ארום בכח של יתומים ברמו
תגובת היהודיט ודפוסי התנהגות של מוסלמים

בת  -צינך עראקי קלורמר

.

א מבוא
מאמר

זה יבחן קטע ממארג היחסים בין יהודים ומוסלמים בתימן שנרקם בעקבות

גזירת

היתומים .

בתקרפה שלאחר השלטון העות ' מאני

ובזמנו של

( 2ד) 1918 - 18

אמאם יחיא אבן מחמד אלמתוכל (  . ) 1948 - 1918במשך כל התקופה הנדונה היו
היהודים מוגדרים מבחינת מעמדם המשפטי כד ' ימים  -בני חסות  .על פי

השריעה ,

הם היו זכאים לחופש הפולחן ולהגנה על חייהם

ררכושם .

ההלכה

המוסלמית ,

בתמורה לתשלום מס הג ' זיה ושמירת מספר תקנות ( כגון

הגבוהים מבתי

מוסלמים ,

איסור רכיבה על סוסים

:

איסור מגורים בבתים
להבדילם מן

וכדו ' )  ,שבאו

המוסלמים ולהפלותם לרעה  .תקנות האפליה  ,שבמקומות אחרים בעולם המוסלמי

הצטמצמו במהלך המאה הי " ט ובוטלו כמעט לגמרי במאה הכ '  ,המשיכו להיות חלק
מהחוקה של תימן עד המחצית השנייה של המאה

הכ '

-

כל זמן ששלטו בה

האמאמים  ,שהשתייכו כרוב בני הארץ לזרם האסלאם הזידי ( פלוג מתון של

השיעה ) .

תקנות אלו יושמו בדרך כלל ביתר הקפדה באזורי השליטה הישירה של השלטון
האמאמי  ,כלומר בצנעא וסביבותיה ובערים אחרות  .אולם רוב יהודי תימן התגוררו
בכפרים  ,באזורים הנתונים להשפעת השבטים  .במקומות אלה הכירו אמנם בני
השבטים בריבונותו של האסאם אך למעשה שמרו על עצמאותם ועל חוקי השבט
הקדומים ביניהם מנהגי החסות כלפי היהרדים  .גם שם חיך היהודים כאזרחים
ממדרגה שנייה  ,אבל בדרך כלל חשו שמקומם בחברה איתן ושלומם מובטח לא רק
על ידי חוקי השריעה אלא גם על ידי החוקים המנהגיים של השבט .
אחת

הסיסמאות

שליכדו

את

תלסאם

הזידים

במאבקם

ן

כנגד השלטון

העות ' מאני היתה דרישתם של אנשי הדת לבטל את הקאנון העות ' מאני ולהחזיר את
השריעה הזידית כחוקת המדינה הבלבדית  .שאיפה זאת הושגה עם כניסת אמאם יחיא
לצנעא בסוף

918ן ,

כמנהיגה הפוליטי של תימן וכמי שעומד בראש המערכת

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .
1

82

עוד על מעמדם החברתי והמשפטי של היהודים ראה

:

עראקי  -קלורמן  ,עמ '

. 14 - 13

ן

אסלום בכח של יתומים בתימן

83

המשפטית של המדינה  .בין חוקי המדינה שחזרו לתוקפם  ,לאחר שבטלו בתקופה

העות ' מאנית .

היתה התקנה הידועה במקורות יהודיים בשם ' גזירת היתומים '  .זו

התגבשה ועוגנה בחוות דעת הלכתיות זידיות במהלך המאה הי " ח ונאכפה החל
מסופה  : .תקנה זו שאין דומה לה בארצות אחרות חייבה את המדינה הזירית לקחת
תחת חסותה  ,ולחנך בדרכי האסלאם כל ילד מבני החסות שהוריו  -בדרך כלל אביו
ואימו  -מתו עליו בעודו קטין .

הלכתית זו נשען על החדית '

עשאוהו ליהודי או

3

ש " ד גויטיין משער שהבסיס המשפטי לפרשנות

' כל אדם נולד בדת הטבעית

:

נוצרי ' ( מחמד

אלבח ' רי . ) 3 . 82

של התפתחות ההלכה הזידית בעניין זה .
עד אמצע המאה

[ אסלאם ]

רק אבותיו

וטובי המשיך והרחיב בתיאורה

4

הכ ' עדיין סבלה החברה התימנית מפגעי טבע

:

בצורות

.

שבעקבותיהן רעב ומות ומגפות שהפילו חללים רבים  .נסים ב ' גמליאלי מעריך שבין

השנים תש " א  -תש " ג נספו כשליש מיהודי תימן במגיפות שפעת ( אל

חומה )

קטלניות  5 .אף אם אין הערכתו מדויקת  ,בוודאי היא משקפת את תחושת האובדן נוכח
מספרם הרב של הנספים  .אין פלא  ,אפוא  ,שהיתה קיימת  ,הן אצל המוסלמים והן אצל
היהודים ,

בעיה של ילדים שהתיתמו מהוריהם  .המדינה המוסלמית ראתה עצמה

.

אחראית לכלכלתם וחינוכם של היתומים המוסלמים ואילו גזירת היתומים באה כדי

.

.

לפתור כביכול  ,לחרדתה של הקהילה היהודית את מצוקתם של היתומים היהודים .

6

ההיסטוריוגראפיה היהודית מתארת את גזירת היתומים כתקנה שפגעה והחרידה
את יהודי תימן יותר מכל צו שלטוני שרירותי  ,ואחד מכותבי הקורות אף מכנה אותה

' אביב

כל הגזירות הרעות ' .

7

:

עם זאת  ,מפליא למצוא אצל אותם כותבי הקורות  ,ואצל

.

אחרים התייחסות חיובית לאסאם יחיא מחדש הגזירה  .שלטונו מתואר כשלטון של
חסד וצדק שבזמנו נהנו היהודים מהגנת האמאם ומבטחון ברכושם ובנפשם  5 .עד כה
לא נדונו במחקר שאלות הנוגעות לעמדת המדינה ועמדת יחידים מוסלמים כלפי

ראה

חבשוש  ,מסעות  ,עמ ' 165

:

; 166 -

והשווה

:

ניני  ,עמ '

. 34 - 33

במרבית המקומות שבדקתי  ,התכוונה הגזירה ליתומים מאב ואם  .במחוז רדאע  ,גם יתומים מאב

מאסלום .

חששו

ראה

:

עמיהוד  ,עמ ' רלט  -רם  ,רנ -רנא .

גויטיין  ,עמ '  , 91הערה

; 11

על התפתחנה פרשנות ההלכה הזידית בעניין היתומים בני החסות

ראה

:

טובי  ,עמ '

ראה

:

גמליאלי  ' ,סוללה  ,עמ '

שפשטה בתימן

; 121 - 118

ב 944 -ן

וראה

רצהבי  ,עמ '

:

; 143

15

.

והשווה חבשוש י '  ,משפחת  ,עמ '  , 385על מגיפת טיפוס

וקטלה יהודים ומוסלמים רבים

;

על מגיפה זאת ראה גם סיפורו של

שלום בן יחיא הארון אצל עמיהוד  ,עמ ' רמח ; אין בידינו כל נתונים מוסמכים על ממדי תמותת
בני אדם או על כל עניין דמוגרפי אחר הנוגע לתימן עד לעריכת מפקד האוכלוסין הראשון

ב . 1975 -
ראה

:

ראה

:

ונר  ,עמ '

ישעיהו  ,פני  ,עמ '

. 20
; 16

עומיסי  ,ראיון  ,אומר שאסלום היתומים נועד ' לגאול אותם ' מרעב

ועזובה ; ואילו קחטה  ,ראיון  ,אומר

:

' המטרה היתה למוסלמים שאם אין מי שיטפל ביתומים יש

לאסלם אותם ולדאוג להם ' .
ראה

:

טביב  ,שבי  ,עמ ' . 48

למשל :

שם  ,עמ '

; 46 - 41

ישעיהו  ,פני  ,עמ '

 ; 17 , 15 - 14צדוק משה  ,יהודי  ,עמ '  ; 1 11חבשוש י ' ,

משפחת  ,עמ '  ; 5גמליאל  ,היהודים א '  ,עמ ' ; 28 - 22

צובירי  ,עמ '

; 80

מדהלה  ,ראיון .

ן

84

בת  -ציון עראקי קלורמן

אסלום היתומים  ,לאופן אכיפת גזירת היתומים  ,ואף לא למכלול האמצעים שאותם
נקטו היהודים כדי למלט את הילדים מאסלום  .במאמר אנסה להציג את מורכבות
הבעיות החברתיות והדתיות שנוצרו עקב גזירת היתומים ולהציע כמה תשובות
לשאלות שהזכרתי .

ב.

' מצווה אהלום היתומיפ ' ואופו ביצועה

לבד מהיות גזירת היתומים חוק מדינה שיש לקיימו  ,הכירו היהודים שמוסלמים ראו
הגזירה

באכיפת

מצווה

חשובה .

דתית

לפי

אחד

המקורות ,

דברי

' זאת לפי

הישמעאלים " מצווה גדולה " עפ " י דתם כדי לדאוג לגידול וחינוך היתומים '  " .מקור
אחר מציין את שכר המצווה
האסלאם

,

מוסלמים רצו ' לזכות במצוות הכנסת יתומים לחיק

:

ומי שזוכה במצווה זאת לא רק שהוא לבד זוכה לגן עדן  ,אלא כל נפש

שמביא אותה לדת שלהם היא זוכה לגן

עדן ,

והוא נהפך לזוכה

ניתנה הזכות הגדולה בראש ובראשונה לאנשי השררה
ולנגידים

ולשיח ' ים ,

,

לחכמי

הדת ,

:

ומזכה ' " .

' למושלים

,

ן

לפיכך

,

לשופטים ,

ולמפקדים שבהם ואחריהם לכל מסלים זכות

הקדימה לקחת יתום יהודי ולהכניסו לרשותו ולאסלם

אותו ' " .

משמע .

הזכות

והאחריות לאסלום היתומים נתונות לרשויות השלטון .
קטין לצורך אסלום הוגדר מי שעדיין לא נראו בו סימני בגרות ולא היה מוכן לחיי
אישות

:

אשכיו עדין לא ירדו ואין הם שווים בגובהם  ' ,ולא הביא שתי שערות '  .קטינה

היא מי שעדין לא בלטו שדיה ושער בגרותה לא צמח .

השלטונות קיבלו את

2ן

האינפורמציה על קטין או קטינה שהתיתמו משכני היהודים  -שפעלו ממחויבות
דתית ולא פעם מתוך נקמנות אישית  -ומשעה זו היה עליהם לקחת את היתומים

בכח לרשותם  .משהגיע היתום לבית אחד מראשי השלטון או הנכבדים ממקורביהם
שנטלו על עצמם לאמצו ולגדלו  ,נעשו בו שתי פעולות המסמלות את יציאתו מהעולם
היהודי וכניסתו לזה המוסלמי

גילוח

ה ' סימנים ' ,

א ) הסרת המאפיינים החיצוניים של זהות יהודית -

:

פאות הלחיים

,

והחלפת הבגדים לבגדים של מוסלמים

;

ו -ב )

האכלה ( גם בכפייה ) של מרק בשר משחיטה מוסלמית  .אין כל טכס דתי של המרת דת ,
או תהלוכת שמחה בדומה לנוהג במקרים של התאסלמות מרצון  ,שהרי אין היתום
הקטין בר  -דעת ואינו נחשב בן דת אחרת  .עמרם קרח מבאר

9

ראה  :מדהלה  ,ספר  ,עמ '

 . 97והשווה

:

שם  ,עמ '

:

' רב חכמי הדת הזידי

. 100

רם .

10

ראה

:

עמיהוד  ,עמ '

11

ראה

:

גמליאל  ,פעמי עמ ' 235

.

;

על ילדים יתומים שאומצו על ידי בני האמאם ושרי המדינה ראה

צדוק חיים  ,באהלי  ,עמ '  ; 279וכן חבשוש י '  ,משפחת  ,עמ ' . 381 , 379
12

ראה

:

ערוסי אברהם  ,עמ '

מדהלה  ,ספר  ,עמ '

. 103

; 296

קרח  ,עמ ' קנז

;

קאפח  ,עמ '

; 108

גמליאלי  ,הקמיע  ,עמ '

; 97

ן
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בת  -ציון עראקי קלורמן

ואולי כלם מסכימים שבמות הורי היהודי ועדיין לא הגיע לפרק גדלות הופסקה ממנו

שלשלת היחס והיהדות ומיד הנה הוא מסלם ' 3 .י

מסתבר שבשנים הראשונות לחזרת החוקה הזידית  ,ובעיקר החל מ -
אנשי הדת על אכיפה קפדנית של גזירת

ביצועה .

, 1921

עמדו

ומושלי המחוזות שקדו על

היתומים ,

ואמנם  ,רוב המקרים של אסלום בכפייה קרו בשנות העשרים  .כמה

4ן

מאירועים  ,או שרשרת אירועים אלה נזכיר להלן .
התלהבותם של המוסלמים מכינונם המחודש של חוקי האסלאם הובילה אותם
בכמה מקרים להתנהגות קיצונית וברוטלית  .ר ' אברהם ערומי  ,למשל  ,מספר באגרת

מטבת תרפ " ג ( דצמבר

בשם בית  -דין מחוית  -מקום שהיה נתון לשלטונו

, ) 1922

של נסיך הכתר אחמד אשר ישב בעיר חג ' ה  -על

א'.

זקן

חכם ורב מובהק בן ששים

שנה .

:

תפשוהו והביאוהו אל המושל בן

הכומר [ בן האמאם ] והעידו עליו שמת אביו  ,ועדין לא היה איש ולא הביא שתי
שערות  .ואמר המושל להמיר דתו כי כן משפט דתם  .ולא רצה ומסר עצמו

למיתה  ,וביקש מהמושל לחתוך ראשו בסיף  .ונתמרמר עליו המושל ותפשוהו
באכזריות בחמת כוחם  ,וגלחו ראשו בחרון אף מבלי חמלה  . . .ופתחו את פיו
בצבת ושברו מלתעות שניו להאכילו נבילות וטריפות מבלי רחמנות 5 .י
ערוסי מוסיף ומספר על דבקותו של בן האמאם בקיום מצוות אסלום היתומים  .הוא
ערך מסע לאיתור ותפיסה של יתומים ' וקבץ שנים וארבעים תינוק ותינוקת להמיר
דתם בעל כרחם ובוכים ומזעקתם שמים נקרעה '  .עוד אומר ערוסי שבאותו הזמן
בכפר בעדאן ' תפסו ח ' ילדים להמיר דתם ' .

6ן

טביב מספר על מקרה  -שגם אותו הזכיר ערוסי בקצרה  -על אודות נערה אחת

( טביב מוסיף

:

יפה )

ממחוז חג ' ה יתומה

מאביה  ,שב 1922 -

החליטו אמה ואחיה

להשיאה ' ובשעה שעמדה הכלה בחופתה הבהילוה סריסי המלך פתאם וחטפוה
'

והביאוה אל בית המושל '  .לאחר זמן נשא אותה המושל לאשה נוספת על נשיו  ,וטביב
מציין

:

' ועתה יש לו בנים ובנות ממנה ' .

עוד מן העיר

חג ' ה ,

קרח  ,עמ ' קנז

13

ראה

14

טביב  ,שבי  ,עמ '

:

משנת

והשווה

;

1922

:

לערך  ,מספר

גמליאל  ,פעמי  ,עמ '

הנ " ל  ,סמואל

; 48

לן

;

.

יחיאל חבשרש מפי יוסף ד ' נחי

; 399

:

צדוק משה  ,יהודי  ,עמ ' . 107

הנ " ל  ,דו " ח עמ ' רכג  .טביב אומר שרבים מהמושלים

החדשים שנשלחו למחוזות תימן הם צעירים מדי ' ועוד לא בשלו בעיניני העולם '  ,וחסרי נסיון
ניהול ' ואף שכלם יודעי דת ודין '  .לכן  ,סבור טביב  ,הם מתנהגים בנוקשות בעיניינים שונים ,
בכללם גזירת היתומים
15

ראה :

ערוסי  ,עמ ' 296

;

;

וראה

:

צדוק משה  ,יהודי  ,עמ '

. 106

המרת  -דת בכפייה של יהודים זקנים נזכרת גם אצל טביב  ,שכי  ,עמ '

. 48

ואפשר שטביב נשען על האינפורמציה שאצל ערוסי .
16

ראה

17

ראה :

:

אברהם ערוסי  ,עמ '

טביב  ,שבי  ,עמ '

הסיפור

הזה .

. 295

 ; 53 - 52ערוסי  ,עמ '  ; 295צדוק משה ,

יהודי  ,עמ '  , 107 - 106חוזר על

ן

אסלום בכח של יתומים בתימן

אחותי מאמי  ,סעידה  ,נישאה בעודה קטינה  -בעיר חגה לאברהם

87

עוזיירי ,

לאחר מות אביה מוסא בדשה  .אחר נישואיה נולדו לה שני בנים  ,יוסף ואברהם .
לאחר זמן רב נסעו אמי ואבי וכל משפחתנו לארץ ישראל  ,וסעידה ובניה
נשארו בחגה יחד עם בעלה  .לאחר נסיעתנו  ,העלילו עליה ערבים אצל
השלטונות ,

כי היא היתה יתומה מאביה ואמה  -למרות שאמי עדיין חיה

וקיימת  .ולפי החוק המוסלמי  ,יתומה או יתום  ,עליהם לעבור לדת האסלאם .

כשנודע לאחותי סעידה כי מחפשים אותה  ,כדי להעבירה על דתה  ,היא ובניה .
הלכה  ,בהכרה ברורה  ,לקדש שם

שמים ,

והטביעה את עצמה במקוה . . . .

שלום קחטה מספר  ,שבראשית שנות העשרים ( בין

 1922ל , ) 1925 -

8ן

אוסלמו במחוז

.

ח ' ולאן  ,מזרחית לצנעא חמישה יתומים ממשפחת תייס  ,ילידי הכפר בני סחם  .לאחר

.

.

שנפטרו הוריהם הלך אחד משכניהם והלשין לעאמל ( מושל המחוז ) שאמי שישב
ג ' חאנה  .המושל

בעיירה

לקח את הילדים אליו  ,ויהודי בשם מדמי ניסה להשתדל

.

אצלו ולהפציר בו להניח לילדים  .המושל כעס על התערבותו השליכו לכלא ושלח
את הילדים לצנעא  ,שם אסלמו אותם .

9ן

במהלך שנות העשרים הגיע לדרום תימן נציג השלטון המרכזי ( ' צר '  -במקור
היהודי )

.

שעמד על אכיפת חוק אסלום היתומים באזורי השפעתו שבערים הדרומיות

:

כותב לבנו בירושלים

:

ד ' מאר  ,ירים ,

אב וג ' בלה  .ר ' יחיא גרידי  ,רב העיר

ד ' מאר ,

עוד אגיד לבני חביבי  ,מה שקרה לנו בד ' מאר מקרה רע  ,שבא לעיר איש צר
ואויב בחודש אלול  ,ודרש מסלימאן מעוצ ' ה שיחפש אחר היתומים שאין להם
אב ואם .
ובהמשך

:

ובכל

מקום

הולך

שהוא

הוא

ובעיר ירים תפשו אחד

מחפש יתומים .

מהיתומים  . . .אחר  -כך פנה ה ' צר ' לערים אב וג ' בלה ' והכריז על

היתומים ' " .

2

הלהיטות לקיום מצוות אסלום היתומים משתקפת גם מדיווחו של שלום גמליאל על
מה שאירע בסביבות שנת

1927

בעיר וידה מצפון לצנעא

ילדים שהגדול שבהם היה בן אחת  -עשרה

שנה ,

:

' היה מקרה עם אב לשני

כלומר שניהם היו למטה מגיל

הבגרות  ,והיו יתומים מאמם  ,והאב היה חולה מאד לפיכך אם ימות יפלו שניהם לידי
האסלאם  .המוסלמים העמידו שומרים מהם בקרבת מקום מגורי המשפחה כדי שלא
יוכלו היהודים להבריחם אם ימות

18

ראה  :חבשוש י '  ,משפחת  ,עמ '  ; 380בראיון עם
כסיפרו :

קחטה  ,ראיון .

19

ראה :

20

ראה

:

" חבשוש בנובמבר

המספר הוא יוסף ד ' נחי והמעשה ארע בשנת 1922

ראה נוסח המכתב אצל :

י2

אביהם ' 2 : .

גמליאל  ,פעמי ,

צדוק משה  ,יהודי  ,עמ '

עמ '

. 240

. 109 - 108

1994

לערך .

הוא ביאר את שהחסיר

88

ן

בת  -ציון עראקי קלורמן

בראשית שנות השלושים שוב שומעים על אסלום יתומים  .רבי יוסף שמן מצנעא

כותב  ,בערך בשנת . 1933
( אין הוא אומר מתי זה

על כעשרים ילדים יתומים שנתפסו במשך שישה חודשים

קרה ) .

הוא גם מתאר את מאמצי השכנוע שהפעילו עליהם

המוסלמים להוכיח להם שמקומם הנכון הוא בדת האסלאם

:

ובכל יום מענים אותם בכל מיני עינוים כדי שישמעו לקולא  ,ואם ינהגו במנהג

היהודים  ,מאימים עליהם בכל מיני איומים ואומרים להם

עשינו זאת עמכם .
לחיי עוה " ב ( עולם

. :

 ' . .הלא לטובתכם

ובחמלת נביאנו עליכם לבקש להכניסכם לדתו כדי שתזכו
הבא )

.

ולגן עדן ומדוע תחזיקו עוד בטומאת היהודים . . .

והנביא שלנו הוא סוף וחותם כל הנביאים והכל חייבים לשמוע לתורתו  ,ותורת
זמנה ' .

היהודים כבר חלפה ועבר

בכל יום מדברים על לבם
לקבל ברצון

מוכרחים

,

פעם

בפתויים

ושלא ברצון

,

בראותם שהכל נתיאשו מהם

קרוביהם ומיודעיהם אין לאל ידם להצילם
תמיד פוקחים עין עליהם .

,

פעם באיומים

,

עד שסוף סוף

,

,

וכל

ולא יוכלו לברוח כי השומרים

22

יחיאל הבשוש מספר שאת היתומים היהודים אשר בצנעא שיכנו השלטונות  ,יחד עם
ילדים מוסלמים

,

במעין פנימייה שלה בית  -ספר  .זהו  ,כנראה  ,האגף ב ' קצר ' ( מבצר

הארמון ) בו התחנכו ילדים בני כחמש עד חמש  -עשרה ממשפחות ראשי השבטים  .הם

הוחזקו שם כבני ערובה על  -מנת להבטיח את נאמנות הוריהם

בשלב הראשון

וביקורים

 ,עם

,

לאמאם  .י

?

לפי

חבשוש ,

היו אוסרים על היתומים את היציאה מהפנימיה לטיולים

חבריהם המוסלמים  .אך לאחר שהמורים נוכחו שהתלמידים

הסתגלו למקום ולדת ולמצב החדש

לפנימיה  .לטיולים

בצנעא ,

בחייהם .

וכן ברובע

היו מרשים להם לצאת מחוץ

היהודי ' .

2

בעוד שבמרכז תימן ובחלקים מדרומה השפיעה גזירת היתומים על חיי היהודים החל

משנות העשרים  ,הרי שבמשך זמן רב הגזירה כמעט שלא היתה ידועה

בצפון תימן ' .

?

.

המקרים הראשונים של אסלום יתומים או ניסיונות אסלום  ,מדווחים משם מראשית
שנות הארבעים

.

מסתבר שדחיית אכיפת גזירת היתומים קשורה בדחיית ההכרה

המלאה של שבטי הצפון והצפון מזרח בריבונות הממשל המרכזי בצנעא  .רק לקראת
סוף שנות השלושים התבסס שלטונו של האמאם גם באזורים

אלה ,

ואז יכלו

המושלים ששלח לערי המחוז ליישם ביתר יעילות את מדיניותו  .אולם גם אז לא

הצליחו אמאם יחיא ובנו  ,אמאם אחמד

שמן  ,עמ ' קל .

22

גאה

23

ראה  :ונר  ,עמ '  ; 79 - 78דרש  ,עמ '

:

(  962 - 1948ן )

".

24

ראה

:

הבשוש

25

ראה

:

טביב  ,שבי  ,עמ '

. 229

משפחת  ,עמ ' . 379
; 48

הנ " ל  ,סמואל .

שירש אותו בתפקידו  ,להשליט

ן

אסלות בכח של יתומים בתימן

את חוקי השריעה במקום שאלה התנגשו עם החוקים המנהגיים של השבטים

כ ' ורצאן מדהלה  ,יליד חבל סידאן שבצפון תימן ( עלה לישראל

על כמה מקרי אסלום וניסיונות אסלום בין השנים

, 1953 - 1940

ב , ) 1 952 -

89

26 .

מספר

שהרעישו את בני

הקהילה היהודית  .אך לדבריו היו אלה מקרים ספורים בלבד  .אחד מהם נוגע לשני
יתומים  ,בן ובת  ,ממשפחת משב שגרה בישוב סוק

חידאן  .בשנת

941ן

.

אלי

' מעה ( שוק

יום

השישי ) ,

ליד

לערך בהיותם בני עשר ושמונה  ,הם התיתמו בזה אחר זה מאמם

ומאביהם  .עוד במהלך שבעת ימי האבל באו שליחים ולקחו את הילדים לבית המושל
( ' אלנאד ' רה ' )

אשר בעיר סאקין  .מחאות היהודים לא עזרו  ,הילדים נשארו בבית

המושל והתחנכו כמוסלמים .
מקרה אחר הוא של ילדה כבת תשע או עשר  ,ממשפחת מדאר  ,מהכפר

שהוריה נפטרו בערך בשנת

. 1944

אלהג ' ר ,

לילדה היו אחים ואחיות בוגרים והם חיתנו אותה

מיד  .למרות נשואיה דרש נציגו של האמאם לקחת את הילדה לרשותו  .בני משפחתה
הבריחו אותה והסתירוה אצל ערבים ממכריהם באחד מכפרי האזור  .השלטונות לא
ויתרו  ,חפשו ומצאו אותה  .היא נלקחה לבית המושל בסאקין ושם אסלמו אותה .
רוב המקרים

שסקרתי ,

של לקיחת יתומים יהודים בחוזקה ואסלומם

27

בכפייה ,

אירעו בשנים הראשונות לחידוש גזירת היתומים בתחומי השליטה הישירה של

המשטר האמאמי  -קודם בתימן התיכונה ומאוחר יותר בצפון תימן .

ג  .ועגובת

היהויים לגזיות היתומים

גזירת היתומים לא התקבלה על ידי יהודי תימן בהשלמה או בהכנעה  .בעיניהם היה

החוק חריגה ופגיעה חד  -צדדית במעמדם כד ' מים  ,וכעין הכרזת מלחמה עליהם .

28

היה זה חוק המדינה היחיד בו לחמו בכל כחם אף שידעו שהם עלולים ללקות

בעונשים כבדים  .הם נקטו אמצעים שנזקקו לתושיית היחיד ולבטויי האחריות
ההדדית של הקהילה

.1

כולה  .ואלה כמה מאמצעים אלה

:

בריחום הורים מבוגרים עם ילדיהם לעדו

בטרם תפגע יתמות בילדיהם ותעמידם בסכנת

התאסלמות ,

ברחו כמה הורים

מבוגרים עם ילדיהם אל מחוץ לגבולות תימן  -לעדן  ,שהיתה תחת פרוטקטורט
בריטי החל משנת

839ן .

ב 930 -ן

נשלחו גרשון אגרונסקי ואברהם טביב על  -ידי

ההנהלה הציונית לעדן כדי לבדוק מהן הסיבות לזרימת יהודים מפנים תימן לעדן  ,מה

26

ראה

למשל ונר ,

מדגילה .

27

ראה :

28

השווה :

עמ '  ; 78 - 77סטוקי  ,עמ ' 77ן  ; 179 -דרש  ,עמ '

ראיון .

גמליאל  ,פעמי .

עמ ' . 244

. 277 - 228

משפחה בתימן ( צילום ק ' רתיינס

) 1934

מצב היהודים שם ואת טיבם של סידורי העלייה לארץ  -ישראל  .בדו " ח לסוכנות
היהודית מונה טביב את גזירת היתומים כאחד המניעים ליציאה לעדן  .הוא מספר
שכאשר נשאל אדם בן חמישים מדוע עזב את תימן היתה תשובתו  ' :הברחתי את ילדי
בעודי בחיים לבל יפלו ביררשה עם כל נכסי לכומר ' .

29

גם יהושע בכר  ,מזכיר מחלקת

העלייה של הסוכנות היהודית אשר ביקר בעדן  ,מונה בתזכירו

מאסלום ילדיהם כאחד מהגורמים לזרימת יהודים

בעדן הגיעה

29

ראה :

30

ראה

90

:

ב 1945 -

טביב  ,דו " ח
בכר .

לעדן  " .י

מ 1938 -

נערה כבת שתים  -עשרה או שלוש  -עשרה וסיפרה

;

הנ " ל ,

לעליה .

את החשש

חיים צדוק כותב שלביתו
:

' אמי מתה

ן

אסלום בכח של יתומים בתימן

91

ונשארנו אני ואחי הקטן עם אבי  .כעבור זמן הרגיש אבי את עצמו די זקן וחשש פן

ימות ויקחו אותנו לשמד  .מכר את המטלטלין ויצאנו לדרך לעדן '  .י3

.2

השאת קטינים

כדי להוכיח את בגרותם של יתומים ולפטור אותם מחובת האסלום נהגו יהודים
להשיא את קרובי משפחתם הקטינים  .פתרון זה לא חרג בהרבה מהנוהג לגבי גיל
הנישואין  .בדרך  -כלל נישאו הנערים בתימן החל מגיל חמש  -עשרה ולעיתים אף

פחות  ,והנערות מגיל אחת  -עשרה ופחות .

52

השאת קטינים לא היתה  ,אם כן  ,תופעה

יוצאת דרפן ויכלה להיות מפלט ומקלט ליתומים שניצבו בפני סכנת אסלום  .אלא
שנישואי יתומים היו לרוב נישואין חפוזים שלמהירות הפעולה וחשאיותה חשיבות

רבה  ,וגיל הנישאים היה לעיתים קרובות נמוך מהמקובל  .קודם ניסו לזווג יתומים בני
גיל דומה  .במקרים בהם לא נמצא שידוך מתאים הושאו ילדות לבוגרים מהם ואפילו
כאשה שנייה לגבר נשוי  ,או שתי ילדות לילד

אחד .

33

באחד המקרים בהם נתקלתי

.

התחתן ילד יתום עם אשה מבוגרת ממנו בשנים הרבה ' ותהי לו לאם ' הם הקימו
משפחה והולידו ילדים .

זה מקרה יוצא דופן  .בדרך  -כלל ילדים זכרים שלא נמצא

34

להם שידוך מתאים הוברחו מחרץ לעירם ולעדן  .כמה מנישואי הקטינים מלווים
בסיפורים אנושיים
1929

קשים ,

כמו למשל  ,סיפורה של ילדה יתומה כבת תשע שבשנת

בקירוב הושאה לבן דודה האילם והבוגר  ,שסיכויו להינשא היו קלושים  .מיד

לאחר מכן נסע הזוג יחד עם משפחת דוד הילדה לעדן  .כל בני המשפחה עלו לארץ -

ישראל ואילו האילם  ,בשל מומו  ,לא קיבל רשיון עלייה ונשאר מאחור  .הילדה נשארה
עגונה שנים רבות עד שלבסוף

 ,ב , 1939 -

עדריות מן העיר רדאע ( בדרום מזרח

הסכים בעלה לתת לה גט .

35

וסביבותיה  ,שכינס שלמה עמיהוד

תימן )

בספרו ' פעולות צדיק '  ,מלמדות שהשאת יתומים היתה פעולה יזומה  ,מאורגנת
ומתואמת על  -ידי ר ' יחיא עומיסי  ,אב " ד העיר רדאע ( עלה לישראל

ב 950 -ן ) .

לאחר

גלים של מגיפות שהפילו חללים באוכלוסייה כולה  ,במיוחד לאחר מגיפת הטיפוס
של

944ן ,

הוא נהג לארגן במהירות זיווגים ליתומים בעירו ובכפרי מחוז רדאע  ,ולא

פעם השיא כמה

ונות ביום אחד  .עואץ ' צפר שהיה בין הקטינים שהושאו ברדאע

~
מספר על הרב עומיסי

31
32

ראה  :צדוק חיים  ,באהלי ,
ראה :

; 97
33

:

יבנאלי  ,עמ '

; 49 - 48

וכן ערוסי רצון  ,עמ '

עמ' . 252
קאפח  ,עמ '

. 64 - 59

ראה  :קאפח  ,עמ '  ; 107עמיהוד  ,עמ '

34

איוואל  ,שם  ,עמ ' רלט -רמא .
ראה  :טביב  ,בן  -ציון .

35

טביב  ,בית  -הדין

ראה

:

עמיהוד  ,עמ '

;

רלט -רסו .

; 107

והשווה

:

מדהלה  ,ספר  ,עמ '

; 148 , 17

צובירי  ,עמ '

רה  ,רמז  ,רנא

;

מדהלה  ,ספר  ,עמ ' 97

;

ועדותו של עואץ '

וראה סיפורים אישיים של יתומים שנישאו בקטנותם מכונסים אצל

92
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.

קידם את פני הרעה בעירנותו המירבית ולא חיכה עד שישאלו איפה היתומים

,

אסף כמה יתומים והשיא אותם תוך תיאום עם בני המשפחות  .למשל אותי

חתנו עם בת דודי חסן צפר  .אשתי הנוכחית דהיום זהרה 5 . . .י
סעדיה גובני  ,בספרו על נישואיו במבצע השאת יתומים  ,שארגן עומיסי לאחר מגיפה
שפרצה בישוב

גובן ,

אומר

:

הגיע שליח יהודי מעיר רדאע מאצל מ " ו יחיא עומיסי  ,התאספו נבחרי

העיר ,

והודיע להם אישית מטעם מ " ו יחיא  ,שידאגו לחתז יתומים כמה שיכולים . .

שיעשו רשימה של כל המשפחות שיש בהם יתומים

,

ויחתנו היתומים קרובי

המשפחה בינם לבין עצמם  .אם יצליח הזיווג הזה מה
וחלילה ]

.

טוב ,

ואם ח " ו

[ חס

לא יצליחו  ,לא יהיה קשה להם ענין הגירושין  ,מספיק שיצילו אותם

מגזירת השמד .

57

אחד מן הזיווגים הרבים הללו שהצליח הוא של צדוק מעוצ ' ה המספר על נשואיו

:

ביום אחד שחזרתי מת " ת [ תלמוד תורה ] לקחה אותי [ אימי ] עם אבי ז " ל

והלבישוני בבגדי שבת  ,והלכנו לבית הכנסת של מו " ר יחיא עומיסי  ,פתאום

ראיתי ילדה קטנה מבוהלת יתומה צ ' ביה בת סאלם מעוצ ' ה  ,שהיא כיום אשתי

אם הבנים שמחה ת " מ [ תבורך

מנשים ]  ,ונתנו

לי טבעת מכסף ולימדו אותי

לתת הטבעת בפני עדים לילדה ולקדשה בפרוטה כדת משה וישראל  ,כמובן
לאחר שהסביר לי מ " ו מטרת העניין  ,שהילדה הזאת יתומה ויש גזירות על
היתומים . .

.

ולכן הטכס הזה מגן עליה מגזירת השמד

ח " ו  . . .וחזרנו הביתה ,

.

אמי ז " ל היתה מכינה אותי לקראת הבאות בהסבר שהבחורה הזאת שהיא

.

למעשה כבר אשתי שהיא בת דוד וממשפחה טובה .
שאחלוק על דברי הורי שהם יודעים יותר  -טוב

כשם שהיה

ברדאע ,

. .

בתור ילד קטן מי אני

ממני  " .י

גם במקומות אחרים דאגו ראשי הקהילה היהודית להשיא

בחשאי יתומים קטינים .

.3

הסוררת יתומים והברחתם ליישוב אחר

אי אפשר היה  ,כמובן  ,להשיא את כל היתומים  .היו בהם תינוקות של ממש  ,ילדים
רכים או בנים גדולים שלא נמצא להם שידוך  .בעיר גדולה כמו צנעא  ,שם היה הרובע

היהודי כעין עיר נפרדת הצמודה לעיר המוסלמית  ,ניתן היה להסתיר את יתומי העיר

36

ראה  :עמיהוד  ,עמ '

רמס  -רנ .

ד3

ראה

:

עמיהוד  ,עמ ' רנה  .והשווה

38

ראה

:

עמיהוד  ,עמ ' רסג .

:

עמ ' רמז  ,רנא  ,רסא .

ן
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אצל קרובי משפחה  .במקומות יישוב קטנים בהם הכירו המוסלמים מקרוב את
שכניהם היהודים  ,לא היה מנוס מהברחת הילדים ליישוב אחר  ,ובעיקר ליישוב גדול
כמו צנעא  ,שם יכלו להטמע ו ' להעלם ' בתוך העיר הגדולה 9 .י
אחד היתומים שהוברח מכפר הולדתו לכפר אחר הוא שלמה בן חותי

מחבל חידאן בצפון תימן  .הוא מספר שבשנת

1942

מדהלה ,

כשהיה כבן שש שנים התייתם

מאביו ואמו  .גיסו ( בעל אחותו ) חיים מדהלה לקחו אליו ואימץ אותו אל משפחתו .
כשנודע דבר יתמותו לשלטונות הם רצו לקחתו ולאסלמו  .המשפחה ברחה יחד עם
היתום לכפר ואדי בני

סעד ,

גם  -כן

בחידאן ,

צעדה .

הרחק מעיר המחוז הצפונית

שממנה יצאה הדרישה לאסלם את הילד  .המשפחה עדיין חששה לבטחונו של היתום

וזמן מה אחר  -כך יצאה מצפון תימן לכיוון עדן ולארץ  -ישראל .

40

דוגמה נוספת לאופן הברחת היתומים קשורה בארוע שקרה בערך בשנת

בעיר אלטוילה  ,מערבית לצנעא

943ן

' המדובר היה באיש מבני העיר הזאת שנפטר בערב

:

.

שבת  .בהיודע הדבר לרב העיר פקד לא לקבור את המת באותו יום לבל ידעו

הגויים ,

ובינתים להבריח את ילדי הנפטר לעיר שבאם הסמוכה  .בהגיע הילדים בחצות הלילה

.

לעיר שבאם נתן הרב המקומי היתר להסיע את הילדים לצנעא בו ביום  ,כלומר בירם

השבת ' .

ן4

במהרה הפך הרובע היהודי בצנעא לעיר מקלט ליתומים  ,ויהודי העיר לנושאים
בנטל התמיכה בהם  .לפחות מראשית שנות

ה 40 -

היו מצויים בצנעא עשרות רבות של

.

.

יתומים עזובים שקרוביהם מחשש לעורר תשומת לב נמנעו מלבקרם  .עמרם קרח
כותב על טיפולה של הקהילה

:

והצניעום במקומות שאין גויים רואים  .גבו להם בכל יום פת לחם למזון
ומהסוחרים בגדים

ללבוש .

העמידו להם מלמדים ללמדם

תורה ,

ומפקחים

לרחצם לכבס בגדיהם ובכל מה שצריך לנקיונם  .גדל ורבה מספרם עד למעלה
ממאה נפש .

42

מכתבו של שלום בן יחיא קרח משנת חש " ו

הסוכנות היהודית בארץ  -ישראל
להתמודד עם קשיי היום
והארבה של שנת תש " ה
בהם הכבידו על

יום ,

( 946ן )

בשם קהילת צנעא להנהלת

מגולל את מצבה הקשה של הקהילה שנאלצה

עם נהירת יהודי הכפרים לדירה בעקבות הבצורת

( 945ן ) ,

ובמיוחד עם ' צרת

היתומים ' שכלכלתם והטיפול

הקהילה עד מאד  .חיים צדוק שביקר בצנעא

ב 1 946 -

מספר גם כן על

למעלה ממאה יתומים שנמצאים בעיר והוא מדווח על קשיי הקהילה להמשיך

39

ראה למשל  :קרח  ,עמ '

עמ ' רמח

;

קנז ; צדוק משה  ,יהודי  ,עמ '

חיים צדוק  ,עמ ' . 222

40

ראה

:

מדהלה  ,ספר  ,עמ ' 35

41

ראה

:

. 279

42

ראה :

חיים צדוק  ,עמ '

קרח  ,עמ ' קנז  -קנח .

;

וכן הנ " ל ,

ראיון .

08 - 107ן ; חבשוש י '  ,עמ ' ; 383 - 382

עמיהוד ,

ן
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רובע היהודי בצנעא

ולתמוך בהם  ,ועל מצבם הקשה  :תת  -תזונה  ,תנאי דיור ירודים  ,לבוש עלוב ומחלות  .ין

אולם  ,לרוב לא היתה צנעא התחנה הסופית במסעם של היתומים  .הסתרתם למשך
זמן ממושך לא היתה אפשרית הן מחמת הסכנה שיתגלו והן מפני שיתומים אחרים
הוסיפו לזרום לעיר  .למעשה רק מחוץ לגבולות תימן יכלו היתומים להיות בטוחים
לגמרי מפני תפיסתם ואסלומם  .ואמנם חלק ניכר ממאמצי ההצלה של קרובי
המשפחה ומנהיגי הציבור הופנו למילוט היתומים לעדן  ,בתקווה ששם יושגו להם

רשיונות עלייה לארץ  -ישראל  .כך התמזגה זרימת היתומים לפרוטקטורט הבריטי עם
תנועת ההגירה של היהודים מתימן לארץ  -ישראל  ,שעברה כמעט כולה דרך עדן .

 . 4הברחת יתומים לעדו
עדן

היתה ,

העשרים
43

ראה

אפוא .

היעד המועדף להברחת יתומים  .הם הוברחו לשם החל משנות

בפעולות שהחלו ביוזמת הקהילרת המקומיות וקרובי המשפחה של
:

קרח ש '

;

צדוק חיים  ,עמ '

. 280

ן
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היתומים ובמימונם  .תושבי היישובים הקרובים לגבול עדן הבריחו את יתומיהם
ישירות לשם  ,וכך עשו גם האחרים  ,בעלי האמצעים שיכלו לשאת בהוצאות הדרך
הארוכה ובתשלומים למורי הדרך ולמלווים  .היהודים מן המקומות המרוחקים וחסרי
הממון הבריחו את הילדים לצנעא .

44

סעדיה גובני מגובן מתאר כיצד התארגנו יהודי היישוב שלו  ,לאחר שקיבלו הודעה
מר ' יחיא עומיסי שיש ' למהר ולחתן את היתומים בבני המשפחות שלהם  .ואת

היתומים הקטנים ישלחו לעדן בשקט ובסודיות מוחלטת '  .לאחר מכן

:

התאספו היהודים עם עאקל [ מנהיג המוכר על  -ידי השלטונות ] העיר  ,שגם היה

מרכז גבית מס החסות  ' .ג ' זיה ' מטעם מ " ו יחיא

[ עומיסי ] ,

בשם מוסא יעקוב

והתיעצו איך לעשות עם היתומים  .קודם חילצו הקטנים והעבירו אותם

לוי ,

אחד אחד

מהעיר ,

וחיפשו אותם לערבים ע " י זה שהורידו להם הפיאות

והלבישום  -כערבים לכל דבר והעכירום לעדן . . .

מראשית שנות

ה 40 -

45

שומעים יותר ויותר על פעולות הברחה רחבות היקף המאורגנות

מצנעא והמנוהלות על  -ידי המנהיגות המוכרת של הקהילה  .מסתבר שפעולות אלו
קשורות במעורבות הגוברת והולכת של ' התאחדות התימנים בא " י ' ( נוסדה

ב ) 1923 -

בכל הקשור לעליית יהודים מתימן דרך עדן לארץ  -ישראל  ,ובחיי היהודים שנותרו
שם  .כך פעלה ה ' התאחדות ' לגיוס כספים שנועדה לממן חלק מהעלויות של הברחת

היתומים " .

4

.

הנהגת קהילת צנעא שאך בקושי נשאה בנטל אחזקתם וכלכלתם של

היתומים בתוך הרובע היהודי  ,יכלה להפנות מעתה יותר מאמצים לארגון פעולות
הברחת יתומים הן מצנעא והן ממקומות אחרים .
בראש ' רשת ההברחה ' עמד הרב הראשי של צנעא ואב בית  -הדין  ,ר ' יחיא יצחק

הלוי  ,שהיה בעל קשרים טובים עם האמאם ועם חצרו  .אליו נשלחו הכספים מארץ -
ישראל והוא חלקם למקומות שנדרשו  .האב " ד הסתייע בר ' יחיא

נחום ,

שניידותו

בתוקף תפקידו הרישמי  -שליח בית  -דין צנעא הבודק את כשירות השוחטים
בגלילות תימן  -הקלה עליו לתאם את פעולות ההברחה במקומות השונים .

47

לצדם

עבדו בצנעא ר ' יוסף שמן  ,ור ' יוסף בן שלום קרח  .וכן חיים בדיתי וסאלם חמדי אשר
בהגיע עזרת הכסף לרשותם הרבה יגעו וטרחו ושכרו בהמות רשכירים והסיעו

.

את היתומים שיירא אחר שיירא עד שקיבלו הודעה שהגיעו כלם בשלום ועוד

44

ראה למשל  :יצהרי  ,עמ '

; 101

עמיהוד  ,עמ ' רז  ,רנה ; גמליאל  ,פעמי  ,עמ '

שהוברחו מתימן לעדן  ,ודרכם לארץ ישראל ראה

עמיהוד  ,עמ ' רסא

45

ראה

46

ראה  :קרח  ,עמ ' קנח ; גרידי  ,עמ '

:

 ; 289 - 287עמיהוד  ,עמ '
47

ראה

. 24

:

;

:

; 240 - 239

קליין  -פרנקה  ,היתומים  ,עמ '

על היתומים

. 111 - 79

והשווה סיפורו של שלום בן יחיא יעיש הארון  ,שם  ,עמ ' רמח .
; 204

קליין  -פרנקה  ,עמ '

; 108 - 107

צדוק חיים  ,באהלי  ,עמ ' , 280

רכס -רלא .

קרח  ,עמ ' עג ; צדוק משה  ,יהודי  ,עמ '

; 106

גמליאל  ,פעמי  ,עמ '

; 239

ישעיהו  ,ביחד  ,עמ '
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שלחו ל ' מרכז התאחדות

התימנים בא " י ' פינקס שמות כל יתום ושם עירו אשר

משם פלט וערך שנותיו .

48

.

בערים הראשיות בדרך מצנעא לעדן
ליתומים שעברו דרכם במסעם

היתומים במחוזותיהם

סלימאן מעוצ ' ה

:

49

בעיר

.

שמשו ראשי הקהילות כאנשי קשר שסייעו

,

לעדן ,

ד ' מאר .

וכמארגנים מקומיים האחראים להברחת

למשל ,

בירים  -ר ' חיים קאפח :

היו אלה ר ' יחיא גרידי ואחר  -כך
50

וברדאע  .כאמור למעלה .

ר'

ר ' יחיא

עומיסי  .י 5רוב שיירות הילדים נסעו בדרך  -כלל עד לרדאע  ,מקום בו מסעם כמעט
שהסתיים  .מרדאע הם נשלחו לעדן על  -ידי שליחים אחרים שהוכנו מבעוד מועד .

היתומים .

אחד ממובילי שיירות

אהרן בן ישראל

עוזירי ,

2

'

שהתפרנסו הוא ואביו

מעבודתם כחמרים  ,היינו מובילי סחורות ודברי דואר על גבי חמורים ופרדות  ,ועבדו
הרבה גם בשרותו של אמאם
לרדאע

יחיא ,

מספר על מהלכה של שיירת יתומים מצנעא

:

הסדר של נסיעתנו

כשהיינו מקבלים הודעה ממ " ג יוסף שמן על זמן

כך ,

הנסיעה  ,היינו מכינים צידה לדרך ( כעכים  ,וקאמז  ,ובשר

מיובש ) ,

קאמז פיתות

מיובשות  ,בכדי שיחזיקו מעמד בדרך  ,ושיהיה לנו מוכן לאכילה  ,לפי מספר
הילדים היינו מכינים בהמות משא לפי הצורך  .גם היינו מכינים ארגזים שהיו

.

מביאים בהם פחי נפט  .מעמיסים שני ארגזים על חמור או פרדה ומכניסים שני

.

ילדים בכל ארגז אם הם קטנים  ,או אחד בכל ארגז אם הם גדולים ומכסים את
הארגזים שלא יבחינו בהם .

עוזירי מסביר שהיציאה מצנעא נעשתה בחושך  ,לפני עלות השחר  ,בזמן ששערי
העיר  ,שנסגרו כל

לילה ,

.

עדין היו נעולים  .המובילים שבשל עבודתם יצאו ונכנסו

לעיר לעיתים קרובות  ,הכירו את שומרי השערים ושיחדו אותם שיפתחו למענם את
השערים .

ויוצאים לדרך  ,והולכים עד אור הבקר  .ומחפשים מקום מסתור ליום אם אין

יהודים בסביבה  ,וחונים עד שתחשך וממשיכים ממסע לילי  ,וכל הזמן חפשנו

דרכים צדדיות  ,בכדי שלא ניפגש עם מישהו שעלול לחטט ולשאול מה טיב
משאינו .

.

המסע שבאחריות המובילים מצנעא הסתיים כאמור  ,ברדאע  ,במקומות חניה ששונו

48

ראה

:

קרח  ,עמ ' קנח

49

ראה

:

צדוק משה  ,עמ '

 ; 108עמיהוד  ,עמ '

50

ראה

:

צדוק משה  ,עמ '

. 110

51

ראה

:

עמיהוד  ,עמ ' רכס ,

52

ראה  :עמיהוד  ,עמ ' רכד ,

;

והשווה

רלד .
רכז .

:

עמיהוד  ,עמ ' רלא .

רמא .

איכלוס בכח של יתומים בתימן
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מפעם לפעם  .צדוק עומיסי מספר  ,שלפעמים היתה החניה באחד משני בתי המגורים

של משפחת יחיא עומיסי  .עם בוא היתומים  ,נסגר הבית ' לפעמים לשלושה ארבעה

ימים  ,והיתומים לא היו מעזים לצאת החוצה או להשמיע

קול ' .

אחר  -כך  .השליחים

שהכין יחיא עומיסי העמיסו מחדש את היתומים על הארגזים ויצאו לדרך  ,לגנוב את
הגבול לעדן בקרבת עיירות הגבול קעטבה אך אלביצ ' א .

53

עוזירי אומר שהוא ואביו וכן מוביל אחר בשם אברהים נחום היו העוסקים

הראשיים בהובלת יתומים מצנעא ומתחנות שבדרך עד לרדאע  ' .מדי פעם שהיו הרבה
יתומים היינו נפגשים בדרך  ,אנחנו עולים והוא יורד ולהיפך '  .לדבריו  ' ,בין השנים
ת " ש [  ] 1940ועד שנת חש " ו [  946ן ] העברנו לרדאע אנו ואברהים נחום

מאות יתומים ויתומות

.5

[ !]'

קרוב לשמונה

54 .

בריחה שע מתאסלמים

הסיכוי של יתומים שכבר נתפסו ואוסלמו לחזור ליהדות היה קטן  .רובם היו ילדים
רכים בשנים שבמשך הזמן הסתגלו לתנאי החיים החדשים ולדתם החדשה  .האחרים
לא יכלו לברוח משוביהם ולהסתתר ללא עזרה מבני הקהילה היהודית  .ואילו סיוע
שכזה נתפס בעיני המוסלמים כמעשה חמור ביותר ולכן מסוכן עד מאד לעושהו  .בכל
זאת הצליחו כמה יתומים

שאוסלמו .

ושהיו בוגרים מספיק כדי להתעקש ולסרב

להשתלב בחברה החדשה  ,להמלט ולחזור ליהדות 5 .י שלום קחטה מוסר כי שניים
מתוך חמשת היתומים בני משפחת תייס ממחוז ח ' ולאן  ,שאוסלמו בשנות העשרים

המוקדמות .

נעזרו ביהודי צנעא וברחו ממבצר הארמון .

56

ויחיאל חבשוש מזכיר

מקרים דומים מן העיר צנעא  .הוא מספר  ,למשל  ,כיצד סייע אחיו ליתום שהתאסלם
לברוח מ ' פנימית היתומים '  .האח ניהל את חנות המשפחה לממכר בדים וצעצועי
ילדים  ,שהיתה בעיר המוסלמית  .בלילות רמצ ' אן נהגו להוציא את הילדים לסיור בעיר
ולקנות להם מצרכי חג  .כך הגיעו הילדים לחנותה של משפחת חבשוש  .אחד הילדים ,
שידע שהוא נמצא בחנות של יהודים  ,התחנן בפני אחד המוכרים

:

' אני יהודי הצילו

אותי '  .חבשוש וחבריו טיכסו עצה כיצד לעזור  .בינתיים קבוצת הילדים ביקרה בחנות
פעם

שנייה ,

ובפעם השלישית

:

אחי ז " ל העסיק את השומרים והילדים התפזרו בחנות  .איש הקשר הסביר לילד

.

שעליו לצאת מהחנות ואחר כך בתוך המולת הפרידה  ,שישוב לחנות בדרך

53

אהרן

בן ישראל עוזירי  ,אצל עמיהוד  ,עמ ' רכד  -רכו ; והשורה  :יצהרי  ,עמ '

ראיון .

.

עמיהוד עמ '

54

ראה

55

ראה :

טביב  ,דו " ח

56

ראה :

קחטה .

:

;

רכז .
הנ " ל ,

לעליה .

; 102 - 101

עומיסי ,

98

ן

בת  -ציון עראקי קלורמן

.

צדדית  .וכך היה  .הילדים והשומרים התרכזו ליד החנות ואחי נתן לכל אחד
מהשומרים והילדים מתנה קטנה  .גם לילד היהודי שיצא עם הילדים

,

אלא

שהוא הרים המתנה למעלה וזה קפץ לקחתה  .כל זה  ,כדי להוכיח שיצא עם
הילדים  .הילד חמק בתבונה לתוך החנות ובינתים סגרו הדלתות  .מי שחיכה
בחנות הלבישו בגדי ילדה ערביה ויצא דרך חלון מסורג שהחזירו למקומו
והלך אתו לרובע היהודי  .שבוע ימים החביאו את היתום ואחר הוברח לעדן .

57

ד  .עמדת המוסלמים להתגוננות היהודים

.1

המחמירים

כשם שההקפדה על ישום גזירת היתומים בולטת בעשור הראשון לחידושה  ,בזמן
הזה גם בולטים גילויי ההתנגדות למאמצי ההצלה של היהודים  .כמה מן המושלים
התעקשו לרדוף אחר היתומים שנמלטו ודרשו בתקיפות ממנהיגי הקהל  ,שאותה ראו
אחראים לכל הנעשה

בעדתם ,

להחזיר את הילדים או לגלות את מחבואם  .ראשי

הקהל נכלאו ועונו בבתי הסוהר עד שימציאו את היתומים  .היה מי שלא יכול היה

לשאת את היסורים והמיר את דתו  ,מקצתם נכנעו  ,ומרביתם סרבו לדבר או שכבר לא
ידעו להיכן הובלו היתומים  .אלה שוחררו כעבור זמן לאחר השתדלויות אצל נכבדים
ממכריהם

הערבים ,

יחיא ,

פניות לאמאם

ו  /או לאחר תשלום קנסות .

אברהם טביב כותב על גזירת היתומים בשנות העשרים ומספר את דברי איש אחד

' שבו עצמו היה מעשה  ,בהיותו בתימן בכפר נונה מחוז אלחוא [ דרומית

לצנעא ]

נתפסו הוא וחברו על עוון זה  . . .כי נכבדי העדה ועשיריה היו שו " בים [ שוחטים

ובודקים ] וידועים לכל בני עמם  .ואחרי חדש אחד לא יכל חברו לעמוד בכל הענויים
המרים ,

רעב  ,מכות  ,כבלי ברזל . .

 ' .והמיר את דתו

בדומה לכך כותב ר ' יחיא גרידי

שהבריחו בני קהילתו ילדים
תפש לו

[ ה ' צר ' ]

מד ' מאר ,

58 .

גם כן על שנות

העשרים ,

שלאחר

שהתיתמו ,

תשעה אנשים לבית  -האסורים ואני מהם  .ודבר אלינו קשות ,

ואמר שנמציא לו את היתומים  ,כי אנחנו הברחנו אותם  .אמרנו שאין אנחנו
יודעים

כלום .

וישבנו בבית  -האסורים וענו בכבל רגלם ושמו לכל אחד שני

כבלים .

י '  ,עמ ' . 386

והשווה

עמ ' , 379

. 387

57

ראה  :חבשוש

58

ראה  :טביב  ,שבי  ,עמ '  . 54תחת רושם סיפור זה אומר טביב בעמ '

:

: 53

' דינם של מבריחי יתומים

הוא  -נפש תחת נפש  ,כלומר אם יהודי הבריח יתום  ,הוא חיב להמיר דתו תחתיו '  .דברים דומים

הוא כותב בנאומו ' לעליה '  .ישעיהו  ,פני  ,עמ '

, 16

חוזר על דברים אלה  .נראה לנו שמסקנתו זו של

טביב אינה מדויקת ולא מצאנו ראיה שתתמוך בה  ,גם לא מתוך הסיפור שאת המשכו הוא

מביא .

אסלות בכח של יתומים בתימן
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מאותה סיבה  ,ממשיך גרידי  ,אסר המושל את מנהיגי הערים אב וג ' בלה 9 .י גרידי
וחבריו השתחררו מבית האסורים רק לאחר שלושה חדשים  ,באישורו של אמאם יחיא
וכתוצאה מהשתדלות אב " ד

ר ' יחיא בן משה יצחק ( כיהן בתפקידו

צנעא ,

:

" " . ) 1931 - 1905
לחן כלכלי היה אמצעי נוסף שנקטו השלטונות כדי לשכנע את היהודים להסגיר
יתומים שהוברחו  .קנסות שונים הוטלו על בני הקהילה .

על אופיו של אחד מהם ,

ן6

כפי שארע במחוז חידאן בזמן הראשון ליישום הגזירה  ,סיפר כ ' ורצאן מדהלה .
לדבריו  ,כשסרבו היהודים באזור חידאן להסגיר את מקום מחבואם של שלושה ילדים

שהתיתמו  ,שלח המושל

.

שלושים חיילים אל העיר והורה להם שלא יעזבו את העיר עד אשר יקבלו

לידם את שלושת היתומים הנ " ל ( בתימן היה נהוג שחייל או שוטר שנשלח
לביתו של אזרח כל שהוא היה מתארח בביתו כל כמה שירצה  ,והאזרח חייב
ולהשקותו ,

היה להאכילו

ולדאוג לכל צרכיו . .

היהודים במשך שבוע ימים . . .

.2

והחיילים נשארו בבתי

).

62

המקליפ

למרות כל הנאמר למעלה  ,מוסלמים רבים לא היו משוכנעים בנחיצותו ראולי בצדקתו
של חוק אסלום היתומים  .אופיים של היחסים בין יהודים ומוסלמים בתימן שהתגבש

במשך דורות  -יחסי קרבה בשל קרבת המגורים והשרותים הכלכליים במלאכה
ובמסחר  ,שסיפקו היהודים לשכניהם

המוסלמים ,

ובמיוחד קשרי החסות שהעניקו

שיח ' ים שבטיים או יחידים מוסלמים ליהודים  -עמד בהרבה מקומות כמשקל נגד
לתביעות החוק שבאו מצנעא .

עוד בשנות העשרים  ,כשהלהיטות לאכיפת החוק היתה בשיאה  ,מוצאים מוסלמי
שהיה מוכן להסתכן ולסייע ליהודי שנתפס באשמת הברחת יתומים  .היהודי ממחוז
אלחדא

שהזכרנו קודם .

אשר נכלא יחד עם חברו על ידי מושל המחוז  ,יצא מכלאו

בהשתדלות נכבד ( ' שר ' ) מקומי אליו פנו בניו של האסיר  .אותו נכבד נתן למושל את
ערבותו האישית  ,שאם יצא האיש הוא ילך ויחזיר את היתומים  .המוסלמי היה מודע

לכך שאין בסיס להבטחתו ושהוא מסכן את עצמו  .הוא אומר ליהודי  ,כפי שהאחרון
סיפר לטביב

59
60

:

ראה  :צדוק משה ,
על ר '

יהודי תימן  ,עמ '

יחיא בן משה יצחק ראה

הקהל ראה גם
מההלה ,

אצל :

ספר  ,עמ '

:

. 109 - 108

קרח  ,עמ ' עג  -עה ; שרעבי חיים  ,עמ ' - 198

צדוק חיים  ,באהלי  ,עמ '

. 98

צדוק משה  ,עמ '

גמליאל  ,פעמי  ,עמ '

61

ראה

62

ראה  :מדהלה  ,ספר  ,עמ '  ; 97והשווה :

:

 ; 279 , 222חבשוש

; 109

; 235

מדהלה .

בני משה  ,עמ ' . 53 - 51

; 211

על מאסר ראשי

יחיאל  ,משפחת  ,עמ '

ספר  ,עמ '

. 98

; 383
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דע שאני הצלתיך מן הגיהנם ואני עתיד להלכד ברשתך  ,שאני ערבתיך לפניו ,

והנה גלוי וידוע לפני כי לא תמצא את היתומים שהברחת  ,ואפילו תמצאם לא
תוכל להביאם

ורק למען השם נעניתי לך להציל את נפשך .

,

המוסלמי אף יעץ ליהודי למהר ולברוח מהמקום בחשכת
משפחתו .

הלילה ,

הוא ובני

63

מקרים מאוחרים יותר מלמדים שמקצת המופקדים על יישום החוק במדינה אף
סייעו ליהודים להתחמק מדרישות חוק אסלום היתומים  .באחת הפעמים  ,מספר אהרן

פטישי ( ללא אזכור
מזרחית

לצנעא ) ,

תאריך ) ,

פעל מחמד אבו

ניב ,

מושל מחוז שהארה ( צפונית

בניגוד לדעתו של קאסם אלוג ' יה  ,מבני העיר שהארה שנעשה אחד

מעוזריו של האסאם  .האחרון רצה לאסלם יתום שבינתיים בגר  ,ראילו המושל פטר

את היתום מאסלום  .מדובר במסעוד עופרי  ,יליד כפר מכפרי המחוז שהתייתם בעודו
קטין  .הוא ' ברח מביתו וגלה ממקומו  ,נדד מעיר לעיר ומכפר לכפר במשך שנים עד

שנעשה גדול וחזר לעירו '  .ירם אחד נלווה מסעוד אל קרובו  ,הרב שלום

עופרי ,

לביקור בעיר המחוז  .שם הם פגשו את קאסם אלוג ' יה והלה זיהה את הנער כמסעוד
היתום  .אלוג ' יה מיד שלח שני חיילים לתפוס את היתום  ,אך הוא ברח ונעלם  ,והרב
נתפס במקומו כבן ערובה  .העניין הובא לדיון בפני אמאם יחיא בצנעא  ,ומשם הוחזר
לשהארה לשיקול דעתו והכרעתו של המושל אבו ניב  .בהמשך סיפור המעשה

:

ביום ראשון התיצב הרב והיתום בשעה היעודה לפני המושל  .במעמד שריו
ויועציו של המושל וקהל רב של מקבלי פניו הציג הרב את היתום מסעוד לעיני

כולם  .המושל הביט על היתום מלמעלה למטה ( תרתי
מספר הפטיר

:

זהו היתום

! ?

זה כבר דמיונו כחמור

!

משמע )

ולאחר רגעים

כניסתו לדת האיסלאם

תטמא את האיסלאם  .הנוכחים הבינו את כוונת הדברים שאמרם המושל ולא
פצו את פיהם .
לאחר מכן הכתיב מחמד אבו ניב למזכירו את החלטתו

:

איש החסות ( ד ' מי ) המכונה מסעוד עופרי רשאי לחיות לפי אמונתו ודתו . . .
והוא מוגן בחסדי ה ' וחסדי האסאם יר " ה .

בנרסף .

מכנה פטישי ברשימתו את אבו ניב

:

' גדול חסידי האומות בתימן '  ,ומתארו

כמציל יתומים ממש  ' .המושל אבו ניב חסו בצילו עשרה יתומים  . . .כל יתום שרצה
להנצל משמד ברח אל עירו וחסה בצילו ' .

64

במחוז רדאע מסתמנת מעין הסכמה שבשתיקה ושיתוף פעולה בין האב " ד עומיסי

והקאצ ' י

( שופט )

של העיר  ,אלסייד אבן אסחאק  ,לטיפול בעניין היתומים באופן

63

ראה :

טביב  ,שבי  ,עמ '

64

ראה

:

. 81

פטישי  ,עמ '

. 55 - 54

ן
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שימנע את אסלומם  .עמיהוד אומר על השופט שהיה ' אחד מחסידי אומות

% 0%

העולם ' ,

ועוד הוא מצטט את דברי עומיסי אודותיו בספרו ' כתר משיב נפש ' ( עדיין בכתב
' שהיתה בו בשופט יראת שמים לפי
לטובה '  .צדוק

עומיסי .

אמונתם ,

ויראת העונש בגיהנום

,

יד ) :

יזכר שמו

בנך של יחיא עומיסי  ,ושלמה עמיהוד  ,אחיינו  ,מספרים על

.

אירוע מראשית שנות הארבעים המלמד על ההבנה שהושגה בין האב " ד והקאצ ' י .
לפי עומיסי  ,היה ברדאע ' משטין '  ,שהכיר היטב את יהודי העיר וידע מי מהם נפטר

וכמה יתומים נותרו  .הוא הודיע על כך לאמאם  ' ,וגרם למכתב מן האמאם לקאצ ' י אבן
אסחאק  ,והשופט היה צריך לברר את העניין '  .עמיהוד מספר שבאחד הימים הזמין
הקאצ ' י את האב " ד ' והגלה את אוזנו בסודיות רבה  ,שהגיע מברק מהאמאם ובו הוא
שואל אותו מה עם היהודים היתומים שתחת שיפוטו  .דודי ענה לו אין אצלנו אף

יתום  ,אלה שהוריהם נפטרו לביע " ל [ לבית

עולמם ]

הם כבר נשואים '  .השופט חייך

ולא השיב  .צדוק עומיסי מוסיף  ,שבסוף פגישתם אמר הקאצ ' י לאב " ד

:

' אתה תהיה

אחראי ליתומים שלך שלא יסתובבו וילכו לקבץ נדבות  ,ואני אדאג ליתומים

שלי ' .

ן
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.

יחיא עומיסי הבין את המסר ובאותו הלילה ארגן את היתומים שבמחוזו  ,הוכנה להם
לדרך ,

צידה

נמצאו שליחים והם הוברחו

לעדן " .

ברור שכשם שהברחת יתומים

.

מתחום שיפוטו היתה ידועה לסייד אבן אסחאק כך רשת הברחת היתומים שפעלה
דרך רדאע ונמשכה שנים מספר לא יכלה להעלם לגמרי מעיניו ומעיני אחרים מראשי

השלטון במחוז  .ובכל זאת  ,ככל שבדקתי לא שמעתי אפילו על מקרה אחד של יתום
שאוסלם בכפייה במחוז

רדאע " ,

סיפור חיו ונישואיו של סעדיה קשתי ( לבית

כ ' אוי )

הוא דוגמא מאלפת המראה

כיצד המריצו מוסלמים במחוז ח ' ולאן את היהודים להגן על ילדיהם מאסלום  .כפר
אלג ' מעה ( במרחק מהלך יום מזרחית

לצנעא ) ,

מקום הולדתו של

קשתי .

אחרים בסביבה המאוכלסים בבני שבט אלד ' ביאני היו נתונים למרותו של
אבן עלי שוןק  .בכפר זה גרה סעוה

אחמד

( ידידה ) -

וכפרים
השיח '

נערה כבת חמש  -עשרה  ,יתומה

1941

זימן אליו שיח ' אחמד אבן עלי את קרובי הנערה  ,דודיו של

סעדיה קשתי  ,ואמר להם

' למרות שאסור לנו להכריח אותה  ,עדיף שסעדה תתחתן

משני הוריה  .בשנת

:

כדי שלא יאסלמו אותה '  .לא רק שהשיח ' הציע לחתן את הילדה  ,הוא אף המליץ על
החתן

:

סעדיה קשתי  ,אז ילד בן שתים  -עשרה ויתום מאימו  .השיח ' הוסיף

:

' אם לא

.

תרצה הילדה להתחתן בילד שתתחתן עם אחד הגדולים [ כאשה שניה ] '  .קשתי שמע

מדודיו שהשיח ' פנה אליהם ' מתוך ידידות  ,כדי להגן על כבוד המשפחה '  .נישואי
סעדה וסעדיה  ,שלימים התגלו כזיווג מוצלח  ,נערכו במהירות עוד לפני שהחתן הבין
במה דברים

אמורים .

וטרם הספיקו להכין אותו

למאורע  .ח

.

ההמרה בכפייה  ,שבוצעה בח ' ולאן בשנות העשרים המוקדמות הומרה במרוצת
השנים בהבנה שהושגה בין שתי העדות הדתיות כיצד לנהוג כדי להמנע מאסלום
יתומים  .אשר על כן  ,אין שומעים במחוז ח ' ולאן  ,לפחות מראשית שנות השלושים
ואילך ,

על אסלום יתומים קטינים .

בצפון תימן גם כן מוצאים גילויים של התנגדות מצד האוכלוסייה המקומית

.

לגזירה שהגיעה אליהם באחרונה  .אמנם לדברי מדהלה  ,סמוך להקמת מדינת ישראל
השפיע הסכסוך הישראלי פלסטינאי לרעה על יחסי המוסלמים והיהודים שנותרו
בתימן ( בעיקר בצפרן הארץ )  .מוסלמים טענו שהיהודים ' רוצים לעזוב את ארץ
מולדתם -

תימן ,

וללכת ולהילחם נגד הערבים אשר בפלשטין יחד עם היהודים

.

האחרים '  .ועל כן ' רבו המלשינים מקרב הגויים '  .אך  ,הוא מוסיף היו מבין הגויים
' כאלה אשר לא נתנם ליבם לגרום עוול ליהודים  -ואפשר לומר שהיו מחסידי

.

אומות העולם  ,בהשתדלם לסייע ליהודים אשר פנו לבקש עזרתם בעת צרה ולעתים
אף ניגרם להם נזק בשל אותו סיוע ' .

65

66

ראה

:

עמיהוד  ,עמ ' רטו -רטז

;

והשווה

:

68

עמ ' ריס  ,רלד

;

כך עולה מכל העדויות בעיניגי יתומים שאצל עמיהוד

קשתי .

67

ראה :

68

ראה  :מדהלה ,

ספר  ,עמ '

. 101

ועומיסי .
;

וכן יצהרי

;

יחיא ועומיסי .
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כבר הזכרנו למעלה את הילדה היתומה מאלהג ' ר שערבים הסתירוה מפני מושל

.

המחוז ( ' אלנאד ' רה ' ) בסאקין שחפץ לאסלמה  .בשני מקרים נוספים המתוארים על

ידי מדהלה  ,הוסתרו יתומים קטינים על ידי ידידים מוסלמים  ,וניצלו בסופו של דבר
מאסלום בהתערבות שופט מקומי שהתנגד בתקיפות לכוונותיו של המושל מסאקין .
מקרה אחד נוגע למשפחה שבשנת
והותיר שמונה

יתומים ,

שלושה מהם קטינים  .מישהו מהמוסלמים בסביבה הלך

והלשין למושל המחוז  ,יחיא

חג ' ר  ,על

לבקש את הגנתו של שופט
אלחמראן ,

1951

נפטר האב  ,האם נפטרה עוד קודם

לכן ,

היתומים  .אחיהם הבוגרים של היתומים מיהרו

( ' חאכם ' )

מבין הנכבדים

שכיהן ביישוב סוק אלאת ' נין ( שוק יום

המקומיים ,

השני )

אלסייד עלי

ואשר הכיר היטב את

המשפחה  .אלחמראן ביקש מהאחים הבוגרים להשאיר אצלו את היתומים הקטינים
והבטיח לתת להם את חסותו והגנתו  .משהגיעו שליחי אלנאד ' רה לבית המשפחה

לבקש את הילדים הם לא מצאום  .כיוון שכך  ,כלא המושל את האחים בבית האסורים
והתרה בהם שלא יצאו עד שיאמרו לו היכן מסתתרים הקטינים  .השופט אלחמראן
ראה במעשה זה פגיעה אישית בו ובסמכותו  .הוא כתב מכתב חריף למושל ( נוסחו
המלא בערבית ובתרגום לעברית מובא אצל

מדהלה )

.

טען שהיתומים כבר

גדולים ,

דרש את שחרורם המיידי של האחים  ,לימד את המושל פרק בהלכות חובת ההגנה על
היהודים  ,ועוד איים עליו שהוא יפנה אל אמאם אחמד בצנעא ויתלונן על התנהגותו

.

הנפשעת  .בשל חשיבותו מובא המכתב במלואו

אל הידיד הנעלה

יחיא

חג ' ר ,

:

אלנאד ' רה [ הממונה על המחוז ] ,

ישמרהו ריבון

העולמים ,

עליך השלום ורחמי האל וברכותיו  ,בעיר אלסאקין  .העיניין הוא

שהגיעו אלי היהודים

פל ' ופל '  ,מהעיר פל ' [ מדהלה

וסיפרו לי מה שנעשה לאחיהם

-

פל ' ופל ' -

אינו חושף את

זהותם ] ,

בגלל שלושת אחיהם

היתומים  ,מיום מות אביהם המפרנס  ,היהודי פל ' ז " ל  .שאלתי לדעת השייח ' ים
והנכבדים
היתומים ,

[ ' אלסאדה '

-

מצאצאי הנביא

מחמד ]

אשר הם מכירים את

את אביהם ואחיהם  ,וראינו את היתומים במו עינינו  ,ומצאנו שהם

אמנם עומדים בכל התנאים המושלמים בשערותיהם העתידיות ויותר  ,לפיכך
חייב הצדק להעשות .
זאת ,

כיון שאנו יודעים את אשר ציוונו הנביא מחמד עליו השלום בקראן

המקדש לאמור  ,אסור לשום אדם להתעלל ביהודים ( אלד ' מיון ) כל זמן היותם
יושבים על אדמת

המוסלמים .

ונתונים תחת שלטונם  ,וכל זמן שהם עושים

הכל על פי דתם  ,כפי שציווה אותם נביאם משה הדובר שלהם  ,עליו

השלום ,

.

לאמור שאסור להם ללחום או להתערב בנושאים שבין אומה לאומה ולא בין
מדינה

למדינה ,

ולא בין עם לעם  .ולכן  ,מוטלת עלינו החובה שלא להתעלל

ביהודים  -לא על ידי פגיעה בדתם  ,ולא בשבתם  ,ולא בחגיהם  ,ואף חובה
עלינו לשמור אותם כמו שאנו שומרים על בתינו ורכושנו  -עד אשר ישובו

ן
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אל ארצם ברצון האלהים אשר הביאם אל ממלכתנו ונתנם תחת חסותנו כל זמן
היותם

עמנו .

וחובה עלי אני  ,לקרוא את הנאד ' רה הנכבד לסדר ולאמר כי המעשה הזה אשר

נעשה ליתומים ולאחיהם  ,הינו עוול אשר הוא אסור עלינו במאמר האל  ,ואסור
הרא אף מן הכתוב בקראן הקדוש  ,ומאסרם הינו מיותר ומהווה עוול גדול מאד

וחובה להוציאם מכלאם מיד  .שהרי מספיק להם העוול שניגרם להם על  -ידי
מאסרם ללא

סיבה .

ותנאי עמי להודיעך כי אם לא ישוחררו היהודים מכלאם מיד ללא תנאים וללא

קנסות  ,ואם לא ישובו היתומים לביתיהם בבטחון האל  -ללא איום על דתם
תהיה מחובתי לשלוח מכתבי אל אדוננו הנכבד  ,האמאם אחמד אלסיף

,

ישמרו אדון העולמים  ,היושב בעיר צנעא  ,ואבקש אותו שהוא בחסדו וברחמיו
ישפוט על שוד היתומים
סיבה ,

ללא

( בדתם ) ,

ובעינין מאסר אחיהם במצוות

אלנאד ' רה

ויתיחס גם לעדות הכופרים בדת האסלאם שהם שקרנים וכל

מבוקשם הוא  -סחטנות ושרד כספי היהודים  ,וזאת מתוך

שנאה ,

ומחוסר

אמונה בדת ודין .
ובעזרת האל אני ממתין לתשובתך שתגיע במהרה .
הסייד עלי

אלשאם .

אלחמראן ,

שופט

[ חאכם ] ,

בעיר סוק

אלאת ' נין .

במחוז חידאן

69

.

המושל שכנראה העדיף שלא להתעמת עם המנהיגות המקומית במחוזו  ,שחרר את
האחים הכלואים והתיר ליתומים הקטינים לשוב לביתם  .ההיכרות עם בני המשפחה

וחוקי החסות השבטיים היו  ,אפוא  ,חזקים יותר מפרשנות ההלכה הזידית ומתביעות
אנשי השלטון המרכזי .
מקרה נוסף בו מעורב אלסייד עלי אלחמראן כמגן יתומים קטינים הוא משנת

( שנה לאחר עליית משפחת מדהלה לישראל )  .המעשה קשור למשפחת יחיא

1953

צבי שנפטרו הוא ואשתו והותירו בן בוגר ושלשה ילדים קטינים ( שמעה  ,חרתי וסעיד ) .
כיון שהלשינו עליהם לשלטונות  ,הבריחו קרובי משפחה את הילדים  ,בן אחד לכפר
באזור

ד ' מאר ,

ושני ילדים הוסתרו אצל מוסלמים בסוק אלאת ' נין  .הבן הבוגר נלקח

לבית  -סוהר והושלך לצינוק עד שיגלה היכן נמצאים אחיו  .שוב התערב עלי

אלחמראן  .הוא שלח מכתבים לאמאם וטען  ,שלפני פטירתו ציווה עליו  ,כביכול  ,יחיא
צבי לשמור על ילדיו  .מאמציו נענו ולילדים הותר לחזור לביתם .

פ7

במקומות אחרים בתימן  ,המרוחקים מהשפעת השלטון האמאמי  -בדרום  ,דרום

מזרח  ,בצפון מזרח ובחלקים מצפון המדינה  -גבר כחם של החוקים המנהגיים של

69

גאה  :מדהלה  ,ספר  ,עמ '

. 106 - 103

פרט לשינויים קטנים  ,הנוסח בעברית הוא על  -פי תרגומו של

מדהלה .
70

ראה

:

מדגילה  ,ראיון  .מידע זה נמסר גם על ידי שמעה מדהלה וזכריה אלגמם ,

ספטמבר . 1994

ן

אסלום בכח של יתומים בתימן

105

.

השבטים וגזירת היתומים כלל לא נאכפה  .אחת הדוגמאות לכך היא עדותה של צביה

יחיא  ,בת סעיד וזהרה מקיטון  .היא נולדה ברדאע וכשהיתה כבת שש התיתמו היא
ואחותה הצעירה מאביהן  .האם עקרה לכפר דאר אלעין  ,מהלך שלוש שעות

כדי להתפרנס  .שם הן חיו עד שנת

, 1949

מרדאע ,

כשהיתה צביה כבת חמש  -עשרה והמשפחה

עלתה לישראל  .זהרה לא השיאה את בנותיה הקטינות כיוון שהשיח ' הגדול מכפר

.

אלעמוד  ,ששלט על כל כפרי האזור העניק להן את חסותו  .לדברי צביה

:

' לא חתנו

אותנו כי לא היה צורך '  .י7
ואילו ניסים בנימין גמליאלי  ,יליד מחוז דמת הדרומי ( עלה לישראל
אומר

' גזירת היתומים לא היתה מורגשת ואף אחד לא הטריד ילדים

:

מוסיף

' מעולם לא שמעתי שחטפו

:

יהודים ,

כולם '

גם ניסים עשרי מהכפר אלאגברי

.

במחוז סדה מערבית לדמת ( עלה לישראל

שאוסלם בידי הרשויות .

73

יתומים '  .והוא

והיו הרבה יתומים שהוריהם מתו

והילדים תמיד היו גדלים עם

במגיפות ,

ב , ) 1949 -

72 .

ב , ) 1949 -

אינו מכיר אף מקרה של יתום

.

שלום שרעבי  ,מעודין שבמחוז שרעב גם  -כן בדרום תימן ,

.

אומר שבכל אזור הולדתו  ,כולל בעיר המחוז החשובה תעז ' לא היתה

נראה .

גזירה '

74 .

שהערכתו של גמליאלי לממדי ההשפעה של גזירת היתומים קרובה ביותר
לדבריו ,

למצב לאשורו .

החשש מפני אכיפת גזירת היתומים היה קיים רק בתחום

שבין צנעא לד ' מאר ובאזורים

הסמוכים ,

ובאופן מעשי כל המקומות האחרים היו

פטורים ממנה .

 . 3עמדת אמאס יחיא
ככל שעסקתי

בעבודה

זו ,

התברר שמידת אכיפת גזירת היתומים כמו גם יכולת

היהודים להתגונן בפניה  -במיוחד בתימן התיכונה  -היו תלויים במידה רבה
בעמדתו של אמאם יחיא  ,שחילחלה למטה אל הכפופים אליו  .ובכן  ,מה היתה עמדת
האמאם

?

אחת העדויות המעניינות על התנהגות בני משפחת האמאם לנוכח פעולת הברחת

יתומים נשמעת מפי אהרן עוזירי  ,מוביל היתומים מצנעא  .עוזירי מספר שיום
לפנות

בוקר ,

כשהוא ואביו הלכו בדרך עם מטען של חמישים

שלושה מבניו של אמאם יחיא

:

ילד ,

אחד ,

פגשו אותם

.

סיף אל אסלאם חסין עלי ועבאס  .הבנים הכירו את

.

עוזירי שהיה עושה שליחויות והובלות עבור אביהם  .הם שאלו מה מעשיכם בדרך
ההררית הזאת ובשעה כה מוקדמת

?

אביו של אהרן עוזירי ענה

:

' ישמרכם האל  .אנו

רוצים לקחת את הילדים ללמדם תורה בד ' מאר  .באשר להשכמה הזאת

71

ראה :

72

ראה

73

ראה :

74

ראה

:

:

יחיא

;

וראה למעלה הערה . 3

גמליאלי  ,ראיון .
נסים עשרי .
שרעבי

שלום .

?

יש לנו

106

ן

בת  -ציון עראקי קלורמן

מלך תימן האמאס יחיא

משלוח אחר דחוף ולא נוכל להתעכב '  .בני האמאם הסתפקו בתשובה זו ואף חילקו
למובילים ולילדים ארוחת בוקר  ,פשטידות מקמח חטה ( סבאיאת )  ,וסמנה ( חמאה
שהורתחה )  .יל
אין זה סביר להניח שבני האמאם לא ידעו במה דברים אמורים  .כמו גם שלא

מתקבל על הדעת שאביהם  ,אמאם יחיא  -ששלטונו היה ריכוזי עד מאד ושכל
כניסה של זר לעירו היתה מדווחת

לו- 76

לא ידע על הימצאותם בצנעא של עשרות

.

יתומים מכפריה ועריה של תימן ועל יציאתם של אלה בשיירות מחוץ לצנעא  .אגב
סיפור מעשה  ,שמביא יחיאל חבשוש  ,אודות אסלומם של שני יתומים מהעיירה קרית

אלקאבל הסמוכה לצנעא  ,עולה שהדברים אמנם היו גלויים וברורים לאמאם  .חבשוש
מספר על שני ילדים ממשפחת אלחדו  ,בן ובת  ,שנתפסו בטרם הספיקו יהודי המקום
להבריחם  .הם הובאו לצנעא לבית בניו של אמאם יחיא  .לבקשת יהודי קרית
אלקאבל ,

הפנו ראשי קהילת צנעא בקשות רבות אל האמאם שישחרר את

הילדה ,

ואמרו שהיא היתה בוגרת בשעה שנלקחה מקרובי משפחתה  .האמאם דחה את

75

ראה :

76

ראה

עמיהוד  ,עמ '
למשל :

רכו .

מטרקי  ,עמ '

; 187 - 186

ונר  ,עמ '

. 61 - 60

ן

אסלום בכח של יתומים בתימן

.

טענתם הזמין אליו את ראשי הקהילה היהודית ואמר להם

:

107

' אם לא תפסיקו לבקש

בענין הילדה " מקרית אלקאבל " אצוה לחפש הילדים היתומים שאתם מסתירים
ברובע היהודי

!'

77

לא רק שאסאם יחיא ידע על פעולות הברחת היתומים  ,הוא גם

התייחס בסלחנות אל אלה שנתפסו כחשודים בסיוע להברחתם  .הזכרנו למעלה כמה
מראשי קהילות מקומיות שנכלאו בעוון הזה ושוחררו לאחר פניות אל האמאם .
באחת הפעמים

,

בעקבות הברחת שני בנים קטינים משבאם

לצנעא ,

אסר מחמד

אלוזיר  ,מושל המחוז  ,את ראשי הקהילה  .יהודי צנעא בקשו והפצירו באמאם שיעביר
את ברור עניינם של יהודי שבאם לצנעא  ,ובהוראת האמאם הם הועברו לבית הסוהר

של הבירה  ' .במשא  -ומתן עם

האימאם ,

הסכים לשחררם בתנאי שישארו בצנעא

ברובע היהודי עד שיצא פסק דינם  .הדיון נמשך זמן מה  ,ופסק הדין יצא  ,שלא נמצאו
לאשמתם ,

הוכחות

ואכן .

ועל כן יש לשחררם ' .

78

היהודים היו מודעים לחוסר להיטותו של אמאם יחיא לאכוף את גזירת

היתומים  .עמרם קרח מיטיב לתאר את עמדת האמאם
לחפש ולדקדק  ,אך מי שנתפש  ,כבר ניצוד ' . . .

79

 ' :נתנהג בקרירות  ,דהיינו  ,שלא

פשר התנהגותו זו של האמאם -

שעמד בראש מערכת השיפוט ואכיפת החוק  -מתבאר מחוות דעת משפטית

בעקבות מקרה שהובא בפניו בשנת
שנת

התרפ " ז ,

1927

שנתן ,

 .שלום גמליאל מוסר שזמן מה לפני פסח

הבריחו בעיר עמראן ( צפונית

לצנעא )

יתום לביתו של יהודי בשם

מנצורה  ,אחד מראשי הקהילה שם  .המושל שלח שני חיילים להביא אליו את היתום ,
אולם מנצורה חסם את דרכם  ,דרש מהם לכבד את מעמדו כבן חסות ואמר לחיילים

:

' אתם אסורים באסור האמאם להכנס לביתי  .אני נמצא בבטחון אללה ובבטחון

האמאם '  .החיילים לא נכנסו  ,והמושל שלח את אחד מנכבדי הסיידים  ,אלסייד קאסם
אלעזי ,

לברר אצל האמאם כיצד לנהוג  .שלום גמליאל  ,שנוכח באולם הקבלה של

האמאם בתוקף תפקידו כעוזר ומזכיר  ,שמע את פסק האמאם

:

אין ספק שמי שנתייתם מהוריו בעלי החסות  ,שהחובה לקחת אותו כשהוא

.

נמצא  ,ולהחזיק אותו  ,ואם נעדר אין חובה לחפש אחריו  ,מפני שהבטחון קודם

לאמונה ( [ גמליאל מפרש

]:

כלומר  ,ע " י

החיפוש ,

שהתחייבנו בבטחונו אחרי ששילם את מס

אם

האמאם ,

כן .

החסות )

נשלל הבטחון מהיהודי
80 .

אינו סותר את ההלכה הזידית הדורשת את אסלום היתומים  .אך

פרשנותו המקלה  -שאפשר שנאמרה במתכוון גם לאזניו של גמליאל  ,שמיהר לספר

את אשר שמע לרב הראשי של צנעא  ,ר ' יחיא יצחק  -שיש לאסלם יתום רק
77

ראה

:

חבשוש יחיאל  ,עמ '  ; 382 - 381והשווה קרח עמ ' קנז  ' .האמאם העצים עין הבקרת והיתה

שכונת היהודים בצנעא מקלט לכל היתומים אשר הניסום מכל פאה
78

ראה  :חבשוש "  ,עמ '

79

ראה

:

קרח  ,עמ ' קנז

פקודי  ,עמ '
80

ראה :

' כשהוא

;

. 383

וכן ראה

והשווה

:

:

עמ '

ורוח ' .

. 379

טביב  ,דו " ח  ,עמ ' רכג ; צדוק משה  ,היחסים  ,עמ '

. 48

גמליאל  ,פעמי  ,עמ ' . 239 - 238

; 106

גמליאל ,

108

ן

בת  -ציון עראקי קלורמן

נמ ? א '  ,ולהמנע מחיפוש אחר יתום נעדר ולאסלמו  ,היא שהיתה ' רשת הבטחון '
לפעולות ההצלה שנעשו

המקומיות .

על  -ידי ראשי קהילת צנעא ומנהיגי הקהילות

בשל כך ובשל התנהגותו בעניינים אתרים כמגן היהודים מפני עוול ועושק  ,הצטייר
אמאם יחיא בעיני יהודי תימן כשליט של צדק וחסד .

ן5

סיס ום
א  .גזירת היתומים  -חוק השריעה הזירית שתבע לאסלם כל יתום קטין מבני החסות
ואשר חודש בראשית שנות העשרים  -ערערה את האיזון ביחסי יהודים ומוסלמים

פרצה בכח את הגבולרת שתחמו בין עדה דתית אחת

לשנייה ,

,

ועוררה בקרב בני

הקהילה היהודית חרדה ממשית לגורל ילדיהם הקטינים .
ב  .התכיפות וההקפדה מצד רשויות השלטון על יישום גזירת היתומים השתנו עם
הזמן וממקום למקום  .בשנים הראשונות לכינונה המחודש של החוקה הזידית כחוקת

המדינה הבלבדית ( במיוחד במהלך שנות

העשרים )

.

השתדלו מושלי המחוזות לאכוף

את חוק אסלום היתומים כלשונו  .אולם יכולתם לאכוף את החוק היתה קשורה
ביכולתם להשליט את מדיניות השלטון המרכזי בכל ארץ תימן  .לפיכך במקרמות
היישוב המרוחקים מן הערים בהם ישבו נציגי השלטון המרכזי  ,ובמיוחד באזורים
הכפריים שבצפון

המדינה ,

במזרחה ובדרומה המשיכו החוקים המנהגיים של

השבטים לקבוע את אופי היחסים בין יהודים ומוסלמים  .רק ברור לכן שבמקומות
כאלה כמעט שלא שומעים על גזירת היתומים  .זו ידועה בעיקר בתימן התיכונה .
ג  .במרוצת השנים התגבשו אצל היהודים והמוסלמים באזורי שליטתו של המשטר
האמאמי כללי המשחק במלחמה על היתומים  .לשני הצדדים היה מובן  ,שמצד
על המוסלמים לקיים את מצוות דתם ולאסלם את היתומים הקטינים

;

אחד ,

ומאידך  ,על

היהודים להגן על בני דתם ולהצילם מהתאסלמות  .היהודים הגנו על יתומים קטינים
בקהילותיהם באמצעים הבאים
)2

) 1 :

השאתם  -כך ' הוכיחו ' כביכול את בגרותם

 :ו-

הברחתם למקום מסתור  -ליישוב אחר בתוככי תימן  ,או לעדן שבתחום

הפרוטקטורט הבריטי  .כל עוד דאגה הקהילה היהודית שיתומים קטינים לא ייראו
ברשות הרבים  ,בדרך כלל העלימו הרשויות עין ויתומים אלה לא נרדפו  .המצאותם
של יתומים יהודים במקומם גלויים לעין כל  ,לעומת זאת  ,נראתה בעיני מוסלמים
זידים כבלתי נסבלת וחשפה את היתומים לאסלום .

81

ראה

:

למעלה הערה 8

יחיא כשנודע
פעמיים את

ב 1941 -

;

וכן קרח  ,עמ ' עט  -פא המתאר את דאגתם של היהודים לשלומו של אמאם

שהוא חולה ועל שמחתם שהבריא ; רשימתו של פטישי  ,עמ '  , 81המצרף

התוספת :

ז " ל  ,לאחר שמו של אמאם יחיא

להתאסלמות כפויה של קטינים ( לא יתומים )  ,או בוגרים
היהודים  ,א '  ,עמ ' , 404 - 399

. 409

:

;

והמקרים בהם התנגד האמאם

גמליאל  ,פעמי  ,עמ '

; 240

הנ " ל ,

ן

אסלום בכח של יתומים בתימן

הפניות

% 09

ביבליוגראפיות
י ' בכר  ' ,תזכיר על ביקור בעדן '  ,כס שבט תרצ " ח

ככר

( 1938

 , ) 31 . 1 .ארכיון אברהם

טביב [ אא " ט ] .

התשמ" ח .

בני משה

שלום בני משה  ,במסילה נעלה  ,רחובות

גויטיין

עד' ד גויטיין  ' ,חיים חבשוש וספרו חזיון תימן '  ,ספר מאגנם  ,ירושלים תרצ " ח ,

עמ ' . 96 - 89
גמליאל  ,היהודים  ,א
גמליאל  ,היהודים  ,ב

.

שלום גמליאל היהודים והמלך כתימן  ,א  ,ירושלים
, - -

תשמ " ו .

היהודים והמלך בתימן  ,ב  ,ירושלים תשמ " ז .
פעמי העליה מתימן  ,ירושלים התשמ " ח .
פקודי תימן  ,ירושלים תשמ " ב .

גמליאל  ,פעמי

, - -

גמליאל  ,פקודי

, - -

גמליאלי  ,הקמיע

נסים בנימין גמליאלי  ,הקמיע  :סיפורים מחיי היהודים בתימן  ,רמלה

גמליאלי  ,סוללי

 ' , - -סוללי הדרך לעלית " על כנפי נשרים " '  ,ארחות תימן  ,בעריכת ש '

התש " מ .

. 187 - 132

גמליאל  ,מ ' כספי וש ' אביזמר  ,ירושלים התשמ " ד  ,עמ '

. 1994

גמליאלי  ,ראיון

 , - -ראיון  ,יוני

גרידי

שמעון גרידי  ' ,לתולדות מרכז התאחדות התימנים בארץ  -ישראל '  ,ארחות
תימן  ,בעריכת ש ' גמליאל  ,מ ' כספי וש ' אביזמר  ,ירושלים התשמ " ד  ,עמ '

. 215 - 202
דרש

Yemen , Oxford

וע Governmenr and Historf

.

~ aul [1 resch , Tribes

1989 .

.

ונר

 , Modern Yemen : 1918- 1966 Baltimore 1967 .ז)1זזז) 44י 4 .ך hfanfred

חבשוש  ,מסעות

חיים חבשוש  ,מסעות חכשוש  ,ההדיר ש " ד גויטיין  ,תל  -אביב תרצ " ט .

חבשוש "  ,משפחת

יחיאל חבשוש  ,משפחת חבשוש  ,א ' תל  -אביב התשמ " ר .

.

. 1994

חבשוש י '  ,ראיון

 , - -ראיון  ,נובמבר

טביב  ,ביה " ד

אברהם טביב  ' ,מכתב לבית הדין הרבני בעדן '  ,כט טבת תרצ " ט
ארכיון אברהם טביב

. .

( , ) 15 1 1939

[ אא " ט ] .
אא " ט .

טביב  ,בן  -ציון

 ' , - -מכתב לבן  -ציון אהרוני '  ,כג באייר תרצ " ד ( , ) 1934

טביב  ,דו " ח

  ' , -דו " ח שליחות לעדן '  ,אא " ט ; הובא לדפוס ע " י י ' ישעיהו  ' ,שליחותגרשון אגרון ( אגרונסקי ) ואברהם טביב לעדן בשנת תר " ץ '  ,יהדות תימן  :פרקי

טביב  ,לעליה
טביב  ,סמואל
טביב  ,שבי

טובי

מחקר ועיון  ,בעריכת " ישעיהו ו " טובי  ,ירושלים תשל " ר  ,רטט  -רמ " ח .
  " ' , -לעליה "  -נאום כקונגרס הציוני השבע  -עשרה בזל תרצ" א '  ,אא " ט .  ' , -מכתב להרברט סמואל '  ,ב סיון תרצ" ד ( , ) 8. 6. 1934אא " ט .  , -שבי תימן  ,תל  -אביב תרצ " ב .יוסף טובי  ' ,התאסלמות בקרב יהודי תימן תחת השלטון הזייד "  ,פעמים ,
( תש " ן )  ,עמ ' 126 - 105

יבנאלי

42

.

שמואל יבנאלי  ,מסע לתימן  ,תל  -אביב

תש  -ב .

יחיא

צביה יחיא  ,ראיון  ,יולי . 1994

יצהרי
ישכיר ,ביחד

שלמה יצהרי  ,איש החסד מתימן  ,ראש העין התשמ " ה .
ישראל ישעיהו לחוד ויחד  ,תל  -אביב תש" ן .

ישעיהו  ,פני

  ' , -פני תימן '  ,מתימן לציון  ,בעריכת י ' ישעיהו וש ' גרידי  ,תל  -אביבהתרצ" ח  ,עמ ' . 35 - 5

ישעיהו  ,שליחות

 ' , - -שליחות גרשון אגרון ( אגרונסקק ואברהם טביב לעדן בשנת תר " ץ ' ,

.

יהדות תימן  :פרקי מחקר ועיון  ,כעריכת
עמ '

" ישעיהו

וי ' טובי  ,ירושלים תשל " ו ,

קצה -רמח .
. 1944

קחטה

שלום קחטה [ כ ' אוק  ,ראיון  ,אוקטובר

מדגולה  ,ספר

כ ' ורצאן מדהלה  ,ספר היוחסין למשפחת מדהלה [ רחובות ] ,

.

מדהלה ראיון

ניני
סטוקי

 , - -ראיון  ,ספטמבר

. 1994

יהודה ניני  ,תימן וציון  ,ירושלים
yemen Arab

תשמ " ג .

תשמ" ב .

Yemen : Tie Po/ilics of the

Stookey ,

1978 .

, .י

Boulder

Robert

Republic,

110

ן

בת  -ציון עראקי קלורמן

עומיסי
עמיהוד

צדוק עומיסי  ,ראיון  ,אוקטרבר
שלמה

עמיהוד ,

פעולות

. 1994

צדיק

מוהרה " ג

:

יחיא

עומיסי יבליע  ,בת  -ים

,

ח881 - 210

[ התשמ " ח] .
עראקי קלורמן

the Ninereenth

Eraqi Klorman , The Jews of Yemen

111

 Messianic Community , Leiden 1993 .ם

ערוסי אברהם

Portrait 0

ג

Oentury :

אברהם ערוסי  ' ,אגרת לאחינו הציונים '  ,אצל יהודה רצהבי  ' ,עליה לאוץ -

ישראל '  ,בואי תימן  :מחקרים ותעודות בתרבות יהודי תימן  ,בעריכת י ' רצהבי ,

תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ '
ערוסי רצון

. 307 - 279

רצון ערוסי  ' ,נשואי קטינה בתימן ' ,

בעריכת שלום סרי  ,תל  -אביב

בת  -תימן :

עולמה של האישה היהודיה ,

[ . ] 1993

. 1994

עשרי

נסים עשרי  ,ראיון  ,יולי

פטישי

אהרן פטישי  ' ,לדמותו של הרב שלום עופרי '  ,אפיקים קג  -קד ( תשנ " ד )  ,עמ '

.

תשמ " א .

צדוק חיים  ,באהלי

חיים צדוק  ,באהלי תימן  ,חולון

צדוק משה  ,היחסים

משה צדוק  ' ,היחסים בין היהודים והערבים בתימן '  ,יהדות תימן  :פרקי מחקר
ועיון  ,בעריכת י ' ישעיהו וי ' טובי  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '

צדוק משה  ,יהודי
צובירי
קאפח

קמו -קסג .

  , -יהודי תימן  :תולדותיהם וארחות חייהם  ,תל  -אביב . 1983יצחק צוכירי  ,מצנעא עד ציון  ,קרית  -אונו תשנ " ב .
'

יוסף קאפח  ,הליכות

תימן :

קליין  -פרנקה ,

חיי היהודים בצנעא ובנותיה  ,ירושלים

. 1978

לארץ  -ישראל בתקופת

קליין  -פרנקה ,

אביבה

היתומים

המנדט '  ,ארחות תימן  ,בעריכת ש ' גמליאל  ,מ ' כספי וש ' אביזמר  ,ירושלים
התשמ " ד  ,עמ '

 :ןג

מתימן ועלייתם

' היתומים

. 111 - 79

עמרם קרח  ,סערת תימן  ,ירושלים
ש,

התשי" ד .

שלום בן יחיא  ' ,אגרת להנהלת הסוכנות היהודית לאצן  -ישראל '  ,כ " ב חשון
תש " ר (  , ) 1946אצ " מ 56 4668 ,

קשתי

סעדיה קשתי  ,ראיון  ,אוקטובר . 1994

רצהבי

יהודה רצהבי  ' ,קידוש השם בתימן '  ,במעגלות תימן  ,תל  -אביב תשמ " ח  ,עמ '
0ו

שמן

17 -

יוסף שמן  ' ,חיי התימנים ' ,

.

בתוך :

יהודה לוי נחום ויוסף טובי  ' ,קונטרס " חיי

התימנים " לרבי יוסף שמן ' יהדות תימן  :פרקי מחקר ועיון  ,בעריכת י ' ישעיהו

וי ' טובי  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' קטו  -קמג .
שרעבי  ,חיים

חיים שרעבי  ' ,פרקים מפרשת " דור דעה = מתימן '  ,שברת תימן  ,בעריכת

.

ישעיהו וא ' צדוק  ,תל  -אביב תש " ה עמ ' . 211 - 198
שרעבי  ,שלום

.

שלום שרעבי  ,ראיון אוקטובר . 1994

