  ,עם כל גוני הדעות  ,בקרב מלומדי התקופה  ,והכרעתו לטובת

המחמירים  .אמנם לכאורה השתפר יחס אלמתוכל ליהודים בסוף ימיו והוא החזיר להם רכושם

שהוחרם .

ברם  ,כנראה סיבה אמיתית יותר למהלכיו נעוצה בחישוב כלכלי גרידא ( ראה

קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,פרק ג  ,וראה
והערות

, 17

. ) 18

מחמיר ביותר

;

:

להלן  ,פרק א  ,סעיף

,6

:

' דוגמה חמישית '

לעומת זאת  ,בתחום ההלכתי הכין האימאם  ,זמן קצר לפני הגירוש הנזכר  ,רקע

מבין האפשרויות הקיימות להגדרת מעמד היהודים ( ככני  -חסות ד ' מיים ,

כחרביים [ ראה  :להלן  ,הערה

, ] 78

או כעבדים וראה להלן

:

' דוגמה חמישית ' וכן פרק ד  ,תרגום

הדיון ההלכי )  ,הוא בחר בגרועות דווקא  ,בהזכירו חזור והזכר את המאורעות המשיחיים כסיבה
חשובה להחלטתו  ,שכן הם מוגדרים כהפרת תנאי החסות  ,ד ' מה ( אם בכלל היתה להם חסות

מלכתחילה )  .ברור אפוא הקשר ( לפחות כרקע ) בין פעילות זו לבין הפרת האיזון לטובת מצדדי
יוזמות הגרוש למיניהן .

ן

תנועות משיחיות בתימן

% %5

מאורעות  ,שהובנו בעיני החברה המוסלמית כמרידה רבתי  .מצד שני  ,אין להתעלם
מהעובדה  ,שדעות הנוטות לגירוש היהודים מתימן ופעולות המצרות את צעדיהם
של יהודי תימן כבר היו משכבר

הימים .

6

אין זו המצאה של התקופה הסוערת ,

במחצית השנייה של המאה הי " ז  .מוטב אפוא להגדיר בזהירות יתר את המצב שנוצר
בתקופה ההיא  ,בעקבות המאורעות  ,כהחרפה ניכרת של המצב  ,כהתחדדות היחס
הבוטה ליהודים במחנה המוסלמי וכהפרת האיזון בין דורשי רעתם של היהודים לבין
המתונים  .כל אלו מדגישים את החשיבות של בדיקת המקור המוסלמי שלפנינו  ,אשר
מחברו חי וידע על המאורעות בשעת התרחשותם

;

הוא סיכמם כעשר שנים אחר

שהתחילו ( בעוד כמה מהתפתחויות  ,בעקבות האירועים  ,המשיכו להתרחש  ,ואחרות
החיבור ) ,

עוד עתידות להתרחש לאחר כתיבת

בהוסיפו תעודות ממקור ראשון

ועדויות של מוסלמים שהיו מעורבים באירועים ( ממש עבודת ארכיון ועבודת שדה ) .

אפשר לראות אפוא את דברי המחבר כמעט כעדות ממקור ראשון .

כשיכתוב

7

ההיסטוריון  ,חוקר דברי ימי  -היהדות  ,את כל הפרשה הזו מחדש  ,יהיה המקור
שלפנינו אחת ממשענותיו

.5

העיקריות .

חקר יהדות תימן מכיר כמה וכמה תנועות משיחיות ( ובתוכן גם גלי המשיחיות

במאה הי " ז ) וכן חזיונות אסכאטולוגיים שנפוצו בקרב יהודי תימן  .שורה ארוכה של
חוקרים תרמו לנושא זה  ,בהסתמכם על מקורות יהודיים

בעיקר .

לנוכח שפע

8

המחקרים  ,ניתן היה לצפות שנגדיר את תרומתו המקווה של פרסום המקור החדש

כתוספת נדבך למבנה קיים משכבר  .למרות כל זאת  ,אם נתבונן בהתפתחות חשיפת

קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '

. 22 - 21

6

טובי  ,עיונים  ,עמ '

7

מכל מקום  ,דבריו הוגדרו כ ' עדות ממקור ראשון ' בידי קונינגספלד  ,גלוסארי  ,עמ '  , 3הערה 5

; 111

( נשים נא לב כי לא ההוצאה הרגילה של חיבור זה מצוטטת כאן  ,אלא התזות , Stellingen ,
הנלוות לחיבור זה בהגשתו כדוקטוראט )  .כיום מסקנתנו אמנם קצת מסויגת  :עדות כמעט ממקור
8

ראשון ( הזהירות מובעת במלה ' כמעט ' )  ,אך היא באותה רוח .
הדגמה של התייחסויות לצדדים המשיחיים והאסכאטולוגיים הללו ( רשימת מקורות מקפת יותר
ראה ברשימה הביבליוגראפית  ,קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '
הא " ב של המחברים ( אצל כל מחבר סודרו חיבוריו

עמ '

; 1 14 - 100

גויטיין  ,מיהודי תימן  ,עמ '

; 38 - 27

כרונולוגית ) :

, ) 206 - 191

אהרוני  ,יהדות תימן  ,בעיקר

גויטיין  ,תימנים  ,עמ '

;

; 58 , 52 - 51 , 46 - 45

עיונים ( רוב פרקי

הספר ) ;

ניני  ,תנועות משיחיות ; סרג ' נט  ,צנעא  ,למשל  ,עמ '
מקור ) ;

:

צדוק  ,יהודי תימן  ,למשל עמ '

; 53 - 50

עמ '

, 17 - 7

ובייחוד נוגע לענייננו טובי ,

יערי  ,שכר ; יערי  ,תנועות משיחיות ; ניני  ,תימן וציון  ,עמ '
; 399 - 397

:

טובי ( מקדים

ועורך )  ,כתביהם  ,שהוא קובץ קטעים מפרסומים ומחקרים שונים  ,וראה למשל

טובי  ,המאה הי " ט  ,למשל  ,עמ '

וכן פירסם

; 138 - 120

גויטיין  ,חבשוש  ,שיש בו עדויות על מאורעות משיחיים ; גרידי  ,אפוקליפסה
; 297 , 66 , 63

לפי סדר

; 159 - 142

ספיר  ,מסע ( ובעצם יש לראות בו

קאפח  ,חבשוש  ,למשל עמ '

; 401 - 400

קהתי ,

התנועה השבתאית ; קורח  ,סערת  ,למשל עמ ' ח  -ט  ,בו  -כט ; קלורמן  -עראקי  ,משיחיות ; קלורמן -

עראקי  ,תנועה ; קלורמן  -עראקי  ,מוטיבים

;

קלורמן  -עראקי  ,משיחיות יהודית ; י ' רצהבי  ,כמוציא

לאור  ,עמד על ענייני גאולה בהקדמות והערות לספרים  :מנצורה  ,גלות  ,וכן צ ' אהרי  ,מוסר ; וכן

רצהבי  ,אפוקליפסות

במחקריו

:

549 - 546

( עברית )  ,עמ '

;

657 - 651

שלום  ,אפוקליפסה

( אנגלית ) .

;

שלום  ,גיא חזיון

;

שלום  ,שבתאי  ,עמ '

116
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החומר והתפתחות תפישתו  ,יסתבר כי אין מדובר בנדבך גרידא  ,אלא גם בתיקון של
נדבכים קודמים ובתוספת חומר מהותי וחשוב  .כדי לעמוד על ההישג לאשורו  ,ניטול
נא כמה מהדוגמאות הבולטות  :ג ' שלום הסיק מסקנות מדויקות לגבי טיב התנועה

המשיחית בתימן  ,כהד יהודי  -תימני לשבתאות  ,בהסתמכו בעיקר על מקורות

יהודיים .

ניסיון ראוי לציון להרחבה ניכרת של החומר והדיון בו נעשה בידי ב " צ

9

קלורמן  -עראקי  ,אולם גם הוא נשען על מקורות יהודיים 0 .י לאחר שר " ב סרג ' נט ,

בפרק על היהודים ( כתביהן יחד עמו  :א ' שבטיאל  ,וו '

לוקווד ) ,

במסגרת ספרו המקיף

על צנעא  ,ניצל מקור ערבי המכיל את תמצית המאורעות המשיחיים במאה הי " ז  ,פנה

גם י ' טובי לאותו מקור ערבי  .ין מדובר בהיסטוריון התימני אבן אלוזיר ( מת

להג ' רה ,

 1735לספירה ) ,

% 147

שספרו היה אמור לתת קנה  -מידה חדש בידי החוקר ולאפשר

לו את תלת  -הממדיות הדרושה לשיקול ולהסקה חדשה ונכונה  ,על  -ידי התבוננות
משווה של המקורות היהודיים ושל המקור המוסלמי חליפות  .היתה יכולה להיווצר
כאן אפוא שעת כושר לעבודת ההיסטוריון  ,אשר היתה מניבה פרי בשל יותר  ,אלמלא

היה זמנו של אבן אלוזיר מאוחר יחסית ( חי כמעט שני דורות אחרי מחברנו  ,אחמד
אבן נאצר )  ,ואלמלא היה בעל יכולת ת ? צות חיוורת  ,נוטה למליצה וחריזה  ,מאוד

בלתי דייקן וכמובן רחוק מאובייקטיביות  .הצירוף של מקורות יהודיים ואבן אלוזיר
עדיין לא היה בגדר השלמה הדדית ראויה  .המקורות היהודיים חשובים  ,אך הם
ברובם חלקיים מאוד  .מסורת הכתיבה הניכרת בהם שונה מהשיטה הנקוטה בידי
ההיסטוריוגראפיה המוסלמית

2ן

ומתבטאת בהם בהכרח גם אי  -הנעימות  ,אשר נובעת

מההכרה  ,שנים לאחר המאורעות  ,שהמשיחיות ההיא הכזיבה  ,דבר אשר משפיע
כנראה על אורח הזכירה ואולי גם על הסלקטיביות שלה .
המקור המוסלמי  ' ,טבק אלחלוא ' של אבן אלוזיר  ,הוא כאמור רק סיכום מאוחר
יחסית ועלוב למדי של העובדות  .הצורה הספרותית ששיווה אבן אלוזיר לספרו

( חריזה ומליצות) מרחיקה אותו מהמתכונת היבשה והעניינית יותר של הכרוניקאים
המוסלמים  ,בעלי מסורת כתיבה היסטורית של מאות בשנים  .לא בכדי הכשילה ,
בכמה מקרים  ,לשונו הנמלצת והמורכבת של אבן אלוזיר את המנסה לתרגמה  ,שאינו
מזרחן מקצועי ( כלומר  ,כמעט על לא עוול בכפו של

שבתאי  ,עמ '

9

שלום ,

10

קלורמן  -עראקי ,

11

סרג ' נט  ,צנעא  ,עמ '

12

549 - 546

תנועה .
; 399 - 397

( עברית )  ,עמ '

657 - 651

המתרגם ) .

יתר על כן  ,כתיבתו

( אנגלית ) .

.

טובי עיונים  ,והוא המחקר הממצה ביותר אודות מאורעות אלו .

טובי  ,כתביהם  ,עמ ' ה  -כא ( מבוא ) ; טובי עיונים  ,עמ '  , 24 - 7מגדיר את מגבלותיה של מסורת
הכתיבה ההיסטוריוגראפית היהודית התימנית  .עם זאת  ,המאורעות הנדונים כאן מלמדים כי

לעתים יש לרחוש כבוד למקורות יהודיים מסוימים כמשמרי עובדות אותנטיות ; להלן
סעיף

,6

' דוגמה

רביעית ' ) ,

( פרק א ,

יתברר  ,כי לא תמיד ראוי לוותר על גירסתם לטובת מקור מוסלמי  ,שכן

לפעמים מקור מוסלמי מוקדם ובלחי משוחד מכריע לטובת גירסה שבמקור יהודי  ,כנגד מקור
מוסלמי מאוחר  .אשר לנוהג של כותבי העתים היהודיים להגיש לקוראם יצירה כעין  -ספרותית ,
ראוי להעיר כי נוהג זה מצוי גם בין כותבי  -העתים המוסלמים ( ראה להלן

אלוזיר הנמלץ ) .

:

הדוגמה של אבן

YF
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עמוד מתוך חיבורו של אחמד אבן נאצר אל זידי  ,בכתב היד קאהיר ; בשוליו תוספות ותיקונים
המשווים לו מראה מעניין
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של אבן אלוזיר מושפעת ממשטמתו החריפה

ליהודים והוא אף אינו טורח להסתירה .

אמנם גם על אחמד אבן נאצר  ,אשר מאמר זה מוקדש לו  ,אי אפשר לומר כי חיבב
יהודים

;

הוא היה רחוק מרגשות כאלו  ,אך שלא כאבן אלוזיר  ,לא שינה בשל כך את

שיטת הכתיבה הדייקנית

שלו .

כאמור לעיל  ,שיטתו באיסוף החומר  ,ההרחבה ,

הפרטנות והגישה המתיימרת ( ולעתים קרובות מצליחה ) להיות אובייקטיבית  -כל
אלה עושות את תיאוריו שונים מאוד מהתמונה המעוותת שמשקף לנו אבן

אלוזיר .

חיבורו של אחמד אבן נאצר הוא כרוניקה מצוינת של האירועים הללו  ,ללא כל
תחרות  ,מבחינה היסטוריוגראפית  ,מצד מקור יהודי או מוסלמי אחרים  .לפעמים ניתן
לגשר בין תיאורו לבין תיאור המובא במקור יהודי  ,כ ' תנא דמסייע '  ,כנגד המובא אצל

אבן אלוזיר ( וכנגד מחקרים שהוטעו על  -ידי אבן אלוזיר ומקורות יהודיים  ,פרט

למקור המשמש ' תנא דמסייע ' ) .
.6

דוגמאות אחדות למקרים הרבים  ,שבהם חיבורו של אחמד אבן נאצר מוסיף

עניינים מהותיי 5על הידוע עד כה  ,משפר את הבנתנו ואף מתקן עיוותים

:

דוגמה ראשונה  :כאשר אחמד אבן נאצר מספר על הרצת האיגרות בדבר בוא המשיח ,
בקרב יהודי תימן  ,הוא מונה יישובים רבים  .אמנם ידיעות על קהילות יהודיות בתימן
ניתן ללקט ב ' מפתח השמות ' בסופם של כמה מחקרים  ,ויש אף ספרים על יהדות תימן

המצויידים במפת הקהילות ( שמשרטטיהן מסתמכים על  -פי רוב על דורות מאוחרים
ממש )  ,אך שפע הידיעות הדמוגראפי שנותן מחברנו  ,אחמד אבן נאצר  ,הוא עניין

נדיר  ,והוא חשוב לאישוש נתוני המאה הי " ז הנוגעים ליהודים  .במלים אחרות

:

היישובים ידועים  ,במפוזר  ,גם ממקורות אחרים  ,אך רשימה מקובצת כזו ובה כל

הקשרים ( החלפת שדרים ואיגרות ) בין הקהילות לבין עצמן  ,וביניהן לבין צנעא -
יש בה כדי להעשיר את מושגינו  .נתוניו הם  ,אגב  ,גם עדות לפריסה המסועפת של
מערכת המידע הפנימי והמודיעים של השלטונות התימניים ביישובים השונים ,
ברחבי

הממלכה .

דוגמה שנייה  :את המאורעות המשיחיים מתאר אמנם אחמד אבן נאצר מבחוץ  ,שכן
אינו חלק מן העדה היהודית  ,אך בפרטנותו ורוחב יריעתו הוא נותן בידינו עושר של
אפשרויות :

תאריכים ומועדים של המאורעות שהתרחשו או שציפו להתרחשותם ,

אשר עוד ראוי יהיה לבודקם במסגרת יהודית  -דתית בכלל ומשיחית  -אסכאטולוגית
בפרט  ,שפע תיאורים של לבוש  ,קישוט וטקסים שערכו היהודים  ,אשר ניתן לפרש את
תוכנם כתוכן משיחי  ,ואשר המחבר שח לנו עליהם לפי תומו  ' ,חיצונית '  ,מבלי לרדת

לדקויות היהודיות האפשריות  .כך  ,למשל  ,עתידים אנו להיתקל  ,בתרגום להלן ,

בתיאור משיחתו של ה ' משיח ' קלימאן אלאקטע ב ' בושם ' מיוחד  ,בבית הכנסת  .ניתן
להעלות את השאלה  ,אם העניין צריך להיות מובן כפשוטו ( בושם

גרידא ) ,

או שמא

כשמן כגון ' שמן המשחה '  ,שהמחבר לא עמד על מהותו  .שאלות פנים  -יהודיות ,

כגון :

ן
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בתור איזה משיח ניסה סלימאן אלאקטע לחשוב את עצמו ( משיח בן דוד ? בן יוסף

מנהיג משיחי ? והאפשרויות נידונות בספרנו  ,בלי שתקבעה בכך מסמרות ) .

?

גם מבלי

שיוכרעו עתה  ,לכאן או לכאן  ,עשויים פרטים אלו להצטרף לפסיפס רב  -ערך לחוקר
היהדות  ,שיבוא בעקבותנו  .פרטים חשובים אלו אינם נמצאים בשפעה כזו בשום
מקור

אחר .

דוגמה

שלישית :

אם במקור המקוצר והמעוות  ,מעשה ידי אבן אלוזיר  ,מואשם

סלימאן אלאקטע בשיגעון ובשכרות  ,בא מקורנו הקדום והמהימן ומסביר כי

השלטונות בדקו  ,לפי כללי המשפט המוסלמי  ,אם מנהיג משיחי זה  -שהיה מחוור
להם שיואשם במרידה בשלטון האסלאם  -שולט בשכלו והוא מפוכח  .הם מצאו

אכן שהיה שפוי וכלל לא היה שיכור ; אדרבא  ,לו פעל מבלי לשלוט בשכלו  ,לא יכול

היה להיגזר עליו גזר  -דין מוות  ,וסופו שהיה מולקה  ,לכל היותר  .יוצא אפוא שתיאורו

לחלוטין .

של אחמד אבן נאצר הפוך  ,בנקודה זו  ,ומהימן

דוגמה רביעית  :לעתים מוסר אחמד אבן נאצר ידיעות השונות בתכלית מהמקובל עד
כה  .כדוגמה לכך ראוי להזכיר את ' גזרת העטרות ' הנזכרת לעיל  ,ואשר את ההכרזה
עליה הוא ממקם בסוף גל המשיחיות הראשון ( וראה גם להלן  ,בתרגום הקטעים ) ,
כלומר  -לפני תחילת הגל שבראשו עמד סלימאן אלאקטע 3 .י אף שניתן היה  ,לכל

היותר  ,לתרץ את סדר המאורעות כהתרחשות בו  -זמנית  ,מכריע בסופו של דבר תנא
דמסייע יהודי  .המדובר במקור יהודי קדום  ,שאף הוא מיקם את גזרת העטרות לפני גל
המשיחיות השני  ,אולם בעטיין של גרסאות מאוחרות  ,לא נטו החוקרים עד כה אל
טענתו של המקור היהודי

הזה .

4ן

הצטרפות העדויות משני קצות הקשת מטה את

ההכרעה לטובת קביעת זמן ' גזרת העטרות ' במועד שבין שני גלי המשיחיות  ,וכעונש
על הגל

13

הראשון .

כך יכול ההיסטוריון להעריך מחדש  ,אם ירצה  ,את ממדי הגל

קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '
עם פירוט חודשים וימים  ,לרוב

; 56

המאורעות ! ) .

ושם  ,הטבלה הכרונולוגית בעמ '

80

( שנת 1667

איננו מערערים או עוסקים כאן בקביעת

השנה .

אמנם יש הממשיכים לקבוע את שנת  1669כזמן הגזרה ( לאחרונה  :אהרוני  ,יהדות תימן  ,עמ '
[ בעקבות רצהבי  ,תעודות  ,עמ '
, ) 1667

עמ '

אך נקבעה כנכונה שנת

] 134

, ] 293 - 292
, 1667

בעקבות גויטיין  ,תימנים ,

אך בעמ '

111

וראה  :טובי  ,עיונים  ,עמ '

, 166

104

הוא מזכיר באקראי גם את הגירסה  :שנת
105 , 44

ואילך ,

141 - 117

[ בייחוד

שקבע שנה זו ( התכ " ז בלוח העברי ) בצורה החלטית ,

והדבר מתאשר במקור המפורט החדש  ,שבו אגו עוסקים כאן  .לא על דשנה אנו מערערים  ,אלא
על סדר המאורעות

בתוך ( ! )

אותה שנה ,

לעיל ) קובע  ,שהגזרה ניתנה בסביבות

24

; 1667

באפריל

המקור שבידינו ( ובעקבותיו הטבלה הנזכרת
1667

( לקראת סוף חודש שואל ,

 1077להג ' רה ) ,

בעקבות גל המשיחיות הראשון וערב פרוץ הגל השני ( בהנהגת סלימאן אלאקטע ) .
14

טובי  ,כתביהם  ,עמ '

 ; 52 - 51טובי ,

עיונים  ,עמ '

; 117 - 114

בפרסום הראשון מגדיר טובי את

המחבר כרבי סעדיה הלוי  ,ובעגי  -כמחבר אנונימי ( אך ברמיזותיו בכמה מקומות אחרים בספר
שכח לתאם ולמחרק את אשר גרס בתחילה  :סעדיה הלוי )  .בסכמו את המאורעות אין החוקר נוטה
כלל לגירסת המקור האנונימי  ,אלא קובע ( כמקובל  ,בטעות ) את מועד ' גזרת העטרות ' אחרי גל
המשיחיות של סלימאן אלאקטע ( האמת היא  ,אגב  ,שאחרי גל זה נוספו ענישות אחרות  ,חמורות

פי כמה ) .

ן
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יוסף סדן

הראשון  ,ולהדגיש שגל זה היה כנראה מרשים בהיקפו וברישומו על המוסלמים  ,יותר

מכפי שצויר עד כה .
דוגמה

ידיעות רבות שנותן מחבר המקור  ,אחמד אבן נאצר  ,בכל הנוגע

חמישית :

להשקפות על מעמדם המשפטי של היהודים לפני המאורעות המשיחיים  ,בעת
התחוללותם ואחריהם  ,הדעות שהובעו בזכות השארת היהודים בתימן והדעות של
הדוגלים בגירושם  ,פותחות פתח להערכה מחקרית מחודשת ומפורטת יותר  .הדיון
המשפטי שערכו האימאם ומלומדיו עסק בהגדרת מעמדם לפי כמה אפשרויות  ,כגון

:

( א ) כבני  -חסות  ,ד ' מיים  ,אך גם במקרה זה נטען כי הפרו את ברית  -החסות  ,בחוללם
את המאורעות המשיחיים  ,מרידה  ,לפי תפישת המוסלמים

; (ב)

כ ' חרביים '  ,שיש

להילחם בהם עד להרג או לאיסלום  ,מתוך כוונה להגידר את היהודים כשוהים באזור

האסלאם בחסד ולא בזכות ( להלן  ,הערה  , ) 78נתונים לשרירות לבו ולחישוביו

התועלתיים של השליט ; ( ג ) כעבדים .

5ן

אנו רואים אפוא כי זמן קצר מאוד לפני גירוש

היהודים למוזע נערך דיון חמור סבר  ,בעל צביון של הכרעה ממלכתית  -דתית ,
בשאלת זכות היהודים לשבת בכלל בתימן ,

6ן

דכי דיון זה מובא בפרוטרוט ובנאמנות

במקור החדש שלנו  .כבר לעיל נאמר  ,כי תמיד היו מקטרגים הגורסים שיש לגרש את
יהודי תימן  ,אך מעניין לציין שגם בזמן הקשה  ,שבו מתקיים הדיון  ,מוזכרים חכמים
מוסלמים מעטים

' המסנגרים ' עליהם ורואים בהם

בני  -חסות לכל דבר  .יש אפוא

מחלוקת  ,אך בסופו של דבר תתקבל הכרעה בכיוון של החרפה ניכרת במצב
החברתי  -הכלכלי  ,לאורך כל החזית  .כל זה יכול להיתפש כהקדמה  ,במידה מסוימת ,
לפעולת יורשו של אלמתוכל  ,העתיד לבצע  ,בשנה הבאה  ,את גירוש היהודים למוזע
( כאמור לעיל  ,החיבור שלפנינו אינו מגיע לגירוש זה או אל תקופתו )  .לי הדגמה נוספת
תספיק להבהרת עניין זה

:

לאחר שיהודים רבים מכרו את שדותיהם  ,משום שחשבו

שייגאלו בקרוב  ,לאחר שהאימאם ניסה להענישם על  -ידי שלילת חרויותיהם  ,על  -ידי
שלילת זכותם לקניין ( כאילו היו צמיתים  ,או  ,גרוע מזה  ,עבדים ) ועל  -ידי הטלת קנס
כבד עליהם נעשתה החקלאות בלתי כדאית ליהודים  .גם אחרי המרת
פחות קשים  ,הדרגתית -

ה ' קנס ' במסים

עדיין נשאר העיסוק בחקלאות על  -ידי יהודים בגדר פעולה

בלתי כדאית מבחינה כלכלית  .עצם העובדה  ,שהשלטונות ניסו להחזיר בהדרגה את
המיסוי למצב ששדם לגלי המשיחיות והעונשים הקשים בעקבותיהם  ,מעידה

15
16

קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '
ראה

:

; 118 - 83

וראה

:

להלן ( במאמר

זה ) ,

פרק ד .

פרק ד במאמר זה  .אלמתוכל העלה על הכתב את סיכום השקלא וטריא ההלכתיים  ,ערב

מותו בצ ' וראן

ב 15 -

באוגוסט

 , 1667וראה :

ג ' ראפי  ,מקתטף  ,עמ '

, 235

וכן קונינגספלד  -סדן -

סמראאי  ,שלטונות  ,פרק א  ,סעיף  ' , 3תאריך כתיבת הטקסט ומטרתו '  .הגירוש למוזע  ,בפקודת

האימאם אלמהדי  ,היה ב  . 1677 -עד כדי כך קרובים המועדים
17

השווה

:

לעיל  ,הערה

מזכויותיהם .

: 5

!

רק כלפי חונן נרגע המצב  ,כאילו החזיר האימאם ליהודים חלק

למעשה  ,הסיבה להתנהגותו היא כלכלית  ,ככל המסתבר ( ראה גם מיד

להלן ) ;

לאמיתו של דבר  ,העיסוק ההלכתי הקדחתני שלו עד סוף ימיו מעיד על שמירת כל האופציות
המחמירות בידיו .

תנועות משיחיות בתימן

ן

%2%

שההכנסות ירדו ( המקור מפרט בדיוק מה קרה בתחום הבעלות והמיסוי  ,הל בדברו
ככרוניקה של המתרחש אחרי המאורעות המשיחיים והל בדברו  ,בהמשך  ,בצורה של
דיון

הלכתי ) .

השעבוד הישיר בתחילה וההיטלים הגבוהים לאחר  -מכן עשויים רק

להבריח את העוסקים בחקלאות  ,מטעמים של אי  -רווחיות מובהקת ; השלטונות ניסו

( ללא הצלחה  ,כנראה ) להחזיר בהדרגה את המצב לקדמותו  ,משום שקיוו להפיק
מהיהודים מסים ברמה הקודמת  .עוזבי החקלאות  -עם מכירת השדות  ,בתחילה ,
ועוזביה עקב הלחצים -

התרכזו מן הסתם במגזר העירוני  ,ועסקו במלאכות

וכדומה  .הצטופפות יתר במגזר אחד יוצרת תחרותיות  ,המביאה  ,על פי רוב  ,לידי

ניסיון להצטיין במלאכות ובאומנויות  .קשה להניח כי הכלל ההגיוני הזה  ,הניכר בכל
מיני חברות  ,לא חל על יהדות

תימן .
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נוכל אפוא לסכם  ,כי לפנינו הרעה במעמד

המשפטי והחברתי של היהודים  ,בתקופה רגישה ביותר  ,וכי למסמך ההלכתי

רבה .

האותנטי ששרד לנו ממנה  ,מסמך עשיר ומפורט  ,נודעת חשיבות

ב  .כרוניקה של המאורעות המשיחיים 3הרגום

הטקסט )

[ מובן מאליו כי לטקסט של המקור החדש  ,המוגש כאן בפני הקורא העברי  ,לא תתלווה מערכת זיהויים
ודיונים כמו בספר המלא

;

אולם החומר המלווה יספיק לקריאה שוטפת

והבנה .

]

בשם אלהים הרחמן והרחום  .השבח לאל ריבון העולמים ; תפילות האל ושלומו על

והצדיקים .

ראש אדוננו מוחמד נאמן  -האמת ועל ראש כל המלאכים  ,הנביאים

אחד המאורעות מעוררי הפליאה הוא הדבר אשר התרחש בחודש רג ' ב היחיד
במינור בשנת  [ 1077להג ' רה]  ,בקרב יהודי תימן  -תרבוץ עליהם קללת האל  ,ימיט

עליהם האל כלימה  ,ירחיקם ויסלקם  .כך אירע הדבר  :היהודים כולם החלו להריץ
[ ביניהם ] איגרות לכל אזורי תימן העלית והתחתית  .למשל  ,צנעא וסביבותיה ואזור
אלט ' אהר  ,כגון גרבאן  ,אלסודה  ,ואדעה  ,עמראן  ,חמדה  ,קאעה  ,ת ' לא והמחוז ,
כוכבאן  ,שבאם  ,מחוזות חג ' ה  ,מסור  ,לאעה  ,אלטוילה  ,ג ' בל תיס ומחוזות אלחימה ,

חראז  ,ד ' מאר  ,עתמה ; כל מחוזות המזרח  ,כגון אלסר  ,מסור  ,ח ' ולאן וכיוצא בהם
מחוזות אלאניסיה  ,רדאע  ,וצאב  ,ו  -רימה

;

כמו כן כל תימן

התחתית .

20

;

בהתכתבותם

נאמר כי משיח השקר י 2הגיע וכי הם  ,כולם  ,מסייעיו ועוזריו [ כלומר  :אנשיו ופעיליק
וכי הקיץ הקץ על תקופת
18

ראה :

[ שלטון ]

המוסלמים .

קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '

100 - 99

( השווה

 :עמ ' , ) 112

הדיון בהשלכות

הכלכליות .
19

שתי מלים  ,שפירושן החודש היחיד במינו  ,כביכול החרש  -אילם ( או קישח וכד '  ,ראה  :קיסטר ,
רג ' ב )  ,המהוות כעין כינוי הנלווה תדיר לשם

החודש .

במקור  .יישובי תימן עלית נמנו  ,ככל המסתבר  ,ביתר חריצות .

20

כאן אין פירוט

21

בפרק אחר בספר ( קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '

.

, 65 , 14

והערה

) ! 84

מבוארים  ,לפי

מקורות ומתקרים הן המושג משיח השקר  ,אלמסיח אלדג ' אל  ,באסכאטולמיה המוסלמית  ,והן

' חמורו של עזרא '  ,שמחברים אחרים מביאים  ' :חמאר עזיר '  .אגב  ,מונח זה מצוטט בצורה
משובשת ( או דיאלקטאלית ; תמהני ! ) אצל אהרוני  ,יהדות תימן  ,עמ ' . 106

122
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הם אף יעצו איש לרעהו למכור את כל רכושם  ,מטלטלין ונכסי דלא נידי  ,תוך

שבוע ימים  .פעולה זו נעשתה על  -ידם מרצונם החופשי  ,ביוזמתם ובדעה צלולה  ,איש
לא ציווה אותם על כך ואף לא תנה לכך רשות מטעם האימאם של התקופה  ,אדוננו
אמיר המאמינים אלמתוכל עלא~ אללה  ,אסמאעיל  ,בנו של אמיר המאמינים אלמנצור

באללה  ,אלקאסם בנו של מחמד  -יתן להם האל שלום  .ככל שחלפו ימי אותו חודש

כן גבר זדונם  .הם העזו לומר דברי בלע  ,הפיצו שמועות בקרב המוסלמים וזרעו  ,פה

ושם  ,בהלה בדרכים  .בקרב ההמון  ,בין פשוטי העם המוסלמים  ,היו כמה מועטי הבנה
וקטני אמונה באלוהים ובאמיתות [ הדתית]  ,אשר נטו להשתכנע מדברי היהודים .
היהודים  -ימיט עליהם האל כלימה וישפילם  -טענו כי השלטון יעבור לידיהם
ואז ינהגו במוסלמים כפי שהמוסלמים נהגו בהם ויטילו עליהם לשלם את הג ' זיה

[ מס  -הגולגולת] .

היהודים הפיצו זאת גם בקרב האוכלוסיה הכפרית  .אחד המקרים

שאירעו בהקשר זה הוא שיהודי הציע למוסלמי לקנות ממנו גרזן מברזל  ,השניים

נשאו ונתנו על מחיר הגרזן ולבסוף אמר היהודי  :שלם לי ככל שתרצה  ,שהרי היום

הוא רכושך  ,אך מחר יחזור לרשותי ואז אשסף  -אבתק בו את ראשך  .דיבורים אין -
ספור  ,דוגמת אמירות אלו  ,השמיעו היהודים  .עם תחילתו שלחודש רמצ ' אן התגברה
גם פעילות מכירת הנכסים בידי

היהודים .

בחלוף כמה ימים מחודש שעבאן  ,אמרו היהודים  :בשנים  -עשר לחודשם יתרחש
מאורע אשר בו ייצא קול

[ או  :רעש ]

23

שכל שוכני תבל עתידים לשמוע  .לדבריהם  ,זה

יהיה האות לצדקת טענותיהם אודות השלטון שיחזורן

!]

לידיהם והנצחון על

המוסלמים שהם עתידים לנחול  .יום השניים  -עשר לחודש חלף ומאומה לא אירע בו .
ביום זה  ,שהיה יום שישי בשבוע ,

24

תקפה אותם קבוצה של מוסלמים נבערים מדעת

מתושבי אזורי שבאם והמדאן ובזזה את רכושם  .כאשר השמועה על מעשי ביזה אלו
הגיעה לאזור צנעא  ,התאספו בני השבטים במקום  ,ביום שבת בבוקר  ,ורצו להיכנס

לצנעא כדי לבזוז את רכוש יהודי העיר  .המושל  ,אדוננו ג ' מאל אלאסלאם  ,עלי 25בן

22

כך עולה בחישוב  ,אך יש אי  -דיוק מסוים בציון ימות השבוע במקור

יום שני  7 ,בפברואר . 1667 ,
( אם יום שני הוא  ,איך יאמר המקור מיד ( עוד שתי שורות ! ) כי הוא יום שישי ? יש אולי גם בעיה
בהתאמה לתאריכים עבריים  ,שאי אפשר להאריך עליה את הדיבור במסגרת זו  ,וראה :
קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,פרק ב  ,סעיף  , 2עמ '  80וכן עמ '  ( 82הערה  ( 151 , ) 104הערה
 . ) 230ייתכן שיש לה השלכה גם למקרה שלפנינו וייתכן כי כל הבעיה מדומה  .זאת  ,משום שיש

להניח שתאריך  ,כגון זה שלפנינו  ,נצמד ככל הנראה להקשר דתי כללי או דתי אסכאטולוגי

( קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שם  ,שם וכן עמ '

, 50

הערה

, 69

שבה הועלו אפשרויות יהודיות

ויהודיות  -אסלאמיות) .
23

הפרק השני אצל קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,דן  ,בין היתר  ,גם בהקבלת הסימנים
האסכאטולוגיים שבכרוניקה לנתוני מקורות ומחקרים אחרים  ,ראה למשל  :ישעיהו יח  ,ג ; בז  ,יג

( ולהלן  ,רצהבי  ,הארית ) .
24

אם חישבנו נכונה את השנים  -עשר בחודש כיום שני ( ראה  :ההערה לתחילת קטע זה )  ,אזי יש אי
דיוק כלשהו בציון זה של יום שישי

25

מת

ב 1078 -

להג ' רה

( . ) 1667 - 8

שלטונות  ,פרק א  ,סעיף

בכרוניקה .

היה מושל צנעא כארבעים שנה  .ראה  :קונינגספלד  -סדן  -סמראאי ,

 ( 2והערה  ; ) 24ראה גם  :זבארה ,

מלחק  ,עמ '

. 174
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123

אמיר המאמינים אלמאיד באללה  -יתרצה להם האלוהים  -מנע בעדם  .עתה

ליהודים .

הגיעה עת קלון והשפלה

בעקבות אותם דברים זימן אדוננו  ,אמיר המאמינים  ,אלמתוכל עלא אללה -

יתרצה אליו האלוהים  -קבוצה מנכבדי היהודים מצנעא אל חצרו באלסודה
השמורה והבצורה

הדבר אירע בחודש

;

רמצ ' אן .

נכבדי היהודים שהו [ הוחזקו

במעצרן אצלו תקופת מה  .כוונתו והחלטתו הנחושה של האימאם  -עליו השלום
 -היו להוציאם להורג  .כך מסר לי הפקיה

המג ' אהד26

בדר אלדין מחמד אבן עלי

אבן ג ' מיל - 27יעניק לו האל בריאות  -אשר שח כי האימאם  -עליו השלום -

הופיע  ,יום אחד  ,בלשכה [ דיואן ] וביקש לקרוא אליו את הקאצ ' י המלומד שמס אלדין
אחמד אבן סעד אלדין אבן אלחסין אלמסורי - 28יתרצה לו האלוהים  -וגילה לו
כי בכוונתו להרוג [ להוציא להורג ] את

היהודים .

29

החלטה זו נראתה מוצדקת בעיני

הקאצ ' י .
הוא [ בדר אלדין] אמר  :יחד עם האימאם והקאצ ' י לא היה איש זולתי  .לפיכך
השמעתי  ,באותו מעמד  ,דברים לטובת היהודים ושאלתי  :את בני  -החסות

[ ד ' מיים ] ?

על כך הגיב האימאם  -עליו השלום  :אל תאמר בני  -חסות ואל תגדירם כבני  -חסות ,
אלא אמור

[ במקור :

אמרו ]  ' :היהודים '

!

החסות [ ד ' מה ] לא חלה עליהם יותר שהרי

הם הפרו את הבריתמי בדר אלדין אמר  :הזכרתי חזור והזכר לאימאם  ,שאם יצווה
להוציאם להורג יגרום הדבר לנזק קשה שכן המוסלמים יריבו על רכושם של הללו
המשכתי בכך עד אשר נצטננה החלטתו לעשות כן  .אז ציווה

אלי

!

הקבוצה [ נכבדי

מצנפותיהם  ,י

3

היהודים ]

[ האימאם ] :

;

הכניסום

הובאה אפוא לפניו והוא ציווה להסיר את

לייסרם ולכלוא את ראשם ומנהיגם  ,הנק רא אלנק אש

תארים המעידים על בקיאות בהלכה ומסירות דתית ( קנאי למלחמת

32

ביאק כמראן .

הדת ) ;

לו היה כתוב

' מג ' תהד '  ,היה פירושו  :ממציא ומחדש הלכות ; אך כתוב ' מג ' אהד ' .
אישיות שניתן לזהותה אצל  :אבן אלוזיר  ,טבק  ,עמ '  ; 242 , 225קוגינגספלד  -סדן  -סמראאי ,
שלטונות  ,עמ '
ראה

:

, 92

. 125

קוניגגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,פרק א  ,סעיף

2

( במיוחד הערה  . ) 36איש זה היה

סופר החצר  ,שתפקידו לדאוג להכתבות האימאם והתכתבויותיו  ,ואף כתב לו דרשות
שוכאני  ,בדר  ,חלק א  ,עמ '

; 59 - 58

יש להבין ( אף שלא נאמר כאן

ראה

:

כל נכבדי היהודים העצורים בארמון  ,אך ראה

:

מחבי  ,ח ' לאצת  ,חלק ד  ,עמ '

במפורש ) :

קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטוגות  ,עמ '

58 , 52

( והערות

;

. 207 -204

: ) 79 , 71

דיון במקור היהודי ( טובי ,

עיונים  ,עמ '  44והערה  , ) 82שטען שתחילה יעצו לאימאם להרוג את כל היהודים  ,כפשוטו  .יש
אפוא גם גירסה כזו ( היא נובעת אולי  ,בדרך כלשהי  ,מחוסר הבהירות במקור המוסלמי ? ) .
מההמשך יסתבר  ,שהעונש ששימש תחליף להוצאה להורג ( עונש גזרת העטרות  ,וראה

להלן )

אמנם הוטל באותה הזדמנות על קבוצת הנכבדים  ,אך ידוע שהוחל על כלל היהודים  .הנימוק של
בדר אלדין  ,שטען בפני האימאם נגד ההריגה  ,נשען על החשש שהלהיטות לבזוז את רכוש
היהודים תסכסך בין המוסלמים  ,והכוונה יכולה  ,לכאורה  ,להיות לקבוצת מוצאים להורג לא כל
כך מצומצמת במספרה  ,או לפחות לא כל כך מצומצמת

בעושרה .

התנאים הנתפשים כחוזיים  ,לגבי הבלחי  -מוסלמים בארצות האסלאם  ,והכלולים ב ' ברית עומר '

( אלשרוט

אלעמריה ) .

ראה

:

אבן קים ,

שרוט .

זו גזרת המצנפות ( טורבאנים )  ,הנקראת במקורות היהודיים  :גזרת העטרות  .היא מסמלת

השפלה  ,וכככל המסתבר כבר גם שינוי דראסטי במצב המשפטי והחברתי של היהודים .
הוא סלימאן אלנקאש .
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הדבר אירע בסוף חודש שואל  ,בשנה

וכך אירע בהמשך

:

הנזכרת .

היהודים נתקבצו סביב [ או  :הסכימו פה  -אחד על שליחותו ,

כהצעת י ' רצהבי ] אחד מחכמיהם הנקרא

:

קלימאן אלאקטע ,

33

העריצוהו  ,רוממוהו

ונישאו אותו לדרגה נעלה  ,עד כי כמעט ראו בו נביא  .כל אותה עת שירתוהו  ,בתוככי

בו .

בית  -הכנסת אשר להם  ,והתברכו

לדבריהם הוא האיש העתיד לגבור על

המוסלמים בצנעא ולהעביר לידיו את השלטון עליה  .השטן משך את לבם [ ייפה את
הדבר בעיניהם] וחיזק את שאיפותיהם בכיוון זה  .הדברים הגיעו לכך שביום שבת
התקבצו היהודים  ,בבית הכנסת  ,סביב אותו איש  [ .שערק היה מגולח

היהודים משחוהו בבושם יקר

ערך35

ועשוי למשעי .

34

והלבישוהו בגדי חמודות יקרי ערך  ,מלבושים

מבד לבן ועדין [ דק ] ומשי  ,כפי שלובשים שליטים  .הם טענו כי עוד בטרם חלוף אותו
יום עצמו יפול שלטון המוסלמים לידי יהודי זה והיהודים אשר עמו והם עתידים
למשול בצנעא

ואזוריה .

לבסוף יצא אותי יהודי מבית הכנסת והתקדם לעבר הארמון [ ארמון מושל

צנעא ]

כדי לגרש ממנו את המושל  ,אדוננו ג ' מאל אלאסלאם ואלמסלמין [ פאר האסלאם

והמוסלמים]  ,עלי  ,בנו של אמיר המאמינים אלמאיד באללה  -יתרצה לו האלוהים

 -ולרשת את מקומו  .רוב היהודים יצאו ללוות את האיש והוא היה ככלה המובלת

לחתונתה  .ככל שהתקדמו דרך העיר  ,רחוב אחר רחוב  ,עלה מספר המלווים שחזרו
אל בית  -הכנסת ,
33

עד שבהגיעו אל שער הארמון לווה רק על  -ידי שני יהודים  .יחד

36

השאלה אם אלאקטע הוא שמו ( ואכן יש המבארים זאת כשם משפחה )  ,או  ,כפי הנראה  ,כינוי

שנוסף לו לאחר שנחתך צווארו וגופתו נתלתה כשראשו מתדלדל מטה  -נדונה בקונינגספלד -

סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '

62

( והערות

הערביים  ,על סמך מקורות ועל סמך

, ) 82 , 81

והשאלה מוכרעת על סמך הצורה והמובן

שיר לעג לנבלתו שחובר נגדו לאחר מותו ( ראה להלן ) .

ראה

למשל  :טובי  ,עיונים  ,עמ '  , 108הערה  , 96אשר לפיה הסברו של השם קטיעי  ,שהוא שם משפחה
ידוע בקרב יהודי תימן ניתן  -או שונה במשקלו  -בעקבות מעשה הקטיעה ( לפי א ' נדאף ,

.

ומקובל על פרופ ' רצהבי עד היום ) הוא ' הסבר עממי . . .
רצהבי  ,הארות .
34

ולא עובדה היסטורית '  .ברם  ,ראה להלן

:

הפעלים המשמשים כאן הם ' חלק ' ו ' קצר '  ,שעניינם גילוח ( הפדחת ) וקיצוין  .קשה להשתחרר
מהרושם שמחברנו  ,איש דת מוסלמי  ,מתבטא בלשון הקוראן  ,שרבים מאנשי הדת ידעוהו בעל -
פה  .בסורה

, 48

פסוק

27

נמצא צירוף שני הפעלים יחד  .בדרך  -כלל רואים בהם הפרשנים גילוח

( הפדחת ) וקיצוץ השער  .מצד שני אין להתעלם מתמונת חיי היהודים בתימן  ,שנהגו  ,בהזדמנות
שבה גילחו את הפדחת וסביבה ( אך בלי לגעת

בפיאות ) ,

גם לקצוץ ( קרי  :ליטול ) צפורניים ,

שישי ) .

בייחוד לכבוד שבת ( גם בטקסט שלפנינו  ,המדובר הוא ביום

לפי ההערה שהעיר לנו

פרופ ' י ' רצהבי  ,צוינה נטילת הצפרניים בפי היהודים בלשון הדיבור  ,בפועל ' קצר '  .בערבית
הספרותית התקנית  ,שמחברנו מיטיב לכותבה  ,יתאימו לנטילת צפרניים הפעלים ' קצ '  ' ,קלם '

לאו דווקא ' קצר '  .האפשרויות מובאות אפוא כאן בפני הקורא
35

שם  ,פרק ב  ,עמ '

74 - 72

;

לבחירה .

( וראה גם עמ '  , ) 66דיון בסוגיה אם ההיסטוריוגראף המוסלמי דייק בנוגע

לחומר הנמשח  ,דהיינו  -בושם כפשוטו  ,או שמא  ,בתארו מבחוץ תופעה פנים  -יהודית  ,לא
יכול היה לדייק לו היה  ,למשל  ,המדובר בשמן כגון ' שמן המשחה '  ,עם כל העומק הדתי
והמשמעות הפולחנית  -משיחית  ,לפחות באופן חלקי  .השווה
36

:

לעיל  ,פרק א  ' ,דוגמה שניה ' .

הרושם העולה מן הטקסט  ,כי היהודים עזבוהו אט  -אט מתוך חשש או פחדנות  ,הוא הרושם

מבחינת הבנתו של המחבר  .כמובן אפשר לשאול אם הבין נכון  .אחרי ככלות הכל  ,גם לפי דבריו
הם לא נסו לבתיהם אלא המתינו ( לתשועה ) בבית הכנסת  .שמא גם כאן ההבנה היא

' חיצונית ' .
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צעדו הם והגיעו לכניסה המבוצרת של הארמון ,

הארמון בסמוך

[ לנוכח ]

37

המשמשת מעבר לרחבת
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[ מידאן ]

שער מסגד אלמראדיה  .באותה רחבה עסק  ,אותה שעה ,

אדוננו ג ' מאל אלאסלאם עלי בנו של אמיר המאמינים  -יתרצה לו האל  -בשמיעת
תלונות הציבור  .בהגיע שני היהודים שליוו כזכור את אלאקטע לכניסה הנזכרת ,
התחמקו ונסו במרוצה לכיוון בית  -הכנסת

;

כך בודד אותו השטן [ מכל

מלווינן .

אלאקטע המשיך בדרכו  ,בלי שים לב לכל זה ובלי מורא  ,לעבר אדוני ג ' מאל

אלאסלאם עלי בן אמיר המאמינים  -יתרצה לו האל  -ולבסוף התייצב ועמד

לפניו  .אחר  -כך פנה בדברים אל אדוני ג ' מאל אלאסלאם  -יתרצה לו האל  .איש לא
הבין את דבריו  ,שכן נאמרו בארמית ,
את דבריו לאמור
השלטון לידינו

:

38

להוציא אדם אחד שהבין לשון זו  .הוא תרגם

' קום ממקומך שכן זמנכם 39הגיע לקצו  ,תמו ימיכם ועתה יעבור

!'

כאשר הבין אדוני ג ' מאל אלאסלאם  -יתרצה לו האל  -את משמעות דבריו
[ של אלאקטע ]  ,בעזרתו של התורגמן  ,ציווה לבדוק אם הוא [ אלאקטע ] שולט בשכלו ,

או שמא נפגם [ כושר שיפוטו השכלי] מחמת שתיית יין או כיוצא בזה  .בדקו ומצאו

שהאיש שולט בשכלו וכי [ כושר שיפוסק לא נפגם  .ציווה אפוא אדוננו ג ' מאל
אלאסלאם  -ינצרהו האל  -לגרור את האיש לבית  -הסוהר

;

שם נכלא וסיפור

הפרשה נשלח [ דווח ] לאדוננו אמיר המאמינים אלמתוכל עלא אללה  -יתרצה לו
האל  .האימאם  -ינצרהו האל יתעלה  -שלח תשובה המצווה על הוצאתו להורג
של היהודי

הנזכר .

בהגיע התשובה  ,פשטה השמועה כי האימאם  -עליו השלום  -הורה להוציאו
[ את

אלאקטע ]

להורג והרגשה קשה אפפה את היהודים  .הם הציעו כסף רב כדי

לפדות את חייו  ,אך [ האימאם  ,השלטונות] לא נעתרו להם  .כאשר ראו כי אין נעתרים
[ לבקשתם ] לפדותו  ,טענו כי האיש אשר יוציאו להורג  -צרה קשה תפגע בו  .הם

שקדו להפיץ [ שמועה ] זאת בקנה  -מידה רחב  ,עד כי רבים מחלשי [ האמונה

המוסלמים נטו להאמין

בכך .

בקרב ]

אזי ציווה אדוננו ג ' מאל אלאסלאם עלי בן אמיר

המאמינים  -יתרצה לו האל  -להוציא את האיש מהכלא אל שוק אלחלקהל4
בצנעא ולהוציאו שם להורג  .האיש הוצא [ מהכלא ] והמופקדים על הבאתו הובילוהו
למקום ההוא  ,ראשו מושפל  ,שפתיו נעות ואין [ ראשו  ,מבטח

פונה ימינה או שמאלה .

איש מקרב המופקדים עליו לא העז להורגו  ,שכן אנשים אלו היו מבני העם הפשוט

שהושפעו מטענת [ קרי

:

השמועות הנזכרות] היהודים כי צרה תבוא על

הורגהו .

אלקצר .

37

מונח מיוחד ( כנראה ייחודי לתימן )

38

ארמית  ,סורית  .במקורות אחרים  :עברית  ,אך עצם האפשרות ( שאין חובה לקבלה ) שאחמד אבן

:

רישת

נאצר טועה כאן  ,בתמימות גמורה  ,מעידה דווקא כי

הוא מהימן ומוסר את הידיעות כפי שמצאן .

אגב  ,יש גם ספרות אסכאטולוגית בארמית ( קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,פרק ב ,
39
40

סעיפים . ) 4 , 3 ,
כלומר  :זמן שלטונכם (דולה )  ,שלטון המוסלמים .
לזיהוי טופוגראפי  ,ראה  :סרג 'נט  ,צנעא  ,עמ ' . 116

ן
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אותה שעה  ,נזדמן למקום איש מבני האשם ,

ן4

מצאצאי הנביא  -עליו תפילת

האל ושלומו  .הוא השכיבו אפיים ארצה  ,שלף פגיון ושחטו  .כל אותו זמן היו פניו
[ של ההאשמי] לוטות בגלימתו וכך לא הכירו איש  ,ולבסוף פנה והסתלק
משך זמן מה נשאר [ נשארה גופת] אותו כופר מוטל בשוק

[ אלחלקה] .

מהמקום .

כעבור זמן ,

אדוננו ג ' מאל אלאסלאם עלי בן אמיר המאמינים אלמאיד באללה  -יתרצה לו האל
 -ציווה על היהודים לגרור את [ גופת] האיש כשפניו כלפי מטה  .הם ביקשו את

רשותו [ של ג ' מאל אלאסלאם ] לשאת את האיש במקום לגררו  ,אך

הוא לא נעתר להם .

הם הציעו לו כסף רב כדי שיעתר  ,אך הוא עמד בסירובו  .גררו אותו אפוא

משוק אלחלקה אל

[ השער ]

באב אלשעוב ,

4

[ היהודים ]

אדוננו ג ' מאל אלאסלאם  -יתרצה לו

האל  -ציווה לתלותו על אחד ממגדלי השמירה הסמוך ל [ שער ] באב אלשעוב ,
בראש חוצות  ,כדי שכל הנכנסים והיוצאים יזינו בו את עיניהם

;

הוא נתלה אפוא

ההוא .

במקום

במשך ימים אחדים נשאר האיש [ הגופה ] במצב זה  ,עד אשר שומן גופו ניגר על
החומה  ,שכן האיש היה שמן  ,משופע במשמני בשר  .כאשר עלה ממנו סרחון והבריות

סבלו מן הצחנה  ,ציווה [ ג ' מאל אלאסלאם ] על היהודים להורידו משם  .היהודים
נתמלאו שמחה רבה והתקבצו בהמוניהם כדי להורידו ולקברו  .כל יהודי שזכה לגעת
באיש ולהשתתף בנשיאתו היה מלא אושר שאין כמותו

;

היהודים קברוהו בבית -

שלהם .

העלמין

על הוצאתו להורג וכל אשר אירע לו חוברו שירים  .לדוגמה השיר שדקלם בפני
המלומד  ,איש הספרות והידע  ,שמס אלדין אחמד אבן מחמד אלינבעי  ,מפרי יצירתו

הוי בני מוות - 43חזרו נא
עזבו את טענות השווא

:

!

!

שהרי סלימאן כבר טעם את
טעם העונש ורוע אחרית מעלליו
לאחר שסלימאן אלאקטע הוצא להורג  ,באו ההשפלה והחרפה על ראש היהודים .

41

כלומר  :האשמי

(

איש מבני האשם .
)

ממשפחת הנביא מחמד  .קורח

ממקור כלשהי  ,שהמדיבר בירידי פלסטיני או בדומה

;

( סערת  ,עמ ' ט )

הסיק בטעית

ככל המשוער  ,ראה לפניו ' האשמי ' ,

ובלבל  :השאמי ( דהיינו  :מאלשאם  ,שהרי ' שאם ' היא א " י  -סוריה )  .ייתכן שהבלבול אירע קודם
לכן .
42

43

לזיהוי טופוגראפי  ,ראה
או

:

:

סרג ' נט  ,צנעא  ,עמ ' , 112

118

( בצד הימוי של המפה . 138 , 131 ,

בני פגע ( הצעת י ' רצהבי )  .בשינוי קל בניקוד ( שאינו מפריע למשקל השיר

הגופה  ,קרי  :בני הנבלה

איש בצנעא

:

!

הערבי ) :

בני

אישית אני מעידף אפשרות זו  ,בשל ההקשר הציורי שהיה ידוע לכל

גופת סלימאן שהוקעה והצחינה

בפומבי .

ן
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.

ג עניותה וענייני קוש וכספים
[ המשך התרגום

אחרי כן  ,בסוף חודש

]:

רמצ ' אן  ,בחודש שואל וחודש [ ד ' ס

אלקעדה

בשנה הנזכרת  ,אמיר המאמינים אלמתוכל עלא אללה  -יתרצה לו האל  -ציווה
על תפישת כל הנכסים החקלאיים של היהודים  ,אשר לא מכרו אותם [ בפרוץ

המשיח ] .

השמועות על בוא

ביבול .

השטחים נתפשו והמוסלמים עיבדום בשיטת השיתוף

44

במחצית

חודש [ ד ' ח

אלקעדה שלח אדוננו אמיר המאמינים  -יתרצה לו האל -

לכל מחוז ומחוז קבוצה מחיילי הצבא המנצח 45כדי לערוך סקר שמי של היהודים ,

לשלוח אליו  -ינצרהו האל  -את תוצאות הסקר ולהישאר [ ולפקח על] היהודים

עד להודעה חדשה מטעמו  .היהודים חויבו בתשלום היטל של עשרים
חייל ליום  .הם

[ החיילים ]

בקשה 46לכל

המשיכו לשהות אצלם בתנאים אלו תקופת מה  .לבסוף

פינה אותם האימאם משם והטיל על היהודים מחצית ההיטל שהיה עליהם לתת
לצבא  .כל יהודי חויב מדי יום לשלם בקשה  ,שתי ויקשות  ,שלוש  ,ארבע  ,או חמש
בקשות  ,הכל לפי מצבו [ הכספי ]  ,שכן חלוקת ההיטל בין הללו נעשתה לפי מצבו של

כל איש ואיש ולא לפי גלגולת  .נכסי היהודים נשארו עדיין בתפישה על  -ידי נציגי
האימאם  -עליו השלום  -במשך זמן מה  .אחר כך החליט האימאם  -ינצרהו

האל  -להסיר את ההיטל שהטיל עליהם ולהחזיר להם את רכושם  ,בתנאי שימסרו
לנציביו מחצית מיבולם  .מצב זה נמשך עד כשנתיים או שלוש שנים לפני מותו -

עליו השלום  .אזי התלוננו [ היהודים] בפניו על מחסורם  ,עוקם ומצוקתם והוא ביטל
זאת וציוום להפריש [ לק את אותו חלק מיבול נכסיהם [ החקלאיים ] שנהגו למסור לו

בעבר  ,לפני המאורעות [ המשיחיים] שאירעו בגינם  .תשלום זה עמד על תשיעית

וחצי  -תשיעית

[ מהיבול] .

47

ההסדר הזה נמשך [ מעתה

ואילך ]

לגביהם .

ד  .החלק ההלכתי של החיבור
[ המשך התרגום

בסוף ימיו  ,בעת שהותו בצ ' וראן ,

]:

מהדי  ,עיון ,

48

כתב

[ האימאם ]

-

עליו

. 318 - 317

44

מזארעה  .ראה

45

או :

46

ב שרוקה  .יחידת מטבע  .ידוע שבשיטה הישנה בתימן  ,התחלק כל ריאל לארבעים בקשה ( אחר

:

שאכט  ,מבוא  ,עמ ' 119

שהאל נוצרהו ומנחינו

;

( לניצחון ) .

כך הומרה השיטה לחלוקת כל ריאל למאה פלס )  .ככל הנראה  ,ערך הבקשה וכוח קנייתה היו

גבוהים  ,יחסית  ,בתקופה הנידונה .
ארנדונק  ,אופקומסט  ,עמ ' 30ן . 299 ,

47

השווה

48

כתיבת חוות  -הדעת בידי האימאם היתה סמוך למותו של אלמתוכל  ,בצ ' וראן ביום שישי ,

:

בג ' מאדא השנייה ,

1087

להג ' רה

( 15

באוגוסט ,

) 1667

אלמהדי  ,היה ב  . 1677 -ראה  :ג ' ראפי  ,מקתטף  ,עמ '

פרק א  ,סעיף

,3

וגירוש היהודים למוזע  ,בפקודת האימאם

235

' תאריך כתיבת הטקסט ומטרתו ' .

5

וכן קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות ,

ן
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השלום  -נוסח דברים הקובע שיש להגלותם ולגרשם

מתימן .

49

אנוכי  ,אחמד אבן

נאצר אבן מחמד אבן עבד אלחק אלזידי - 59יסלח נא האל לי ,

ן5

להורי ולכל

המאמינים והמאמינות  -העתקתי [ את הנוסח ] לקונטרס שלפנינו  ,מעצם כתב  -ידו

 יתרצה לו האל ויזכהו בשלום .ואלה דבריו  -עליו השלום
השבח לאל רבון

:

העולמים .

אמר שליח האלוהים  -תפילת האל ושלומו עליו ועל משפחתו  ' :הוציאום מחצי -

האי ערב ' וידוע ומוכח כי אמירה זו היא מאחרוני הדברים שאמר שליה האלוהים -
עליו תפילת האל ושלומו  -וכי שום אמירה אחרת לא [ באה בעקבותיה קביטלה

אותה  .הסתמכות [ תוך ציטוט] על דברי הנביא  -עליו תפילת האל ושלומו -
עדיפה על הסתמכות על כל דבר אחר  [ .הסימנים

היד

]:

ע

" יציינו

תוספת בשולי כתב -

" חובה אפוא להוציאם מחצי  -האי ערב  ,הן בשל האמירה הנזכרת לעיל והן

משום שמוסרים כי עאישה אמרה  :הדבר האחרון שהנביא  -עליו התפילה והשלום

 -ציווה הוא באמרו

:

' בחצי  -האי ערב אין להשאיר שתי דתות ' .

52

בנוגע לעובדה

שהאימאם נמנע [ עד כה ] מלסלקם  ,בשל סיבה תועלתית  ,מצב שהיהודים באו וסתרו

[ הפרק במעשים כגון אלו שביצעו  :אין עובדה זו מחייבת להשאירם [ להבא] בחצי -

האי ערב  .כבר אמר אחד האימאמים  -עליהם השלום  ' :אין לשמוע להם או להפקיד

בידיהם שום עניין מענייני האסלאם ".

53

דברי האל [ בקוראן ]  54הם לאמור :
ופגעו 55בדתכם  -הילחמו במנהיגי הכפירה  ,שהרי אין שבועותיהם שבועות -

' אם יפרו שבועותיהם  ,אחרי בואם בברית ,

ואז אולי יי79עו '

[ להבא] .

[ אם נניח כי] להללו [ ליהודי תימן ] היתה ברית  ,הרי הם

הפרו אותה  ,הטילו פחד על המוסלמים  ,עד כי היו [ מוסלמים ] שנמנעו מנסיעה מפחד

49

מילולית ( כאן ופעם נוספת

להלן ) :

' מהאי תימן '  ,בשל מיקומה בג ' זירת אלערב ( אי הערבים ,

ערב ) .

חצי  -האי

שלפנינו .

50

כלומר  ,מחבר הטקסט

51

מילולית

52

מסורות ( חדית ' ) נפוצות  .קיבצם למשל  :אבן קים  ,אחכאם  ,עמ '

:

שלישי ) .

לו ( לאחר שנתן את מלוא שמו  ,מתייחס המחבר אל עצמו בגוף
177

( שיש להוציא את היהודים

מחצי  -האי ערב )  ,עמ '  ( 293שבחצי  -האי ערב אין להשאיר יותר מדת

אחת ) ;

ראה גם  :שוכאני ,

פיל  ,חלק ד  ,עמ '  . 572 - 570השווה  :קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,פרק ג  ,סעיפים . 8 , 7
53

בהמשך הכתוב ( עדיין על השוליים ) מדבר מחבר הטקסט על האותנטיות של התוספת  ,ואומר כי
אלחת אבן אחמד אבן נאצר אלמחבשי ( המוזכר כמקורו להלן  ,מיד אחרי גמר דברי
העיד בפניו  ,כי את הדברים הללו  ,שבשוליים  ,הכתיב האימאם במו פיו לאלמחבשי שכתבם במו
האימאם )

קולמוסו .
54

אשר לציטוט מהקוראן הבא עכשיו  ,ראה

:

סורה  , 9פסוק  . 12בציטוטי קוראן  ,מכאן ואילך  ,לא

אשתמש בלשון התרגומים לעברית ; הטקסט יתורגם מחדש  ,בהנחה שכדאי לשמוע קצת גם את
ההד המשפטי המאוחר  ,בהקשר של חוות  -הדעת ההלכתית של האימאם  ,דרך הטקסט הקוראני
המקורי  .כך למשל ' ברית ' ושמירת ברית  ,או הפרתה  ,הם מושגים העונים לבעיית זכות היהודים

בתימן ליהנות ממעמד עדת  -חסות הנובע מ ' ברית עומר '  ,לפגוע ( בערבית

.

:

' טען ' ) באסלאם

פרושו גם לקלל לבזות וכדומה  ,ואילו ' מדוחים ' יתפרשו כסכסוכים ומלחמה .
55

ראה ההערה הקודמת .

תנועות משיחיות בתימן

ן
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דברי הללו ואף היו ביניהם [ בין המוסלמים ] שביקשו מהם חסות  -ביטחון [ אמאן] כדי
להגן על עצמם בכך  .אחד מהם

[ מהיהודים ]

56

אף בא והופיע בארמון [ מושל ] צנעא

ודרש לקבל את השלטון לידיו ועשה זאת בידיעתם ובהסכמתם של כל [ היהודים] והם

נביא .

אף החלו לטעון שהוא

בספרו ' אלת ' מראת ' טען המחבר57

:

הדבר [ הנאמר בפסוק הקוראנט מעיד

שפגיעה בדת האסלאם  ,מצדם  ,מתירה ללחום בהם  ,שכן בכך הפרו את

ואני

58

אומר  :אין ספק כי הללו פגעו  ,אותה עת  ,בדת האסלאם ואמרו [ על

הקיץ הקץ על תקופתו [ תקופת

הברית .

האסלאם ] :

שלטוניק .

מחבר ' אלת ' מראת ' אמר  :טוענים החיבורים ' אלתהד ' יב ' ו ' אלכשאף '  :מסיבה זו
נאמר :

כל היוצא בדבריו  ,במפגיע  ,נגד הנביא  -תפילת האל עליו ושלומו -

מקללו  ,או מגנה את דתו  ,מפר בכך את הברית  .ואני

59

,

60

כי הם חילו של משיח השקר [ אלמסיח אלדג ' א

עליו תפילת האל ושלומו -
שבועותיהם ? '

ועוד אומר אני

ן6

המוסלמים לידי

מדוחים63

' בשביל האלוהים ,

65

:

62

"

אומר  :והרי הללו הכריזו בגלוי

ויצאו במפגיע נגד דברי הנביא

וגינו את דתו

;

' האם לא תלחמו במפירי

איש לא יטיל ספק בכך שהללו [ ניסח להביא את

והרי ' מדוחים קשים יותר

מהרג ' .

64

אלוהים

אומר :

הילחמו באלו אשר נלחמים בכם ואל תפתחו במעשי איבה  ,שכן

תוקפנים אינם אהובים על האל  .הרגום בכל מקום ממנו הוציאוכם ; מדוחים קשים

יותר מהרג ' .

' ואל תהרגום אצל אלמסג ' ד אלחראם [ המסגד הקדוש  ,מתחם התפילה

66

הקדוש]  ,אלא אם כן ילחמו הללו בתוכו  .ואם ילחמו בכם הרגום  ,זה גמול הכופרים .
הילחמו בהם עד שלא יהיו עוד מדוחים  68והדת תהיה דת האל  .אך אם סרו ממעשיהם
אלו מדוחים [ סכסכנות  ,מלחמה ] 70
אלו אזי אין איבה אלא נגד עושי  -עוולה ' .

67

69

לעיל  ,פרק ב .

56

סלימאן אלאקטע  .ראה

ד5

יוסף אלעיני אלת ' לאאי  ,בפירושו

:

לקוראן .

אלמתוכל .
אלמתוכל .

58

כלומר

:

האימאם

59

כלומר

:

האימאם

60

המושג ' משיח השקר ' באסכאטולוגיה המוסלמית מבואר בפרק אחר בספרנו ( קונינגספלד  -סדן -
סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '  ( 65 , 14והערה

61

. ) 84

האימאם משבץ לתוך דבריו ציטוט מהקוראן  ,סורה
האימאם

 , 9פסוק

. 13

אלמתוכל .

62

כלומר

63

' מדוחים ' יתפרשו כאן  ,כאמור לעיל ( סוף הערה  , ) 54כסכסוכים ומלחמה  ,בהקשר חוות  -הדעת

:

ההלכתית של

האימאם .
. 191

64

האימאם משבץ לתוך דבריו ציטוט מהקוראן  ,סורה

65

יש מתרגמים

66

' בשביל ' גם כמו
' מדוחים ' יתפרשו כאן  ,כאמור לעיל ( סוף הערה  , ) 54כסכסוכים ומלחמה  .האמאם משבץ בדבריו

:

בשביל

( כלומר :

' למען ' .

ציטוט

מהקוראן  ,סורה  , 2פסוק . 191
סורה  , 2פסוקים . 191 - 190

ד6

קוראן ,

68

' מדוחים ' יתפרשו כאן  ,כאמור  ,כסכסוכים

69

קוראן  ,סורה

70

ראה לעיל

:

,2

סוף

פסוק . 193
הערה . 54

,2

פסוק

כדרך ) של אלוהים  ,אך בתקופה שאנו עוסקים בה הובן כבר

ומלחמה .

ן
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יוסף

סדן

גדולים ממדוחיהם

איזו כניעות

?

[ השפלה ]

נותרה בהם

?

והרי אחד מתנאי הברית

עמהם  ,אם היא בכלל שרירה לגביהם  ,הוא שישלמו את מס  -הגלגולת ' לפי יכולתם
ובהיותם כנועים '  .י7
כאן מסתיימים דברי אדוננו אמיר המאמינים אלמתוכל עלא אללה  -יתרצה לו
האל

;

העתקתים לקונטרס זה מעצם כתב ידו האצילה  .כך מסר לי האח  -העמית

המלומד  ,אוהב משפחת [ הנביא] מחמד  -עליו תפילת האל ושלומו  -שרף אלדין

אלחסן אבן אחמד אבן נאצר אלמחבשי  -ינצרהו האל ויאריך את

ימיו .

האח  -העמית השיח ' הנכבד שרף אלדין חסן אבן נאצר אלמחבשי  -יתן לו
האלוהים בריאות ועושר  -מסר לי כי השיח ' שלי  ,אדוננו הקאצ ' י המלומד שמס
אלאסלאם אחמד אבן סעד אלדין אבן אלחסין אלמסורי  -יתרצה לו האל  -כתב

לאמיר המאמינים אלמתוכל עלא אללה  -יתרצה לו האל וירחמו  -באותה עת ,
שאלה בעניין היהודים בלשון ונוסח אלו
בשם אללה הרחמן

:

והרחום .

השבח לאל ושלומו על מאמיניו שבהם בחר וישמור האל על אדוננו אמיר

,

המאמינים ויבואוהו מיטב התפילות והשלומות  .בהיותך באלסודה  ,שוחחתי עמך
בעניין היהודים  -יוסיף האל להשפילם  -ובענין הפיכת מעמדם למעמד עבדים

הזכרתי לך את בעיית הנישואין בינם לבין עצמם וענית לי כי

האם [ יש להבין זאת] לאור תפישתך את התנאים ,

7

לכך יספיק היתר כולל .
והאם
תנאי האסלאם .
74

73

או לאור

נתפש ככללי או כמקרה פרטי  ,והאם מעדיף אתה את המתחייב בבירור  ,לפי שיטתנו
ההלכית  ,דהיינו שנישואין בטלים ברגע ששני הצדדים  ,או אחד מהם  ,הופכים
לעבדים

[ אם כךם מה דין נישואיהם הקודמים  ,אף שלפי הידיעות

?

[ המסורות ]

הנמסרות בשאלת מכירת צאצאי זוג כזה  ,לא העדיף הנביא  -עליו תפילת האל
ושלומו  -לשנות את מצבם מבחינת נישואין

?

75

יתר על כן  ,כאשר היו במצב של

בני  -חסות  ,עשו פעולות [ המותרות] לפי דתם  ,כגון שתית יין  ,קריאה בתורה וכיוצא

באלו הדברים  -ולפיכך  ,האם [ במצב עתה  ,כעבדים ] יש למנעם מכך  ,או יש לאפשר
להם להמשיך בכך
עצמם

:

?

ומה בדבר אותם אנשים מביניהם אשר אינם מסוגלים לפרנס את

האם יש [ לכלכלם ] מקרנות הציבור או מקרנות אחרות

?

אשר לדמי  -הכופר

[ פיצויי הריגה ]  ,הרי אין ספק שדמי  -הכופר הם עלותו של עבד  .בעיה זו  ,היבטים רבים
לה שהייתי רוצה לדעתם

הרי בקרב חכמי  -ההלכה

 אם ירצה האל יתעלה  -ויגמול לכם האל ברוב טובה .יש מחלוקת הדורשת מתן תשובה  ,בעזרת האל יתעלה .

האימאם משבץ כאן ציטוט מהקוראן  ,סורה
ראה

:

,9

פסוק

. 29

קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,פרק ג  ,סעיף

ראה

:

.3

ככל המסתבר  :תנאי עומר  .המונח המלא  :אלשרוט אלעמריה ( כאן
המיעוטים באסלאם כבני  -חסות  .ראה

דהיינו
ראה

:

:

:

אבן קים  ,שרוט .

באופן אחר  ,לפי ההלכה המוסלמית .

גריפיני  ,קורפוס  ,עמ '

, 167

. 199 - 198

קיסטר  ,ען

ידן .

:

אלשרוט) .

מהם נגזר מעמד

תנועות משיחיות בתימן

אדוננו אמיר המאמינים  -ינצרהו האל  -השיב לו בזו הלשון

ן

131

:

בשם אללה הרחמן והרחום  .השבח לאל רבון העולמים ושלום על שלוחיו  .אלמתוכל

יעניק לו האל את חסדיו .

עלא אללה -

76

מיטב ברכות השלום הזכות ביותר  .לקאצ ' י שמס אלדין אחמד אבן סעד אלדין -
ינצרהו האל  .התשובה הטובה ביותר העולה בדעתנו עתה היא שחל עליהם המצב

המשפטי של תושבי [ יהודק ח ' יבר .

77

זאת  ,לפי השיטה ההלכתית של הסוברים כי

הללו היו בחזקת עבדים וכי הנביא  -עליו תפילת האל ושלומו  -השאיר ברשותם

את הקרקע והשאיר להם מחצית יבולם לצורכיהם  .ראוי לאשש זאת על  -ידי מחקר
שתוכל ליטול על עצמך [ כדי

לקבוע ]

אם [ השקפה

זו]

מסתמכת על דעה או על

מסורת  .כל שנאמר בסוגיה זו  ,על מכלול היבטיה  ,יש לומר על כך [ על המקרה

שלפנינת .
אשר למחלוקת בקרב חכמי  -ההלכה  ,היא נובעת אולי מכך שחושבים הם כי ברית -
החסות של הללו לא הופרה וכי אסור לגבות מהם סכומים שונים מאשר סכומי מס -

הגלגילת המוטל

[ לפי ההלכה על עדות  -החסות] .

ובהתחשב בהערכתך כי הללו הפרו

ובטלו את ברית  -החסות  ,יוצא שמותר לאימאם לחדש את ברית  -החסות שלהם  ,אם
הוא מוצא זאת לנכון  ,ולהטיל עליהם כל היטל הנראה לו  ,כפי שנהוג

זאת  ,על אף שכמה

[ חכמי  -הלכה ]

בחרביים .

78

סבורים כי אין לחרוג [ ולהוסיף מיסוי] מהגבול

המקובל לגבי מס  -גלגולת  ,לא במקרה של אנשים שברית  -חסות נכרתת עמהם
לראשונה ולא מקרים
[ העמדה ]

אחרים  ,שהרי הנמקה זו חלשה ואינה מתבססת על שום הוכחה .

הטובה ביותר שניתן  ,לדעתנו  ,לנקוט בעניינים של הללו [ היהודים ] הוא

לנהוג בהם כחרביים אשר מתחילים להחיל עליהם את ברית  -החסות  .ואנו נטיל
עליהם [ לשלם ] ככל הנראה לנו  ,וההצלחה תהיה תודות לאל  ,הוא אדוננו ובו נמצא
את

סיפוקנו .
ולאחר הדברם הללו  [ ,נוסיף ] ברכת שלום אצילית  .הדיון יושלם בשיחה בעל  -פה

יתעלה .

 -ברצון האל

76

מלים אלו ( החל ב ' אלמתוכלק -מהוות חותם ( עלאמה ) של השליט שהועתק מן

ואלירי  ,ח ' יבר .

77

ראה

78

נגזר מהמלה

:

המקור .

:

חרב

( מלחמה ) ,

תושבי האזור שהמוסלמים מפנים אליו את המלחמה  .המונח

מורחב כאן וחל על תושבים באזור שנכבש ( או נמצא ) בידי המוסלמים  ,אך אינם יכולים ליהנות
ממעמד של בני  -חסות .

ן
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נספח

כרונולוגיה של המאורעות לפי אחמד אבו כאצר
אין

ספק שתרומתו של ההיסטוריון שלנו  ,אבן נאצר  ,כפולה ומשולשת  :הוא מתעד אירועים יהודיים

בדייקנות שאין לו בה כל מתחרים  ,הוא משקף נאמנה את יחס השלטונות המוסלמיים הן בנימותיהם
הראשיות והן ברחשושיהם הדקים יותר  ,הוא מתעד  ,בעזרת חומר שלא יסולא בפז  ,את ההתפתחות

המחריפה והולכת מן ההיבט החברתי  -משפטי של חיי היהודים בתימן  .אף שהצד האירועי הוא רק פן
אחד בכתיבתו של אבן נאצר  ,ראוי לבחור בו כנושא לחתום בו את הרשימה שלפנינו  .הצגת טבלה של
סדר המאורעות 79אינה רק הסיכום הטוב ביותר בצורה ויזואלית מתמצתת  ,אלא עונה גם על צורך
מחקרי מסויים  .השוני הכרונולוגי בין מקור זה לבין המקורות היהודיים מתפרש  ,לרוב  ,לטובת המקור
המוסלמי הזה

;

כבר ראינו כיצד ( בסוגיית קביעת מועד ' גזרת העטרות ' אחרי גל המשיחיות הראשון

ולא  ,כפי שהיה מקובל  ,הגל השני ) מקור ערבי קדום זה מצטרף למקור יהודי קדום  ,כעין תנא דמסייע ,
נגד עדותם המטעה של מקורות מוסלמיים ויהודיים מאוחרים .

89

מצד שני עשוי מחברנו להיתפש לאי -

עקביות בהתייחסו לזמנו של אירוע מסויים מבחינת קביעת היום

בשבוע 81 .

יתר על כן  ,חשובה גם

בעיית זיהוי מועד התגלותו של סלימאן אלאקטע  ,בבית הכנסת  ,כמשיח בפגי תומכיו  ,עם חג הפסח
( מחברנו גורס

:

שבת ואינו מפרט את

החשיבות האסכטולוגית .

לנושא זה נדרש י ' רצהבי והעלה היבט פנים יהודי

82

ב  -רג ' ב  ,חודש שביעי  ,שנת
1077

להג ' ( בין

התאריך )  ,כמסופר

על  -ידי המקורות היהודיים וזאת משום

מנומק .

83

שלב כעין  -רדום בהתפתחות התנועה המשיחית  .מתגלים

סימנים ראשונים של התנועה

.

28 12 . 1266

ל ) 26 . 1 1667 -

.

ב  -שעבאן  ,חודש שמיני ( בין

היהודים ' קובעים ' לבסוף ביניהם תאריך מוסכם לבוא

 27 1 1667ל ) 24 2 1667 -

המשיח ובכך בא לביטוי הגל הראשון
המשיחיות

 12לשעבאן (  , 7 . 2 . 1667י " ג

המועד נקבע  -והמשיח אינו בא  .תקריות המתרחשות

. .

שבט

. .

התכ " ז ) 84

( או :

גל א ) 2של

בעקבות המועד שהכזיב

ב  -רמצ ' אן  ,חודש תשיעי

מנהיגים יהודיים נמצאים במעצר בארמון אלסודה

ב  -שואל  ,חודש עשירי

האמאם שופט את מנהיגי היהודים  .נמנעות הוצאות

( התחיל

. .

27 3 1667

. .

, ) 24 4 1667

עינוי  ,שליחת סלימאן נקאש לגלות באי כמראן  ,גזירת

ל-

' לקראת סופו '

כמה ימים לאחר מכן

;

העטרות
פורץ הגל המשיחי השני  ,בהנהגת סלימאן אלאקטע  .דיכוי

מכל

מקום הרבה לפני ' אמצע ' ד ' ו
אלקעדה  ,חודש אחד  -עשר
( סביב

79

. 1667

11 . 5

חל

להורג .

גל זה ולאחר שמגיעה לצנעא פסיקתו של האמאם -
הוצאתו של סלימאן להורג והוקעת גופתו

האמצע )

הטבלה להלן מביאה את נתוני הטבלה המסכמת את פרק ב אצל קונינגספלד  -סדן  -סמראאי ,
שלטונות ( הטבלה נמצאת בעמ '

; 81 - 80

הפרק בעמ '

) 82 - 37

ונתוני פרק ג ( שם  ,עמ '

) 118 - 83

שאין בו טבלה מסכמת .
80

לעיל  ,פרק א  ,סעיף

81

לעיל  ,הערות . 24 , 22

82

הערה

103

,6

דוגמא רביעית  ,וכן לעיל  ,הערה

בקונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '

והמחקרים שנוקבים תאריך זה
83

להלן  ,רצהבי  ,הארות .

( פסח) .

. 14
, 82

מפרטת

את שורת המקורות

ן
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133

' אמצע ' ד ' ו אלקעדה ( סביב

צעדי ענישה כספיים ואגראריים קשים נגד היהודים  .היהודים

) 11 5 . 1667

אינם נהנים יותר ממעמד של ' בני חסות '  .פגיעה בחרותם

.

בכל אחד מהחודשים

החרמת נכסים ( אדמות ) של יהודים  .חיילים מוצבים

:

ביישוביהם

התשיעי  ,העשירי והאחד
עשר לשנה ההג ' רית
בשנת

האמאם מקל את העונש המוטל על היהודים  .חיילי האמאם
אשר הוצבו בישובי היהודים מקבלים פקודה לעזבם

, ) 1668 - 1667 ( 1078

ככל הנראה
לפני

. .

26 6 1668

החזרת האדמות המוחרמות  .הקלה מסויימת בעול המוטל על

( מות הקאצ ' י

אלמסורי )

היהודים ( מחצית ה ' קנס ' שהיו חייבים בו קודם

בשנתיים  ,או בשלוש השנים

האמאם מחזיר את מצב המיסוי לקדמותו  ,כפי שחוייבו

האחרונות לחיי האמאם

היהודים לפני המאורעות המשיחיים ( בערך

אלמתוכל ( ראה

היבול ) ,

להלן )

לכן )

.

16 7 %

מן

אך אין כל עדות שהחזיר להם את מעמד ' בני

החסות '

מעט לפני מות האמאם ( יום
ו  5 ,כ  -ג ' מאדא השנייה ,

להג ' ,

. .

15 8 1676

לאחר טרחה ממושכת של הימלכות בדעת חכמי דת  ,למן

המחייבים מעמד ' בני חסות ' ליהודים ועד לשולליו  ,האמאם

1087

כרשות שלטונית ודתית עליונה דן במעמד המשפטי של

הוא תאריך

יהודי תימן ומכריע שאין להם רשות לשבת בה

פטירתו )

אם דוחקים איפוא את מאורעות הגל הראשון ומזירת

העטרות ' עמוק  ,ככל המתאפשר  ,לחודש שואל

ומנצלים את תאריך המינימום ( קרי  ,המוקדם יותר ) של התרחשות הגל השני  ,אפשר להגיע לכך

שהאירוע הקשור בסלימאן נקאש התרחש בפסח ( למשל  ,בחול המועד  ,בהתחלת

אפריל ) ,

אך כמובן

שאין מגיעים לכך אם מנצלים את גבולות המקסימום  .לעומת זאת  ,איזה מועד מבחינה אסכטולמית
מהווה אמצע חודש שבט שבו נקבע מועד ביאת המשיח  ,בגל המשיחי הראשון

?

דומה כי הטקסט

החשוב שלפנינו  ,ביוצאו עתה מידיהם האמונות של מזרחנים אל ידי חוקרי היהדות  ,עוד ייזכה לדיונים

ופרשנויות .

85

. 50

84

קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,עמ '

85

בין היתר יתפנו  ,ככל המקווה  ,לבדיקה של הקבלת הלוח העברי והלוחות האחרים באותן שנים ,
שכן מסתבר מכרוניקה מוסלמית ( לא אחמד אבן נאצר שלנו ) שכמה שנים אחרי שנת המאורעות
המשיחיים  ,בשנת התל " ב ' הזיזו ' יהודי תימן אחורה את לוח השנה בכעשרים ושמונה יום  ,יחסית

ללוח המוסלמי  .לו היה מדובר בעיבור  ,לא היו מזיזים אחורה  ,אלא קדימה ולא היה כאן מאורע
ראוי לתשומת לב כזו ולדווח בכרוניקה  .דבר כזה יכול לקרות רק ב ' תיקון ' של טעות או שיכחה
בעיבור  .האם שוב הצטברו טעויות ונשתבש בתימן הלוח  ,כמו כמה מאות שנים קודם לכן ? האם
טעה הכותב המוסלמי ולא ייתכן ששוב נשתבשו הדברים

?

האמנם יש להניח כי אף לא בשנות

מצוקה וכליאת רבים מהמנהיגים הקפידו יהודי תימן על ענין הלכתי חשוב זה ( שכבר ניכוו בו

בעבר ) ורק בלבול הביא את המקור הערבי ( שאיגר אבן נאצר שלנר ) לכתוב את אשר כתב ? אחרי
ככלות הכל  ,המועד שהמחבר שם לב ל ' הקדמתו ' הוא יום הכיפורים  ,התל " ב  ,אשר בחודש אשר

שלה יהיה עיברר ( כלומר  :יום הכיפורים חל בנקודת ההתרחקות המקסימאלית שלפני התיקון

על  -ידי עיבור) .

העיבור הקודם היה ב  -התק " ו כלומר שנה לפני המאורעות המשיחיים ,

ובכל מקרה בטרם כליאת המנהיגות היהודית שהחלה ב  -התכ " ז  .לפיכך  ,למרות העדות הברורה

כביכול לאיזו תמיהה של היסטוריוגראף לא יהודי  ,קשה לאמוד מה גרם לו לכך  .נימוקים לכאן
ולכאן ימצא הקורא בקונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,עמ '
נוכל להידרש לענין במסגרת

שלפנינו .
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הפמות ביבליוגראפיות
רשימה ביבליוגראפית מלאה יותר  ,ראה  :קונינגספלד  -סדן  -סמראאי  ,שלטונות  ,עמ '
להלן יובאו רק הפריטים הביבליוגראפיים הנזכרים

. 206 - 191

ברשימה

במאמר .

אבן אלוזיר  ,טבק

עבדאללה אבן אלוזיר  ,טבק אלחלוה ( תאריח ' אלימן ח ' לאל אלקרן אלחאדי
עשר אלהג ' רי )  ,מהדיר ר ' ג ' אזם  ,קאהיר . 1985

אבן נאצר  ,חאדת ' ת

אחמד אבן נאצר אבן מחמד אבן עבד אלחק אלזידי  ,חאדת ' ת אליהוד פי אלימן

סגת  , 1077כ " י קאהיר ( דאר אלכתב  ,אלהיאה אלמצריה אלעאמה

,

אוסף אחמד תימור  ,מג ' אמיע

-

, 386

עמ '

; 357 - 346

ללכתאב ) ,

וכ " י ליידן Codex ,

- Orientalis 8288

. 1961

אבן קים  ,אחכאם

שמס אלדין אבן קים אלג ' וזיה  ,אחכאם אהל אלד ' מה  ,דמשק

אבן קים  ,שרוט

 , - -אלשרוט אלעמריה ( עיבוד פרק מ ' אחכאם אהל אלד ' מה ' )  ,דמשק

. 1981
אהרוני  ,יהדות תימן

1986 .

Yemenite Jewry, Eloomington

ארנדונק  ,אופקומסט

1ל 2?aidietische Imamaat

גויטיין  ,הבשוש

 11 Arabia (Kitdb ru 'yd ' /-ו )1ר) זן

De Opkomst van het

) . van Arendonk ,
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גויטיין  ,מיהודי תימן
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 -היסטוריה  ,סדרי חברה  ,חיי רוח ( מבחר מחקרים ) ,

ירושלים תשמ " ג .
ג ' ראפי  ,מקתטף

עבדאללה אלג ' ראפי  ,אלמקתטף מן תאריח ' אלימן  ,בירות . 1987

גריפיני  ,קורפוס

ואלירי  ,חיבר

Milano 1919 .

' , 4 ;4

",

 iTaid 5לס ~iuri

Veccia Vaglieri , 'Khaybar' , Encycl~paedia of Is[am (New
37 - 1143 .ן  . 1קק

זבארה  ,מלחק

 co ~-pusי ( 4 .ט )

] . Griffini

 .י1

להלן ) .

מ ' זבארה אלימני  ,אלמלחק  ,נדפס בתוך שוכאני  ,בדר ( ראה

גויטיין  ,חבשוש

קאפח  ,חבשוש .

חבשוש

ראה

טובי  ,כתביהם

י ' טובי ( מקדים ועורך )  ,תולדות יהודי תימן מכתביהם  ,ירושלים

:

].

Edition ) , Leiden 1960 ,

;

.

תש " ם .

תשל " ו .

טובי  ,המאה הי " ט

 , - -יהודי תימן במאה הי " ט תל  -אביב

טובי  ,עיונים

 , - -עיונים במגילת תימן  ,ירושלים תשמ " ו .

. 148 - 124

יערי  ,שכר

א ' יערי  ' ,שכר כחיל '  ,שבות תימן  ,תל  -אביב תש " ה  ,עמ '

יערי  ,תנועות

 ' , - -תנועות משיחיות בתימן '  ,יהודי תימן בעת החדשה  ,ירושלים תשמ " ד ,

משיחיות

מהדי  ,עיון
מחבי  ,ח ' לאצת

עמ ' . 110 - 90
אלמרתצ ' א אחמד אבן

אבן
אלאטהאר  ,בירות
מחמד אבן

יחיא אלמהדי  ,עיון אלאזהאר פי פקה אלאאמה

. 1975

פצ ' לאללה אלמחבי  ,ח ' לאצת אלאת ' ר פי אעיאן אלקרן אלחאדי

עשר  ,קאהיר 1284

להג ' רה .
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י ' ניני  ,תימן וציון  ,ירושלים תשמ " ב .

ניני  ,תנועות

 ' , - -תנועות משיחיות וחישובי קץ בתימן במאה העשרים '  ,משיחיות

משיחיות

סיד  ,מצאדר

.

ואסכטולוגיה  ,ירושלים תשמ " ד עמ ' . 399 - 381
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