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קשרי יהדות תימן וארץ ישראל בימי קדם
פרופ' יוסף טובי
רבות נכתב בשנים האחרונות על קשרי יהדות תימן וארץ ישראל בימי
קדם ,והכל לאור עדויות אפיגרפיות מפתיעות בחפירות ארכאולוגיות
שנערכו בארץ ישראל ,בתימן גופא ובארצות אחרות במזרח התיכון.
בימי קדם נהנו היהודים ממעמד מדיני ,חברתי וכלכלי איתן ויציב
ובמהלך תקופה של כמאה וחמישים שנה ,מאז שנת  535–370לספירה
הנוצרית ,אף עמדו בראש הסולם החברתי והמדיני בתימן ,לפי שבית
המלוכה החמירי באותה תקופה ,ואתו רבים מבני המעמדות הגבוהים
בארץ ,קיבלו עליהם את האמונה באל אחד על פי היהדות וראו עצמם
שייכים למאמינים באלהי ישראל .האמונה היהודית פשטה בקרב רבים
מתושבי תימן ,ובעיקר בחצרמוֶ ת .על פי הערכת כמה מן החוקרים
תימן כולה היתה נעשית יהודית לולא הופעת האסלאם; ובלשון אחרת,
הפצת היהדות בתימן היא שהכשירה את הלבבות שם לקבל עליהם את
האסלאם.
העדויות הראשונות לקשר בין תימן לארץ ישראל ,והכוונה לקשר
כלכלי ,מצויות במקרא .בספר מלכים א ט,כו–כח )ובמקבילה בספר
דברי הימים( מסופר ,כי שלמה המלך בנה צי אניות בעציון גבר ,היא
אילת של ימינו ,והביא אתו חזרה כמות עצומה של זהב .מייד לאחר
מכן בא הסיפור הידוע על מלכת שבא שביקרה את שלמה המלך
בירושלים .ההפלגות נמשכו כמאה שנה ,עד ימי יהושפט מלך יהודה ,בן
נינו של שלמה.
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על פי מסורת יהודי תימן ראשית התיישבותם שם היתה בשנים שלפני
חורבן הבית הראשון בעקבות נבואות ירמיהו על החורבן .מסורת זו
נתמכת בממצאים לשוניים וליטורגיים .אך מזה כשמונים שנה נגלות
תעודות אפיגרפיות ארכאולוגיות בארץ ישראל ,בתימן ובמקומות
אחרים ,המאששות את המסורת בדבר הזיקה הברורה בין יהדות תימן
לבין ארץ ישראל מן המאה השישית לפני הספירה ועד ראשית
האסלאם .
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רבי שלום שבזי :העלייה לקברו וקובץ חדש בכתב יד
פרופ' אהרן גימאני
רבי שלום שבזי הוא גדול משוררי תימן .הוא חי במאה ה ,17-ומוכר גם
בכינויו אבא שלום שבזי .מתורתו של שלום שבזי ידועים חיבורים
אחדים ,ומתחת ידו נותרו העתקות ספרים שברבים מהן הוסיף
בגיליונות הספר את הערותיו .חכמי תימן בכל הדורות שאחריו העריכו
את גדולתו.
בעניין העלייה לקברי צדיקים בתימן ,אביא מרשמיהם של
אישים שהגיעו לתימן ,וכתבו על אודות קברו של רבי שלום שבזי .עוד
אביא עדויות על מקום הקבר ההרוס לאחר חיסול גולת תימן ,ועל
ניסיון לבנות ציון במקום הקבר .בהמשך אעלה עדויות חדשות לעלייה
לקברו ,כפי שסיפרו המבקרים במקום ,ואחשוף איגרת ,ובה סיפור של
נדר לעלייה לקברו של רבי שלום שבזי.
מתחום יצירתו של הרב שלום שבזי אני מבקש לעסוק בקובץ
הכתוב בכתב ידו ומצוי בידיים פרטיות .הקובץ מחזיק  60דפים וכולל:
פיוטים לשמחת תורה ,הגדה של פסח ,מצות ארבעת המינים ופיוטי
ההושענות ,פיוטים חדשים גם ישנים ,סדר העבודה לר' אברהם בן
עזרא ,נצ'ד אלרחמים ]=סדר הרחמים[.
בקובץ זה כלולים  22שירים חדשים שלא ידועים משום מקור
אחר .השירים החדשים הם תעודה היסטורית חשובה לאירועים
בתקופתו .בחלק מהם הוא תיאר את המאורעות הקשים שפקדו את
יהודי תימן בתקופתו ושאותם הוא חווה ,כגון הגירוש למוזע ,שהחל
3

בסוף שנת תל"ח ) (1678ונמשך בשנת ת"מ ) ,(1680והקיף עשרות
קהילות מכל רחבי תימן .ר' שלום שנמנה עם הגולים תיאר סבלה של
גלות זו באחדים משיריו.
בהגדה של פסח וכן בקטעי תפילה ,אדון בנוסח התפילות,
ההלכות והמנהגים .הבדיקה מלמדת שעד לתקופת ההשפעה הגדולה
במאה ה ,18-למרות שינויים מסוימים המופיעים בנוסח מסוים או
במנהג מסוים ,ידעה יהדות תימן נוסח ומנהג אחד.
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עקבות ההלכות והמסורות הקדומות
במקורות של יהודי תימן
פרופ' ליליאן ונה
ידוע היטב ,והדבר מוכח לעתים קרובות במחקרים רבים ,שמסורת
תימן הושפעה מאוד מכתבי הרמב"ם והחל במאה הט"ז מן הקבלה.
אך במסורת תימן יש הלכות ,מנהגים ונוסחים עתיקים מאוד
שמקורם ,ככל הנראה קודם להשפעות אלו.
בהרצאתי אני אשתדל להראות כי מסורת תימן כוללת הלכות ,נוסחי
תפילה ומנהגים ששורשם לעתים במקורות קדומים מאוד ובוודאי
קודמים להשפעות הללו .הם חוזרים לפעמים לתקופת הגאונים )גניזת
קהיר סיפקה לכך תיעוד רב( ,לתקופת התלמוד ואפילו לסוף ימי הבית
השני .עקבות כמה מהם אפשר למצוא בכתבים החיצוניים ,בכתבי יוסף
בן מתתיהו ופילון האלכסנדרוני .גילוי כתבי ים המלח פותח בפנינו
כיווני מחקר חדשים שאנסה לבחון אותם.
אני מציעה לנתח כמה עניינים מתחום התפילה – ברכות השחר ושמונה
עשרה( ,ברכות התורה ,הלכות המתייחסות לנשים ויחס לנכרים .האם
אין בדוגמאות אלו כדי לתרום להכרה יותר מעמיקה של יהדות תימן
ומסורותיה הקדומות להשפעת הרמב"ם והקבלה?
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ייחודו של בגד לחתן יהודי מרדאע
ד"ר כרמלה אבדר
החתן היהודי מהעיר רדאע ]מדרום-מזרח לצנעא[ לבש בטקס החנא
בגד ייחודי ,בו מאפיינים בין-אזוריים ובין-מגדריים .אדון בבגד על
רקע סגנונות הלבוש של הגבר היהודי בתימן ועל רקע מקומו של טקס
החנא הגברי בחגיגות החתונה ,טקס חנא אשר נערך ברדאע בתום
שבעת ימי המשתה ולא לפני הקידושין כנהוג במקומות אחרים בתימן.
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Embroidery and habitat: parallels of
embroidery pattern on dresses worn by
Yemenite women, decorative
Dr. Esther van Praag
It will deal with the embroidery on festive dresses worn by
Jewish women in Yemen. This is approached by travelling to
cities located on main ancient caravan routes: the silk route in
Eastern Yemen (Habban to Sa’ada), the silk and frankincense
roads passing through the center of Yemen (Aden to Sana’a,
via Taiz and Jibla, and Qatabah), and, finally, routes from the
Red-Sea port cities to the central Highlands (Zabid to Amram,
via Hajjah). The embroidered dresses appear very different
from one city to another, yet, convergences in the arrangement
of the embroidery on the front panel, colors, and patterns or
shapes exist. The fabric used can differ, indigo-dyed cotton or
satin. The influence of the local environment on embroidered
pattern will be analyzed, and comparison will be made with
other forms of craftwork, such as decorations on homes or
jewelry worn by women.
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Do we have the Shalom Shabazi Pentateuch?
Its Art program
Dr. Ora Berger
In summer 2008 I made a first hand examination of the
Illuminated Pentateuch, whose colophon

ascribes it to

Shalom (Salim) Shabazi, Mawz'a, 1678, nowadays in The
Jewish Theological Seminar, New York (henceforth, JTS),
marked L104 in Lutzki catalog, the inside catalog of JTS. In
summer 2010 Prof. Tobi made a first hand examination of the
same Pentateuch and informed me that the ascription to
Shabazi is false. Hence, it is a great opportunity to open this
Pentateuch to research of paleographers and expertise of
Shalom Shabazi, as Prof. Tobi is, as, as far as I know, the
Pentateuch was not researched since the Lutzki catalog
(completed ca. 1965).

In the meantime, my focus is only on its art program. As far as
I know with the exclusion of its short description in Lutzki
catalog, the art program was not researched. I take the Art
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History point of view and examine this art program from the
point of view of both Jewish Art in Yemen and Yemeni Art.
We will compare this art program with primary art sources in
Yemen. We will show how this art program is rooted in
Jewish Art in Yemen and in non-Jewish Yemeni Art, as well.
Against that background, we will show its contribution to the
illumination art of Hebrew Bibles in Yemen.
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קרל רטיאנס ויהודי-תימן:
יחסו ליהודים על-פי כתביו ,יומניו וצילומיו
ד"ר אביבה קליין פרנקה
למרות שבשנים האחרונות התברכנו במספר פרסומים על חוקר חשוב
זה ,עדיין פורסם מעט מאוד על תרומתו הרבה לחקר התרבות
וההיסטוריה של יהודי-תימן.
קרל רטיאנס ביקר ארבע פעמים בתימן בין השנים  1927ו1938 -
ובמשך רוב שנות חייו הקדיש רטיאנס את זמנו לחקר ההיסטוריה
והתרבות העתיקה והמודרנית של תימן .במסגרת מחקריו הוא תיעד
ואסף מאות פריטים אתנוגראפיים והותיר לנו תיעוד נרחב על התרבות
החומרית והמלאכות של היהודים.
בשהותו בתימן התגורר קרל רטיאנס בבית-הארחה של האימאם
שהיה בביר אל-עזב בסמוך לרובע היהודים בצנעא .היכרותו עם
ישראל צובירי ,שהיה סוחר ידוע וספק ראשי לאימאם לסחורות ונשק,
הולידה חברות שנמשכה עד מותם .היכרותו עם צובירי איפשרה לו
לתאר ולשרטט את ביתו ,לתעד אירועים משפחתיים וחברתיים ולצלם
קהל בבית כנסת .קרל רטיאנס נתמנה יועץ כלכלי לאימאם ופעל בשמו
בגרמניה ובשוייץ וסייע בכך לישראל צובירי.
ביוזמתו של ישראל צובירי ביקר קרל רטיאנס בארץ-ישראל בשנת
 .1937הוא הצליח לעניין את הסוכנות היהודית לא"י והאוניברסיטה
העברית לרכוש חלק מאוספו האתנוגראפי.
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את רשמיו מביקוריו בשכונות ובישובים של תימנים הביע רטיאנס
במכתב ,שנחשף כאן לראשונה ,שכתב לידיד מהמבורג ,שהיו לו
קשרים עם הסוכנות היהודית .רטיאנס הביע אכזבה רבה "שהחלום
הציוני" לא היטיב עם התימנים בא"י והישווה את חייהם עם חיי
הרווחה של היהודים בתימן .רטיאנס קיווה שתוכן מכתבו זה יגיע
לידי הסוכנות היהודית.
ברצוני להביא פכים ממחקריו של רטיאנס הנוגעים ליהודים ולכלול
גם פרטים מיומניו וכתביו )בגרמנית( שחלקם עדיין לא ראו אור ,וכן
לצטט את תוכן המכתב הנזכ"ל.
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ייחודים לשוניים בלהג שבפי יהודי עדן
יעל בן ציון
ההרצאה תעסוק בפן לשוני של הלהג שבפי יהודי עדן החיים בישראל
ובלונדון תוך התייחסות להיבטים לשוניים בתחומי הפונטיקה,
המורפולוגיה ,אוצר המילים והתחביר .חקר התחום הלשוני של קהילת
יהודי עדן נזנח ,שלא כיתר התחומים כמו :חיי הקהילה ,ההסטוריה
והתרבות ,שנחקרו במשך עשרות השנים האחרונות .פריסת תמונה
לשונית של הלהג העדני היא נדבך נוסף בבניית מפת הלהגים בפי
יהודים הדוברים להגים ערביים ,ומכאן החידוש והעניין בבניית הרצף
שממנו ניתן להקיש לתחום אחרים.
ההרצאה מורכבת מכמה חלקים:
• הקדמה קצרה ביותר כרקע להכרת מקורות אנשי הקהילה
• ייחודים פונטיים :היעלמות כמעט כליל של העיצורים
הבין-שיניים
•

תופעת האלופונים של העיצורים  qו š-והתנודתיות הגדולה
בשימוש בעיצורים אלה

• אוצר מילים ייחודי ,כמו מילים שאולות מאנגלית ,הודית
ולהגים ערביים אחרים
• ייחודים לשוניים בתחום תורת הצורות :תווית הפועל העתיד çi
והאחדת גופי הזכר והנקבה בגוף שני ושלישי רבים
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• ייחודים תחביריים :דוגמה למבנה משפט ייחוד ,כחלק מהשיח
היומיומי
• תמונה כללית :שפת היומיום של הדוברים מורכבת משלוש
שפות :עברית שנלמדה בעדן באמצעות מורות מהסוכנות
היהודית ומאוחר יותר מורות מקומיות ,הלהג העדני והאנגלית.
הצגת הנושא תיעשה באמצעות השמעת קטעי הקלטה קצרים המלווים
בטקסטים מתועתקים ,שיבטאו את ייחודי הלהג העדני מזוויות שונות
מבחינת השפה ,התרבות ,ההיסטוריה והפולקלור של קהילה זו.
הקהילה העדנית פרחה כלכלית ותרבותית תחת השלטון הבריטי
במהלך כמאה וחמישים שנה ,הושפעה מאורחות חיי העם הבריטי,
וחייה בפתיחות מרשימה לעולם הגדול ,ומכאן העושר הלשוני
וההשפעות הזרות הרבות של הלהג ,הן מהשפה האנגלית והן מהשפה
ההודית.
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מתן שמות )נומנקלטורה( בקהילת יהודי עדן
על השמות הנלווים לשם הפרטי
דורון יעקב
יהודי עדן ידועים בנבדלותם הָ ַרבָּ ה משאר יהודי תימן ,ובפרט לאחר
שהפכה למושבה בריטית בשנת  .1839כדי לעמוד על טיבה של הקהילה
העדנית במרחב התימני ובעולם היהודי יש חשיבות רבה באפיון
הקווים התרבותיים של הקהילה ובהשוואתם לתרבות התימנית
ולתרבויות מקבילות אחרות.
בהרצאה אבקש לברר פרט במרכיבי הזהות היהודית העדנית – מנגנון
מתן השמות בקרב היהודים .כוונתי לעסוק בשמות הנלווים לשמות
הפרטיים – שמות המשפחה והכינויים .תחום זה של מתן השמות
בתימן כמעט שלא נחקר באופן שיטתי ומקיף .בקהילה העדנית לא
נחקר הנושא כלל .במסגרת עבודת מחקר על מסורת הלשון של יהודי
דרום תימן עסקתי גם בשמות ובכינויים שניתנו ליהודי הקהילה,
ובהרצאה יש בכוונתי להציג עקרונות ראשוניים בעניין זה.
שמות משפחה לא שימשו בעדן עד דור העלייה .אדם זוהה על פי שמו
הפרטי ועל פי שם אביו .ואולם המלאי המוגבל של השמות הפרטיים
יצר צירופי שמות כפולים או דומים ,ועדיין הותיר צורך להבחין בין
שמותיהם של אנשי הקהילה .לשם כך נוצרו כינויים שיש להם דמיון
לשמות המשפחה בימינו – מנושא הכינוי העיקרי עבר הכינוי גם לאחיו
ולילדיו.
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בהרצאה אסקור את הדרכים למתן השמות הנלווים בקהילת עדן על פי
קטגוריות מובחנות .אף אשווה בין הקהילה העדנית לקהילות תימן
האחרות ולקהילות חוץ-תימניות כדי להתחקות על מקורן של השיטות
למתן שמות בעדן .אעמוד על הרקע התרבותי והלשוני של הכינויים,
ובזה אנסה לגבש את תרומתו של תחום זה בתשובה לשאלה
התרבותית הכללית – זהותם התימנית של יהודי עדן.
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"ישראל ערבים זה לזה" – על הקשר בין יהודי עדן
בראשות משפחות מנחם משה
לבין יהודי תימן בשנים 1882-1944
דני גולדשמיד
קהילת יהודי עדן והמשפחה שעמדה בראשם ,משפחת מנחם משה ,היו
למקור העזרה ,הנחמה והתקווה עבור כלל יהודי תימן בעת החדשה.
הידיעות אודות יהודי תימן ,העזרה שהוגשה ליהודי תימן ,הן במקום
מושבם והן בדרכם לארץ הנכספת – ארץ ישראל עברו דרך עדן.
הרצאתי זו תעסוק בעיקר בתקופה שבין שנת  1882שנת עליית אעלה
בתמר לבין שנת  1944שנה בה החלו המוסדות הלאומיים הציוניים
לשאת בנטל עול פליטי תימן אשר שהו ברחובות עדן.
נושאי ההרצאה:

•

קשרים בין קהילות עדן וצנעא בשנות החמישים של המאה י"ט
ועד לתחילת המאה ה כ) .שלוחים מארץ ישראל ,מכתבי עזרה,
משיח השקר(

• יהודי תימן שבעדן )סוחרים ,עובדים לפרנסתם ,עולים לארץ
ישראל(
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• פליטי יהודי תימן ששהו/נתקעו בעדן )מצבם הפיזי ,תמיכת
הקהילה המקומית ,המוסדות הלאומיים ,שלטונות בריטיים(
•

זרה שנתנה בידי יהודי עדן ליהודי תימן
שבארץ ישראל

בהרצאתי אסתמך על המחקר שנכתב על הנושא ועל מקורות
ארכיונים רבים מן הארכיון הציוני ,מגנזך המדינה מן ה ,P.R.O
ומארכיונים פרטיים של בנטוב מסה ושל משה נתנאל.
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"יהודי נמל" או "מיעוטי אנשי ביניים":
כלכלת יהודי עדן בעידן השלטון הבריטי
) (1947 – 1839כמקרה מבחן
ד"ר אורלי ק' מירון
כבר בראשית שנות ה 80-רשמה אביבה קליין-פרנקה במחקר ביכורים
שלה העוסק בהתפתחותה של קהילת עדן מהכיבוש הבריטי ועד סוף
מלחמת העולם הראשונה) (1914 – 1839כי "התפתחות הקהילה
היהודית בעדן ,עוד קודם לכיבושה של העיר בידי הבריטים ב,1839-
הייתה קשורה למעמדה של עדן ושל הנמל ,שחלו בו עליות וירידות,
ולהיקף הסחר העולמי שעבר דרכה) ."...קליין-פרנקה(41 :1981 ,
במסגרת התיאוריטית של

יהודי נמל )Jews

(Port

נותחו

התפתחויותיהם הכלכליות והחברתיות של קהילות יהודיות במבחר
ערי נמל  .תקוה דרויש-לקר בחנה את התנהגותה הכלכלית של
הקהילה היהודית בעיראק בעידן השלטון הקולוניאלי הבריטי .מחקרה
מעלה כי קהילה זו תפקדה כ"מיעוט אנשי ביניים" בחברות
קולוניאליות.
בהרצאה המוצעת אניח את הכלכלה היהודית של עדן למבחן
התיאוריה של "יהודי נמל" מצד אחד  ,ושל "מיעוטי אנשי ביניים" מצד
שני.
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זכויות ממוניות של בני הזוג כפי שהן משתקפות
מתוך צוואות הנשים בתימן
פרופ' יוסף ריבלין
פנקס בית הדין של צנעה "אלמסוודה" מתעד צוואות ביניהן כאלה
שנערכו על ידי נשים .בצוואה מועידה האישה נכסים לאנשים אחרים.
כאשר מדובר באישה נשואה ,מתעוררת שאלה ,על אילו נכסים חלה
הצוואה? מניין יש לאישה נשואה נכסים משלה? הרי מה שקנתה אישה
קנה בעלה .וכיצד יכולה האישה להפקיע את זכות בעלה מלרשת? יש
לבחון את המציאות הזו תוך עיון בשאלת הזכויות הממוניות של בני
הזוג .מכיוון שהתלמוד מציע פתרונות לשאלות הללו ,יש לבחון האם
אכן הם ישימים אצל בני הזוג בתימן.
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מאפייני סגנון מקבילים בשיר השירים ובשירת
הנשים בתימן
ד"ר בת ציון ימיני
שירת הנשים בתימן הינה המשך ישיר ורצוף לשירה התימנית העממית
הקדומה שמלפני תקופת האיסלאם )סרי ,עמ'  .(145חוקרים לא
מעטים הצביעו על הדמיון הרב בינה לבין השירה המקראית ,והיו אף
שהשוו אותה לשיר השירים )סולמי .(2005 ,המחקרים מצביעים על
הדמיון בין שני סוגי השירה מבחינת התימטיקה ,הלשון והאמצעים
האמנותיים ,אך עדיין לא נעשתה בדיקה מקיפה של קווי הסגנון
המשותפים להם .מטרת ההרצאה היא להצביע על מאפיינים סגנוניים
בשירת הנשים בתימן ולהשוות בין המאפיינים האלה לקווי הסגנון
המייחדים את שיר השירים .יצוין כי המאפיינים האלה רווחים ברוב
השירים ,אך קורפוס המחקר מתמקד ב 20 -שירים שנלקחו מהספר
"אהבת תימן" בתרגומו של גמליאלי )תשנ"ו( .תחילה נעשה העיון
בטקסטים המתורגמים ,ואחר כך הושוו הממצאים ללשון המקור.
כשלא נמצאה הלימה בין לשון המקור ללשון העברית הם לא הובאו
בחשבון.
מעיון בשירת הנשים בתימן עולים מאפייני סגנון בולטים המיוחדים
ללשון הדיאלוגית :מילות קריאה ,דיבור עקיף ,פניות ,שאלות וצורות
ציווי .ההרצאה תתמקד בשלושת המאפיינים האחרונים .בשירים
שנבדקו נמצאו  21שאלות 75 ,פניות ו 50-ציוויים ובקשות .מאפיינים
אלו נפוצים מאוד בשיר השירים.
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שירת הנשים ליולדת בתימן בהקשרה:
אופני שיח מקבילים ונפגשים
ורד מדר
בעבודת הדוקטור שאני כותבת בתכנית לפולקלור יהודי והשוואתי אני
עוסקת בשירת נשים תימנית תוך התמקדות בקינות על המתים
ובשירים ליולדת.
בהרצאה זו אני מבקשת לבחון את סוגת השירים ליולדת בחינה
טקסטואלית רעיונית תוך שאני רואה בה זירה בה מתקיים שיח נשי על
לידה ,על מוות ועל מציאות החיים היומיומית של נשים בקהילה.
בדברי אציג את אופני השיח במציאות החיים שהיא ההקשר בו
התבצעו השירים על הלידה ,על היולדת ועל המוות ואל מולם או
לצידם את הטקסט השירי .אדון באופן פרשני באפשרויות השונות של
יחסים בין השיח אודות הלידה המתקיים בחיי היומיום הוא ההקשר
ובין השיח שאפשר להקשיב לו כפי שהוא מבוטא בבתי השיר.
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החלוצות ממושבי העולים בפרוזדור ירושלים
ד"ר רחל שרעבי ונעמה חדד-קדם
תרומת נשות מושבי פרוזדור ירושלים לבניית הארץ לא זכתה
להכרה בהיסטוריוגרפיה היישובית ,בדומה לגורל כלל העולים
בהתיישבות החקלאית לאחר קום המדינה .ההרצאה תדון בעולות
מתימן שהתיישבו במושבי פרוזדור ירושלים בשנות ה .50-בסיפורי
החיים שלהן ,שנותחו בשיטה האיכותנית ,הן תיארו את עלייתן
והתיישבותן עם משפחתן בעשור הראשון למדינה ואת המעבר הבין
תרבותי לישראל .הן הגיעו מחברה מסורתית שתחמה את תפקידיהן
ל"ספירה הביתית" ונקלעו למסגרת יישובית שחייבה את שותפותן
המשקית ,בייחוד בשנים הראשונות של ייסוד המושבים והמשקים.
מסיפוריהן ניתן להסיק ,כי בתחום האינסטרומנטלי המשקי ,נוצר
שיתוף פעולה בין בני הזוג .אולם בתחומים אחרים ,נורמות הנוגעות
לתפקידי המינים נותרו תקפות גם במציאות החדשה .הישגן של נשות
המושבים הוא בהגדלה מסוימת של מרחב התנועה והמתחם הביתי,
תוך סלילת הדרך לבנות הדור השני .הסיפורים מאירים גם את
היאחזותן היומיומית בקרקע ,תוך סבל בל ישוער ,המציבה נשים אלה
בקטגוריה של "חלוצות" ,האתוס הציוני ממנו הודרו.
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בן גוריון והתימנים
פרופ' אליעזר דון-יחיא
מקובלת הדעה של בן-גוריון היה יחס מיוחד כלפי יהודי תימן.
בהרצאתי אבקש לבחון את יחסו של בן-גוריון לתימנים ולברר מה הם
ביטוייו של יחס זה בדימוי של התימנים בתפיסת בן-גוריון ובעמדתו
כלפי שאלות הקשורות בדרכי הקליטה שלהם במישור החברתי,
התרבותי והפוליטי .במסגרת זו אדון במקורותיו ובגורמיו של היחס
המיוחד שגילה בן-גוריון כלפי התימנים ,ואבדוק גם את יחסם של
התימנים כלפי בן-גוריון ואת מידת ההשפעה שהייתה לכך על עמדתו
כלפיהם .ההרצאה תתמקד בתקופת העלייה הגדולה של יהודי תימן
ותתייחס לתנאי הרקע של המאבקים שהתנהלו באותה תקופה על
קליטתם וחינוכם של העולים .במגמה לעמוד על הייחוד שבעמדת בן-
גוריון כלפי התימנים אשווה עמדה זו לעמדתם של גורמים אחרים
ביישוב הוותיק בסוגיה זו ,ובהם חבריו של בן-גוריון להנהגת מפא"י
ואנשי מפלגות אחרות שנטלו חלק במערכה על העולים מתימן .אחת
המסקנות העיקריות שאבקש להציג בהרצאה היא כי בניגוד לדעה
המקובלת בן-גוריון לא תמך בגישה שאמרה שיש לפעול למען
מודרניזציה מזורזת של עולי תימן כדי למזגם ב"כור ההיתוך" של
החברה והתרבות הישראלית .אדרבא ,בניגוד לדעתם של רבים מחבריו
בן-גוריון סבר שיש לנהוג בכבוד כלפי הערכים ואורחות החיים
המיוחדים של יהודי תימן ושלל בתוקף את הניסיון לעקור יהודים אלה
משורשיהם בתרבות המסורתית שלהם .עמדה זו של בן-גוריון נבעה
מצירוף של שיקולים חברתיים ופוליטיים שעליהם אעמוד בהרצאתי.
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תרומתם של התימנים לתנועות הציונות הדתית
'המזרחי' ו'הפועל המזרחי' בארץ ישראל בימי טרום
מדינה -העצמה ,שילוב או בידול?
ד"ר מלכה כ"ץ )שתיל(
דרכם הפוליטית והחברתית של התימנים בימי "היישוב" נחקרה
ונידונה בהעמקה בעיקר בכל הנוגע לקשרי התימנים עם תנועות
הפועלים וארגוניהם העצמאיים .זיקתם של התימנים לציונות הדתית
ותרומתם להקמת מפלגותיה ,מוסדותיה ולהעצמת כוחם בימי טרום
מדינה כמעט ואינה ידועה.
חוקרים שונים נגעו באופן חלקי במקטעים של זיקת התימנים לתנועות
הציונות הדתית .צוריאלי דן במחקרו על החינוך התימני בזיקת
התימנים לחינוך 'המזרחי' על מורכבותה והמתחים שנלוו לה .עראקי
קלורמן דנה בסוגית מעמדם של השוחטים התימניים במסגרת ממסד
דתי ציוני .בהיבטים מסוימים של הקשר עם תנועות הציונות הדתית
בהתיישבות דנה שרעבי בספרה על מושב אלישיב .דון יחיא עסק
בפרשת המאבק על קליטתם הדתית של עולי תימן בשנות ה .40-אך
ככלל ,הן חוקרי הציונות הדתית והן חוקרי תולדות התימנים בארץ
ישראל בימי היישוב לא הקדישו מחקר נפרד לבירור ייחודה של פעילות
התימנים במסגרות הציונות הדתית.
בהרצאתי אעסוק בזיקתם של התימנים לציונות הדתית בארץ ישראל
בימי טרום מדינה ,ובפעילותם הפוליטית ,החינוכית והדתית
ובתרומתם לקידומן של תנועות הציונות הדתית.
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בתחום הפוליטי תרמו פעילי ציבור תימנים ,כגון יהודה כהן ואברהם
עוזרי בתל-אביב ,אברהם צארום בירושלים ,יפת בן יעקב מנחליאל
ויפת בן משה מזכרון יעקב ,במסגרת 'המזרחי הצעיר' להקמתם
ולביסוסם של סניפיה הראשונים והמרכזיים של מפלגת 'המזרחי'
בארץ ישראל בתל-אביב ,בירושלים ובמושבות מייד עם הקמת הבית
הלאומי .אליהו צארום ,מגולי ארץ ישראל במצריים ,סייע בהקמת
סניף 'המזרחי' באלכסנדריה ובהפעלתו .בשנות הארבעים התבלטה
פעילותם של הרב ישעיהו משורר ושל סעדיה אריכא בהגדלת כוחו של
'הפועל המזרחי' בקרב התימנים ובני עדות המזרח.
בתחום החינוך חיזקה הצטרפותם של תלמודי התורה הוותיקים של
התימנים לחינוך 'המזרחי' את כוחו של 'המזרחי' במאבקו לקיומו
כזרם חינוך דתי לאומי אוטונומי .בתחום התרבות תרמו חוקרים
תימנים כגון :יצחק שבטיאל ,יהודה רצהבי והרב יוסף קאפח לחיזוק
השילוב בין תורה למחקר מודרני.
בנושא ההתיישבות אציג פרשה לא ידועה אודות חלקם של תימנים
מנחליאל ומזכרון יעקב בקידום הקמת המושב הראשון של הציונות
הדתית כפר חיטין  -תוך דיון בסוגיה מדוע בסופו של דבר לא התיישבו
בו .בתחום הדת תרמו התימנים למאבקה של הציונות הדתית על
הזכות לניהול חיים דתיים ופרהסיה הדתית כחלק בלתי נפרד מבניין
היישוב.
זיקתם ותמיכתם של התימנים במפלגות הציונות הדתית לא התנהלה
תמיד על מי מנוחות .תחומי העימות והמאבק המרכזיים בין אנשי
הציונות הדתית לבין התימנים נסובו סביב ייצוג הולם במוסדות
התנועה ,בממסד הדתי ובממסד החינוכי .וכן סביב סוגיות של שמירת
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המורשת התימנית הייחודית במערכת החינוך .חילוקי דעות בין
התימנים למפלגות הציונות הדתית נגעו לסוגיית הקשרים הרצויים בין
מפלגות הציונות הדתית ותנועות הפועלים ובמיוחד עם הסתדרות
העובדים.
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התמורות בתהליך קבלת החלטות בנושא ההתיישבות
החקלאית של עולי תימן בארץ-ישראל )(1953-1908
ד"ר אמנון מעבי
שאלות היסוד הניצבות במרכז ההרצאה הן :מה הייתה המדיניות
בנושא ההתיישבות החקלאית של עולי תימן בארץ-ישראל של מקבלי
ההחלטות בכל תקופה?; האם חלו תמורות בהן? מהן? והאם הופקו
לקחי עבר בהחלטות אלו על-ידי מקבלי ההחלטות?
נושא זה יחולק לשלוש תקופות החופפות לתקופת כהונתן של משלחת
ועד הצירים ) ,(1921-1908ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית
בישראל ) (1948-1921כמקשה תקופתית אחת תוך חלוקה לתקופת
משנה ,וממשלת ישראל )מאי  .(1953 – 1948הנהגות אלו היו
"המוסדות המיישבים" ביישוב העברי טרום מדינה ובמדינת ישראל,
ותהליך קבלת ההחלטות בהן ייבחן בגופים המיישבים :המחלקה
להתיישבות חקלאית ,הקק"ל ,ההסתדרות הכללית/המרכז החקלאי,
תנועת המושבים וההנהגה הסקטוריאלית של עולי תימן.
הנושא יכלול רקע תיאורטי באשר להליך קבלת החלטות ,יגדיר מהי
ההתיישבות החקלאית הרלוונטית לעולי תימן בנושא; ינתח את
ההחלטות לפי התקופות הנ"ל ולבסוף – ייערך סיכום הנושא כמתבקש
וכמתחייב.
ההרצאה תתבסס על מחקרים בנושא ומקורות ראשוניים מארכיבים.
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שפות זרות בפי יהודי תימן
ד"ר יוסף צוריאלי
המהפכה התעשייתית הביאה חלק מעשירי היהודים בתימן להכרה
בדבר הצורך בשינויים במערכת החינוך של בניהם .בין היתר עלה
הצורך ללמוד שפות זרות ובכך לפתוח בפניהם את עולם המסחר עם
עמיתיהם הסוחרים באירופה ובאמריקה.
חדירת הטורקים לתימן פתחה את שערי תימן לשוקי העולם ולחדירת
סוחרים זרים אליה .בבואם הפיצו מנשר המשווה את היהודים לערבים
בנושא חינוך הבנים ואפשרו להם לשלוח את בניהם ללמוד בבית הספר
הטורקי שקם בצנעא .בבית הספר למדו הבנים מקצועות חדשים כגון
הנדסה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ובנוסף לשפה הטורקית למדו גם
צרפתית וגרמנית .עם הסתלקותם של הטורקים מתימן נסגר בית
הספר הטורקי.
בשנות הארבעים ,ניסו מנהיגי הקהילה להקים מערכת חינוכית יהודית
מודרנית בצנעא בסיוע" הברית העברית העולמית" .בית הספר העברי
נוהל בידי מארי יוסף קרח ומארי יוסף שמן .במסגרת זו לימד אנגלית
יהודי שבא מעדן בשם יעקב כהן .בארכיונו של מארי יוסף קרח נמצאה
מחברת קטנה ובה אוסף מלים אנגליות הכתובות בכתב .בעמודה
הראשונה נכתבה המילה האנגלית בכתב יד יפה .בעמודה השנייה
נכתבה הגייתה באותיות עבריות מנוקדות .בעמודה השלישית נרשמה
משמעות המילה בערבית יהודית תימנית.
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לסופה של המחברת צורפו משפטים העוסקים בקשר מסחרי עם
עמיתים בארצות חוץ .על פי נוסח המכתבים נראה שלסוחרים בצנעא
היה עניין בתכתובת כזו והם ביקשו לנצל לימוד שפה זו לבניהם
במטרה לשלבם בעסקיהם ולפטר את הפקידים הזרים שחלקם התגלו
כלא ישרים .על פי מכתבים מן הארכיון ניתן להבין שמארי יוסף קרח
עצמו אכן לימד את הילדים גם אנגלית.
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עיצוב זהותם של יהודי צנעא ותודעה עצמית
מנשה ענזי
יהדות צנעא ,למרות שכלפי חוץ הציגה מראה אחיד ,הורכבה למעשה
מקבוצות שהגיעו בגלי הגירה רבים .לצד הגרעין המקורי של המשפחות
הוותיקות בעיר )מתאצלין( נוספו לעיר במהלך הדורות יהודים יוצאי
קהלים וכפרים שונים )נקאיל( .גודלה של הקהילה במחצית השנייה של
המאה התשע-עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים ,קהילה
שמנתה בין  5000ל  10000תושבים ,הקשה על היכולת לבסס שפה
משותפת ולהביא להיכרות ישירה בין בני הקהילה .גם כוחה הארגוני
של הקהילה היה מוגבל ומדובר היה בארגון חלקי ורופף .זאת ועוד,
גויטיין במחקרו על החיים הציבוריים בתימן קבע כי הזיקה הנפשית
של היהודי התימני ברוב המקומות אל מקום מגוריו אינה הדוקה
ובנקל יעבור אדם ממקום למקום.
כיצד ,אם כן ,יצרה לה קהילה זו  -למרות הרקע הדמוגרפי המגוון,
למרות השינויים הפוליטיים הרבים והכוח הארגוני המוגבל  -אתוס
ייחודי ונבדל? מדוע בשונה מיהודי כפרים רבים בתימן ,בצנעא חש
היהודי הצנעאני לוקאל-פטריוטיזם אל עירו? כיצד עוצבה זהות
שהקיפה את כלל יהודי העיר ,זהות שנשאו בליבם ,בפיהם
ובהתנהגותם בגאווה דורות רבים?
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בהרצאה אני מבקש להצביע על אסטרטגיה אחת שנקטה הקהילה כדי
ליצור את אותה "גאוות יחידה" .אדגיש כיצד עצבה הקהילה את
דמותה לעומת קהילות אחרות .אסביר כיצד מתוך הצבעה על ה"אחר"
השונה והנחות הגדירה הקהילה את זהותה העצמית .כאן אסתמך על
תשתית תיאורטית רחבה שפרסו חוקרים מתחום הסוציולוגיה
והאנתרופולוגיה.
דני בר מעוז הצביע על היחסים המורכבים של קהילת צנעא עם
קהילות אחרות בתימן ,ואני מבקש לנתח את התופעה ולעמוד על טיבה
מתוך הצבעה על חשיבותה לעיצוב הזהות והדימוי של יהודי צנעא .דיון
מקיף בסוגיה חייב לעסוק לא רק בהגדרה העצמית של יהודי צנעא
ביחס ליהודי הכפרים ,אלא גם בשאלה כיצד התעצבה דמות הקהילה
אל מול המוסלמים בעיר ,לצד תחושת השותפות של יהודי צנעא עם
המוסלמים אל מול אנשי הכפרים והקבאאל.
ההרצאה מבוססת על חלק מעבודת הדוקטור שאני שוקד על חיבורה
כעת ועוסקת במקומם של יהודי צנעא בעיר .בעבודה אני דן בהרחבה
באסטרטגיות שבחרו יהודי צנעא כדי לעצב ולגבש את הליכוד
הקהילתי .המחקר מבוסס על מקורות ארכיוניים בעברית ובערבית ,על
ראיונות שערכתי עם יוצאי צנעא ועל תשתית מחקרית רחבה של מחקר
בתחום לימודי המזרח ,בתחום האנתרופולוגי ,בתחום הסוציולוגי
ובתחום הלימודים העירוניים.
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יוסף צדוק ונסיבות הנהירה ההמונית מתימן
ד"ר אסתר מאיר-גליצנשטיין
עלייתם לישראל של כחמישים אלף יהודים מתימן ,שהחלה
בדצמבר  1948והסתיימה בשלהי  ,1951לוותה באחד האירועים
הקשים בתולדות העליות למדינת ישראל .אירועים אלה מחייבים
הסבר ,במיוחד לאור העובדה שהיציאה מתימן בראשית קיץ 1949
החלה בעקבות תוכנית מוסכמת בין האימאם התימני ,השלטון הבריטי
בעדן ,השולטאנים של איזורי החסות בין עדן לתימן ,מדינת ישראל
וארגון הג'וינט ) ,(JDCואשר הבטיחה יציאה חוקית ,מסודרת
והדרגתית של יהודים מתימן לעדן .התוכנית נועדה למנוע קשיים שהיו
כרוכים ביציאה בלתי חוקית ואשר איפיינו את היציאה מתימן
בתקופות קודמות .אך למרות תוכנית זו ,למדינת ישראל הגיעו כ-
 50,000עולים ,חולים בגופם ושבורים בנפשם לאחר תלאות קשות,
לאחר שמאות מתו במחנה המעבר בעדן ומאות נוספים מתו ברעב
ובמחלות בגבול שבין תימן ובין איזור החסות הבריטי .אסון זה אירע
כתוצאה מנהירתם בהמוניהם של יהודי תימן לכיוון עדן ,לפני
שהאמצעים לקליטתם במחנה המעבר בעדן ולהעברתם לישראל היו
מוכנים .נהירה זו מוסברת בפעילותו של השליח הישראלי יוסף צדוק
אשר הפיץ בכל רחבי תימן אגרות שקראו לעלייה מיידית לישראל:
ארצנו מצפה לבניה-בוניה ולגאולתה-גאולתכם ,לקימום
הריסותיה ויישוב שממותיה .התגברו על הסבל וייסורי דרכים.
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יען כי בלעדיהם ישראל לא ייגאל .אל תתמהמו ,ובל תוחמץ שעת
הכושר פן תאחרו ,העפילו מיד!
בעוד שיוסף צדוק ראה בשיגור האגרות אירוע מפתח שהביא לפינוייה
הכמעט מוחלט של הקהילה היהודית בתימן ,בהיסטוריוגרפיה של
עלייה זו הוא נתפס כגורם העיקרי לתוצאות הקשות של העלייה .אך
בדיקת סיפורו של צדוק במקביל לתיעוד שהותירו מארגני מבצע
העלייה בארכיונים השונים ,מגלה סתירות פנימיות בנוגע לאפקטיביות
של אגרות אלה ומעוררת שאלות על תגובתם של יתר נציגי הארגונים
היהודיים שפעלו בעדן ,כגון :מדוע לא פעלו לעצירת הנהירה ולהסדרת
היציאה מתימן .בהרצאה זו ,שהיא חלק מתוך מחקר חדש ומקיף על
העלייה הגדולה מתימן ,אתמקד בשתי סוגיות:
האמנם יוסף צדוק הוא שהמיט צרה על עולי תימן? או :מהו הסיפורהאחר ,המורכב יותר ,על נסיבות היציאה מתימן?
כיצד עיצב סיפורו של צדוק את ההיסטוריוגרפיה על תולדות עליית'מרבד הקסמים'.
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התמורות המדיניות ,הפוליטיות והחברתיות בתימן
בשני העשורים האחרונים והשפעתן על אחרוני
היהודים במדינה
ד"ר דב לויטן
יהדות תימן ,תולדותיה ואוצרות התרבותיות שלה זוכות לעיון
ולהתעניינות רבה כבר למעלה ממאה שנה .ספק רב אם יש קהילה
יהודית נוספת ,שקורותיה ההיסטוריים ונכסיה הרוחניים נחקרו
ונחקרים בעומק ובהיקף כמו אלו של קהילת יוצאי תימן .ואכן ,אין
כמעט תחום הקשור ליהודי תימן שלא נבחן בידי החוקרים השונים,
חלקם מבני הקהילה וחלקם שלא נמנו על יוצאי תימן ,אך נשבו
בעושרה וביופייה של יהדות תימן .בין תחומי העיון הרבים שנחקרו
אפשר למנות את שירתה ,לשונה ,מינהגיה ,תפילתה ,תולדותיה של
עדת תימן ,ובמיוחד ,קשריהם של יהודי תימן עם ארץ ישראל .במסגרת
זו הוקדש מקום נרחב לנושא העלייה של יהודי תימן לישראל ,לפני
ואחר הקמת המדינה .מחקרים אקדמיים ,לצד ספרי זיכרונות רבים,
ראו אור במהלך השנים ,בתחום עליית יהודי תימן וקליטתם בישראל.
באופן מיוחד יש לציין את הפרסומים הרבים בנושא "עליית מרבד
הקסמים" או כפי שיש לכנותה" ,עליית על כנפי נשרים" .במסגרת
עלייה זו ,שתחילתה שנת  ,1948כלומר עוד בשלהי מלחמת העצמאות,
ושיאה היה בשנים  ,1950-1949עלו לישראל קרוב ל 50.000-יהודים
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מתימן .עלייה זו נמשכה עד שנת  ,1962וההנחה הרווחת הייתה ,כי
גלות תימן הגיעה לקיצה ההיסטורי.
ואולם ,התברר כי למרות "עליית על כנפי נשרים" המשיכו כאלף וחמש
מאות יהודים להתגורר בשטחה של תימן ,בעיקר בחלקה הצפוני של
המדינה .תנאי החיים של שארית יהודי תימן ,בדומה לשכניהם
המוסלמים ,לא היו קלים ,והושפעו רבות ממצבה הפוליטי הפנימי של
תימן ,חלוקתה ,והמלחמה שהתקיימה לאורך שנים בין צפון תימן
לדרום תימן .היהודים שנותרו בתימן ,גרו בכפרים ובקהילות קטנות,
ובלי אפשרות ליצור קשר עם מרכזים יהודיים מחוץ לתימן.
ב 20-השנים האחרונות ,החל מראשית שנות ה 90-של המאה ה ,20-אנו
עדים לתמורות גדולות בתחומים שונים בתימן ,ובאופן מיוחד
לתמורות במישור הפוליטי ,המדיני והחברתי .שינויים אלו אפשרו
"יציאת תימן חדשה" ,ויהודים רבים הורשו לצאת את המדינה .יחד
עם זה נשארו עדיין כמה מאות יהודים בתימן שחיים בתנאים לא
קלים למרות רצונו של נשיא תימן להגן עליהם.
ההרצאה תעסוק בתמורות שעברו על תימן ,במאבק הציבורי והמדיני
המוצלח למען יציאתם של מאות היהודים שיצאו מתימן בשני
העשורים האחרונים ,ועל מצבם של היהודים האחרונים שעדיין נותרו
במדינה שסובלת ממצב פוליטי בלתי יציב וממצב ביטחוני מתוח
ורעוע.
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יהדות תימן וקהילות יהודיות אחרות –
גלויות מקובצות או קיבוץ גלויות
הרב אבירן יצחק הלוי
בעת החדשה ,עם הידוק המגע בין יהודי תימן ליהודי קהילות יהודיות
אחרות ,וביותר עם עלייתם של יהודי תימן ארצה החל משנת תרמ"ב,
עמדו שני הצדדים על הבדלי המסורות הדינים והמנהגים ביניהם.
דוגמאות אחדות לחילוקים כאלו ,שגרמו לעיתים לפולמוסים גדולים
הם :דין הספד לתלמיד חכם ביו"ט שני של גלויות )ריכוז חלקי של
הנושא נדון במאמרו של פרו' יוסף טובי בספר מבועי אפיקים( ,אפיית
מצות בימי חג הפסח )דיון בנושא בספר מצפונות יהודי תימן( ,ברכה על
הדלקת נר ביום טוב )אריכות רבה בספר נר יום טוב לרב יצחק רצאבי
שיוחד כולו לנושא זה( ,היתר אכילת הארבה ,כפית האיש על נתינת
הגט כאשר באה אשה בטענת מאיס עלי )ריכוז חלקי של הנושא
במאמרו של הרב רצון ערוסי בקובץ דיני ישראל י'( ,כתיבת שמות
תימניים בגיטין )ראו לדוגמא בספר פתח האוהל ,בשו"ת ענף החיים
ובספר דברי חכמים( ,הבדלי הפסיקה בין הרמב"ם מחד והשולחן ערוך
בארץ ישראל מאידך )ראה בדברי הרב יצחק יוסף בספר עין יצחק חלק
ג'( .והדוגמאות לכך רבות הן מאד.
לבד מסקירת העבר בנושא ,מבקש אני לדון בהרצאה בהנהגה הרצויה
לעתיד .קיימות שלש אפשרויות :א .להמשיך בחילוקי השיטות
והמנהגים בין העדות .ב' לבטל עדה אחת מפני אחרות .ג' .להרכיב
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מנהג אחיד הממזג ומשלב את הטוב והנכון יותר מכל עדה .בהרצאתי
מבקש אני להשוות כיצד נהגו בעבר בדורות קודמים בשאלה זו ,עת
נתגלגלו וגלו קהילות יהודיות שלמות ממקומן לארצות אחרות .כן לדון
ביתרונותיה ובחסרונותיה של כל אפשרות ,מהבחינה ההלכתית
ומבחינות נוספות .ולהציע את הפתרון הנאות לדעתי.
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Non-Muslim abutters' rights (shuf'ah) in
Zaydi law
Mark S. Wagner Dr.
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The legal status of Jews in South Yemen
Jewish socio-political and day-to-day life in a
Muslim majority society
Dr. Renate S. Meissner
The advent of Islam in Yemen had severe repercussions on the
status of the Jews in the country. Having been expressly
forbidden by the prophet to convert the Jews to Islam by
force, Mucad ibn Gabal, who set foot on Yemeni soil as the
commander in chief of Muhammad’s forces in 629, was
ordered instead to treat them as ahl al-dhimma, as a people of
the dhimma or pact of protection, under Islamic rule. The
institution of dhimma, whose roots go back to the djuwara
practised by pre-Islamic tribal societies, regulated the relations
between the Muslim administration and its non-Muslim
subjects. It meant in practice that the Jews were forced to
exchange unrestricted freedom for the status of dhimmi, which
entailed certain restrictions such as the obligation to pay a poll
tax. On the other hand they were entitled to free worship,
without the discriminatory regulations that were imposed on
Jews under the Zaydist rule of later centuries. As opposed to
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the Jews living within the Imam’s sphere of influence, the
Jews of South Yemen were considered to be under the
protection of the tribe as so-called djiran. The honour of the
tribe was at stake in their protection.

This paper focusses on the specific legal status of Jews under
tribal dominance and highlights its effects on their status in a
Muslim majority society and on the interactions between Jews
and Muslims in this region on the political and economic
levels and in socio-cultural day-to-day life.
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מעורבות ערכאות של גויים בהליכי גירושין של נשים
יהודיות במאות הי"ח-הי"ט על פי המסוודה"
ד"ר אמנון חבר
מאז ומעולם ראו חכמי ישראל את הפנייה לערכאות של גויים כדבר
האסור מדין תורה על חברי הקהילה היהודית בכל אתר ואתר בעולם.
מן הטעם הזה כמעט ואין אנו מוצאים במרבית קהילות העולם ,פנייה
של אנשים מתוך הקהילה לבתי דין של גויים בנושאים שהם הלכתיים
לכל דבר ,ועל אחד כמה וכמה בהסדרת גירושין בין איש לאשתו.
קהילת יהדות תימן ידועה כקהילה שנושא של "פריצת גדר",או פנייה
אל ערכאות גויים לקבלת סיוע משפטי  ,לא היה מן הדברים הנפוצים
בה.
והנה מוצאים אנו ב"מסוודה" ספר הפרוטוקלים של בית דין צנעא לא
מעט מיקרים של מעורבות יתר של ערכאות של גויים בתימן בהסדרת
גירושין בין איש ואשתו ,וב"הכתבת" פסקי דין לבית הדין היהודי.
מרבית המקרים הם פרי יוזמתה של האישה שפנתה אל הקאדי
המוסלמי שידאג לאינטרסים שלה.
בהרצאה אנסה לסקור את המיקרים שמצאתי בהם פנו נשים לבית
הדין ,אנסה להבין מה מביא נשים יהודיות תימניות לשבור את
המסגרת גם במחיר של "חרם" על הפונה לבית הדין המוסלמי?
אנסה להבהיר את דרכי מעורבות בית הדין המוסלמי בהליך הגירושין.
כיצד הרשה לעצמו בית הדין המוסלמי להתערב בנושא שהינו חלק
בלתי נפרד מהאוטונומיה הדתית של הקהילה היהודית בתימן? מה
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עמד מאחורי שיקוליי בית הדין המוסלמי להתערב ,ומדוע לא החזיר
את הנשים אל בית הדין היהודי שיפסוק הוא בעינינם בנושא שהוא
מאושיות הדת היהודית-המשפחה.
האם ניתן להצביע על טיפולוגיה נשיית ייחודית שהרשתה לעצמה
"להרים ראש" וליזום פנייה בניגוד למקובל בחברה היהודית לערכאות
של גויים להשגת מאוויה?
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Rethinking the Protection-Relationship
(Dhimma):
Rabbi Shalom Gamliel’s Account of Power Struggles
Under-the Reign of Imam
YaÎyÁ ÍamÐd al-DÐn (r. 1948-1948)

Kerstin Hünefeld
The dhimma-relationship went far beyond being a bilateral
relationship between the Islamic ruler and the religious
minority. By scrutinizing several dhimma-cases negotiated
between Imam YaÎyÁ and the Jews of Yemen, I will
demonstrate different levels of activity within the dhimmaframed ‘arena of action’. Analyzing how political struggles
and religious-legal tensions were played out by diverse actors
using this platform, I will also scrutinize the reasons of the
efficacy of certain structures and agencies. This Analysis will
yield a more detailed understanding of the dhimmarelationship as interactive and multi-layered. Conversely the
perspective on the relationship between Imam YaÎyÁ and the
Jews will shift as well. Imam YaÎyÁ’s seemingly arbitrary or
contradictory behaviour towards the Jews may become more
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coherent when looking beyond the bilateral relationship.
Consequently,

it

will

be

necessary

to

reassess

the

opportunities and boundaries of Jews living as ‘protected
people’ under the Zaydi Imamate.
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על זיהוי וזהות:
התימנים ואנשי העלייה השנייה בכתבי העלייה
השנייה
סמדר כהן
בהרצאה זו אציג קריאה חדשה של כתבי העלייה השנייה מתוך
פרספקטיבה ביקורתית המדגישה את מושג "הדיאלוג" כפי שנוסח על
ידי צ'ארלס טיילור ,בתהליכי כינון זהויות קולקטיביות .הדיאלוג ,כפי
שטיילור מנסחו ,אינו מחייב אינטראקציה פנים מול פנים בין אני
לאחר כלשהו; הוא וירטואלי .כלומר ,לצורך כינונה של הזהות
העצמית ,נדרש האני – במקרה זה אני קולקטיבי – לכונן אחר או
אחרים )ריאליים או מדומיינים( שלמולם הוא מגבש את זהותו .על
בסיס הנחת עבודה זו ,אבקש להראות כי באמצעות מיון המהגרים
שהגיעו לפני ובזמן העלייה השנייה "זוקקה" הקבוצה שעליה סיפרו
אנשי העלייה השנייה את סיפורם ,קבוצה שאותה כינה ברל כצנלסון
"התמצית מן התמצית" .מיון זה סימן את גבולות הקבוצה של אנשי
ונשות העלייה השנייה ועיצב את הזהות והמעמד הפועלי שלהם כמו גם
של אלה שמהם ביקשו להיבדל .העלייה השנייה סימנה את גבולותיה
באמצעות כינון הקטגוריות של "היישוב הישן"" ,העלייה הראשונה",
ו"התימנים" .קטגוריות אלה הבטיחו את השוליות והנחיתות של
הקבוצות שאנשי העלייה השנייה סימנו כ"אחרים" .שלוש הקטגוריות
הופעלו במקביל אבל כל אחת מהן תיארה סוג שונה של מאבק.
העלייה השנייה סימנה את היישוב הישן כ"טרום לאומי" באמצעות
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הבלטת הדמיון בינו לבין היהודי הגלותי ,את הגבול בינה לבין העלייה
הראשונה היא סימנה באמצעות הוויכוח סביב סוגיית העבודה העברית
והבעלות על הקרקע ,ולעומת זאת את ההתבדלות שלה מהתימנים
ביססה העלייה השנייה על קריטריונים מוגזעים ,ביולוגיים ותרבותיים
כאחד .בהרצאה זו אציג את התפקיד שמילאו "התימנים" בעיצוב
הזהות העצמית של העלייה השנייה .כמו כן ,אראה שהמפגש
ההיסטורי של השליח שמואל יבניאלי עם היהודים בתימן )1912-
 (1910סימן את נקודת האפס של יחסי התנועה הציונית והמזרחים.
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ממנדלי מוכר ספרים ועד דב נוי:
גלגוליו של ר’ צדוק התימני
ד"ר נח גרבר
בכוונתי לשפוך אור חדש על ערוץ תקשורת לעשרת השבטים שיוחס
לחכמי תימן בפרט .זאת על רקע העליות הקיבוציות של עדה זו החל
משלהי המאה ה .19-במהלך ההרצאה אדגים כיצד תרמו עליית "אעלה
בתמר" ,כמו גם עליית "על כנפי נשרים" בשעתה ,לעיצובו הספרותי
והפולקלוריסטי של ר’ צדוק התימני ,מי שליווה ,לכאורה ,את ר’
שמעון הורוויץ ,ראש ישיבת המקובלים הירושלמית ’שער השמים’,
במסע לאיתור השבטים האבודים במזרח הרחוק בראשית המאה
שעברה.
מעבר לדיון בשאלה ,האם בדמות פיקטיבית עסקינן ,ארצה להוכיח כי
מאז עליית תלמידי הגר"א ,נתגבשה דווקא בפלג האשכנזי )האירופאי
לכאורה( של הישוב הישן ,הנחה בדבר יכולתו של היהודי-הערבי מתימן
לפתור את חידת מקום הימצאם של עשרת השבטים .בכוונתי לעקוב
אחר ההתקבלות הסאטירית של הנחה זו בכתביהם של משכילי מזרח
אירופה וכן אחר התקבלותה האופרטיבית בכתביהם של מקובלי
ירושלים .על רקע זה בכלל ,ועל ברכי המפעל הציוני של דב נוי לאיסוף
סיפורי העם של עדות ישראל השונות בפרט ,אראה כיצד נולד ר’ צדוק
התימני.
עצם ההימצאות של סוכנות ) (agencyתימנית בסיפור עם אשכנזי
מרתקת אמנם כשלעצמה .ברם ,למדים אנו ממנה כיצד לאומיות
ואוריינטליזם שזורים יחדיו בתופעה התרבותית המכונה במקומותינו,
קיבוץ גלויות.
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From Yemen to Eretz Israel –An Outsider’s
View
Prof. Nitza Druyan
Much of the research about Yemenite Jews and about their
immigration to Eretz Israel was done by the immigrants
themselves or by their descendents, although some very
important investigations were indeed carried out by other
Social Scientists.
While

examining

decades

of

publications

about

the

Immigration of Yemenite Jews, we notice that some trends
seem to emerge in the inquiries, descriptions, documentations
and analysis of the Aliyot .
This presentation offers:
A. An overview of how the immigration waves were explored
and gradually incorporated into the Israeli collective memory.
B. Following an in-depth examination of debates and various
past trends, a new approach will be proposed.
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רצון הלוי – בתוך שני עולמות
ד"ר חלי אברהם-איתן
בתוך קבוצת משוררי ה"דו-שורש" יוצאי ארצות האסלאם שאת
שירתם חקרתי נמנה המשורר ,רצון הלוי ,שהעמיד לפנינו ספרות ענפה
של שירה ,פרוזה עיון ומחקר .אך הוא בולט בייחודיותו ,בזיקתו
העמוקה אל מורשת ישראל ,ובמעגליה הקונצנטריים ,שמרכזם
בתחושה אינטואיטיבית של עולם מטאפיזי ,טמיר ,באמונתו
הטוטאלית בקיומו של עולם האמת ובאהבתו אל בורא עולם ,שבפניו
הוא עומד מוקסם ,במלוא עוצמותיו הרגשיות הצרופות .ביטחון רוחני
זה נותן תוקף להכרותיו המטאפיזיות .המשורר שואב השראה
רלגיוזית ממורשת יהדות ישראל ,בראש וראשונה ממשוררי תימן
וממקובליה ,מנופי אדם וטבע ,מעצמת אהבתו את הבורא ,ומתוך
עקרונותיה הפואטיים והאסתטיים .מכאן גם נובעת ערכה וייחודיותה
של שירתו.
יצירתו הספרותית הענפה מתפלגת לשלושה מעגלים :מעגלי שירה,
מעגלי פרוזה ומעגלי מחקר ,לפי חלוקה שהציע יוסף טובי.
תחומי העניין שלו בקריאה היו נרחבים והקיפו ,בנוסף לכל מורשת
הספרות היהודית והעברית ,גם ספרי מדע ,פילוסופיה וספרות כללית.
כבר בילדותו גילה בקיאות רבה בתורה ,בנביאים ובכתובים ובנערותו
הרבה לקרוא מדרשים ולשננם ,ובייחוד נמשך אל מדרש "חמדת ימים"
לר' שלום שבזי ,לספר הזוהר ולקבלה ולשירת משוררי ספרד .מנגד
בעלותו ארצה הרבה לקרוא ביצירתם הספרותית של גדולי הספרות
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העברית )שלום עליכם ,ביאליק ,ש' שלום ,אלתרמן ושלונסקי ואחרים(
ושל גדולי הספרות הכללית )הומרוס ,דנטה ,פושקין ,היינה ,מרק
טווין ,שקספיר ,טולסטוי ואחרים(.
מקורות היניקה של שירתו וספיגתה מדור האבות ,ששורשיהם נטועים
היטב באמונה היהודית השפיעו על אופייה וצביונה :שירת ר' שלום
שבזי ופייטני תימן האחרים )שהותירו יצירות אנונימיות רבות( ,חכמי
הקהילה בתימן ומקובליה ,מדרשי חז"ל ,פרשני המקרא והמשנה,
ספרות ימה"ב ,תורתו הפילוסופית של הרמב"ם ,ולבסוף שירתם של
שלונסקי ואלתרמן ,ש' שלום ואחרים בני דורו )על אף היותו צעיר
מהם( ,שאתם יצר דיאלוג בשירתו ובשרשרת של מכתבים.
רצון הלוי השתייך לשני העולמות :העולם הישן והעולם החדש; הוא
היה בקי בשתי הפואטיקות :הפואטיקה הישנה הכתובה בסגנון שירת
ימה"ב ובסגנון פייטני תימן והפואטיקה המודרנית הכתובה בסגנונם
של משוררי המודרנה כאלתרמן ,כשלונסקי וכש' שלום ואף נקט
בשירתו כתיבה פוסט-מודרנית ,המשתחררת מסגירות הצורה ומכבלי
החרוז והמשקל הקבוע .על שילוב זה של ישן וחדש ביצירה הענפה
והייחודית של המשורר ומקורות השראתו הרלגיוזיים והקשר בין
אמנות ואמונה ,בין אמנות ואידיאולוגיה ובין חוויות היסוד
המשתקפות ביצירות הספרותיות לבין אמנותו כמשורר בכוונתי
להרצות בכנס.
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השימוש בפסוקים ב"מדרש הגדול"
כגילום פואטי-תמטי
גלעד שפירא
שאלת מיצוי פסוקי המקרא מהווה מושא עיון מהותי במחקר ספרות
המדרש .באשר למדרש הגדול )להלן מדה"ג( "קשה מאד מאד להעלות
אפילו השערה כללית באשר לתוכניתו של בעל מדה"ג" )טובי בן שמעון
תשנ"ד :עמ'  .(365מטרתה של ההרצאה היא לנסות ולהציע מענה
לסוגיה זו בהקשרו של מדה"ג ולברר האם "מקור הדילוג הוא בהיעדר
מסורות הולמות ,או בבחירה מכוונת של העורך" )מאיר תשמ"ט :עמ'
 (105הנקבעת על בסיס השקפת עולם אמנותית ותמטית.
אלה המאפיינים אותו כילקוט ,מעלים על נס את מלאכת האיסוף,
הדיוק ושימור המקורות מחד גיסא ,ומאידך גיסא מבקרים את
התערבות העורך בטשטוש המקורות על ידי מיזוגם ,עיבודם והימנעות
מציונם .לעומתם אלה הרואים בו מדרש ,מדגישים את מלאכת
הקומפוזיציה הניכרת בו.
בהרצאתי אציע להתבונן בתופעת השימוש בפסוקים בפרשת 'לך לך'
כאחד הגילומים של הפואטיקה המאפיינת את מדה"ג .תופעה זו תיבחן
בהשוואה למקור העיקרי ששימש את מדה"ג לבראשית תוך התמקדות
תמטית ואמנותית ,בזיקה לפיוט הפותח ולהקדמה הניצבים בשערו של
מדה"ג ולהקשר יצירתו.
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הר"ש מנזלי ,הרב הראשי לאחר גלות מוז"ע ,איגרת
הבשורות ,וההשפעה על סידורי תימן
ד"ר משה גברא
רבי שלמה מנזלי היה דיין בעיר צנעא לפני גלות מוז"ע שאירעה בשנת
תל"ט – ת"מ  ,1680 – 1679 /ונבחר לרב הראשי וראב"ד ליהדות תימן
לאחר הגלות ,משנת ת"ם –  ,1680ועד לפטירתו .לאחר תוצאות הגלות
הקשה כתב את "איגרת הבשורות" ,איגרת המפרטת תקנות שתיקנו
החכמים לאחר הגלות ,בכדי לשפר את המצב שנוצר .מפעלו בסידור
התפילה ובאיגרת הבשורות התייחס מהרי"ץ בסידורו תכלאל עץ חיים.
באנציקלופדיה לחכמי תימן פירטתי בתמציתיות את כל הידוע לי על
רבי שלמה מנזלי .כעת אני בשלבי הסיום של הפרויקט הגדול מחקרים
בסידורי תימן ,פרויקט שאני חוקר קרוב לעשרים ושש שנה ,ובמסגרת
התקדמות המחקר מצאתי גם את הסידור אשר העתיק באופן אישי
הר"ש מנזלי.
בהרצאה זו נשווה בין מה שצוטט בשמו של הר"ש מנזלי ,כל מה שידוע
לנו על איגרת הבשורות ,ותבחן השפעת האיגרת ופועלו של הר"ש מנזלי
על סידורי תימן מסוף המאה הי"ז ועד ימינו .כמו כן ,בהרצאה זו,
תבחן השפעתו של הר"ש מנזלי והשפעת האיגרת על נוסחי התפילה
המכונים היום בלדי ושאמי.
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מסורת הקריאה של טעמי המקרא המשתקפת
בתרגומים שבתא'ג
ד"ר לאה הימלפרב
קריאה נכונה של כתבי הקודש כוללת שני רכיבים :האחד  -הגייה
מדויקת של המקרא ,ולכך הוקדשו מחקרים רבים .השני  -קריאה על
פי הטעמים ,היינו להפריד את הטעון הפרדה ולחבר את הטעון חיבור
ובכך להבהיר את תוכן הפסוקים .חקירת היבט זה של הקריאה כרוכה
בקשיים טכניים ומיעטו לעסוק בה.
כידוע ישנם תאג'ים המוסיפים לתרגום סימני פיסוק ,שאמורים לבטא
את מקומות ההפסק .אנו נתרכז בעיקר בתרגום אונקלוס שבחומש
"תורת חיים" ,משום שהוא הוגה על פי התאג' על ידי הרב יוסף קאפח,
הידוע בבקיאותו ,ונבחן את מידת ההתאמה בין הפיסוק שבתרגום ובין
מסורת הטעמים.
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'חוויית המפגש' עם ארץ ישראל בזיכרונותיהם
של העולים הראשונים מתימן
פלטיאל גיאת
ראשית עלייתם של יהודי תימן לארץ ישראל בשלהי שנת תרמ"א
תועדה בחמש רשימות מזיכרונותיהם של ראשוני העולים ,שתיים מהן
של עולי תרמ"ב ,ושלוש מהן של אלה שעלו מאוחר יותר ,בתרנ"א
ובתרצ"ב .עד היום לא זכו רשימות אלה לבחינה השוואתית מן הבחינה
התוכנית והספרותית.
בהרצאתי אסקור את החיבורים האלה ,ואנתח את התכנים ואת דרכי
העיצוב וההבעה שנקטו מחבריהם בתיאור האירועים השונים בתהליך
עלייתם לארץ ישראל :תיאור המניעים לעלייה הראשונים ,ההתעוררות
שאחזה בתושבי המקום לנוכח שמועת העלייה ,רגע הפרידה מביתם
שבתימן ובעיקר תיאור רגע הגעתם לארץ ישראל.
מלבד הפרטים על תלאות העלייה ועל היקלטות העולים בירושלים ,יש
ברשימות אלה הד לצד החווייתי של העלייה ,להרגשתם של הכותבים
וליחסם לעלייה לארץ ישראל במבט לאחור .מפתיע לגלות כי לעומת
ההרחבה בתיאור ההתעוררות לעלייה והאירועים שסביבה,
ברשימותיהם של רוב העולים הראשונים נזכר רגע המפגש עם ארץ
ישראל בקיצור נמרץ ,מתוך מיעוט פרטי מידע ,בתיאורים ייצוגיים
בלא ריגושיות ,בלא שימוש באמצעים רטוריים ובלא כל אמירה שיש
בה כדי להעיד על התגשמות שאיפתם להגיע לארץ ישראל .האם יש
בכך כדי להצביע על יחסם הערכי של העולים לעלייתם ארצה לאחר
מעשה?
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בין דרשה ומדרש בתימן
פרופ' שאול רגב
ספרותם של יהודי תימן שונה מספרותם של הקהילות האחרות
ביהדות בזה שאין אנו מוצאים בה את ספרות הדרשות .הדרשה כפי
שהיתה מקובלת ביהדות בימי הביניים ובעת החדשה על גווניה השונים
אינה קיימת בספרותם של יהודי תימן .לעומת זאת אנו מוצאים
בספרות זאת את המדרשים שהם למעשה המקבילה של ספרי הפירוש
על התורה ,נביאים או כתובים .בהרצאתי אנסה לעמוד על תופעת
החוסר הזאת אל מול הפצתה המורחבת בקהילות אחרות .אין לנו
הסבר ממשי ואמיתי לתופעה זו אשר חוקרים לא עמדו עליה עד עתה.
יש לשער כי הסיבה לכך נעוצה באופי המיוחד של הלימוד בקהילות
תימן אשר נהג בשיטת הצמצום והקיצור ולא בשיטת האריכות .ועל כן
נכתבו חידושים קצרים שנאספו לאחר מכן לפירוש = מדרש ולא ספרי
דרשות ארוכות ומובנות.
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מלכה בהיכלו של מלך
על מוטיבים קבליים בזמירות שבת של רבי שלם שבזי
מזל עמרני
עולמו הרוחני של רש"ש ,גדול משוררי תימן בכל הזמנים ,היה משופע
במושגים ,ברעיונות ובציורים מעולם הקבלה ,יותר מכל משורר אחר.
אלה הוו יסוד מוסד בכלל יצירתו ובה ספרו "חמדת ימים" -פירושו
לתורה על דרך הקבלה ,וכמובן במליצת שירתו לסוגיה ובתוכה
זמירותיו לשבת ,שנתקבלו בקהילות תימן השונות ומושרות עד עצם
היום הזה ,ואליהן אתייחס בהרצאה זו.
בזמירות אלה נצטיירה השבת כמלכה בהיכלו של מלך ,שבגדרי
מלכותה כלולים עניינים רבים .מתוכם בחרתי להציג את המוטיבים
הבאים :שלוש סעודות ,נפש יתירה ,תורה וחכמה וכן שמחה ועונג.
יש להדגיש כי מוטיבים אלה היו חלק בלתי נפרד מתפיסת השבת,
שבאה לידי ביטוי כבר במדרשי חז"ל ,בדברי חכמי העיון של ימי
הביניים וביצירותיהם הפייטניות בהן קשרו ל"מלכת הימים" כתרים
של שבח ותהילה .אלא שספרות הזוהר ושלוחותיה הבליטה
באמצעותם את צביונה הסאקראלי של השבת והגבירה את עוצמת
קדושתה.
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נוכחותם הדומיננטית של המוטיבים הנ"ל וזיקת הגומלין ביניהם,
שעמדו עליה חכמי הקבלה בעיקר בספר הזוהר ,ושמצאה את ביטויה
הנרחב בזמירות השבת של רש"ש יש בהם כדי ללמד על תפיסתו
המיוחדת של פייטננו את מעלת השבת ,מהותה הסודית והשפעתה
הרוחנית על מקיימיה.
להוכחת דברי אציג כמה ממחרוזותיו של רש"ש  ,בתוך כך אתייחס
למספר מקורות קבליים המשוקעים בתשתיתן הלשונית והרעיונית
)שהוצגו בפירושיהם של הרב יחיא קורח ובנו הרב עמרם,ונדפסו
בדיוואן "חפץ חיים"( ,ואעמוד על דרך הצגתם בטורי המחרוזות.
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מקומו של הרמב"ם בפולמוס המחלוקת
על הקבלה בתימן
אלי נגר

רבות נכתב ונחקר אודות הפולמוס הקבלה בתימן .נבחנו ההיבטים
החברתיים והוקדשה ספרות רבה לתיאור הדמויות שנטלו חלק
בפולמוס .בנוסף לכך הוקדשה במחקר תשומת לב רבה לשינויים
ולתמורות בעולם המנהג ,ההלכה ונוסחי התפילה של יהדות תימן שהיו
גם חלק מהסיבות שגרמו להתכתשות ולחילוקי הדעות קודם
למחלוקת וביתר שאת לאחר המחלוקת.
אולם למרות שפע הכתיבה המחקרי בעניין ,עדיין לא ניתנה תשומת
הלב הראויה למקומו של הרמב"ם במחלוקת על הקבלה בתימן בתוך
חיבורי הפולמוס המרכזיים :ספר מלחמות השם ,לר' יחיא אלקאפח
ובספר אמונת השם .במחקר רווחת הדעה כי השפעת הרמב"ם
בפולמוס על הקבלה בתימן הייתה בעיקר נחלתם של מתנגדי הקבלה.
במסגרת הרצאתי אבקש להרחיב את הזיקה למשנת הרמב"ם אצל ר'
יחיא אלקאפח כפי שזו עולה יפה מהקדמתו לספר מלחמות השם ,אך
בה בעת גם אבקש להראות כיצד עמדת הרמב"ם מחלחלת לספר
אמונת השם של תומכי הקבלה.
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ה'זוהר' בצל השפעת האסלאם על פי 'ספר המבט'
לרבי שמואל צ'אהרי
ד"ר אורי מלמד

ר' שמואל בן אברהם צ'אהרי ]תרנ"ג-תשל"ג ) ,[(1973-1893יליד
ירושלים ,נודע כאחד מרבני תימן בארץ-ישראל .הוא הקדיש את
עתותיו לעיונים ולכתיבה במחשבת ישראל ,בזיקה חזקה לאסכולה
הרמב"מיסטית ולהשקפותיה .מנגד הוא אף הכיר את ספרות הקבלה
ואת חיבור ה'זוהר' היכרות עמוקה ,כפי שהדבר ניכר בחלק מחיבוריו
השונים.
חיבורו הבלתי נודע" ,ספר המבט" ,מתמקד בניסיונותיו להציג את
ראיותיו בדבר זיקת השפעה בין דרשות ה'זוהר' ורעיונות עקרוניים
המובעים בו ,לבין מקורות פילוסופיים אסלאמיים מראשית ימי
הביניים .החיבור כולל  25פרקים .בכל אחד מ 24-פרקיו עולה לדיון
סוגייה שונה ,המוצגת בתבנית קבועה הכוללת המרכיבים הבאים:
א .הצגת הבעייה בפסקה המגדירה את נושא הדיון או את הנחת היסוד
מתוך ציטוט ישיר מדברי ה'זוהר';
ב .דעת חכמים בספרות חז"ל ,העומדים בסתירה לסברא או לטיעון
שעלה בפסקת הפתיחה;
ג .בחינת המקורות האסלאמיים הקשורים לסוגייה הנידונית;
ד .דברי חכמי המחשבה היהודית בימי הביניים :רס"ג ,רבנו בחיי,
הרמב"ם ואחרים;
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ה .חיתום במסקנה כוללת על האמונה הכוזבת העולה מן הטענה
שהובעה לעיל בדברי ה'זוהר'.
פרק  ,25הפרק החותם את הספר מרכז ומסכם את כלל פרקי הספר
ואת מסקנותיו של המחבר מתוך עיונו הכולל.
לקראת ההדרת החיבור כולו לדפוס ,אציג בהרצאתי את הנקודות
הבאות :רקעו הספרותי ,מטרתו ותכניו של "ספר המבט"; מקורותיו
היהודיים והאסלאמיים; ספרות הקבלה שבו .כמו כן ייעשה ניסיון
להתמודד עם השאלה האם המקורות שהמחבר משתמש בהם ,אכן
משכנעים וחושפים דיים את אותן השפעות אסלאמיות שנדונו בהם.
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משפט התורה בתימן
הרב ד"ר רצון ערוסי

בנושא זה נברר את השאלות דלקמן:
א .האם היתה אוטונומיה שיפוטית ליהודי תימן בתימן .אם כן,
מתי ובאיזו מידה.
ב .הנושאים שבהם טיפלו חכמי תימן.
ג .היחס לערכאות של גויים.
ד .אופן התנהלות בית הדין.
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חכמי תימן והברכות על השיזף ,השקמה והצבר:
היבטים בוטניים ,הלכתיים ותרבותיים
ד"ר אופיר שמש אברהם
במהלך ההרצאה נציג שלושה צמחים שדיוני ההלכה אודותם מצביעים
על פסיקה ייחודית לרבני תימן .בעקבות כניסתו של הצבר לתימן
מאמריקה נתגלע ויכוח חריף באשר לברכת פירותיו .יש שקבעו שהוא
ירק משום שיש לו מבנה שיחי ,ואילו אחרים טענו שהוא עץ ,שכן הוא
נשרף באש )לאחר ייבושו( .למיטב ידיעתנו ,לשתי הגדרות אלה אין
מקבילות בקרב הפוסקים ,וכנראה שהדבר מלמד שלרבני תימן היו
קריטריונים ייחודיים להגדרות "עץ" ו"ירק".
בניגוד לרבנים בארץ ישראל שקבעו לברך על פירות השקמה "שהכל"
קבעו הרב בשירי והרב ונה לברך על פירות השקמה "העץ" ,כנראה
משום שבתימן גידלו זנים איכותיים )לאחר בליסה( ,כפי המקובל
בארצות שונות באפריקה .שיזף מצוי שכיח באזורים בעלי אופי מדברי
בתימן .הוא גדל בשטחי הפקר ופירותיו נחשבים לזולים וזמינים.
בתימן נחשבו פירותיו לטעימים למדי ,ולפי המנהג הקדום ברכו עליו
"העץ" .בהשפעת ה'שולחן ערוך' הקובע לברך על פירותיהם של עצי
סרק "שהכל" קבע המהרי"ץ ברכת פירות השיזף "שהכל" ,וזאת בניגוד
למנהג הקדמון .דיון זה העלה למעשה את שאלת תוקף סמכותו של
מרן בעולם ההלכה של הקהילה בתימן במיוחד כאשר קיים קונפליקט
עם נוהג עתיק.
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יחסו של הרב יוסף קאפח לחילוניים בחיי המעשה
ובכתיבתו התורנית :ביטויי למסורת תימן בפסקיו
דוד שלום קאפח
הרב יוסף קאפח ) (2000-1918עלה לארץ בשנת  1943והשתקע בתל-
אביב שם נתקל לראשונה ביהודים המקיימים אורח חיים לא דתי.
מאז ,ובמשך חייו במדינת ישראל חי במחיצת היהדות הלא דתית
והוצרך להתייחס אליה במקום מגוריו ,בקהילת יוצאי תימן ,בבית-
הכנסת ובמקום עבודתו -בית-הדין הרבני .ניסיון חיים זה בא לידי
ביטוי גם בכתיבתו הרבנית -בהערותיו לספרי ראשונים ,בתשובות
לשואלים ובפסקי-הדין שכתב .מכתיבתו נראה שלרב קאפח מבחינה
רעיונית-הלכתית יחס שלילי לחילוניות .לדעתו ,המשמעות ההלכתית
של חילוניות המגיעה עד לכדי חילול שבת בפרהסיה ,חמורה עד כדי
יציאה מכלל העם ואין הוא שותף להשקפה דתית הרואה רכיבים
מסוימים בחילוניות כחיוביים או לפחות כלגיטימיים .עם זאת ,ברמה
הפרקטית אין הוא מגיב לחילוניות בצורה פעילה ,אלא שרוי בד'
אמותיו ולחילוניים הנכנסים למרחב התרבותי שלו -שכונת מגוריו,
בית-הכנסת שלו או ביתו ,הוא מראה יחס של היענות ואף קירבה.
ההרצאה תעסוק בשורשיה הרעיוניים -מחשבתיים של עמדתו
ובמקורות ההלכתיים עליה היא נסמכת .בתיאור יחסו הפרקטי
ליהודים חילוניים שהיוו חלק ממעגלי חייו ובתיאור מפורט של כמה
פסקי-דין מהם עולה יחסו לחילוניות.
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שאלות ששאלו חכמי מזרח את חכמי שרעב פרק
בהיסטוריה חברתית-תרבותית של תימן בשלהי
המאה ה19-
ד"ר אפרים יעקב
ברשותי כתב יד יחיד ,בכתב ידו של מרי חיים יחיא סינואני )1897-
 1979לסה"נ( ,גדול מקובלי תימן בדור הגאולה שידיו רב לו בעולם
השחיטה כמסמיך בודק ובוחן שוחטים .כותרתו של כתב היד היא:
'אלה השאלות ששאלו חכמי מזרח את חכמי שרעב יע"א' .קובץ
שאלות זה הינו למעשה שו"ת קצר בן שש עשרה שאלות שבסמיכות
להן באות התשובות .זהו ככל הידוע כתב יד יחיד ,ויש בו ,בין היתר,
כדי להעיד על מעמדו הבכיר והפעיל של מרי חיים סינואני ,כמי שמוריו
היו משרעב ,כגשר תרבותי חשוב בין החוגריה ושרעב.
המתודולוגיה של חקר כתב יד זה היא פילולוגית-היסטורית.
היכן התחבר כתב יד זה? שו"ת זה נכתב בשרעב ע"י חכם שרעבי ותכניו
מעידים עליו .יתר על כן ,המילה 'ועוד' הפותחת את שאלות השו"ת
אופיינית לחכמי דרום תימן .שכן ,בשעה שתלמיד חכמים תימני דרומי
דורש הוא מזמן ומחבר במלה 'ועוד' מספר מקורות או שאלות.
מתי התחבר כתב יד זה ומי חיברו? חיבור זה הועתק בכתב ידו של מרי
חיים סינואני .המשיב לשו"ת הוא מרי רצ'א עמרן אלמנגמי ,משורר
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ומקובל שחי בסוף המאה ה 19-וראשית המאה ה .20-אם כן ,לפנינו
שו"ת מסוף המאה ה 19-וראשית המאה ה 20-שמחברו הוא ככל
הנראה מרי רצ'א עמרן אלמנגמי.
מי הם 'חכמי המזרח'? מסורת אבותי בידי שכוונת 'מזרח' בכאן היא
מרכז תימן השוכנת לפי תפיסתם מזרחית ביחס לאיזורי שרעב
ובנותיה .וזאת לדעת כי צפון תימן ומרכז תימן מכונים בפי יהודי
הדרום 'משרק' – מזרח .כיוצא בו "מלח משרקי" הוא ה"מלח
אלמארבי" הבא ממארב ,לעומת מלח הבא מן אלמכ'א.
מי הם 'חכמי שרעב' שאליהם הופנו השאלות? בכתב היד אין ציון או
הפניה מאדם מסוים או לאדם מסוים .אך יראה כי הן מופנות למרי
רצ'א עמרן אלמנגמי ,באשר הוא המשיב .רשתו של אלמנגמי היתה
פרושה על החוגריה וחכמיה ובראשם מרי חיים סינואני ,דבר המסביר
את השתמרותו של כתב יד זה ברשותו של מרי חיים.
מהם הנושאים שבהם עוסקות השאלות? מרבית השאלות עוסקות
בענייני שחיטה ודברים הסובבים את השחיטה אך גם בענייני ייבום
ואישות .השאלות אינן שגרתיות והן מעידות על מסגרת חברתית של
התנצחויות לימודיות .במרכז הרצאתי אעמוד על חשיבותו של שו"ת
קצרצר זה מן הבחינה התרבותית-חברתית באשר משקף הוא את
המתח שבין דרום תימן למרכזה בסוף המאה ה 19-וראשית המאה ה-
 .20אציין בקצרה כי שו"ת זה חושף ומשקף משהו מהמתח התרבותי-
החברתי שהיה קיים בתימן בין חכמי דרום תימן ובראשם חכמי שרעב
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ובין חכמי מזרח דהיינו חכמי צנעא ובנותיה .מתח זה נעוץ לדעתי בסוג
של רגשי נחיתות של חכמי שרעב אל מול חכמי צנעא מחד לצד הערצה
של חכמי שרעב ובראשם אלשבזי את חכמי צנעא .מתח יצר גם
תיאורים מבדחים שעיקרם צחוק ואף לעג של יהודי הדרום על חכמי
צנעא .בתימן ,וביותר בדרום תימן ,נהגה שיטת לימוד או אולי
'התנצחות לימוד' ,בין יהודים פשוטים כמו בין תלמידי חכמים,
התנצחות לימודית שלא בין כתלי בית המדרש .שיטה זו נהגה כאחד
בין רעים אהובים ובין מקנטרים .על פי ה'שיטה' שאלו איש את רעהו
שאלות שפעמים הרבה כל עיקרן אינו אלא קינטור ידידותי אם בכתב
או בע"פ ,בשוק או בבית הכנסת ,בתחומי ההלכה ,הפרשה ,המדרש
וכיוצא באלו לימודים שבקדושה .התנצחות שכזו מצויה למשל
בשאלותיו של יוסף אבן-אליתים לחברו אברהם אלתעזי.
כללו של דבר ,לפנינו כתב יד יחיד ומיוחד במינו ,פרק נדיר וחשוב
ביותר החושף היבטים חדשים של התרבות והחברה בתימן של המאה
ה 19-וראשית המאה ה .20-בהרצאתי אעמוד על התזה כי במרכזו של
השו"ת הקצרצר ניצב אופי הקשר החברתי והתרבותי הקושר בין חכמי
שתי התרבויות בתימן :מזרח ודרום.
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