9חס ההנהגה המהורהרה לפע9לוה

הציוניה בעדו
יוסף טובי

תגובת ההנהגה של הקהילות היהודיות בארצות האסלאם  -וכולה היתה הנהגה מסורתית

מבחינה חברתית  ,ואורתודוקסית מבחינה דתית  -לפעילות הציונית הממוסדת היתה
משני סוגים על דרך הכלל  :האחת חיובית ונלהבת  ,במיעוט הקהילות  ,כגון

תוניסיה ;

והאחרת אדישה  ,ברוב הקהילות  ,ובכללן עדן  .עולה מכך  ,שלא היתה תגובה שלילית
מנימוקים וטיעונים אידיאולוגיים  ,כפי שהדבר מוכר היטב מן היהדות האורתודוקסית

באירופה  1 .אף תגובת הציבור הרחב בקהילות היהודיות לציונות היתה אדישה למדי .
אמנם מאז שנות השמונים במאה הי " ט ניכרה תנועה מוגברת של עלייה לארץ ישראל
כמעט מכל ארצות האסלאם  ,ועלייה זו נמשכה בממדים לא גדולים גם לאחר מלחמת
העולם הראשונה  ,אולם לא היה לכך כל קשר לתנועה הציונית  ,אלא הדבר נבע  ,מחד
גימא מן ההכרה שארץ ישראל נעשית מקום ראוי ומוכשר לחיי יהודים בה  ,ומאידך -

מהצרת רגלי היהודים באותן ארצות .

2

.

א חקר הפעילות הציונינו בעדו
מעט מאוד נכתב עד היום על הפעילות הציונית בעדן  ,ובוודאי אין כל מחקר יסודי
ומקיף בעניין זה  .תחילה נתפרסם ספרו של שמואל יבנאלי  " ,מסע לתימן "  ,שיצא לאור

בשנת תשי " ב  .יבנאלי היה שליח המשרד הארץ ישראלי לתימן לשם העלאת יהודים
ממנה  ,על מנת שיוכלו לכבוש את העבודה מידי הפועל הערבי  ,שבו לא יכלו החלוצים
ממזרח אירופה להתחרות  .בשנת

191 %

שהה יבנאלי כמה חודשים בעדן ופעל לייסד בה

ארגון ציוני  ' .המקור העיקרי לפעילות הציונית בעדן הוא הארכיון הציוני המרכזי בירושלים .
1

לדיון ארוך בעניין זה ראה  :טובי תשמ " ח .

2

לבירור המונח " ציונות משיחית "  ,כלומר היענות קהילות מסורתיות לתנועה הציונית המודרנית ,
ראה צור תשנ " ד  ,עמ '  . 405עליות אלה מכונות לעתים במחקר " עליות משיחיות "  ,אך אין לדבר על
מה לסמוך .

3

פרסומים נוספים הקשורים לשליחות יבנאלי לתימן  ,ראה י ' רצהבי  " ,מסעות צמח ויבנאלי לתימן

לאור תעודות חדשות "  ,סיני צח ( תשמ " ו ) י עמ ' רנח  -רעג ; הנ " ל  ,במעגלות תימן  ,תל אביב תשמ " ח ,
עמ ' : 278 - 313

כיוונים

26

" מסע יבנאלי

לתימן " ;

וכן  :א ' עובדיה  " ,ניצני התחיה הלאומית בקרב יהדות

( תשמ " ה )  ,עמ '  . 55 - 57בפרסומים אלה אין חומר נוסף על פעילותו הציונית

תימן " ,

בעדן .

שמואל יבנאלי

מהלל העדני

מארכיון זה נתפרסם המסמך הראשון העוסק בהקמת מועדון ציוני בעדן על ידי יבנאלי ,
וביחסו של ראש הקהילה העשיר בנין משה לפעילות הציונית  4 .צרור מסמכים מן הארכיון

הציוני הנוגעים לעניין זה  ,בעיקר סביב קשרי מהלל העדני ( ראה עליו להלן ) עם המוסדות
הציוניים בשנות העשרים  ,הובא על ידי כנספחים לכרך השני והשלישי בספרו של העדני
" בין עדן ותימן "  5 .ממסמכים אלו עולה כי מהלל העדני היה הדמות העיקרית בפעילות
הציונית בעשור השלישי במאה העשרים  .פרק קצר על הפעילות הציונית בעדן  ,גם
בשנות השלושים וסביב דמותו של ראש הקהילה באותן שנים  ,סלים מנחם משה
, ) % 938

( 924ן -

כלל ראובן אהרוני בספרו על יהדות עדן  .אהרוני הסתמך בעיקר על מסמכי

הארכיון הציוני ועל שני דינים וחשבונות שכתבו אברהם טביב וגרשון אגרונסקי
אגרון )  ,אשר ביקרו בעדן בשנת

העלייה מתימן .

% 930

( לימים :

בשליחות הסוכנות היהודית לשם חקירת עניין

6

נושא העלייה במסגרת הפעילות הציונית בעדן  ,הנוגע כמעט כולו לתפקידה של עדן
כמחנה מעבר לעולים מתימן וחלקם של יהודי העיר בכך  ,נידון על ידי החוקרים  ,בין

4

נתפרסם תחילה על ידי צ ' יהודה  ,מקורות על הפעילות הציונית בארצות המזרח  ,אוניברסיטת בן -
תשל " ח ,

5

גוריון בנגב  ,באר שבע
ראה טובי חש " ן ; תשנ " א .

6

ראה אהרוני תשנ " א ,
טביב ראה

עמ '  , 100ומשם הובא על ידי טובי תשמ " ו  ,ג  ,עמ ' . 68 - 67

עמ ' 120 - 92

( כולל צילום שבעה מסמכים ,

בעמ '  . ) 120 - 114לדו " ח של אברהם

ישעיהו תשל " ו ; לדו " ח של אגרונסקי ראה אגרונסקי תשמ " ד .

86
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היתר על פי מסמכי הארכיון הציוני  7 .זיקה הדוקה ביותר למוסדות הציוניים נודעה

למערכת החינוך המודרני בעדן  :ראשיתה בסוף שנות השלושים  ,והיא נוהלה בעיקרה
על ידי מורות שבאו מארץ ישראל  8 .חומר רב הנוגע לפרשה זו  ,שלא זכתה עד עתה אלא
לתיאור חלקי וכללי בלבד  ,מצוי גם במקורות אחרים  ,ובין היתר במקורות שבעל פה .

9

ברם אין כוונת מאמר זה לדון במעמד הציונות בעדן על פי הפעילות הציונית שנעשתה
ביוזמת שליחים ציוניים  ,אלא על פי יחסה של ההנהגה הממוסדת אליה  .כפי שנראה
להלן  ,לא ראי זה כראי זה  ,שכן  ,למעשה  ,ההנהגה הממוסדת התנגדה לפעילות הציונית
אם לא היתה אדישה כלפיה ; ומה שעשתה בסופו של דבר בעניין הציוני לא היה אלא
מחמת שנגררה לכך בעל כורחה  ,ואולי אף שלא בטובתה מבחינת האינטרס הצר שלה
בקיום המסגרת החברתית השמרנית .

.

ב הידוק המגעים בין יהור עדו לבין ה33שוב היהודי בארץ ישראל
בסוף המאה הי " ט ובראשית המאה העשרים התהדקו קשרי יהדות עדן עם ארץ ישראל ,
וזאת בעקבות הכיבוש הבריטי (  , ) % 839כריית תעלת סואץ (  , ) 1869חלקם הגדל והולך
של היהודים בסחר החוץ והקמת קהילות סוחרים יהודים מעדן בחוף המזרחי של אפריקה

ובמצרים  .לצד העלייה לשם השתקעות בארץ ישראל  ,בעיקר בירושלים  ,התפתחה תופעה
מקבילה  ,אך יותר מקפת

ורחבה  ,של עלייה לרגל לארץ ישראל  ,על מנת לחזור לקהילת -

האם  ,לעתים לתקופות ארוכות למדי עד כדי שנה  .בין העולים החשובים היה העשיר
משה חנוך הלוי  ,בשנות התשעים במאה הי " ט  .אף הוא הקים את חצר חנוך ( " ורשת
חנוך " )

סמוך לשכונת משכנות ישראל .

10

בין ה " עולים

סיפור שני מסעותיו בארץ ישראל בשנים

ושבים "

 % 899ו 1900 -

מנה שמואל

ישועה ;

מובא ~
במבוא לספרו " נחלת

יוסף " ( ירושלים  ,תרס " ז ) .
בתקופה זו התהדקו יחסי ההנהגה היהודית בעדן  -ודרכה יחסי הקהילה כולה -

דווקא עם הנהגות הקהילות האורתודוקסיות בארץ ישראל  ,אשכנזיות וספרדיות  ,ולא
עם הקהילה התימנית  .המגעים התנהלו בעיקר באמצעות שד " רים שהגיעו לעדן במספר
גדול ובאופן סדיר מדי שנה בשנה  ,על הרוב בדרכם לקהילות היהודיות בהודו ובמזרח
הרחוק בכלל .

11

ראה ישעיהו

הפעילות המוגברת של השד " רים נבעה מעושרה העצום של משפחת

תשל " ו ; אהרוני תשנ " א ,

עמ ' 183

ואילך .

ראה  :אהרוני תשנ " א  ,עמ ' . 242 - 184
פרשת החינוך המודרני בתימן בזיקתו למוסדות הציוניים משמשת נושא לעבודת מחקר לתואר
השלישי הנעשית על ידי הגב ' ברכה כהן באוניברסיטת חיפה  ,בהדרכתי ובהדרכת פרופ ' יעקב
ברנאי  .וראה כהן תשנ " ח .
במרכז רחוב מסילת ישרים  ,בעברו המערבי  .וראה טובי תשנ " ד  ,עמ ' . 242 - 240
על ריבוי השד " רים לעדן באותה תקופה  ,ראה טובי תשל " ח ,

עמ ' . 118 - 116

פרטים רבים על התרומות

יחס ההנהגה המסורתית לפעילות הציונית בעדן

משה ( תחילה עמד בראשה מנחם ואחר

כר בנין

)

12 ,

ן

87

וממצבם הכלכלי הנוח יחסית של

אישים אחרים בקהילה  ,ובכללם לא מעט סוחרים יהודים  -אשכנזים וספרדים  -שהשתקעו
במקום לרגל מסחרם .

13

למרות הקשרים הללו  ,לא עלו לארץ ישראל מבני משפחת משה  ,ששלטה בגאון
בהנהגת הקהילה  ,אך לא היה בכך כדי להביע התנגדות לעלייה לארץ ישראל מנימוקים
אידאולוגיים  ,בדומה ליחס הממסד האורתודוקסי השמרני באירופה  .על יחסו של מנחם ,
אבי משפחת משה וראש קהילת עדן העשיר המופלג  ,יכולים אנו ללמוד מאופן התנהגותו

כלפי קבוצת עולים מתימן שנקלעה לעדן  ,כפי שמספר בספר זכרונותיו ר ' יוסף מצ ' מוני ,
רבה של הקהילה התימנית בכפר השילוח הסמוך לירושלים  ,שהיה מבני אותה עלייה .
קבוצת העולים  ,שמנתה עשרים משפחות מכמה כפרים במרכז תימן  ,עלתה על ספינה
בסוף שנת

1881

בדרכה לארץ ישראל מנמל חודידה שעל חוף ים סוף במערב תימן .

גלגולים רבים עברו בהפלגתם עד שנטרפה ספינתם בים  ,ולאחר שמצאו מקלט על אי
שומם נאספו על ידי אנשי ספינה אחרת שהביאתם לעדן  .שם נתקבלו בחום רב על ידי
מנחם משהי ראש הקהילה  ,והוא טיפל בהם במסירות והעניק להם כל מחסורם  ,כולל
הוצאות הדרך אל ארץ ישראל  .בעל הזכרונות  ,שהיה ילד באותה עת  ,ואשר אביו ,

ר'

סעדיה מצ ' מוני  ,היה מראשי קבוצת העולים  ,כתב באהדה רבה על מנחם משה  ,בתארו
בלשון זו את התנהגותו כלפיהם

14 :

ובהגיעם לפני הגביר הנ " ל ] = מנחם משה ] קבל אותם בספ " י  = 1בסבר פנים

יפות ]

וישאל לשלומם  ,ויספרו לו את כל הקורות אותם מתחלת נסיעה ראשונה לעיר
סוים ועד הגיעם לאי אשר בתוך הים  .וישמע דבריהם הנאמרים מתוך צער  ,וינחם

אותם הגביר הנ " ל ויאמר להם  :אתם הראשונים שהולכים לארץ ישראל פגעה
בכם מדה " ד  = 1מידת הדין ] ובקשה לעשות בכם כאשר עשתה בבני אפרים שיצאו
ממצרים קודם הזמן  ,אבל מדת הרחמים גברה  .ובזה נעזרתם ונתגלגל הדבר שהגעתם

עד כאן ע " י יסורין  .ואמרו רז " ל ג ' דברים נקנים ע " י יסורים  ,וארץ ישראל אחת
מהן .

15

ויצו הגביר לפנות להם בתים ע " י בהכ " נ  = 1בית הכנסתן הגדולה  ,וגם להביא

את כל הנפש הנמצאים באי ולנהלם ברחמימי והכל על חשבונו  ,עד הגיעם לעדן .

שגבו בעדן שלוחי הקהילה הספרדית בירושלים מצויים בחוברות " המורה

השנתיים של ועד הקהילה הספרדית לשנים
12

המצויים בספריית מכון בדצתי .

לתולדות הנשיאים מנחם משה ובנו בנין ראה  :העדני תש " ך ,
; 493

13

1914 - 1890

.

אהרוני תשנ " א ,

עמ ' ; 91 - 67

טובי

לצדקה " ,

הדינים והחשבונות

עמ ' ; 478 - 343

טובי חש " ן ,

עמ ' - 481

 , 1991עמ ' . 71 - 59

על התמורות במעמדם החברתי והכלכלי של יהודי עדן במחצית השנייה במאה הי " ט  ,ראה אהרוני

תשנ " א  ,עמ '  . 53 - 42עוד ראה  :גולדשמיד תשנ " ה ( חלק מעבודת מ " א הנכתבת על ידו בנושא " קהילת
יהודי

עדן " ) .

14

מצ ' מוני תשמ " ה ,

15

ברכות ה ע " א  " :שלוש מתנות טובות נתן הקב " ה לישראל וכולם לא נתזן אלא על ידי יסורין  ,תורה

עמ ' , 228

וארץ ישראל והעולם

וראה עוד שם ,

הבא " .

עמ ' . 229

אף השווה ניני תשמ " ב  ,עמ ' . 18

] 88

' וסף טובי

אין לטעות ברמיזה לבני אפרים  ,שיצאו ממצרים קודם הזמן ועל ידי כך דחקו את הקץ
ובסופו של דבר נהרגו 16כדי לטפול למנחם משה אידיאולוגיה בסגנונם של מתנגדי
הציונות באירופה  ,שכן לא אמר את הדברים אלא כדי לעודד את העולים המטולטלים .
יותר חשובים דבריו בסופם  ,בהביאו מאמר חז " ל כי ארץ ישראל נקנית בייסורין  .כלומר ,
באותן שנים  ,עדיין לא נחשפה קהילת יהודי עדן  -כולל הנהגתה  -לוויכוח הרעיוני
בין חסידי העלייה לארץ ישראל לבין מתנגדיה  .אף שבדומה ליהודים בעולם כולו -

לבד מבודדים או קבוצות אידיאולוגיות מצומצמות  -לא נטלו יהודי עדן חלק פעיל
בעלייה לארץ ישראל  ,הרי לא התייחסו אליה באופן שלילי  :אדרבה  ,הם ראו אותה בעין
יפה וסייעו בידי עולים לארץ ישראל  .כל זאת  ,מתוך תפישה מסורתית שהיתה מקובלת
על יהודי המזרח בדבר ערכה הגדול של מצות העלייה לארץ ישראל ויישובה .

ג  .שדיחוסו ש 5שמור 3 % 9א5י  %עדו
נראה שהקשר הראשון בין התנועה הציונית לבין יהודי עדן נוצר עם שליחות שמואל

יבנאלי לתימן מטעם המשרד הארץ ישראלי בשנת  . 1911יבנאלי הגיע לעדן ופגש בה
בראשית

1911

את ראש הקהילה  ,בנין בן מנחם משה  ,ואת אב בית הדין  ,ר ' יצחק הכהן .

17

באותה עת שהה בעדן ר ' סלימאן מני  ,שהיה החכם באשי של חברון  .טי להלן רשמי

יבנאלי מפגישותיו עם שני האישים מעדן - 19הוא לא התקבל בקלות לשיחה בפני בנין ,
וגם כשהתקבל לראשונה  ,התייחסו אליו בזלזול מה כאל אחד השד " רים  ,כפי הרושם
שקיבל

מהם :

החכמים הבאים מארץ ישראל הם פה חולין ודבר רגיל וכי אין מרבים לדבר עמהם ,
אלא מקבלים אותם בבואם ומלווים אותם בצאתם ונותנים להם את הנדבה לפי
הערך ונפטרים מהם  .והנה  ,נמצאתי גם אני במצב כזה .
לשיחה של ממש התקבל רק לאחר שהציג את כתב השליחות מאת הרב קוק  ,ולאחר

שכתב זה נמסר לבחינה לידי ר ' סלימאן מני .

16

ראה למשל ילקוט שמעוני  ,דברי הימים

ז  " :ובני

20

משהשתכנע זה בדבר החשיבות לעודד

אפרים אמר רב אלו בני אדם שמנו לקץ וטעו

ר'

אליעזר אומר כל אותם שנים שהיו ישראל יושבים במצרים היו בני אפרים יושבים בטח שלאנן

ושלו  ,עד שבא נון מבני בניו של אפרים ואמר נגלה עלי הקב " ה להוציא אתכם  ,בגאות לבו שהם
מזרע המלוכה ובהם גבורי כח במלחמה  ,עמדו לקחו בניהם ובנותיהם ויצאו ממצרים ועמדו המצריים
והרגו כל גבוריהם "  .אפיזודה זו שימשה רבות את האורתודוקסים בדברי הביקורת שהטיחו כנגדן
העליות ההמוניות לארץ ישראל והפעילות הציונית .
ראה עליו אהרוני תשנ " א ,

עמ ' . 63 - 61

18

ראה עליו בן  -יעקב תש " ל ,

עמ ' ; 142 - 139

19

יבנאלי תשי " ב ,

20

השווה לכל זה קושניר תשל " ב  ,עמ ' . 76 - 74

17

בן  -יעקב

עמ ' . 77 - 74

תק " ם ,

עמ ' . 93 - 90

יחס ההנהגה המסורתית לפעילות הציונית בעדן
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את יהודי תימן לעלות לארץ ישראל  ,ולסייע להם בכר על ידי הוזלת מחיר ההפלגה
באניות  ,נכנסו שניהם אל בנין  .הרב מני הציג את העניין ותגובת בנין היתה חיובית  .בנין
אף הסכים לשמש תחנה לחליפת המכתבים בין יהודי תימן למוסדות הציוניים בארץ
ישראל  ,אלא שיבנאלי עצמו פקפק במעשיות של העניין ,

וכלשונו :

אולם מהסכמתו זו עד למעשה עוד יש לבטח איזה מרחק  ,לעת עתה עלה בידי
לבאר להם את כוונתי להשתדל בדבר מצות ישוב ארץ ישראל באופן שהדבר
מתקבל על לבם בתור מצוה  ,שגם הם חובה עליהם לעזור בזה  ,יותר מזה לא
נעשה עדיין כלום  .ההבטחות הנן רק הבטחות לעת עתה .

אין כל ספק  ,שהסכמת בנין היתה מן הפה ולחוץ  -על כך היה יבנאלי יכול ללמוד
מדברים ששמע מאב בית הדין  ,ר ' יצחק הכהן  ,לאחר ימים ספורים  .כך כותב יבנאלי
במכתבו אל ד " ר יעקב טהון ,

בה ' בטבת תרע " א :

21

היום הייתי עוד פעם אצל הרב דמתא מארי יצחק  .בפעם הראשונה הייתי אצלו
שלשום  ,יחד עם החכם  -בשי מחברון .
הסברתי לו את כל הענין והנה הוא מתיחס לכך באדישות גמורה  .אדרבה  ,הוא
אומר שדיים להם התימנים שבאים מאליהם לעדן ומבקשים פה עזרה  ,מאשר
לברוא תנועה חדשה  .וכששאלתי אותו אם כדאי לי ללכת לתימן במטרה להביא

מספר משפחות לארץ -ישראל  -אמר  :לא כדאי  ,אלא שבשביל חקירת המנהגים

 כדאי  .סיפרתי לו שמתיסדות גם עכשיו מושבות חדשות בארץ -ישראל  ,והנההוא קיבל הדבר הזה כחדשה שלא ידע אודותה  .הוא סיפר לי שכבר השתדלו
אנשים אחרים זולת בנין להוריד את מחיר הכרטיסים של התימנים עד פורט -
סעיד עד

50

פרנק  ,אלא מפני שהדבר נעשה על ידי אחר " היתה קפידה מהגביר

על האגנציה וביטלו את הדבר "  .ועכשיו מחיר הכרטיסים בשבילם הוא  60פרנק .
אולם הנה כתבתי לכם את דברי החכם  -בשי מחברון  ,שכאילו הוא קיבל הבטחה
מאת בנין שהמחיר ירד שוב עד

50

פרנק  .עד כמה שאפשר לסמוך על זה  -איני

יודע  .חוששני שמעט מאד  .הרושם שאני מקבל הוא  ,שהגביר מושל בעיר ואינו
מניח לאחרים לעשות כלום  .אין בעיר שום ועד ושום מוסדות . . .

אין לקוות מכאן יותר סמה שאפשר למצוא בארץ ישראל גופא  :כיצד מתייחסים שם
החכמים הספרדים והמויאלימ 22אל עסקנינו אנו ? יתרה על כך  :במכתב לד " ר טהון

מי '

. 76

21

יבנאלי תשי " ב  ,עמ '

22

ראשוני משפחת מויאל עלו מאלג ' יריה ליפו במחצית הראשונה במאה הי " ט  ,ורבים מבניה היו
שותפים להנהגת הקהילה בעיר  .ראה  :גאון תרצ " ח ,

עמ ' ; 382 - 379

רם תשנ " ו  ,מפתח ,

עמ ' , 458

ערך " מויאל "  .התבטאות זו של יבנאלי יש בה כדי ללמד על הפער הגדול בין היישוב הישן הספרדי

לבין אנשי היישוב החדש  ,מחד גימא  ,ומאידך  -על יחס הזלזול שאין להבינו של אנשי המשרד
הארץ ישראלי כלפן הספרדים הוותיקים  .להצגה יותר מתונה של היחסים בין היישוב החדש לבין
היישוב הישן הספרדי ראה קניאל תשמ " ב  ,עמ ' , 27

. 34

90
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בטבת תרע " א מודיע יבנאלי  ,כי למרות הבטחות בנין ולמרות הבטחת ר ' סלימאן מני ,

שבוודאי ניתנה על סמך מה שאמר לו בנין עצמו  " ,לא כתב בית הדין דפה בפינקסי את

תשובותיו על השאלות של הרב קוק  ,מפני שהנשיא לא הסכים לזה " .

23

יש להבהיר  ,כי על מנת לא להכשיל את שליחותו מחמת זעם התורכים ששלטו בארץ
ישראל ובתימן  ,נשלח יבנאלי בכיסוי של שליח רבני מטעם הרב קוק  ,המבקש לדעת מה
הם מנהגי יהודי תימן בעניינים הלכתיים שונים  .העובדה שהנהגת יהודי עדן לא הסכימה
אפילו להשיב על השאלות הללו  ,דבר שרבות מקהילות תימן האחרות עשו בלב חפץ ,
מלמדת שההתנגדות היתה עקרונית  ,ולא נבעה מאדישות בלבד .
פרטים נוספים על התנגדות ר ' יצחק הכהן למפעל הציוני  -וליתר דיוק  ,חששו
ממנה  -עולים ממכתב יבנאלי לרופין ולטיגון מז ' באב תרע " א ( יבנאלי תשי " ב ,
עמ ' : ) 111 - 110

הרבה אנשים מתימן נרתעים מעלות לארץ  -ישראל מפני עבודת הצבא  .וגם מארי

יצחק  ,הרב הראשי בעדן  ,שבכלל הוא מתיחס בחיוב לישוב ארץ  -ישראל  ,מביע
את יחסו השלילי לעבודתי בגלל זה  ,באמרו  " :מוטב שימותו היהודים ברעב בתימן

ואל יבואו לידי חילול שבת ואכילת טריפות בצבא בארץ  -ישראל "  .אי  -הידיעה על
מצב הענין מוסיפה עוד יותר לבלבל את המוחות ולעורר פחד  . . .כדי להרגיע את
רוחו של מארי יצחק ואנשים כיוצא בו  ,הנני מציע שתבקשו מאת הרב קוק מיפו
שיכתוב למארי יצחק ויביע בו את דעתו מנקודת  -השקפה שלו על ענין עבודת

הצבא של היהודים בחילותיהן של מלכויות אומות העולם  ,ובעיקר  -שישיב על

השאלהי אם רשאי אדם למנוע עצמו מעלות לארץ ישראל בגלל הסיבה הזאת .
'

נראה לי  ,כי טענות אלה של ר ' יצחק הכהן היו הד לדברים ששמעו יהודי עדן מאנשי
הקהילה האשכנזית בירושלים  ,שקשריה עמם היו הדוקים למדי  ,אם לפחות נשפוט את
הדבר על פי העובדה שקהילת יהודי עדן הרבתה להעלות תרומות בעבור קהילה זו
יותר מאשר בעבור הקהילה התימנית

בירושלים  ,כפי שצוין

ד " ר אריאל בנציון לוי  ,ראשון השליחים הציוניים לעדן ,

לעיל .
מ 22 -

24

ואמנם  ,במכתבו של

בינואר  , 1922נאמר

במפורש  ,כי כמה אנשים בעדן שהוא מונה אותם בשמם " הם ציונים נלהבים  . . .הם הועילו
בהרבה למטרתנו ויועילו גם להבא לעמוד נגד הזרמים המתנגדים כי יש אשר ההשפעה
החרדית של אגודת ישראל מוצאה לה שומעים בין איזה חרדים בפה " .

25

ההתנגדות היתה של ההנהגה  ,ובמקרה זה אפשר לומר ללא כל ספק שהיתה מורכבת
מאיש אחד בלבד  ,הלא הוא בנין משה ראש הקהילה  ,כדברי יבנאלי ( תשי " ב ,
. 77

23

יבנאלי תשי " ב  ,עמ '

24

ראה עליו  :גאון תרצ " ח ,

אהרוני תשנ " א ,

עמ ' ; 319 - 318

עמ ' . 101 - 99

ארנוב

, 1979

עמ ' ווו  ; XV - %בן  -יעקב תש " ם ,

ד " ר בנציון נולד בירושלים בשנת

1880

אמו ליהודי בבל  ,כללו בן  -יעקב  ,שלא כדין  ,בין יוצאי בבל בארץ
המכתב שמור בארכיון

הציוני

עמ ' ; 67 - 66

לאביו המקובל יהושע ציון

הלוי שעלה מפס אשר במרוקו  ,ולאמו מזל טוב בת שלמה יחזקאל יהודה יליד
25

עמ ' : ) 77

בגדאד  .בשל ייחוס

ישראל .

המרכזי  .לפרסומו המלא ראה טובי

תשנ " א  ,עמ ' . 379 - 375
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על המצב הציבורי אפשר להגיד כי הזקן הגביר עושה כל מה שהוא רוצה לבדו ,
והוא המושל בעיר ; אולם אינו עומד בפרץ להגן על עניני היהודים בפני הממשלה
כראוי  ,ופשיטא שהוא אדם שמרני  .אף אינו מתנגד למיסיון  ,כדרך שמרנים רבים
אצלנו .

נסיונות יבנאל 3לפעול הוד בדי עקיפת ההנהגה

kf

~
אף שיבנאלי שהה זמן קצר בעדן  ,הוא הבין היטב כי רק מי שאינו נתון להשפעת ההנהגה
יוכל להוות גורם חיובי לעניין הציונות  .הוא יכול היה להבחין  ,כי בני הקהילה אמנם

יראים מן הנשיא אבל אינם אוהבים אותו  " ,ואינני חפץ לכתוב  -שונאים "  .יבנאלי סבר ,
על סמך היכרותו את קהילות ישראל במזרח אירופה  ,כי המקור הפוטנציאלי לתמיכה
בציונות הם הצעירים  ,שאמנם " הם יראי שמים בגלוי  ,אבל מתחילים להתרגל לחטוא
בצנעא  . . .מכל הדברים האלה נובעים הצורך והאפשרות להתחיל פה ביצירת קבוצה
לאומית ועברית שתהיה למופת לצעירים

" 26 .

יבנאלי חשב אפוא על הקמת בית ספר מודרני שבו תילמד השפה העברית  ,וכמובן ,
השכלה יהודית לאומית ומודרנית  ,שתכלול גם מקצועות חול ולא רק לימודי קודש  .י2
אמנם מצא יבנאלי אדם כלבבו בקהילת עדן  " :המשכיל של העיר הוא מר סלים אהרן .
הוא  ,כמובן  ,ירא שמים  ,אבל ציוני ויודע אנגלית והוא אדם אמיד  ,בעל עסקים מרובים .

אולם הוא יחידי " .

28

ממלים אהרן למד כי בנין מתנגד לא רק לפעילות ציונית אלא גם

להקמת בית ספר מודרני

29 :

אי אפשר להשתדל באופן רשמי ליסד בית  -ספר לאומי בשם איזו חברה ,

30

כי הגביר ,

והוא הלא הנשיא  ,ידחה הצעה כזו  .אלא צריך לבוא אדם פרטי על אחריותו ולפתוח
בית  -ספר פרטי  .אז לא יוכל הגביר לעשות לו כלום  ,וימצאו הורים רבים שימסרו

את ילדיהם וישלמו לו שכר  -לימוד לא גדול .
מאחר שמעייניו של יבנאלי היו נתונים לחינוך ציוני  ,הקפיד שלא להזכיר את שמות
החברות כי " ח ו " אגודת אחים "  ,אך הציע " שהמורה הזה יכול לקבל תמיכה מאת חברה ,

דהיינו  ' ,חובבי  -ציון ' או

' עזרה " ' .

במהלך שליחותו של יבנאלי בתימן היה סלים אהרן

איש הקשר שלו  ,ואף נטל חלק פעיל ומרכזי ביותר בגל העלייה הידוע בשם " עליית

26

יבנאלי תשי " ב ,

27

שאלה זו של החינוך בעדן כבר דשו בה רבים  ,וראה טובי חש " ן  :גולדשמיד

28

יבנאלי תשי " ב ,

29

שם .

30

כוונתו לכי " ח בפריס ול " אגודת אחים " ( גנה ) בלונדון  ,שהיו מעורבות באותה עת בנסיונות להקים

עמ ' . 78

תשנ " ה .

עמ ' . 78

בתי ספר מודרניים

בעדן .

ן
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יבנאלי "  ,בין היתר מכוח שהותו בפורט סעיד .

31

גם בשובו לעדן ממסעו בתימן  ,היו

תקוות יבנאלי קלושות באשר לאפשרות להטות את בנין לצד פעולותיו בעניין העלאת
יהודי תימן ארצה .

32

ה  .השינוי בעמדה ההנהגה כלפי יבנאלי ופעילותו הציונית  :מארי
יצחק הכהו מקבל עליו אח ריצח העלייה
אף שלא היה בידי יבנאלי להקים בית ספר עברי מודרני במהלך שליחותו  ,הוא הקים

אגודה ציונית שעליה נמנו אחד  -עשר אישים מנכבדי הקהילה  .זאת לאחר שהצליח  ,במידה
מסוימת  ,למוסס את התנגדות ההנהגה בעדן  .אנו למדים על כך ממכתב ארתור רופין
מ 14 -

במאי

, 1912

שנשלח מיפו לועד הפועל הציוני בברלין

33 :

היהודי התימני בנין הגיע שם להון גדול  .הוא המיליונר היחידי בתימן ולכן יש לו
השפעה גדולה  .תחילה התנגד באופן עקרוני לעליית תימנים לארץ -ישראל  .בזמן
האחרון התרשם מאד מארגון העליה  .הוא הפרנס של הקהילה היהודית בעדן .
בנה בית -כנסת בהוצאה של

10 , 000

פרנק  .לאחרונה התחיל בבנית בית  -ספר  ,פרט

לזה לא עשה דבר למען הקהילה  .יש לו קרובים בארץ -ישראל ומכאן אולי נתן
להשפיע על משפחה זו ולעניין אותה בעבודתנו .

ואמנם  ,גם יבנאלי מעיד על השינוי בעמדת ההנהגה  ,בעיקר מצד ר ' יצחק הכהן  .במכתב
ששלח מעדן לד " ר יעקב טהון ביום האחרון לפני צאתו לתימן גופא ( י " א בטבת

תרע " א ) ,

הוא כותב כי " הרב מארי יצחק  ,קירבני כאב  ,ומן הראוי כי תשלחו לו מכתב  -תודה על
כך

" 34 .

במכתב ששלח לארתור רופין ולר ' בנימין בב ' במרחשון תרע " ב

( , ) 24 . 10 . 1911

כתב כי " את העסקים אמסור לידי מארי יצחק אב  -בית-דין עדן ולידי מר מנחם עווד  .הם

שניהם גם עכשיו מתענינים  ,ומארי יצחק מסור לענין בכל לבו " .

35

עוד מספר יבנאלי ,

שר ' יצחק נטל חלק בפעילות למען העלייה  ,בעיקר בכך שהעולים היו עוברים דרכו
ומפקידים ממונם בידו .

36

בשוב יבנאלי לעדן בג ' בניסן תרע " ב  ,נוכח לדעת כי אמנם מארי יצחק קיים את
הבטחתו לטפל בעניין העלייה בעת שיבנאלי עצמו היה בתימן  .מפי מארי יצחק ועוזרו

31

ראה על כך יבנאלי תשי " ב  ,על פי המפתח  ,עמ '  , 234ערך " סלים  ,אהרן " .

32

יבנאלי תשי " ב  ,עמ '

108 - 107

 ,מכתב לארתור רופין  ,לד " ר טהון ולר ' בנימין מראש חודש אב ,

. 25 . 7 . 1911
33

טובי תשמ " ו  ,ג  ,עמ ' . 68 - 67

34

קושניר תשל " ב  ,עמ '  . 78 - 77בטעות נדפס שם " מאיר " במקום " מארי " .
עמ ' ; 118

35

יבנאלי תשי " ב ,

36

ראה יבנאלי תשי " ב  ,עמ '  127 , 126 , 122 , 119ועוד .

והשווה קושניר תשל " ב ,

עמ ' . 97

יחס ההנהגה המסורתית לפעילות הציונית בעדן

ן

93

שמואל נסים אהרוני נודע לו  ,כי בזמן היעדרו הגיעו מתימן  450איש ועלו לארץ ישראל ,

וכי מאתיים וחמישים איש נוספים עדיין ממתינים בעדן להפליג בספינות

לארץ  .י '

ר ' יצחק הכהן אף עמד בקשר מכתבים ישיר עם רופין ועם ר ' בנימין ביפו  ,והתרשמותם

ממנו היתה כה חיובית עד שהזמינוהו לחנוכת הבתים שהקימה הקק " ל בעבור התימנים .

נראה שיבנאלי חשב כי הדבר אינו בר -ביצוע  ,אך במכתבו מי " ג בניסן תרע " ב כתב לשני
האישים הנ " ל  ,כי " כדי להביע למארי יצחק את התודה הראויה לו בעד מעשיו צריך ,

לפי דעתי  ,לרשום אותו בספר  -הזהב " .

38

אף מדיניות המשרד הארץ ישראלי לצמצם

את ממדי העלייה מתימן  ,שעל פיה הפחיתו את הסכומים שהבטיחו בעבור כרטיסי ההפלגה
של העולים  ,לא מצאה חן בעיני ר ' יצחק ו " בגלל זה נפלה רוחו עכשיו מאד  .הוא אמר

לי :

' הם מתרשלים בדבר ' "  ,כדברי יבנאלי במכתבו לרופין ולר ' בנימין מא ' דחול המועד

פסח תרע " ב ( . ) 4 . 4 . % 912

39

יש לציין  ,כי השינוי בתפישתו " הציונית " של מארי יצחק הכהן לא חל מתוך שהשתכנע
בנכונות המשנה הציונית של יבנאלי או של אישים אחרים מבית מדרשיהם של הרצל
והסוציאליסטים  ,אלא מתוך שראה במעשהו של יבנאלי בהבאת עולים מתימן לארץ

ישראל דבר רצוי ותואם את מסורת ישראל בעניין זה  ,ובייחוד לאחר שר ' סלימאן מני
דיבר על לבו לסייע בידי יבנאלי  .תפישתו הציונית של מארי יצחק הכהן נשארה מסורתית ,
כשהוא מתארה במוטיבים קבליים מובהקים  ,כפי שסיפר יבנאלי לחבריו במשרד הארץ
ישראלי בשובו משליחותו באביב

%9%2

40 :

ברגעים הקשים עמד לי לעזר הרב הגדול של עדן  ,מארי יצחק בן יצחק הכהן .
בזכותה של ארץ -ישראל עמד לי  .עד מהרה נכבש לרעיון  ,והיה מסביר כדרכו את

דעתו של האר " י שכלו כל הקצין ואין דבר הגאולה תלוי אלא בבירור ניצוצות
הקדושים  ,ומסירות נפשו של כל יהודי לארץ  -ישראל  -הם הניצוצות  .וכל מי

שדר בארץ -ישראל ועובד בה ומת שם  ,הריהו מקרב את הגאולה .
הרבה יותר פושרת היתה דעת יבנאלי על בית בנין  " :בנין חזר עם בן אחיו  .עם זה

האחרון דברתי  ,והוא מביע את יחסו החיובי לעבודתנו ; כמובן  ,לעת עתה רק בדברים " .

41

אך בסופו של דבר  ,גם בנין נטל חלק פעיל בארגון העלייה  ,וסייע ליבנאלי בניהול ענייני

הכספים ובכתיבת מכתבי המלצה לשיכ ' ים ערבים באזורים המרוחקים שיבנאלי היה
אמור לבקר בהם במסעו השני לתימן .

42

השינוי ביחס ההנהגה לעלייה בוודאי לא נבע

ממה שהשיב הרב קוק על שאלת העלייה והשרות בצבא העות' מאני  ,שכן המלצת הרב

37

קושניר תשל " ב  ,עמ ' . 107

38

יבנאלי תשי " ב  ,עמ ' . 129

39

שם .

40

קושניר תשל " ב  ,עמ ' . 112

41

יבנאלי תשי " ב  ,עמ ' . 118

42

שם  ,עמ ' . 123 - 122
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קוק הגיעה רק לאחר מכן  ,ויבנאלי הודיע על קבלתה רק במכתבו מט " ו בכסלו תרע " ב

( . ) 2 . % 2 . 19 % 1

43

אולם יבנאלי לא הצליח להשפיע על בנין לתרום למען הקמת בתים לעולי תימן
בארץ ישראל גופה ,

44

מטרה שהקרן הקיימת לישראל נטלה עליה והצליחה לגייס בעבורה

כספים מרובים בקהילות היהודיות באירופה .

45

כידוע  ,גם הקהילה התימנית בירושלים

חיזרה שנים רבות אחרי בנין שיסייע לה בעניין זה  ,בלא הצלחה  ,ורק לאחר משא ומתן
ארוך ומייגע הסכים לשאת בהוצאות הבנייה של שני חדרי לימוד לבית הספר של העדה ,
שהיה אמור לקום על קרקע שהקהילה רכשה בכוחות עצמה .

46

בין כך ובין כך  ,נראה שמחמת היות ראשי התנועה הציונית אנשים חילוניים ברובם ,
ביקשו ראשי האגודה הדיונית בעדן להצטרף לתנועה זו באמצעות " המזרחי "  ,המפלגה

הדתית היחידה שהיתה שם  .זאת אנו למדים מכך  ,שבמכתבו הנ " ל לברלין מבקש רופין

מן הוועד הפועל הציוני שיפנה אל " המזרחי " על מנת שישלחו ספרות ציונית משלהם
בשפה העברית לאגודה הציונית בעדן .
אין בידינו ידיעות על חברי האגודה הציונית שהקים יבנאלי בעדן במסגרת שליחותו
לתימן  ,אם כי יש להניח שבנין היה מנהיג האגודה  ,שכן לא היה מוסד בקהילה שהוא לא
עמד בראשו  .במידה רבה של ודאות יש לקבוע  ,כי גם סלים אהרן הנ " ל נמנה על חבריה ,
ולי הרוח החיה בה היה הרב משומר שמואל נסים  ,שכן רופין כותב במכתבו הנ " ל כי

כתובת הארגון הציוני בעדן היא  " :האדון מורי משומר שמואל נסים  ,עדן  ,ערב "  .ואמנם ,
מאלי משומר ידוע היטב מן הפעילות הציונית
שנוגע לעלייה במשך שנים רבות .

בעדן  ,והיה הדמות המרכזית בכל מה

47

ו  .הפעילות הציוניה בעדו לאחר מלחמת העולם הראשונה :
ביקור ד " ר אריאל בנצבו  915ודמותו ש 5מה 55העדני
אולם לכלל פעילות של ממש לא הגיעה האגודה הציונית אלא רק לאחר מלחמת העולם

הראשונה  ,וליתר דיוק בעקבות ביקורו של ד " ר אריאל בנציון לוי בעדן בשנת . 1922
איני יכול להכריע ביוזמת מי חודש הקשר בין התנועה הציונית לבין קהילת יהודי

עדן ,

אבל מסמכי הארכיון הציוני מגלים לאחר עיון קל  ,כי הדמות המרכזית בפעילות הציונית

43

שם  ,עמ ' . 118

44

 ~ owעמ ' . 126

45

כידוע  ,רק חלק קטן מן הכספים המרובים שנאספו שימשו את המטרה שלמענה נועדו  ,כפי שעולה
מדברי ר ' בנימין בספרו " מזבורוב ועד כנרת "  ,תל אביב תש " י  ,עמ '  . 275 - 274ראה טובי תשנ " ח ,

עמ ' . 36
46

טובי תשנ " ד  ,עמ ' . 276 - 272

47

ראה ישעיהו תשל " ו ; אהרוני תשנ " א  ,עמ ' . 64 - 63

יחס ההנהגה המסורתית לפעילות הציונית בעדן

ן

95

בשלב זה היה מהלא בן שלום בן יעקב  ,שלימים נודע בשם מהלל העדני ( וכך נכנהו

להלן )  .מהלל נולד בעדן בכ " ח בכסלו תרמ " ד

ונפטר בתל אביב  ,בכ " ח בתשרי תשי " א

( , ) 27 . % 2 . 1883

עלה ארצה בשנת

1930

בילדותו בא לביקור בארץ ישראל

( 950ן . ) 9 . % 0 .

יחד עם הוריו  ,ולאחר דחיות רבות נשא לאישה את בתו של יהודה משה  ,אחי הנשיא
בנין משה  ,משהסיר זה את התנגדותו לנישואין  .מהלל היה יחיד ומיוחד שבקהילת עדן ,
בהיותו טיפוס מובהק של משכיל אוטודידקט  ,יזם כלכלי ומקים מפעלי חרושת שלא
נודעו עד ימיו בעדן כולה  .הוא נודע בעיקר בשל הפרקים הרבים שבהם תיאר את
אורחות החיים של עדן על כל שכבותיה וקהילותיה  ,יהודים כמוסלמים וכבני דתות
אחרות  .תיאוריו מלמדים שהיה בעל ראייה

הדה  ,תפישה דקה וכתיבה

קולעת ורגישה .

48

אף שכל ימי חייו לא נשא מהלל העדני בתפקיד רשמי בהנהגת קהילת יהודי עדן ,
ואף לא בקהילת יוצאי עדן בארץ ישראל  ,הוא היה הדמות המרכזית בכל הנוגע לפעילות
הציונית בעדן בעשור השלישי במאה העשרים ולקידום החינוך המודרני בה  .ולא רק
נאה דורש היה אלא גם נאה מקיים  ,שכן עוד בעת שבתו בעדן שלח את בניו הגדולים
להתחנך בגימנסיה

" הרצליה "

בתל אביב  .לבסוף הגשים בעצמו את מצוות הציונות

ועלה להשתקע בארץ  ,ופעל הרבה ברכישת קרקעות  ,ביוזמות בנייה ובהקמת מפעלים
כלכליים .
קרוב לוודאי שמהלל לא היה חבר באגודה הציונית שהקים יבנאלי בשנת

%

 , 191שכן

אף שהיה מודע היטב לפעילות יבנאלי  ,כפי העולה ממכתבו להנהלה הציונית בלונדון
מ 26 -

בספטמבר  , % 922הרי הוא מזכירה בפרטים שאינם מדויקים .

49

על כל פנים נראה

שאגודה זו שבקה חיים עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה  ,ואולי עוד לפני כן  .אך
בינואר

1922

הוקם ועד של קרן היסוד בעדן  ,ביוזמת ד " ר בנציון בעת ביקורו שם ,

בעקבות פגישה בבית הנשיא בנין ובנוכחות אישים מנכבדי הקהילה  .אף עתה היה זה
מחויב המציאות שבראש ועד כזה יכהן בנין עצמו כנשיא  ,ואליו הצטרפו אחיו יהודה
מנחם כסגן נשיא ובן אחיו טוב בן משה כגזבר  ,זאת על מנת לשמור את שליטת משפחת
משה בארגון הציבורי החדש  .עוד היו בוועד מזכיר  ,שלושה סגני מזכיר ושמונה חברים ,
אחד מהם הוא מהלל העדני .

0

"

אולם למרות שלכאורה לא היה אלא חבר מן השורה  ,מילא מהלל תפקיד מרכזי
בפעילות הוועד  .ד " ר בנציון עצמו מונהו בין אותם חברי הוועד ואחרים שמחוצה לו ,
" שהם ציונים

נלהבים "

וכו '  ,כפי שהבאנו את דבריו לעיל  .בהשפעת תמיכתו של בנין

בפעולת ד " ר בנציון  ,התחייבו עשרות רבות מיהודי עדן לשלם סכום גדול מאוד  ,למעלה
משבעים אלף רופיות בעבור השקלים לקרן היסוד  .אבל  ,כידוע  ,קיים מרחק גדול בין

48

פרקים אלו ראו אור בשלושה כרכים בשם " בין עדן

ותימן " .

מאחר שתולדות חייו זכו כבר לתיאור

"

ועומדים לראות אור

מסוים מפרי עטי בנספחים לכרך השני והשלישי בספר

.

בין עדן ותימן .

בארוכה בחיבור מיוחד עליו ועל קהילתו לא אאריך כאן בדבר .
49
50

טובי תשנ " א  ,עמ
שם ,

עמ ' . 378

' . 498

"
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התחייבויות הניתנות לעתים ביד נדיבה בשעה של התרוממות רוח לבין מימושן הלכה

למעשה  .וכך  ,מיד בשובו לירושלים יזם ד " ר בנציון פעולה של הנהלת ההסתדרות הציונית
בלונדון לגביית ההתחייבויות מעדן  .הפנייה מלונדון היתה אל מהלל העדני  ,במכתב
מכ " ב באדר תרפ " ב בעניין זה  ,בוודאי בהמלצתו החמה של ד " ר בנציון  ,שעמד על טיבו
בעת ביקורו בעדן .

51

על המפגשים ביניהם רומז מהלל במכתב ההסכמה ששלח להנהלה

הציונית בלונדון  " :כדברכם כן הוא  ,כשהיה האדון הנכבד ד " ר אריאל הי " ו בעדן  ,דברנו
בהתענינות רבה על זה וכפי ראות עיניו ולפי העת והזמן שקלנו בדעתינו " וכו
בשנים

1931 - 1922

' 52 .

שימש מהלל כאיש הקשר העיקרי  ,ואולי הבלעדי  ,של ציוני עדן

עם מוסדות התנועה הציונית בלונדון ובירושלים  .על כך מעידים מסמכים רבים המצטרפים
לכדי ספר שלם  ,רובם דינים וחשבונות מפורטים ביותר משלו על הפעילות הציונית
בעדן ועל הבעיות השונות שנתעוררו

; 53

אף הוא נוטל חלק בראש בפעילות זו  ,ובכלל

כך בגביית השקלים על פי ההתחייבויות בביקורו של ד " ר בנציון  .מאחר שענייננו בזה
הוא ביחס ההנהגה המסורתית לפעילות הציונית  ,לא נפרט את פעולות מהלל אלא נעמוד
על דבריו בעניין תפקיד ההנהגה בעניין זה  .תחילה יש לומר  ,כי היחסים בין הנשיא
בנין  ,שכאמור ריכז בידיו את כל תפקידי ההנהגה של יהודי עדן  ,לבין מהלל היו מאופיינים
בעוינות מופגנת של הנשיא כלפי מהלל ובביקורת  -אם כי לא גלויה  -של מהלל על

הנשיא  .אין כל ספק  ,שרוחב דעתו של מהלל ורעיונותיו ויוזמותיו המקוריים בתחום
הכלכלי  ,התרבותי והחברתיי לא נשאו חן וחסד בעיני הנשיא  .מהלל היה מזן לא מצוי
בקהילה היהודית בעדן  ,ולא היה נכון לאמץ את המעמד המבוצר שבנה לו הנשיא  ,כפי

שבא הדבר לידי ביטוי בפרקים רבים פרי עטו שקובצו בספר " בין עדן ותימן " .

54

אמנם איש נעים הליכות היה מהלל  ,אך גם היה בעל עקרונות הפועל על פי אמונתו
ועל פי נטיות לבו  .אין כל ספק  ,שגם התנגדותו הנחרצת של הנשיא להתיר לאחיו יהודה
להשיא את בתו למהלל  ,בשל היותו יוצא דופן בקהילה המסורתית  ,לא היה בה כדי
לקרב בין שני האישים  .ואף משנענה בסופו של דבר לנישואין אלו  ,לא הביא הדבר
להשלמה ולקירבה ביניהם  .במכתביו המרובים להנהלה הציונית  ,הוזר מהלל וקובע

בלשון חד -משמעית  ,כי בנין מעכב את הפעילות הציונית  .כך למשל במכתב מראש חודש
אלול תרפ

" ב 55 :

את מכתבכם  . . .קבלתי ושמחתי הרבה כי ידעתי במשלוח הקול קורא לקהלת עדן

באמצעות הנשיא וכ " ש ( וכל שכן ) בשעה שהשעה צריכה לכך והייתי מצפה לפרסומו
יום יום  ,אבל לדאבוני עד עתה לא נתפרסם ולא ידענו מה היה לו להנשיא ומה
ראה למנוע מלפרסמו בציבור עד עתה .

51

העדני תשנס ,

52

העדני תש " ן  ,עמ ' . 494

53

54

שם ,

עמ ' . 391 - 384

עמ ' : 513 - 494

העדני חש ן .
"

העדני תשנ " א  ,עמ ' . 416 - 374

עמ ' . 478 - 343

יחס ההנהגה המסורתית לפעילות הציונית בעדן

ובדומה

לכר במכתב

אחר  ,ימים ספורים לאחר מכן  ,מ 26 -

בספטמבר

1922

56 ,

ן
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המעמידנו

על התנאים הקשים שפעלו בהם מהלל וידידיו הציונים כנגד שלטונו הריכוזי של בנין
בקהילה :

מכרנו

300

שקלים  .הסכום הוא

300

רופייא  .משתדלים  .אשר מזה תבינו כי הפצנו

300

שקלים בסך רופייא לשקל ועוד משתדל להפיץ יותר  .כמדומני שתאמרו שהם מעט
וזה הוא אמת  ,אבל צריך שידעו אדוני כי טרחתם הרבה אצלינו יען כי הוצרכנו לדרשו
כמעט לכל אחד לעצמו כדי לבאר לו מה הוא השקל וכל זה בצנעא כדי שלא להעיר
את הארי הנרדם .

57

חכיתי הרבה חדשים לנסיעתו מכאן כדי למצוא שעת הכושר

לדרשו ברבים בפרהסייא בענין תעמולת השקלים וכו'  ,אבל הוא בהקיץ הזה לא נסע .
וכשראיתי שכבר קרב עת מנית השקלים החלטתי לסדר דרשה ולהשמיעה ברבים
לבאר להם בה מה היא הציונות ועל מה נתיסדה ומה הוא השקל ומי יסד אותו ומה
תעמולתו  .וכל זה סדרתי לפע " ד [ לפי עניות דעתי ] ובצנעה כאילו מספר מעשה למשוך
בה את לב הקהל והצעתי את הדבר לחברי הוציאו אל הפועל וכלם הללו את הדרשה .
אבל מצד אחר כולם בעצה אחת כי אין לדרוש ברבים ובזה נעיר את הארי ונסכן את
תעמולת השקלים  .והסכמתינו היתה כי נלך בצנעה ולדרוש לכל אחד לעצמו  ,וכן
היתה ההלכה  .והעיקר כן הוא כי מנהג ישן בעירינו  ,כי כל דבר אשר יוצרך לציבור
צריך קודם כל דבר לטול רשות מהנשיא . . .
בקיצור צריך לדעת כי אנחנו תחת הנהלה קיסרית ואימה מוטלת על הציבור
כמעט כאימת מלך עבד אלחמיד בשעתו יען שכתר הנשיאות נתן להם בירושה
משלשה דורות קודם ולפיכך הם מחזיקים לעצמם כל בתי כנסיות ובתי מדרשות
והכנסתיהם ועושים כאדם העושה בתוך שלו ואין מי שיודע את מוצאו ואת סובאו . . .
וכל זה הוא מובן למען החזיק ברסן הנשיאות ולא יוכל איש להרים את ידו בכל
ארץ עדן .
אפשר שכבודכם ישיבו למה לא יפרקו את עולו ויבחרו את הטוב ממנו  .אבל הוא
הנזכר הוא מהיותר ערומים שבתבל וכמעט כאילו למד עם מלך עבד אלחמיד
בבית ספר אחד  ,ולפיכך אין בכוחם לעשות את זה . . .

את אשר אנחנו מצפים עתה לפרוק את עולינו הוא אחת משנים  :או דור חדש או
מנהיג חדש  ,ואם לא רק סבלנות יותר .
את כל זה הטרחתי לכבודכם  ,רק למען תידעו כי יש כאן קהל המסור כולו לאהבת
מולדתו  ,אבל שאור

שבעיסה "

5

יש כאן  .אני מאמין באמונה שלימה  ,אם יעמוד59

על הבימה ויאמר שתי מלים אלו " קנו את

השקלים " י

בכמה ימים .
עמ ' . 495

55

טובי חש " ן ,

56

שם  ,עמ ' . 498 - 496

57

בוודאי כוונתו לאחד ממקורבי הנשיא בני משפחתו .

58

הנשיא בנין משה .

ימכרו האלף שקלים ששלחתם

98
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יוסף טובי

נמצינו למדים  ,כי התחייבות יהודי עדן להרים סכומים נכבדים בעבור " קרן היסוד "
בעת ביקור ד " ר בנציון לא באה לעולם אלא מן ההבנה לכאורה שהנשיא בנין תומך
בעניין  .ואולם לאחר ששב השליח למקומו עיכב הנשיא את מימוש ההתחייבויות הללו .

ואכן  ,רק לאחר פטירתו  ,בליל הושענא רבה תרפ " ג ( אוקטובר  , ) 1922ניטלה האימה
שהטיל על הציבור  ,שכן אחיו יהודה  ,שירשו כנשיא הקהילה  ,היה אדם בעל אישיות
חלשה למדי ובאותה שעה כבר היה בא בימים  .יהודה לא הפריע לחתנו ולידידיו הציונים
לפעול בקרב הקהילה ולחזק את התודעה הציונית בקירבה  ,אף שמעצמו לא יזם שום
פעולה מעין זו  ,שכן היה עדיין ספוג כולו במורשתו הרוחנית והחברתית של אחיו בנין .
בשנות כהונתו של יהודה אף נעשו הצעדים הראשונים להקמת בתי ספר עבריים
מודרניים ברוח הציונות הארץ ישראלית  ,לאחר שנים רבות שבמהלכן נמנע הדבר בתוקף
על ידי בנין  .גם בתחום החינוך תרם מהלל את תרומתו החשובה  ,שכן חינוך עברי מודרני
ופעילות ציונית היו כרוכים אהדדי  ,הן מן הצד הרעיוני והן מבחינת הערעור על ההנהגה
המסורתית .

ז  .ק91כום  :פעילופ צנוניה חופשיה בעקבות צמיחת הנהגה
מקומים חדשה
הפריצה הגדולה בפעילות הציונית ובחינוך המודרני נעשתה לאחר פטירתו של הנשיא
יהודה משה בשנת

, 1 926

והעברת ההנהגה לאחד מבני הדור השלישי של משפחת הנשיאים ,

הלא הוא סלים בן משומר אחי בנין ויהודה  .סלים היה דובר אנגלית  ,בעל השכלה מודרנית
וחבר מועצת העיר עדן  ,שבילה שנים רבות במצרים והכיר את העולם הגדול  .לסלים לא
היו כל מניעות מהכנסת סדרים חדשים בכל תחומי החיים של קהילת יהודי עדן -
מנהגי בית הכנסת  ,פעילות ציונית  ,חינוך וכיוצא בזה .

60

בשנת

1928

נוסד בעדן משרד

עלייה מטעם התנועה הציונית וכן המועדון היהודי הראשון בשם t ) ung Men ' s Hebrew
, Associittion

כחיקוי מובהק של

 .ג ' %1 . ) .

י

הנוצרי .

61

רק משנשברה עוצמת ההנהגה המסורתית  ,יכלה אפוא התנועה הציונית לפעול בלא
הפרעה בקרב קהילת עדן  .קשה לזמר שהאפשרויות החדשות מומשו  ,ובאיזו מידה ,
אלא שהדיון בעניין זה חורג מעבר לתחומי דברינו בזה .

59

הנשיא בנין משה .

60

למעמדו של סלים בקהילת יהודי עדן וליחסו לציונות ולחינוך מודרני השווה אגרונסקי תשמ " ד ,

עמ ' . 177 - 176
61

השווה אהרוני תשנ " א  ,עמ ' . 120 - 92

יחס ההנהגה המסורתית לפעילות הציונית בעדן

ן
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הפניות ביבליוגרפיות

ג' אגרונסקי  ,יהודי תימן ועדן בימי האימאם יחיא ותרגום עברי מן המקור האנגלי

על ידי יוסף טובי ]  ,יהודי תימן בעת החדשה  ,בעריכת " טובי  ,עמ ' . 177 - 163
ירושלים תשמ " ד .

אהרוני תשנ " א
ארנוב 1979

,
"

ראובן אהרוני  ,יהודי

Descriptive Catalohxue

,

.נ

Saul

Arnov,
) 4 the Benvion Collection
Sephardic Manuscripts and Text. s. Edmonton, Alberta (Canada ) 1979 .

אברהם בןיעקב  ,שירה ופיוט של יהודי בבל בדורות האחרונים  .ירושלים תש " ל.

בן  -יעקב תש " ל

בן  -יעקב

עדן :

קהילה שהיתה  ,תל אביב תשנ" א.

 , - -יהודי בבל בארץ ישראל .ירושלים תש " ם .

תש " ם

משה דוד גאון  ,יהודי המזרח בארץ ישראל  ,כרך שני  ,ירושלים תרצ " ח.

גאת תרצ " ח
גולדשמיד תשנ " ה

דני גולדשמיד  ,הקמת בית -הספר היהודי לבנים בעדן (  , ) 1912פעמים , 64

עמ ' . 119 - 108
העדני

מ ' העדני  ,בין עדן ותימן  ,כרך שני  :בית מהלל  -בית נשיא  ,בעריכת " טובי ,
תל אביב תשנ " א .

חש " ן

 , - -מן עדן ותימן  ,כרך שלישי  :דמויות  -הווי חיים  -עדן וסביבותיה  ,בעריכת

העדני תשנ " א

ף

סונן תשל" ח

" טובי  " ,ידיעות חדשות על שלוחי ארץ ישראל

טובי  ,תל אביב תשנ " א .
לתימן "  ,שבט

ועם ח

( תשל " ח )

עמ ' . 120 - 105
טובי תשמ " ו

 " , - -המרכזים היהודים באסיה "  ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם  ,בעריכת

ש ' אטינגר  ,חלק שני  :מאמצע המאה התשע  -עשרה עד אמצע המאה העשרים ,
עמ ' ; 180 - 13

טובי תשמ " ח

עמ '

חלק שלישי  ,מקורות ,

 . 86 - 7ירושלים תשמ" ו.

 " , - -שורשי יחסה של יהדות המזרח אל התנועה הציונית "  ,תמורות בהיסטוריה

היהודית החדשה  -קובץ מאמרים שי לשמואל אטינגר  ,בעריכת שמואל אלמוג

ואחרים  ,עמ '  . 192 - 169ירושלים תשמ " ו .
  " , -מסמכים לתולדות פעילותו הציונית של מהלל העדני  ,עדן  ,תרפ " ב  -תרצ " א(  , " ) 1931 - 1922העדני תש " ן  ,עגך . 513 - 494

טובי
טובי

תש " ן

טוש תשנ " א

  " , -הפעילות להקמת מערכת חינוך מודרנית ביהדות תימן כאספקלריהלתמורות המדיניות והחברתיות "  ,מקדם ומים ג  ,עמ ' . 147 - 116
 " , - -צרור מסמכים נוסף לתולדות הפעילות הציונית בעדן בשנים

תרפ " ב  -תרצ " א

( ) 1931 - 1922

וחלקו של מהלל העדני בה "  ,העדני תשנ " א ,

עמ ' . 416 - 374
טוש תשנ " ד

 , - -הקהילה התימנית בירושלים  -תרמ " א  -תרפ " א (  , ) 1921 - 1881ירושלים .

טובי תשנ " ה

  " , -הנסיונות לגרש את היהודים מתימן במאה הי " ח "  ,לראש יוסף  -מחקריםבחכמת ישראל  ,תשורת הוקרה לרב יוסף קאפח  ,בעריכת " טובי  ,עמ ' . 4 ; 4 - 459
ירושלים .

טובי תשנ " ח

 " , - -תימני כנרת  -פרשה בתולדות יוצאי תימן בארץ  -ישראל והשתקפותה

בראי הספרות "  ,אפיקים קיא  -קיב  ,עמ ' . 37 - 35
טובי

1991
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יבנאלי תשי " ב
ישעיהו תשליוו

ש ' יבנאלי  ,מסע לתימן  ,תל אביב תשי " ב .
ח ישעיהו  " ,שליחות גרשון אגרון ( אגרונסקי ) ואברהם טביב לעדן בשנת תר " ץ ,

דין וחשבון המשלחת בלווית מבוא  ,הערות והארות "  ,יהדות תימן  -פרקי מחקר
ועיון  ,בעריכת
כהן תשנ " ח

ב ' כהן ,

ח

ישעיהו

וף

טובי  ,עמ ' רמח  -קצה  ,ירושלים תשל " ו .

 -מרים בת חכם יהודה והחינוך העברי לבנות בעדן

( " ) 1950 - 1930

תימא ו  ,עמ ' . 118 - 101

מצ ' מוני תשמ " ה

יוסף מצ ' מוני  ,העלייה הראשונה מארץ התימן לארץ ישראל והרפתקאותיה  ,בתוך

% 00
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יוסף טובי
אברהם עובדיה  ,נתיבות תימן וציון  -זכרונות  ,בעריכת יוסף טובי  ,תל אביב
תשמ " ה  ,עמ '

צור תשנ " ד

. 246 - 207

ירון צור  " ,הגורם הדתי במיפגש בין הציונות לבין יהודי הכפרים בהרי האטלס " ,

ציונות ודת  ,בעריכת ש ' אלמוג ואחרים  ,עמ '  . 405 - 385ירושלים תשנ " ד .
קושניר תשל " ב

ש ' קושניר  ,הרואה למרחוק  -פרקי עלילה מחיי שמואל יבנאלי  ,תל אביב תשל " ב .

קניאל תשמ " ב

" קניאל  ,המשך ותמורה  -היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת העלייה
הראשונה והשנייה  ,ירושלים תשמ " ב .

רם תשנ " ו

ח ' רם  ,היישוב היהודי ביפו  -מקהילה ספרדית למרכז ציוני , 1939 - 1834

ירושלים תשנ " ו .

