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ערב  על  להודות  זה  במעמד  אני  מבקש 
היובל  ספר  של  הופעתו  לציון  הנערך  זה 
לכבודי, 'מטוב יוסף', ולכל מי שטרחו בכך 
על  שנטל  בר-מעוז,  דני  דר'  ידידי  ובהם 
עצמו גם את מלאכת עריכת ספר היובל, 
טוביה סולמי וחנניה קורש, וכמובן לשלום 
קיסר  ישראל  של  מקומו  ממלא  סרי, 
יו"ר עמותת 'אעלה בתמר', שהעתיר עלי 
שבחים יותר משאני ראוי להם, וששיתוף 
רבות  שנים  מזה  לביני  בינו  הפעולה 
כמה מפרסומי  בדמות  רבים  פירות  הניב 
תודות  המדעיים.  ומפעליה  העמותה 
ולעדנה,  הערב  מנחת  ידיד  רחל  לדר'  אף 
העמותה,  של  נלאית  הבלתי  המרכזת 
זה. עוד  שפעלה רבות להצלחתו של ערב 
אודה לדר' אילת אטינגר מן החוג לספרות 
חיפה,  באוניברסיטת  והשוואתית  עברית 
שירת  לחקר  ועמיתתי  לשעבר  תלמידתי 
לעריכת  שותפה  שהיתה  הביניים,  ימי 
נאסר בסל מן החוג  ולפרופ'  ספר היובל, 
תל  באוניברסיטת  ערבית  וספרות  לשפה 
אביב, ידידי וחברי הנאמן בחקר הספרות 
הערבית-היהודית ותרבותה בימי הביניים, 

על שניאותו לכבדני בערב זה.
לכל  הוקרתי  להביע  אני  מחויב  אף 
הכספיות  העלויות  למימון  שתרם  מי 
היובל:  ספר  בהפקת  הכרוכות  המרובות 
נשיא אוניברסיטת חיפה פרופ' אהרן בן-

זאב, הרקטור לשעבר פרופ' יוסי בן-ארצי, 
לשעבר  הרוח  למדעי  הפקולטה  דיקן 
לחקר  המרכז  ראש  מור,  מנחם  פרופ' 
יהדות ספרד והאסלאם עמיתי פרופ' יוסף 
בר- באוניברסיטת  דהאן  מרכז  שיטרית, 

אילן באמצעות עמיתי פרופ' אפרים חזן, 
בראשות  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה 
דר' יגאל בן-שלום, עמותת 'אעלה בתמר', 
אחיה  המנוח  לזכר  עשהאל  רחל  הגב' 
ציון גרמי ז"ל, ידידי שהלך לעולמו בדמי 
של  שמו  את  רב  בעצב  אציין  עוד  ימיו. 
צור  שמשון  הפעלים  ורב  היקר  ידידי 

השיב  האחרון  חמישי  ביום  שאך  זצ"ל, 
כדרכו  קשה.  מחלה  לאחר  לבוראו  נפשו 
בקודש בעניינים רבים, עמד לימיני בשנים 
האחרונות ותרם בעין יפה לפרסום ספַרי. 
הרבות  לעשרות  תודוַתי  נשואות  וכמובן 
של הכותבים שנענו לפנייה לתרום מפרי 
עטם ומחקריהם לספר היובל, רבים מהם 
צעירים  עמיתים  ובהווה,  בעבר  תלמיַדי 
והמחקר  ההוראה  ממוסדות  דורי,  ובני 

בארץ ומחוצה לה.
התודות נתונות אף לכל הקהל שטרח ובא 
תלמידיי  משפחתי,  בני  בהם  זה,  לכינוס 
עמיתים,  חוקרים,  ובהווה,  לשעבר 

וידידים, רעים ואהובים.
עניינו  מעיקר  שהם  לדברים  ומכאן 
אטינגר  אילת  דר'  מכובַדי  הערב.  של 
בדבריהם  התייחסו  בסל  נאסר  ופרופ' 
לשניים מתחומי המחקר העיקריים שלי: 
והספרות  הביניים  בימי  העברית  השירה 
שני  הביניים.  בימי  הערבית-היהודית 
היהדות  מדעי  בחקר  אלה  מקצועות 
יש  רק  לא  שכן  אהדדי,  בזה  זה  תלויים 
התרבות  להשפעת  ברור  ביטוי  בשניהם 
ישראל  תרבות  על  הערבית-האסלאמית 
זה, אלא אף על הפתיחות שגילו  במרחב 
בימי  האסלאם  בארצות  ישראל  חכמי 
הביניים לתרבות הכללית הסובבת. וכבר 
'השירה, הספרות  עמדתי על כך בחוברת 
לאור  שיצאה  והגניזה'  הערבית-היהודית 
באוניברסיטת תל אביב בשנת תשס"ו. אך 
יש לזכור שהתרבות הערבית-האסלאמית 
גופא באותם ימים שיקפה מיזוג נאה של 
הקלסית,  יוון  תרבות  שונות:  תרבויות 
תרבות  והמדעים,  הפילוסופיה  ובעיקר 
הודו ופרס הקדומות, תרבות ערב הקדומה, 
המונותאיסטי  האסלאם  תרבות  וכמובן 
המיוסד על המונותיאזם של היהדות ושל 

הנצרות.
בכל  כמעט  ביטוי  לידי  באה  זו  פתיחות 
כך  האנושית.  הרוחנית  היצירה  תחומי 

דרך משל, רב סעדיה גאון שחי במחצית 
וכמי  העשירית  המאה  של  הראשונה 
את  אחר  יהודי  חכם  מכל  יותר  שסימל 
פתיחת שעריה של יהדות האורתודוכסית 
ספרי  רוב  את  תרגם  הסובבת,  לתרבות 
ופירשם בלשון הערבית, שהיתה  המקרא 
וההשכלה  התרבות  לשון  ימים  באותם 
במודע  שמר  הוא  מכך:  ויותר  העולמית. 
שיטת  מבחינת  הערבית  כתיבת  על 
ומבחינת  )האורתוגרפיה(  שלה  הכתיב 
סגנונה על פי כלליה המוקפדים שקבעום 
ברור  בניגוד  וזאת  הערבים,  הלשון  חכמי 
הערבית  את  היהודים  כתבו  שבו  לאופן 
ערב  האי  חצי  בצפון  מגוריהם  מימי  עוד 
של  זה  מעשהו  האסלאם.  לעליית  קודם 
רב סעדיה גאון נבע מתוך הכרה נחושה, 
כי כל מעשה יצירתי-רוחני חייב להתבצע 

ברמתו הגבוהה ביותר.
וכדוגמתו, אמנם בתחום רוחני אחר, נהג 
הרמב"ם שחי בשלהי תור הזהב כמאתיים 
וחמישים שנה לאחר רב סעדיה ומייצגה 
הנאמן של התרבות היהודית באנדלוסיה 
בשיטתו  בספרד.  המערב  שבקצה 
אריסטו  תורת  את  אימץ  הפילוסופית 
שנחשב גדול הפילוסופים בעולם התרבותי 
של אותם ימים ואף לא חשש, הרמב"ם, 
שנהגו  הראשון'  'המורה  בתואר  לכנותו 
האסלאם  הפילוסופיה  חכמי  בו  לכנותו 
כי  הנבוכים',  'מורה  בספרו  קבע  ואף 
אריסטו הגיע בחכמתו לתכלית שבן אנוש 
כי  לומר,  צריך  ואין  אליה.  להגיע  יכול 
הזיהוי בין חכם לבין נביא משקף קביעה 

זו.
תרבות  את  אפיינה  זו  פתיחות  כאמור, 
הספרותית- היצירה  תחומי  בכל  ישראל 
שלוש  על  היפה  הספרות  כולל  הרוחנית, 
חטיבותיה העיקריות: שירת החול, שירת 
הקודש והפרוזה החרוזה )המקאמה(. בכל 
אלו קיבלו משוררי ישראל את העקרונות 
הפואטיים והמוטיביים שנתגבשו בספרות 

ערב לכבוד ספר היובל 'מטוב יוסף'
השירה העברית והתרבות היהודית בימי הביניים בתחומי התרבות הערבית

מאת פרופ' יוסף טובי
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הערבית על ידי יוצריה המשוררים ועל ידי 
הדבר  יכול  ואם  הפואטיקנים.  מבקריה 
בחטיבות  מאליו  ומובן  טבעי  להיחשב 
החרוזה,  הפרוזה  ושל  החול  שירת  של 
בספרות  מלכתחילה  נוצרו  לא  כולן  שכל 
של  ומודעת  ישירה  בהשפעה  העברית 
השירה הערבית, הנה מה נאמר על שירת 
לתפילת  המיועדת  הליטורגית  הקודש 
ושתולדותיה  הכנסת  בבית  הציבור 
שנים  כאלף  קדמה  ישראל  בספרות 
להשפעת השירה הערבית של זו העברית. 
בפיוט  החל  העברית,  הקודש  שירת  אף 
היטב  אפוא  ניכרת  גאון  סעדיה  רב  של 
אם   - הערבית  התרבות  מן  השאילה 
אל  והיחס  )הפרוזודיה(  המבנה  בתחום 
הלשון השאולים מן השירה הערבית, ואם 
בתחום מגמתה האוניברסלית ורעיונותיה 
השאולים מן הפילוסופיה היוונית הנאו-

פלטונית בלבושה הערבי-המוסלמי.
מכל מקום יש להדגיש, כי פתיחות זו לא 
באה חלילה מתוך עמדה של נמיכות קומה 
בפני התרבות הסובבת. אדרבה,  וכניעות 
היא נועדה לְעַּלּות את תרבות ישראל לרמה 
הגבוהה  והאסתטית  האינטלקטואלית 
ביותר, מתוך התמודדות המעוררת הערצה 
באותם  שנחשבו  התרבויות  עם  ימינו  עד 
ימים לתרבויות-העל. הן רב סעדיה גאון 
את  בהתאמה  המסמלים  הרמב"ם  והן 
ראשית תור הזהב ואת סופו בימי הביניים 
חכמי  לגדולי  עלמא,  כולי  לדעת  נחשבים 
- מהם  רבים  ולדעת  זו,  בתקופה  ישראל 
הנאמנים למסורת ישראל ומהם הנאמנים 
לה במידה פחותה - גם בתקופות שלאחר 
סעדיה  רב  הקפיד  כך  ימינו.  עד  מכן 
עבריות  באותיות  הערבית  את  לכתוב 
כמנהג ישראל עוד מקודם שנעשה הכתב 
בקרב  העיקרי  האורתוגרפי  הכלי  הערבי 
אף  הערבית.  לשונם  לכתיבת  המוסלמים 
הקפידו היטב המשוררים היהודים בספרד 
ההשפעה  בתחומי  שכתבו  האנדלוסית, 
רב סעדיה ראשון  ושוב   - ערב  של שירת 
שירתם  את  לכתוב   - במזרח  עוד  להם 
בלשון העברית, מתוך התמודדות הנובעת 
ממודעות נחרצת, כי לשונם העברית אינה 
היוקרה  בעלת  הערבית  הלשון  מן  נופלת 
האולטימטיבית לכאורה. וכן בסוף תקופת 

תור הזהב, כאשר גם יוקרתה של התרבות 
נסיבות  בשל  להתערער  החלה  הערבית 
את  הרמב"ם  הביע  ואחרות,  מדיניות 
חרטתו על כך שכתב את ספרו הפילוסופי 

העיקרי, מורה נבוכים, בערבית.
חכמי  של  ביחס  מועטים  ממקרים  לבד 
ישראל שהמירו דתם לאסלאם בשל לחצים 
חברתיים ותרבותיים, כגון שמואל עבאס 
אברהם  והמשורר  הי"ב  במאה  בבגדאד 
אבן סהל בספרד במאה הי"ג, נשאו חכמי 
היהודית  תרבותם  את  בגאון  ישראל 
נעשה  הערבית  התרבות  מן  שנטלו  וכל 
זאת  שהבעתי  כפי  וביקורת,  סינון  מתוך 
בספרי על יחסי השירה העברית והשירה 
ודחייה'.  'קירוב   - הערבית בימי הביניים 
הנגלית  החיצונית  השכבה  אל  המתבונן 
לעין של התרבות היהודית בימי הביניים 
מתבטל  חיקוי  בה  היה  כי  לחשוב  עלול 
ובלתי מבוקר של התרבות הערבית. אולם 
שמעבר  הרבדים  אל  להביט  המעמיק 
רב  קושי  בלוא  יוכל  החיצונית  לשכבה 

לזהות את הנאמנות למסורת ישראל.

גם  עינינו  לנגד  שיהיו  ראוי  אלו  דברים 
הסובבת  התרבות  אל  פתיחות  בדורנו. 
הנעשית מתוך התמודדות ערכית, אין בה 
את  לחזק  כדי  בה  יש   - אדרבה  רע,  כל 
המסורת. אף חכמי ישראל בתקופת בית 
תרבות  אל  נפתחו  המשנה  ובתקופת  שני 
מתוך  ממנה  ושאבו  בזמנם  השולטת  יוון 
ישראל.  מסורת  על  ושמירה  התמודדות 
ולידי  נסיגה  לידי  מביאה  הסתגרות 
פרשנות לא נכונה של מסורת ישראל. מצד 
בארצות  מעטים  לא  חוגים  בקרב  אחר, 
הגולה במאה העשרים וכן במדינת ישראל 
ניכרת נהייה אחר התרבויות הזרות, מתוך 
התבטלות עצמית של חיקוי שאינו מבוקר. 
ואם הגענו במדינתנו להישגים מרשימים 
לצרכי  הנוגע  בכל  כולל  המדע,  בתחומי 
הביטחון, הנה לא כן הוא באשר לספרות 
אפוא  ראוי  בכלל.  הרוחנית  וליצירה 
שהשירה העברית והתרבות היהודית בימי 
הביניים בתחומי התרבות הערבית ישמשו 
לחיקויין,  כוונתי  ואין  בדורנו,  מופת  לנו 
להתמודד  ידעו  שבו  האופן  לחיקוי  אלא 

עם תרבויות-העל הסובבות.

ּפְעִּיַת ַהּכְבִָׂשים
מאת דוד דחוח-הלוי

ּבֶן ִקיׁש ּבֶן יְִמינִי נְִקֵראָת
ִמצְוַת ָאִביָך לְַמּלֵא נְִׁשלְַחָּת

ּכֶֶסף וְזָָהב ֹלא ָרַדפְָּת, ָחַׁשְקָּת
ֲאתֹונֹות ָאִביָך ִּבַּקְׁשָּת, ִחּפְַׂשָּת

ּבְָמקֹום ָטִמיר, עַיִן לא ָרֲאָתה
ּבְֶׁשֶמן ִמְׁשַחת קֹוֶדׁש נְִמַׁשְחָּת

ּבְנֵי ּבְלִּיַעַל ִּבּזּוָך, ָׁשַמעְָּת ֶהֱחַרְׁשָּת
לִנְטֹור ֹלא נַָטְרָּת וְדָם ֹלא ָׁשפַכְָּת

ּפְִעּיַת ַהּכְָבִׂשים, ְמהּוַמת ֱאלֹוִהים
נָפְלּו ּגִּבֹוִרים ּבְַצו ֶמלְֶך ַהְּמלִָכים

ִמִּׁשכְְמָך וַָמעְלָה לַּכֵלִים ֹלא נְֶחּבֵאָת
ִמְׁשַחת קֹוֶדׁש נְִמַׁשְחָּת וְיָָצאָת

ִמּיֹום ַהָּמוֶת ֹלא יֵָראָת, ָחַׁשְׁשָּת
ּבְעֹוז וֱֶעזּוז לְֹלא ָחת ִהְתיַַּצבְָּת

ּפָנִים מּול ּפָנִים ִעם ְׁשמּוֵאל ִהְתּפַּגְַׁשָּת
ְמנּוַחת ֱאלֹוִהים זִָכיָת, נַָחלְָּת

ַהּנֵזֶר ֲאֶׁשר עַל ר�אְׁשָך
וְָהֶאצְעָדָה ֲאֶׁשר עַל זְרֹועֲָך

ְּתִפיּלִין ֶׁשל ר�אׁש וְיָד, עֲדָיֶיָך
יֹום לְיֹום יִַּביעּו ִצְדָקְתָך.

ַהָּׁשַמיִם ְמַסּפְִרים ּכְבֹוד ֵאל 
ּוַמעֲֵׂשה יָדָיו ַמּגִיד ָהָרִקיעַ.

יֹום לְיֹום יַּבִיעַ ֹאֶמר  
וְלַיְלָה ּלְלַיְלָה יְחַּוֶה ּדָעַת. 

)תהילים יט 2–3(.
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אבי, הו אבי 
על דמות האב בכתיבתו של מנחם מ. פאלק - קריאה אישית 

ורשימה חווייתית לא ביקורתית בספרי השירה של המשורר
מאת יוסף כהן אלרן

אבי
 הופיע לפתע מולי, בחיוך אמתי

 ידיים שמנות, מסוקסות מקוצבות
 שופך מלים חמות, שבקושי נשמעות

 מפרגן בעידן אל-פרגון
 מפזר חוכמה עממית

 שאינה כתובה בספרים
 )כי לא ידע לקרוא(
 "אל תקשיב למלים

 אלא לאומרן."
אבל הוא נמוג מעבר לקירות עוד לפני 

 שאספיק לבקשו לשבת, להתכבד -
 במה?

 במה מכבדים מתים?
 בגעגועים

 במלים.
------------- 

)אבי, מתוך סכין מרוחה בדבש, עמ' 44(

לשמש  יכול  פאלק  מ.  מנחם  המשורר 
יבול  מאחוריו  יצירתית.  לפוריות  דוגמא 
של ספרי שירה לא מעטים, שבהם הביע 
את דעותיו על נושאים שונים, על תופעות 
תרבות, על צעירים ועל זקנים, על אישה 
בשוק ועל גבר באוטובוס, על תשוקה ועל 
על  והרבה  שנאה,  ועל  על אהבה  מיאוס, 
אנשיה.  נופיה,  אבניה,  שמיה,  ירושלים, 
לירית  להיות  מתיימרת  שאינה  בשפה 
יכולה  פשטות,  כדי  עד  לעתים  במיוחד, 
כתיבתו אולי להטעות. שפתו נושקת ביום 
דברים  לומר  באה  היא  כאשר  גם  יומי 
גדולים, וכך גם בדרך כלל עצם חומריה. 
בהעמדת  סגנונית  צניעות  משום  יש 
הדברים שפאלק מביא אל הקורא, והוא 
גבוהות  מילים  באמצעות  מליפות  נמנע 

את שירתו. 
בפרוזה,  יחסית,  המעטה  בכתיבתו,  גם 
פשוטה,  בשפה  סיפוריו  את  מגיש  הוא 

מתאר לכאורה דברים פשוטים, אך ניכר 
החיים,  על  הציני  המבט  ספק  בלא  בו 
הכואבת  והאכפתיות  המוסתר  העומק 
ממהותו,  גם,  כך  הקטנים.  הדברים  על 
בפשטות  מוסתרת  שיריו  של  המורכבות 
נופים  אחר  תרה  ולעתים  ההגשה,  של 
רחוקים ותקופות קדומות מתוך השלכה 

לדברים של היום. 
כמו  פעם,  לא  מגחך,  מבט  הוא  מבטו 
שאכן  לעבר,  הקשור  בכל  מתוסכל  גם 
מן  מעט  לא  בו  היו  גם  אך  רע  בו  היה 
הפשטות והתום. ואולם מבטו אינו מבט 
מתוך  נולד  שמבטו  נראה  אובייקטיבי. 
נוסטלגיה גדולה לנוף, למציאות של יומו 
שלו, ולחומרים שכולם היו השתקפות של 
לפעמים  ומופיעה,  שחוזרת  דמות  אביו, 
רק בהצצה, כמעט בכל ספר שפרסם. כי 
כן, הנה בכל קובץ שירים שקראתי משלו, 
ממנו,  לחמוק  יכלה  שלא  דמות  הייתה 
כנראה מתודעתו ומתחושותיו, זו הדמות 
של אביו. ואולי עדיין הוא עצמו, במקביל, 

אינו יכול לחמוק ממנה.
פאלק  אצל  חוזרת  האב  של  זו  דמות 
המשותף  לעבר  כמיהה  געגועים,  ומציפה 
הזכור לו מחיי אביו ומהחום שנבע ממנו 
לעברו. זאת על אף שחיי האב חלפו בעיקר 
באטליז הבשר ולא בשמש החמה, לעתים 
אלא  וממשפחתו  מביתו  הרחק  קרובות 
להיכן שנשלח, בשל יהדותו, וניכר שיש בו 

חסר שאינו מוצא דרך למלא אותו.
געגועים,  בו  מוליד  האב  של  החי  זכרו 
והמילים  מילים  מולידים  הגעגועים 
יוצרת  השירה  השירה.  את  מולידות 
מולידים  ואלה  רגשות,  ויוצרת  תחושות, 
געגוע. הנה כך, במעגל הסגור הזה כאילו 
חוזר  וכך  הכמיהה,  מתחושת  מוצא  אין 
שוב ושוב המשורר מנחם פאלק אל דמותו 
ביותר מספר אחד מצאתי את  אביו.  של 

מרוחה  "סכין  בספר,  אם  האב,  דמות 
אבני  "בין  בספר,  וכך   ,1997  - בדבש" 
סתיו"  של  "רוכסנים  דרך   ,2003 הנפש" 
 ,2007  - פגסוס"  של  "מסעותיו   ,2006  -
 .2011  - הלב"  בסמטאות  ב"ליצן  וכלה 
בכל הספרים האלה שבה וצצה דמותו של 
בין  בהיגנב,  כמו  אחד,  בשיר  פעם  האב, 
ועד  שירים,  שני  ופעם  השונים,  השירים 
שבו  האחרון,  בספרו  הגדולה  להתפרצות 
הקדיש שער שלם שרובו ככולו לדמות של 

אביו. 
זו  דמות  האם  מנוס?  אין  אכן  האם   
בתיאורו  עמוק?  כך  כל  במשורר  נטמעה 
במיוחד,  מרשים  איש  אינו  האב  הפיזי, 
מרובע,  די  ומבנה  קומה קטנה  בעל  הוא 

קצב במקצועו, אב אוהב בהכרתו.

 איש קטן קומה היה
 חרוץ שקט צנוע

 מלך המתאפקים,
 וסכין קצבים בידו.

 את האיפוק בחרתי לרשת,
 בסכין עשיתי שימוש

 רק לחיטוט עצמי.
 הגעגועים שבלבי

 לימי הצניעות
 והשלווה שלו שכה חסרה לי.

------------ 
)ירושות, מתוך בין אבני הנפש, עמ' 12(

של  אופי  כמבטא  אולי  האב,  מתואר  כך 
תקופה, של תרבות שהיא איפוק וצניעות, 
בהמשך  שנראית  שלווה,  התנהלות  של 
כחסרה כל כך לילד שצמח להיות משורר, 
שניתנה  הרוחנית  הקצבים  בסכין  ועושה 
ובנפש  עצמו  של  בנפש  חיטוטים  בידו 

העולם. 
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מספק,  העולם  את  כיום  מוצא  לא  הוא 
כשם שהיה אולי בהיותו ילד, וכמו שהוא 
ודעתו  מרוצה,  אינו  מסופק,  אינו  עצמו 
דברים   - סביבו  מן המתרחש  נוחה  אינה 
שהוא מרבה לבטא בשיריו האחרים - כך 
יש בו גם ביטחון שאביו לא היה מתרצה 
באיזו  הנוכחי,  בעולם  המתרחש  מן  כלל 
המשורר,  של  אובייקטיבית  בלתי  ראייה 
שהרבה מנפשו של אותו ילד ככל הנראה 

נותר בו.

 כן אבי היקר
 עולמות התהפכו מאז שעזבת

 לא הייתי מבין את מה שתראה
 לא היית סולח

 היית דוחס מלוא הריאות בכעס
 חוסם את סגור פיך

 מבקש להיפרד משמיכת השלכת
 מבקש לעלות אל הרקיע שוב

 כדי שתוכל לתקן משם.
 אולי אפשר עוד להושיע.

 ואני כאן
 ביקשתי לעצמי רק עוד רגע אתך

 רגע שקט בלי מלים
 רגע בו עיניך יעבירו

 ניצוץ בודד של השלמה
 של חיבה

 יעניק ללבי שנייה של שלווה
 וכך אוכל להמשיך עוד שעה

 עד הגעגוע הבא.
------------ 

)שיחות מעבר לגדר, מתוך רוכסנים של 
סתו, עמ' 11(

האיש  פאלק,  שהמשורר  כן,  על  דומה, 
שהוא  דומה  לגבור.  רוצה  אינו  הבוגר, 
רוצה את תחושת הזיכרון הזאת שנטבעה 
בו כסממן נפשי שאין דרך להיפטר ממנו, 
ממנו.  להשתחרר  רוצה  אינו  אף  והוא 
דומה, עוד, שהכאב בתחושות אלה מניע 
פעם  בכל  אותו  מזינה  וזו  כתיבתו,  את 
ולהתגעגע,  להוסיף  חדש  בכוח  מחדש 
דהיינו לכתוב, בחזקת מחלה שבאופן מוזר 

ומשעבד היא גם התרופה של עצמה. 
אבל הוא חושש. יש בו חשש שמא לא יוכל 
לשאת לאורך זמן את המצב הנוכחי, שמא 

שנדרשות  בהתחייבויות  לעמוד  יכול  לא 
ושאולי יידרשו ממנו, עכשיו לעת בגרותו. 
אותן מחויבויות שנטל למעשה כאיש של 

רוח על עצמו.

 אני נציגו המקומי
 של עם היסטוריה מפוארת

 בעיר הקודש
 כתפיי לא רחבות דיין

 והמשקל עליהן רב מנשוא.
 אל לי להיכשל לפני שאקרא

 להצטרף לקודמיי
 ולהשגיח על היורשים

 מלמעלה.
--------- 

)שערים, מתוך רוכסנים של סתו, עמ' 61(

מיתולוגי,  הכמו  השירה  בספר  אפילו 
"מסעותיו של פגסוס", בין דאייה לדאייה, 
ובין  יציאה ממנו  ובין  לשאול  כניסה  בין 
רקיע לאדמה, הוא מעלה, כמי שאינו יכול 
שלא להזכיר אותו לפחות פעם אחת, את 
רוח האב, וכאן הוא בא ומספר על עיסוקו 
איך,  ברור  לא  שהוריש,  מי  של  הפרוזאי 

מורשת רוחנית כזאת לבנו.

 קצב היה אבי
 קצב של בשר

 של עצמות ושומן וגידים
 קצב של יום ראשון ושני ושישי

 קצב של דגים עופות וצאן.
 וידו לא ישלח אל גרונם בחייהם.

 קצב של מלים כינו אתי פעם
 מסדרן על שולחן וחותך ומחבר

 ומטגן ומתבל וטועם.
 לעולם לא מרוצה דיו

 ומתחיל מחדש.

 לפני שנים, קצב של בשר הזין את גופי:
 כתפיים רחבות, אצבעות מסוקסות
 ונשאר על מקומו עד סיום הארוחה

 עד שובע, עד רוויה, עד צבירת הכוחות
 ליום שיבוא.

---------- 
)קצב של מלים, מתוך מסעות פגסוס, 

עמ' 79(

אבל, כאמור, כל הגיחות הקודמות היו רק 
הכנה למופע הגדול של האב, כל ההבזקים 
האלה חיכו ליום הגדול, שבו יפתח מנחם 
את החזה ויזעק את אנקתו הגדולה, בפרק 
דמותו  כי  שדומה  האב  על  ורחב  מקיף 
מוסיף  והוא  צעדיו,  בכל  אותו  מלווה 

לערוב לאהבתו החמה.

 האם בשעה זו, אבא
 אתה מכין את סעודת החג

 על השולחן הפרוש
 ליד הסלע המופלא עליו הנר השלישי

 ממתין להדלקתו
 לכבודם של שוכני מרום?

 האם המלאכים סיפרו לך
 מה הוא מעדיף הערב?

 מנה ראשונה של מרק צדקות
ומנה שנייה של ממולאים במעשים 

 טובים
 סלט של תרומות

 ומשקה מרווה של רגיעה?

 האם לבסוף תגיש להם סופגניות
 מלאות אבקת נדיבות
 מלאות בריבת לב חם

 וקינוח נוסף של עוגיות סליחות?

 האם אתה מצליח לפנק שם
 את כל השרפים

 כפי שניסית לפנק אותי?
 האם גם שם זורם מציפורני ידיך

 נהר שוצף של כוונות טובות?

 אני רואה אותך ליד השולחן
 מעליו נברשות של

 זוהר ארגמן מפזרות הילות קדושות
 על ראשי שוכני גן העדן

 ואתה, מכה בסכין הקצבים שלך
 בסלע המופלא

 והופך אותה לשרביט מנצחים.
 האם אתה עושה זאת

 כדי לתאם את מקהלת
 חלוקת תפקידי העזרה
 בין כל משרתי העליון?

------------------ 
)מנצח הקבצים, מתוך ליצן בסמטאות 

הלב, עמ' 103(
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כאן, בספר הזה אנו רואים את האב, כמי 
תכונה  אותה  בזכות  בשקט  לסבול  שידע 
צריך  היה  כילד  לו.  שהייתה  איפוק  של 
נידח  בכפר  המשפחה,  בפרנסת  לעזור 
מורחק  כשהוא  ומתבגר  בטרנסילבניה, 
בשבי  ומובל  ומחייו  ממשפחתו  מביתו, 
ולגלות  לשוב  כדי  רק  שנים,  למשך  רוסי 
מבלי  זאת  כל  משפחה.  לו  נותרה  שלא 
לאבד את האמונה שבלבו, מבלי להחסיר 
להעניק  בו  שהיה  החום  מן  הנראה  ככל 
לילד הזה, שראה את הבשר בקצביה של 
אביו. ומן הבשר הזה הוא גדל לשורר את 
גדול  פרדוקס  שבאיזה  ההם,  הזיכרונות 
אין  געגועים.  ומעוררי  יפים  לו  זכורים 
זאת אלא אחת: שדמותו של האב השרתה 
גם את  וצבעה  כל הסובב,  על  את חומה 
אולי  יותר.  נעימים  בגוונים  מכול  הקשה 
נוצר הרושם, עומדת מעין  משום כך, כך 
של  בנפשו  היקר  לאב  חוב  של  תחושה 
פאלק המשורר. וכך הוא סופד לו בשיריו 
מקץ עשרות שנים, שנים שלא שהיה בהן 
כדי להוציא ממנו את הכאב, את החמלה 

ואת הגעגוע.

 לאבא לא נותר אבא.
 הוא נפרד מעליו בגיל שבע.

 מעט היהודים בכפר באו,
 אמרו מלות תנחומים ספורות,

 קראו מספר התפילות,
 הצביעו עליו,

 נדו בראשם בדאגה
 והלכו.

 לאבא לא נותר
 למי לקרוא אבא

 אז הוא הלך לאטליז
 בשרוול המופשל ניגב את פניו

 והחל לעבוד.

 לאבא לא היה פנאי לחברים,
 גם לא נשאר זמן לשחק,

אפילו לא לכדור עשוי שאריות גרב 
 לבעוט בו.

 רק חיוך קבוע על הפנים
 כאשר חתך רצועה ועוד רצועה

 מהעגל הכבד ממנו בהרבה.

 אבא-הנער נפרד מאמו,
 מאחותו ומהאח מרדכי

 ובמבטו אמר
 "עוד אחזור מהשבי

 נתראה בקרוב".

 לאבא לא נותרה אימא
 ולא אחיות

 ולא אח
 כאשר חזר

 ממחנות רוסיה הרחוקה
 שם סייד וצבע

 ועשה כל מלאכה שנצטווה.
 לפעמים שמע את הגוי העצום

 הנאור, הלוחם את מלחמת הלניניזם
 שבשעת צרה

 מקלל בשם אלוהיו המוכחש
 את הפטיש שנחת על האצבעות.

 כן, לאבא לא נותר איש
 עד שמצא אישה

 ואמר בעיניים טובות:
 זו התחלה חדשה

 אלוהים.
-------------- 

)התחלה חדשה, מתוך ליצן בסמטאות 
הלב, עמ' 115(

הנה כך, אכן חובת הנפש, חמלה על אב 
אהוב, אהדה עמוקה שהעמידה מעין חוב 
ערגתו  מתוך  למלא  כך  כל  רוצה  שהוא 
בהיקף  סוף-סוף,  הצליח  אולי  הגדולה. 
הגדול של התחברות הנפש עם אביו בספר 
את  לו  תביא  וזו  עתה,  לעת  האחרון  זה, 
המנוחה והמחילה העצמית על העדרו של 
האב, על העדרם של חיים טובים ונוחים 
ועל התייתמותו ממשפחתו. אולי  מאביו, 
נפשו מנוחה  עכשיו ימצא המשורר בתוך 
לאיש  ערגה  שהוא  הפצע,  של  והגלדה 

ההוא. 

ַמפְּגִינִים
מאת רחל ארזני

ְּתמּונָה ֶׁשל צְָבא ה' 
ַחיִל ּכָבֵד וָָרב 

יְלִָדים ִעם ּפֵאֹות ַּבְקּבּוִקים 
ַמְרִּכיִבים ִמְׁשָקפַיִם צְלּולִים

 
ּבְלֵב ַהַּמֲחנֶה ִאיׁש ֵקֵרַח
זְָקנֹו ּופֵאֹוָתיו לְָבנִים 

עַל ַאּפֹו ִמְׁשְקפֵי ְרִאּיָה 
ַמִּביט ֶאל ָמקֹום 

ֹלא נֹודָע 

נְִׁשָקם ִמגְָּבעֹות ְׁשחֹרֹות 
ַמּדֵיֶהם ֻחלְצֹות לִבְנֹות

ּוְמִעילִים ְׁשחֹוִרים 

נְִראּו 
ִּכְמִׁשיִחים ּבְִצּיּוִרים

ַהְמַצִּפים לַּבֵן 
לְַרֵחף ִעּמֹו

לִפְּגֹׁש ֶאת ָהָאב
ּבְֶמְרֲחבֵי ָׁשָמיו 

עֵינֵיֶהם ּבֹוהֹות 
ְמַרֲחפֹות ֵאי ָׁשם
ּכְִׁשּכֹוֵרי ַסִמים 

עֲתּוִקים ֵמֲאדָָמה

צְפּוִפים ּכְעֵֶדר ַּבִּמְדָּבר 
ִאיׁש ִאיׁש ּבְעֹולָמֹו

וְֵאין ֵמָחבֵר
ּבֵינֵיֶהם 

וְֵאין ֶרגֶל 
עַל ִמְרצֶפֶת.

3 ביולי 2012
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חוויה תימנית בהיכל התרבות
מאת גלי סוויד

מתושבי  מאות  על  עברה  מרגשת  חוויה 
ובני  פתח תקווה, מרביתם מיוצאי תימן 
השכונות, שנהרו ב - 10 בספטמבר 2012 
בשעות הערב אל היכל התרבות המפואר 
החגיגה  הדסה".  "אהבת  במחזה  לחזות 
מלא  שהיה  הכניסה,  באולם  כבר  החלה 
באווירה  שנדבקו  תימן  בבנות  וגדוש 
הרומנטית שנסך בהן שם ההצגה "אהבת 

הדסה". 

אווירת  גברה  לאולם  הכניסה  עם 
התפאורה  לנוכח  בקהל,  המסתורין 
עמוס  רימון  עץ  בפשטותה.  המרשימה 
עץ  השיר  מילות  את  שהזכיר  ברימונים, 
הרימון נתן ריחו, ניצב בקצה חצר ביתית 
שכונתית, בסמוך לצריף עץ ישן ומסתורי 

ושטיח לישיבה על הקרקע. 
זמר  של  מרנינה  בהופעה  החל  הערב 
גבה  שחרחר,  בחור  צדוק,  סהר   - אורח 
קומה ונאה, כוכב עולה, בן שכונת שעריה 
ובנעימותיו  בפ"ת, שהרטיט בקולו הערב 
את הלבבות. בביטחון ובשטף החל לשיר 
לזמר  וגלש  המסורתיים  תימן  בשירי 
הים-תיכוני והישראלי המחמם את הלב. 
בהתלהבות  והצטרף  היסס  לא  הקהל 
לשירתו הקולחת והצדיע לזמר משלנו, בן 

השכונה.
תימן",  יהודי  "בית  מנהל  סולמי,  טוביה 

פתח את הערב ובירך את הקהל בשמו של 
ראש העיר, מר יצחק אוחיון ובשם "בית 
שיזמו  "אפיקים",  ועמותת  תימן"  יהודי 
את העלאת ההצגה בפתח תקווה. סולמי 
ציין כי ההצגה נבחרה במיוחד לציון 60 
ושתוכן  נשרים",  כנפי  "על  לעליית  שנה 
גיבור ההצגה עלה   - המחזה קשור אליה 
עם  המתמודד  סב,  הוא  והיום  כילד  אז 

בעיות הדור הצעיר.

אריה  מר  של  בעידודו  כי  הבהיר,  סולמי 
ימיני, מנהל היכל התרבות ואגף התרבות, 
הוחלט להזמין את סהר צדוק, הזמר הצעיר 
לרשותו  להעמיד  כדי  שעריה  שכונת  בן 
ומהתלהבות  לציבור  אותו  ולחשוף  במה 
הקהל הוא מסיק שהרעיון מוצא חן בעיני 
הקהל. כן הודה למר אריה ימיני על עידודו 

בהבאת ההצגה המיוחדת לפתח תקווה.
מחזה  שהיא  הדסה"  "אהבת  ההצגה 
תימני,  בניחוח  המתובל  חדש  ישראלי 
תיאטרון  לקידום  העמותה  ע"י  הופקה 

השעה הישראלי לילדים ונוער. 
המחזה מביא את סיפור העלייה המיוחד 
יהודי תימן בשנות ה-50, דרך דרמה  של 
משפחתית מרגשת החושפת את סודם 
הסבא,   - דורות  שלושה  של  וחלומם 
כאוב  סוד  שמסתיר  מנצור,  זכריה 
ביתו  שבחצר  הרימון  בעץ  הקשור 

שמעון  הבן,  העבר.  מן  אשם  ורגשות 
ולשכוח  להתקדם  שחולם  צור, 
בר  שחוגג  יובל,  הנכד,  מהשורשים. 
מצווה וחולם על תמר - מושא אהבתו, 
להביא  המצליחה  האשכנזייה  תמר 
לאיזון והבנה בין הדורות התימניים. 
ובהומור,  בשירים  מתובלת  ההצגה 

במוזיקה ובפולקלור תימני.
ישועה  אורלי  ע"י  נכתב  המחזה 
נשמתה,  כל  את  בו  ששיקעה  שוורצברג, 
וצוות השחקנים הצליח לעורר התרגשות 

והתלהבות בציבור.
בימוי: תום שוורצברג. 

שחקנים: שמעון סיאני, שמעון מימרן, דור 
אלוני, נלי תגר.

מוסיקה: עופר יאיר
תפאורה: זאב לוי

תאורה: יעקב סליב.
חתמה את הערב הגב' מזל אילן, מנהלת 
לצוות  הגישה  נדיבים", אשר  "בת  להקת 
תשואות  לקול  פרחים  זרי  התיאטרון 

הקהל.
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סקירה על הספר "דיואן שירים אשורר"
ועל מחברו אהרן עמרם

מאת דר' נעמה בן עמי

בנובמבר 2011 יצא לאור ספר השירים של 
אהרון  והחוקר  החזן  המלחין,  המשורר, 
עב  ספר   - אשורר"  שירים  "דיואן  עמרם 
כרס, מפואר, מעוצב בטוב טעם, ידידותי 

ומאיר עיניים לקורא. 
הספר, שהושקעה בו עבודה רבה של איסוף, 
מספר  מכיל  והגהה,  ניקוד  תרגום,  מיון, 
רב של שירים )קרוב למאתיים וחמישים( 
והמושרים  ובערבית,  בעברית  הכתובים 
משפחתיים  ובאירועים  ומועד  חול  בימי 
כגון: חתונה וברית מילה. השירים בערבית 
תורגמו על ידי אהרון עמרם בדרך הפשט. 
התרגום, המלווה בהערות שוליים, מדויק, 

ממצה, מובן וקולח. 
בהקדמה של הספר ימצא הקורא, מלבד 
יודעי ספר והוגי  המלצות שכתבו אישים 
גם את הקדמת המחבר המתארת  דעות, 
המקורות  הכתיבה,  האיסוף,  מסע  את 
במקורות  הקורא  את  המעשירה  וכדומה 
זה  על  והשפעתו  חלקיו  התימני,  הניגון 
את  הקורא  ימצא  כן,  כמו  הישראלי. 
מאמרו של פרופ' יוסף טובי הנותן סקירה 

על שירת תימן. 
חולקה  הספר,  של  העניינים  בתוכן 

רשימת השירים לשלושה חלקים:
 - שירים(  למאה  )מעל  הראשון  החלק 
האלף  סדר  לפי  הקדש  שירי  כל  רשימת 
בית. השירים מופיעים בסדר זה גם בתוך 
שם  מופיעים:  שיר  כל  שם  ליד  הספר. 
המחבר, הלחן והזמן שבו שרים את השיר, 
לאירועים:  שירים  או  עת  לכל  שירים 
סעודת  משתה,  ימי  שבעת  חתן,  הולכת 
רבים  זה,  בחלק  ועוד.  חתן  של  מצווה 
מהשירים הם של משוררים שונים, אשר 
חלקם אינם ידועים. מעטים משירים אלה 
זאת  לעומת  עמרם.  ידי אהרון  על  חוברו 

חלק נכבד מהשירים הולחן על ידו. 
החלק השני )כשלושים שירים( - רשימת 
כל שירי שבת, מועד, חתונה, מילה. כאן 
אותם  הזמנים  לפי  מסודרים  השירים 
שבת,  יום  שירי  שבת,  ליל  שירי  שרים: 
שירי סעודה שלישית, שירי מוצאי שבת, 

שירי חתנים, שירי ברית מילה ושירי מועד 
וחג. בחלק זה צוינו שמות השירים בלבד. 
 - שירים(  למאה  )קרוב  השלישי  החלק 
רשימת כל שירי החול לפי סדר האלף בית. 
תרגומו  גם  שיר  שם  כל  לצד  מופיע  כאן 
ציון מחבר  זה  ואחרי  בערבית(  הוא  )אם 
השירים  רוב  זה  בחלק  והלחן.  המלים 

חוברו והולחנו על ידי אהרון עמרם. 

השירים בספר מסודרים באופן המקל על 
בצד  ממוקמים  השירים  והמנגן.  הקורא 

השמאלי ולצידם בחלק הימני התווים. 
כמעט כל השירים נצרבו על גבי דיסקים 
את  המוקיר  בית  בכל  מושמעים  והם 
העלאת  התימנית.  המוסיקלית  המורשת 
מאפשרת  דיסקים  גבי  על  השירים 
שמיעתם במהלך נסיעה וכך נלמדים הם 

היטב על ידי רבים.
בצנעא,   1937 בשנת  נולד  עמרם  אהרון 
בירת תימן. במבצע "על כנפי נשרים" )סוף 
הוריו,  עם  עמרם  אהרן  עלה   )1950 שנת 
לישראל.  זצ"ל,  עמרם  ורומיה  שלמה  ר' 

המשפחה השתכנה במחנות עולים, תחילה 
נטייתו  בראש-העין.  ואח"כ  שמר  בעין 
בבית- כבר  התגלתה  ולמוסיקה  לשירה 
הספר היסודי. מוריו וחבריו עודדוהו ללכת 
בכוון זה, ותוך זמן קצר היה לאורח קבוע 
בתוכניתו של מר סעדיה דמארי ז"ל - "קול 
ישראל לעולי תימן". הוא השמיע למאזיניו 
את פרשת השבוע וההפטרה עם התרגום, 
שבזי  שלום  לרבנו  שבת  ושירי  חול  שירי 
בלחניהם המסורתיים וגם חלק מהזמרה 
הצלחתו  לקלוט.  שהספיק  הישראלית 
מיוחדת  במלגה  אותו  זיכתה  הראשונית 
ללימוד מוסיקה מידי יו"ר הכנסת דאז מר 
מכישרונו  שהתרשם  ז"ל,  ישעיהו  ישראל 
מרצו  זמנו,  את  מאז הקדיש  ומאישיותו. 
את  ולהנחיל  לפתח  לשמר,  כדי  והונו, 
הכללית  והתרבותית  הרוחנית  המורשת 
ישראל  עם  של  שהיא  תימן,  יהדות  של 
בכלל. בתקופה זו החל להקליט את סדרת 
תקליטיו  שלו.  הראשונה  התקליטים 
נעשה  והוא  העולם  וברחבי  בארץ  נמכרו 
מוכר וידוע לכל עדת יהודי תימן, רבניה, 
הוא  וסופריה.  חוקריה  אישיה,  ראשיה, 
נאמנה  שמייצג  כמי  מקום  בכל  התקבל 
תימן  יהודי  של  את המורשת התרבותית 
גדולה  תרומה  אישי  באופן  שתורם  וכמי 
והמורשת  המוסיקה  השירה,  להתפתחות 
המוסיקה  על  שהשפיעו  גווניה,  כל  על 

הישראלית בכלל. 
עמרם  אהרן  של  נלאית  הבלתי  פעילותו 
עם  התעצמה  התימנית  התרבות  לשימור 
השנים. שאיפתו הייתה להפיצה ולהביאה 
לידיעת הכלל. על כן נענה להזמנות לקיים 
הקשורים  נושאים  על  ולהרצות  כנסים 

במורשת יהודי תימן.
שנות  סוף  ועד  האלה  השנים  כל  במשך 
ליצור.  עמרם  אהרן  המשיך  התשעים 
יצירות  וביצע  הלחין  שירים,  כתב  הוא 
עשרות  הקליט  כן  כמו  ומגוונות.  רבות 
שהופצו  דיסקים,  מכן  ולאחר  תקליטים, 
ראשון  דור  הקים  הוא  ובעולם.  בארץ 
בעקבותיו  שהולכים  מבצעים,  של  ושני 
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דרך,  מורה  היום  עד  להם  משמש  והוא 
זמרים  יוצרים,  ביניהם   - לחיקוי  ומודל 
ולהקות. שיריו ולחניו זכו להכרה עולמית. 
זמרים רבים  ידי  על  ולחניו הושרו  שיריו 
יזהר  ז"ל,  חזה  עפרה  כגון:  ומוכשרים, 
ציון  אדלר,  שלישית  שרעבי,  בועז  כהן, 
זכו  כן  כמו  ועוד.  צנעני  מרגלית  גולן, 
שיריו ולחניו לשבח ע"י בכירי המעבדים 

המוסיקאליים בארץ ובעולם. 
המסורתיים  ולחניו  שיריו  למאות  בנוסף 
והעממיים: לשבת ולאירועים משפחתיים, 
גברים(,  )שירת  ושירת קודש  נשים  שירת 
אמירת  נוסח  את  עמרם  אהרן  הקליט 
ויום  השנה  ראש  תפילות  הסליחות, 
השירים,  שיר  מגילת  ומועד,  חג  כיפור, 
פסח  של  הגדה  אסתר,  מגילת  קהלת, 
וספר תהילים בשלמותו. דר' יהודה עמיר, 
את  מכנה  בר-אילן,  באוניברסיטת  מרצה 
ואת  תימן,  זמירות  נעים   - עמרם  אהרן 
ספרו "דיואן שירים אשורר" - יהלום נוסף 
"אין  מוסיף:  הוא  עליו  יצירותיו.  בכתר 
תרבותי   - סמל  הינו  עמרם  אהרן  ספק, 

מוסיקלי רב-עצמה ורב השפעה". 
ועיון  מחקר  בעבודות  החל   1983 בשנת 
התורה".  "וזאת  והמקיף  הכביר  למפעלו 
הוא בחן ובדק את מירב המסורות שהיו 
בתימן, מהן כתבי יד שנכתבו לפני מאות 
שנים, ואת מה שכתבו עליהן חוקרים בני 
זמננו, כגון: מרדכי ברויאר, קורן ואחרים. 
כמו כן עיין בכתבי יד עתיקים המצויים 
בספריות בארץ ובעולם וכתבי יד פרטיים, 
ערך  בעניין,  המבינים  רבנים  עם  התייעץ 
בדקדוק  בניקוד,  בטעמים,  השוואות 
מירב  לפי  קריאתו  את  וקבע  ובפיסוק, 
ההכרעות, שהיא מסורת הקריאה הנכונה 
בשני  יצא  הספר  עולם.  מדורות  בתימן 
בראשית  א.  וצבעוניים:  מהודרים  כרכים 

ושמות ב. ויקרא במדבר ודברים.
בעלת  הייחודית,  תרומתו  סיכום  להלן 
ערך תרבותי, של אהרון עמרם, בתחומים 

שונים: 
ומלחין  משורר  יוצר,  כזמר,  תרומתו   .1
היהודי-תימני,  הזמר  להתפתחות 
העברי  בזמר  והשתלבותו  השפעתו 

והים-תיכוני המודרני. 
בכנפיה  נושאת  עמרם  אהרן  של  שירתו 
מוטיבים שונים, כגון: אדם, טבע, גבורה, 
הוא  בזה.  וכיוצא  ערגה  סבל,  אהבה, 
שהאל  כזמר,  רק  לא  זו  בשירה  מצטיין 

גם  אלא  ומרנין,  רגיש  ערב,  בקול  חננו 
אשר  שיריו,  ומשורר.  מלחין  אמן  כחזן, 
רוכזו בנובמבר 2011 בספר "דיואן שירים 
אשורר", הושרו ומושרים כיום בפיהם של 

זמרים רבים. 
2. מפעלו של אהרן עמרם לשימור, תיעוד 
התפילות  התורה,  נעימות  של  והקלטה 
והפיוטים המסורתיים של יהדות תימן 

)על גבי יותר מ- 100 אריכי נגן(. 
תרומתו הגדולה של אהרן עמרם בהקלטת 
נעימות   13 )השלם( המכיל  ספר תהילים 
רק  מצטמצמת  אינה  שונות,  עתיקות 
בנעימות המרנינות והמרגשות, אלא בעצם 
ספר  טעמי  ובפיסוק  המדויקת  ההגייה 
תהילים שהם שונים מכל טעמי המקרא, 
ומכונים בפינו טעמי 'אמת' )איוב, משלי, 
תהילים(. כמו כן הקלטת חמישה חומשי 
תורה, קהלת, שיר השירים, מגילת אסתר, 
תפילות, ברכות ועוד, בטעמים על פי נוסח 
יהודי תימן המהווים מקור ללימוד ושינון 

לכל. 
3. גולת הכותרת - מחקרו המקיף והיחיד 
במינו של אהרון עמרם בבדיקת עשרות 
כתבי יד נדירים, מהם תימניים קדומים 
בנושא שפת המקרא העתיקה, הניקוד, 
תימן,  יהדות  של  והמסורת  הטעמים 
הוצאה  ע"י  לציבור  ממצאיו  והנחלת 
"וזאת  )תאג'(  תורה  כתר  של  לאור 
 .2005 בשנת  בישראל  נדפס  התורה", 
מהודרים  כרכים  בשני  כאמור,  שיצא, 
יד  כתבי  ע"פ  מעולה,  ובאיכות  בצבעים 
והעתקים  בשנים  מאות  מלפני  עתיקים 
אלו  בספרים  אשר.  בן  של  היד  מכתב 
הגרסה  והשוואה,  עיון  לאחר  הובאה, 
תאג'(  )ביחיד:  התיג'אן  ברוב  המקורית 

השמורה בידי יהודי תימן מדורי דורות. 
בספר מצויים זה בצד זה: התורה, תרגום 
ההפטריות,  סופרים,  תיקון  אונקלוס, 
הדקדוק  וחלק  עוזיאל  בן  יונתן  תרגום 
באותיות  ומתוקן  מסודר  מוגה,  ערוך,   -

נאות ומאירות עיניים. 
מלמדת  אתנומוסיקולוגית,  שי,  יעל  ד"ר 
במחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר אילן, 
המוסיקלי  החינוך  על  מרכזת  ומפקחת 
במשרד החינוך, כותבת על מכלול יצירתו 
של אהרן עמרם: "מפעל התיעוד והשימור 
שנים  יובל  במהלך  עמרם,  אהרן  שפיתח 
חושף את צפונות התרבות של קהילת יהודי 
תימן ומשמש גשר מרכזי להמשכיותה של 

במקום  ולמיקומה  יומין  עתיקת  מסורת 
מרכזי בחיי התרבות בארץ". 

בבריאות  עמרם  אהרן  יבורך  זה  כל  על   
יצירה  והמשך  ימים  אריכות  טובה, 

פורייה. 

ַמּבָט לְַמעְלָה
מאת זכריה אריה
מושב גאולי תימן

כֻּלִים ַהָּׁשַמיִם ְתּ
ַצִחים נְִקּיִם

ְׁשטּופֵי ּגְָׁשִמים.

ָּבָרִקיעַ ַהּכָחֹל
ִּכצְבּוִעים ּבְִמכְחֹול

ִצּפֹוִרים ּבְָמחֹול.

ת ֶאבְָרה ֲחִסידָה ֲאֻרכַּ
ֲאנָפַת ּבֶֹקר לְַבּנָה

ּבֵינֵיֶהן יֹונָה צְחֹוָרה.

ְמַרֲחפֹות ּבְִמבְנֶה ֻמְׁשלָם
לְַמעְלָה ֵאי-ָׁשם

ּדֹוָאה ַהֲחִסידָה ֵמעַל ּכֻּלָם.

ָהֲאנָפָה, ּכְכֶֶתם ֹלבֶן
ָׁשָטה לָּה ּכְעָב ָקטֹן

עָב ּבֶן עָנָן.

ַהּיֹונָה ַהּצְחֹוָרה ְמַמֶהֶרת
ִּבזְִריזּות ּכְנָפֶיָה ְמנַפְנֶפֶת

ּבֶן זּוגָּה ְמַרּדֶפֶת.

ִּבצְָבִעים ַמְרִהיִבים ַהֶּקֶׁשת
ַהָּׁשַמיִם ְמַקֶּׁשֶטת

ִקּׁשּוט ְמלֶאכֶת ְמַחֶּׁשבֶת.

ּכְָך ָּבָרא ָהֵאל עֹולָמֹו
יִֹפי וְָהדָר ֵאין ּכְמֹותֹו

ּכָל נִבְָרא ִּבְמקֹומֹו.

וְָאנּו ּבְנִי ָהָאדָם וְָהֲאדָָמה 
ִקַּבלְנּו יְקּום ֻמְׁשלָם ּכֹה מֹוִריק
וְַהִּמצְוָה ֶאָחת לְָשְמרֹו לְעֹולָם.
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האשליה שבריחוף המילים
מאת מנחם מ' פאלק

על הספר "ָמגֵן ַמְׁשלֶה", וֵרֹונִיָקה ָּבלַאז'
עברית-רומנית  דו-לשונית  מהדורה 

בתרגומו של מנחם מ' פאלק,
עמ'.   96  ,2011 ישראל,  צור-אות,  הוצאת 
לפני כשנה פגשתי את המשוררת והשדרנית 
וֵרֹונִיָקה  שברומניה,  ִטיִמישֹוָאַרה  מהעיר 
ָּבלַאז' בכנס בהונגריה. שמחתי לפגוש שם 
מישהו, ששפת אמו רומנית, כמו שלי, חוץ 
מהמארח כמובן, שדובר רומנית בסיסית.

החלפנו בינינו ספרים ועד מהרה התברר לי 
שהיא מוכרת בארצה ובמדינות נוספות.

הכנס השני "מילים מחברות מעבר לימים", 
שאורגן ע"י המשורר והמתרגם ארון גאל, 
ספר  להשיק  נאותה  הזדמנות  גם  היווה 
וֵרֹונִיָקה, שתורגם להונגרית  דו-לשוני של 

ע"י ארון גל.
ומשוררת  סופרת  היא  בלאז',  ורוניקה 
ילידת רומניה. פירסמה עד כה מעל עשרים 
מישדרים  מפיקת  היא  כן,  כמו  ספרים. 
ברדיו ובטלוויזיה, חברת איגוד הסופרים 
הכותבים  הסופרים  אגודת  הרומנים, 
ובמונטריאול,  בקוויבק  הרומנית  בשפה 
באוסטריה  "אוט-פרו-רום"  אגודת 
והאגודה הבינלאומית "אטאנור" שמרכזה 

ברומא.
ברית- של  המצוינות  פרס  כלת  היא 

 ,)2000( טימישווארה  סניף  המועצות, 
זכתה בפרס הפסטיבל הבינלאומי לשירה 
 )2008( ברומא  ליאגרו"  די  לואיג'י  "דון 
די  "סיטה  האקדמיה  יקירת  ובאות 

רומא")2008(.
סיפורים,  יותר!",  תמשוך  "אל  מספריה: 
המלאך  "עם   ,)1993( צרפתית  מהדורה 
רומנית- דו-לשונית,  מהדורה  בחריש", 

ספר  הקפה",  "בוטיק   ,)1997( אנגלית, 
וינה  רומן,  "באלטזרה",   ,)2000( שירים 
)2001(. מהדורה איטלקית )2005(, "שבע 
תרגום  סיפורים,  החיים",  את  פעמים 
לגרמנית, )2003(, "קרנבל הגברות", רומן, 
פיוטית,  פרוזה  צפונית",  השמש  "בינינו, 
דו- מהדורה  אזרחי",  בלבוש  "שירים 

לשונית, רומנית-אנגלית, "פאזל ונציאני", 
ראיונות  "אראופאגוס",   ,)2008( סיפורים 
מחברת  הרומנית,  הגולה  מן  סופרים  עם 

קביים",  על  "פירואט  מיחאי,  קריסטינה 
ספר שירים, במהדורה דו-לשונית, רומנית-

גרמנית, )2009(.
שירים  קריאת  לאחר  הכנס,  מימי  באחד 
על-ידי המשתתפים בלשונם, ובידי שחקן 
וֵרֹונִיָקה  התיישבנו,  בהונגרית,  מקצועי 
שיר  לי  הראתה  והיא  ספסל  על  ואני, 
לזכר  לבודפשט,  הגעתה  ביום  שכתבה 
קודם  שנים  שלוש  שנפתר  האהוב  בעלה 

לכן, "ֲאוִיר עָכּור ּבְּבּודָּפְֶׂשט".
דיבר אלי,  והשיר  לב,  הקשבתי בתשומת 
כמו רבים משיריה האחרים שקראתי או 
שמעתי באותם הימים. ביקשתיה לקרוא 
תרגמתי  לקריאתה,  ובמקביל  לאט,  שוב, 
ברור  לה.  וקראתי  לעברית,  השיר  את 
שהיא לא הבינה את השפה העברית, אך 
שההסעה  עד  לאוזניה.  ערבו  הצלילים 
הספקתי  למשכנינו,  אותנו  לקחת  הגיעה 
לתרגם עוד שיר, בימים הבאים, עד תום 

הכנס תרגמתי עוד שניים.
לאחר חזרתו של כל אחד מאיתנו לארצו, 

נשארנו בקשר אינטרנטי, דרך המייל.
שהתרגומים  הימים  באותם  חשבתי  לא 
בהונגריה יהפכו עם הזמן לספר דו-לשוני, 
רומני-עברי. אך זה קרה, דבר שהוכיח את 
בין  מחברות  שמילים  הכנס,  של  התיזה 

שפות ובין עמים.

שני  ומתוך  ממני  חזקות  היו  המילים 
ממנה  שקיבלתי  דו-לשוניים  ספרים 
שהפכו  שירים  מספר  ותרגמתי  קיבצתי 
כעבור מספר חודשים לספר "ָמגֵן ַמְׁשלֶה". 
לקורא  זה,  בספר  להביא  מקווה  אני 
זווית  עוד  שירה,  של  סוג  עוד  הישראלי 
את  להעשיר  בכך  ואולי  מהנכר,  פואטית 

המגוון הרב הנחשף בפני אוהבי השירה.
שירה זו שונה מהשירה המוכרת והנכתבת 
מעט  לא  בה  יש  הנוכחי.  בדור  בארץ 
אלמנטים נוצריים, שמהווים רובד מיוחד, 

אליו לא אתייחס במאמר זה.
יש קסם רב בשירים והם כמו קוראים לך 
לפענח אותם. המשוררת שולטת במילים 
וכמו במטה קסם הופכת אותם ממקבצים 
של מילים בודדות למטאפורות ייחודיות. 
אתה חש בתנועה מתמדת, בעיקר מלמטה 
בין  נע  אתה  חזרה.  ולפעמים  למעלה, 
לגן-העדן,  ולפעמים  לשמימי,  הארצי 
כשמסביבך תפגוש פעם הלך סתמי, פעם 
לקוחות  דמויות  פעם  תנ"כיות,  דמויות 
ממשיות  דמויות  ופעם  הביניים,  מימי 

שהיו מוכרות לכותבת.
היא  לעינינו  המצטיירת  התפאורה 
האדמה  בין  עובר  והקורא  תיאטרלית, 
המוצקה לים, בין החול להררי קרח, בין 

הממשי להזוי, המדומיין.
המעברים האלו, כאשר מאחוריהם תפיסת 
עולם בוגרת ומפוקחת יוצרים שירה טובה 

ואיכותית.
המציאות  את  המתארות  המילים 
והשמימית  הארצית  החושית-אל-חושית, 
והמעבר ביניהן, משמשות לכותבת מגן לא 
ָמגֵן ַמְׁשלֶה, כפי שמעיד גם השם  אמיתי, 

שנבחר לספר.
אתעכב כאן על מספר דוגמאות מהשירים 
שכל  לציין  רוצה  אני  עוד  המתורגמים. 
מחולק  ואינו  אחת,  המשכיות  הוא  שיר 
מקשת  מבטאים  אינם  והשירים  לבתים, 
בשירתה  רבות  פנים  אלא  אחת  נושאים 

של היוצרת.
השיר הראשון שבחרתי הוא "אוויר עכור 
ביום  נכתב  שציינתי,  וכפי  בבודפשט", 
ולמחרת,  להונגריה,  המשוררת  הגיעה  בו 
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מיד  נגע  הוא  אותו,  לי  הקריאה  כאשר 
לליבי ותרגמתי אותו מתוך דחף ספונטאני, 

במקום.
ֲאוִיר עָכּור ּבְּבּודָּפְֶׂשט

ִּבְרחֹוב ַצר ּבְּבּודָּפְֶׂשט / ַהַּקיִץ נַָמס ּבְיֵָדינו 
עַל  ָׁשְמרּו  ֻמְדָאגִים,   / וְָׁשִבים  וְעֹובְִרים   /
הֹוִפיעַ  ּבֵינֵיֶהם   / ִמּזֶה.  זֶה   / ִהְרהּוֵריֶהם 
ּגֶבֶר עַל אֹופַּנַיִם / לָבּוׁש ּבְֻחלְָצה / ּכְמֹו   /
ֶׁשּלְָך / ּכְֶׁשָהיִיָת עֲַדיִן עַל ַהַּקְרַקע. / לְֶרגַע 
נִזְעְַקִּתי / ְׂשֵמָחה, ּבְעָבְִרי / ּדֶֶרְך ַהַּמְחָׁשבֹות 
 / אֹוִתי  ֶׁשִּתְרֶאה  ִצִּפיִתי   / ָהֲאֵחִרים.  ֶׁשל 
ִקּוִיִתי ֶׁשּנִלְַמד / עֹוד ַקיִץ ּבְעַל-ּפֶה / ּונְַׂשֵחק 
 / ַמְחָׁשבֹות.  ֶׁשל  ָׁשלֵם  ּכֹוכָב   / ּבְרּולֶָטה   /
נְִׁשֶאֶרת  ֲאנִי   / ֶהעָכּור.  ָּבֲאוִיר   / נֱֶעלְַמָּת 
וְכֹוכַב   / / ַקיִץ  ִּבבְִדידּות   / לְִהְתּפֹוגֵג  ּכְֵדי 

ַמְחָׁשבֹות / ּבְּבּודָּפְֶׂשט.
עמ' 28

יום-יומי,  רגיל,  ממצב  מתחיל  השיר 
ברחוב צר בבודפשט. חלק גדול מהרחובות 
בערים הגדולות ברומניה והונגריה דומות 
הן בסוגי המבנים והן סדר ובניקיון בהם. 
מדגישה את  לכן אמירתה של המשוררת 
תחושה  לה  נותן  הזה  שהרחוב  העובדה 
מוכרת וחמה. היא משליכה את הרהוריה 
על העוברים ושבים, בגלל שהאזור משרה 
נמשכת  הזו  הביתיות  ביתית.  אוירה 
על  גבר  רואה  היא  כאשר  ומתחזקת 
אופניים עם חולצה הדומה לחולצתו של 
שמאשש  דבר  שמחה  כולה  היא  אהובה. 
שדרך  ההשלכה  קודם,  שניחשנו  מה  את 
האחרים עוברות גם מחשבותיה. עד כאן 
זה החלק הארצי, הזיכרונות שלא מרפים. 
שבראשה.  לעולמות  מפליגה  היא  מכאן 
היא מרגישה כאילו הוא במקום ושניהם 
ספציפי  דבר  לא  הקיץ,  את  יחד  ילמדו 
אחד, אלא את כל מה שהקיץ מציע. הם 
ישחקו רולטה )לא ברור אם שיחקו רולטה 
החיים(,  לרולטת  הוא  הרמז  או  בעבר 
שלם  לכוכב  שתצטרף  עמומה  רולטה 
שחלקן  שלה,  מחשבותיה  מחשבות.  של 
כנראה  התאחדו  פרסוניפיקציה,  עברו 
עם שלו )שנמצא בשמים, על-פי האמונה 
בגלגול נשמות(, ויחד עם מחשבות אחרות 
אולי  מחשבות.  של  שלם  לכוכב  הופכות 
לכוכב  והפך  שאבד  האהוב  הוא  הכוכב 
בזכות מחשבותיה, עלה למעלה. התנועה 
והרכיבה  שלה  ההליכה  של  האופקית 
על האופניים של האיש הזר המזכיר את 
אהובה, הפכו לתנועה אנכית כלפי מעלה. 

מרגע זה, הכוכב מתחיל להתפוגג, להעלם 
החום,  של  וכנראה  הקיץ,  של  בעכירות 
במחשבות של העוברים ושבים המודאגים, 
למעלה,  ונעלמו  השיר  בראשית  שפגשנו 

בכוכב המחשבות.
בראשה חזר הזיכרון, רגע אחד מן העבר, 
רגע שהצליח להפיג את העכירות ולהחזיר 
את הגעגועים לעבר הארצי, הפשוט, החי 

עדיין בליבה.
ארצי,  יחסית,  פשוט  שיר  שזהו  למרות 
המחשבות  במוטיב  השימוש  מאוד,  רגשי 
כמשמשות להשלכה בין העוברים ושבים 
שלם,  לכוכב  להפיכתן  ועד  המודאגים, 
ככוכב  אהובה  אל  יחסה  השלכת  ובזאת 
עבורה, שימוש זה הופך את השיר למשהו 
אהובו/אהובתו  את  שאיבד  אוהב  שכל 
יכול להזדהות איתו, יכול להרגיש כמעט 

שהוא ביטא את רגשותיו.
שונים  אלמנטים  נפגוש  הבאים  בשירים 
וחדשים במגוון שירתה של וֵרֹונִיָקה ָּבלַאז'.

ּפָנִים ְׂשֵמחֹות
ּבְֶאְמַצע ְסעּודָה / ִמזְמֹור ַהִּצּפֹור ַהְּמפֶֻחֶדת 
 / ָהעֶֶרב  סֹועֲֵדי  ּגֹוַרל  ֶאת   / ִהְׁשִמיץ   /
ֶׁשָּׁשרּו   / לְִׁשכְרּות  ַאֲהָבה  ּבֵין   / ַהחֹולְִפים 
 / לְֻּׁשלְַחן  ִהצְָטֵרף  ַהֵהלְֶך,  ַאָּתה  ּבֹוא   /
ַהּבְתּולֹות / וְַקנְַקּנֵי ַהּיַיִן / ְׂשבֵעֵי ַהֻחִּקים, 
/ ַרּבֹות  ַהּגֲַאוָה  עָצְַמת  ֶאת   / נְִׁשֶּתה  ּבֹואּו 
ֶׁשִהְׁשַּתְחְררּו   / ַסּכָנֹות   / ּבְַדְרּכֵנּו  ָרִאינּו 
 / ַהִּתְקוָה;  ֶאת   / ִהִּצילּו   / ֵמְרצּועֹוֵתיֶהן 
ּבֹואֹו נְַחֹלק ֶאת יֹום ָהַאֲחִרית / ּכְמֹו ַאִחים 
/ ֲאנִי ַמפְִציר ָּבכֶם / לִגְמֹל לִַּתְחּכּום / ֶׁשל 
ִהּנֵה  ַהִּצּפֹור,   / ַהָּמוֶת  ֶאת  ַקּלְלּו   / ָהעֶֶרב 
 / וְלַָרע  לַּטֹוב   / ֵמַהַּקנְַקּנִים  ׁשֹוָתה  ִהיא 

ָׁשָרה / ּוַמְתִחילָה לָמּות / ּכְנֶפֶׁש ָהָאדָם. 
)8 ביוני 2009( עמ' 46

השיר הזה נכתב באווירה ימי ביניימית או 
טרום המאה העשרים. הוא יכול להתרחש 
לרגע  חונים  שבו  מרוחק,  בכפר  בפונדק 
צימאונם  להרוות  ועוצרים  נוודים  מספר 
השיר  המקומיות.  בנשים  ותשוקתם  ביין 
פותח ומסיים בציפור, שהיא סמל הנוודות, 
המשמיצה  הציפור  הופעת  החופש.  סמל 
את  יוצר  השיר  בסוף  ומתה  בפתיחה 
סגנון  הנוודים  של  המטפורית  המסגרת 
כפי  ההוללות  חיי  על  והתשלום  חייהן 
שהם נרמזים כאן. שני מעגלים מקבילים 
כשני רבדים לשיר. באופן מקביל נענשים 
אלו ואלו על המידות הרעות, השמצה מול 
גאווה, הפרת חוקים, הנאה מחופש ללא 

גבולות ועוד. 
בזמן  הייתה  התנועה  הקודם  בשיר  אם 
אחורה ובמרחב כלפי מעלה, הרי כאן הכל 
מתרחש כביכול בעבר, שהוא הוא ההווה 
השירי, והתנועה האנכית באה מההקבלה 

לציפור, ברובד השני, האלגורי.
אם בשיר הראשון היינו בקרקע הרגשית, 
ובשיר  החברתית,  לקרקע  עברנו  בשני 
חדש,  אחד,  כיוון  עוד  נמצא  השלישי, 

לעומת הקודמים.
הוא  עוד ששמו של השיר הראשון  נזכיר 
ציון עובדתי למתרחש בשיר. השיר השני 
השם הוא אשלייתי, אירוני, המתאר את 
מה שאמור לקרות לאנשים, פנים שמחות 
הציפור,  של  המסגרת  אך  והוללות,  ביין 
האירוניה  את  מעניקה  דיברנו,  עליה 

והציניות האמיתיות של השיר.
ַמלְָאְך עִם ּכַנְפֵי ֶקַרח

 / ּדְַרּכו  ִאּבֵד  ַהַּמלְָאְך   / ִהְתַרּגַלְִּתי;  ּכְָבר 
נִָּׂשא   / ּכָבּול,  לְִהיֹות  מּוכָן   / אֹו  ְמזְַמזֵם 
ִּבכְלּוב / מּול ַמָּבִטים ִמְתּגִָרים / ּבְהֹופָעַת 
ַהִּקְרָקס. / ָקָרה ּגַם / ֶׁשּנְִרּדַם ּבְֶאְמַצע ַהּיֹום 
)ַאְך עֲַדיִן  זָָרה / אֹו עַל לִֶחי /  / עַל ּכֵָתף 
ָהיָה ְמָׁשֵרת אֹוִתי, / לְפָחֹות, ִמּדֵי ּפַעַם(. / 
ִסּיּוָטיו / ֵאין לְַקּנֵא ָּבֶהם; / ֵהִקיץ ְּתִדירֹות, 
יַָרק ֵאׁש / ּדֶֶרְך ָהַאף, ּדֶֶרְך ַהּפֶה, / זִֵּמן ֶאת 
ִהְרִטיב,   / ֵמֵהיכָן(  יַָדע  )ַרק הּוא   / ַהּגֶֶׁשם 
ָׁשַטף ֶאת ּכְנָפָיו / ּכְמֹו ָהיּו ּכְָבִסים; / זֶהּו, 
עֲצֹור ֶאת ַהַּמיִם! / עֲֵׂשה לִי טֹוָבה, טֹוב ֱהיֵה! 
/ ִּבַּקְׁשִּתיו. / ֲאָחִדים לְָקחּו אֹותֹו / ִמְּתִפּלָה 
 / ַהּיֹום-יֹוִמי   / ַהּלֶֶחם  ֶאת  / ִקּבֵל  לְזִלְזּול 
ּוִמּלִים יָפֹות / )ּתֹוְמכֹות ּבְדּויֹות / לְַאְׁשלָיַת 
ָהַאֲהָבה( / עַד ֲאֶׁשר / ּבְתֹוְך ַסעֲַרת ַהֶּׁשלֶג / 
ּוִמּלִים נְפּולֹות / ֵמַהּנֶַצח / ּכָנָף ַאַחת נְִקְרעָה 
/ )זֶה ּכֹוֵאב?(. / ַהַּמלְָאְך ֵהֵחל / לְִהְתלֹונֵן 
/ )לַָמד ִמּבְנֵי ָהָאדָם / לְִהְתעַּצֵב(; / ּכֲַאֶׁשר 
ֹלא יָכֹל ָהיָה לְַהְמִׁשיְך / ָהיָה ּגֹונֵב ַאּגִָסים / 
ּכְֵדי לִצְלֹות אֹוָתם / ַּתַחת ַהּכָנָף, ּכְִמְׂשָחק / 
ּבֹוכֶה / ֶהְחלְַטִּתי לְִתּפֹר / ֶאת ּכְנָפֹו ַהחֹולָה; 
/ ֲאנִי ְמעְַרּבֶבֶת ִטיַח / ֵמעַל ִׁשבְעָה ִקירֹות 
/ וְהּוא הֹופְֵך לְסּופָה / ֶׁשל ָאָבק ַמְחנִיק / 
"ּבֹוא, ַאָּתה, ַאל ִּתּכָנַע" / ֲאנִי אֹוֶמֶרת לֹו / 
ֲאנִי ַמעֲִמיָסה אֹותֹו עַל ּכְֵתִפי ַהְּׂשָמאלִית / 
נֹוֶׁשֶמת ִּבכְבֵדּות ּבְַדְרִּכי ֶאל ְמקֹום ַהְּׁשלָגִים 
 / לֹו  לְָהִכין  ּכְֵדי   / ּכְֻחּלִים   / ַהּלְָבנִים-   /
ּכָנָף נֹוֶספֶת / ַהלְוַאי ֶׁשֹּלא יֵֵרד ּגֶֶׁשם / ֶׁשֹּלא 
יִָמיס ֶאת ַהּכָנָף / ֲאנִי אֹוֶמֶרת לְעַצְִמי, / ַאְך 

ַהַּמלְָאְך הֹופְֵך לְנֶגֶד עֵינַי / לְגֶזַע עֵץ.
עמ' 58 
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מפתיע  שם  בעל  הוא  השלישי  השיר 
ראשית,  קודם.  שפגשנו  מה  לעומת 
ארץ  או  שמיים  ברור,  לא  במקום  אנו 
קסמים. הרי מדובר במלאך. בשירה יכול 
מלאכים,  עולם  של  תאור  הכל,  להיות 
אך  דימויים.  מלאכים,  של  מטאפורות 
המלאך שלפנינו הוא בעל כנפי קרח. )יש 
להניח שבישראל לא היו כותבים על כנפי 
נדיר,  כה  מוצר  הוא  שקרח  כיוון  קרח, 
הונגריה,  או  רומניה  כמו  בארצות  אך 
הוא פוקד את המקום בכל חורף, למספר 
מצטיירות  בעיני  מה,  משום  חודשים. 
השם,  קריאת  עם  כשקופות.  הכנפיים 
אני נכנס לתחושת עולם של אגדות. כבר 
האנשה  המלאך  מקבל  השיר  בתחילת 
דרכו.  "מאבד"  והוא  )פרסוניפיקציה(, 
הוא כמו חיית מחמד שמוכנה אף להיות 
כבולה בכלוב בקרקס. לפעמים אף מניח 
בשיר.  הדוברת  של  כתפה  על  ראשו  את 
יוצרות מצב של  יחד  שתי האמירות גם 
הסובב  מלאך  של  האחד  רבדים,  שני 
בעולם ומסקרן אותנו, ורובד שני, שאולי 
יתפתח בהמשך, ילד שהדוברת קוראת לו 
קוראות  דאגניות  שאמהות  )כמו  מלאך 

לילדיהן לפעמים(.
והדמות  לקרוא  ממשיכים  אנו  והנה 
יותר  נוטה  היא  המלאך  של  המתפתחת 
את  מזמנת  אש,  יורקת  כועסת,  לשטן, 
הגשם. הדובר בשיר מנסה ליצור דו-שיח 
האחרים  טוב.  להיות  לו  קורא  איתו, 
מסביב התייחסו אליו כמו למוצג קרקסי 
של  משלות  ומילים  אוכל  לו  נתנו  אחר, 
היפות  בשורות  בדרכם.  והמשיכו  אהבה, 
 / ֵמַהּנֶַצח   / נְפּולֹות  ּוִמּלִים   " הבאות 
בין  הכותבת  מחברת  נְִקְרעָה"  ַאַחת  ּכָנָף 
המילים המשלות לבין הכאב הארצי של 
)כי  כואב  אם  שואלת  היא  הזה.  המלאך 
למלאך אולי לא צריך לכאוב(, אך העובדה 
שהוא למד מבני האדם להתלונן מחזירה 
זאת  שבכל  לחשוב  האופציה  את  לנו 
דרך  אף  מוצא  הוא  בילד-מלאך.  מדובר 
לנצל את חולשתו ולצלות אגס תחת כנפו 
ובעולם  מעדן(.  נחשב  צלוי  )אגס  הפגועה 
זה, השרוי בין שמיים ומלאך, לבין ארץ, 
את  הקשר,  את  ותופרת  יוצרת  הדוברת, 
הכנף הסמלית. אולי זה ייתן לו אפשרות 
הוא  בה  לאופקית,  נוסף  אנכית  לתנועה 
אחת  כנף  בעל  רק  הוא  כאשר  מוגבל, 

בריאה.

מֹוִטיב ֵמַהֵּספֶר ַהּיָָׁשן
ִאּיֹוב, ָקרֹוב לְוַּדַאי / יָכֹל ָהיָה לְַהּגִיעַ / עַל 
ּגַּבֵי ּכְֵאבֹו עַד ַהָּׁשַמיִם, / ּדֶֶרְך ָהַאֲהָבה / יָכֹל 
ָהיְָתה   / וְַהִּמּלָה   / לִפְָרִקים  לָמּות   / ָהיָה 
ּבְִריַאת  ִעם  ֶׁשּנֶֶאְמָרה  זֹו   / אֹותֹו  ְמַחּיָה 
ַׁשְרִביט,  לְֹלא   / ּבְפַַחד,  ֶׁשּבְֻּטָאה   / ָהעֹולָם 
/ לְֹלא קֹולֹות ֲחצֹוצְָרה, / ִאּיֹוב, לְַבד ַּבּגֶֶׁשם 
 / ַמִּתיָׁשה   / לְעֵדּות   / לִי  / ָקָרא  ֶאֶמׁש   /
אּוטֹוִּפית  ְסִפינָה  עַל   / ִהְתַרַחְקִּתי  ּבְלֵאּות 
/ ֶׁשל ִמּלִים / ָצפֹות / ּבֵין ַהִּמְׁשּפָט ַהּגָדֹול 

/ וְַהִּׁשיר
 עמ' 70

מתייחס  לעיין  רציתי  בו  הנוסף  השיר 
למוטיב מהתנ"ך, או בפי הכותבת, "הספר 
אלא  ספר,  סתם  לא  בוחרת  היא  הישן". 
זה שבו נמצא איוב המיוסר. גם בשירים 
הקודמים פגשנו דמויות שוליים, דמויות 
לסבול  שאמורה  הדמות  וכאן  סובלות, 
ויפה  עדינה  צורה  באיזו  מכולם.  יותר 
מתארת הכותבת את כאבו: " ִאּיֹוב, ָקרֹוב 
לְוַּדַאי / יָכֹל ָהיָה לְַהּגִיעַ / עַל ּגַּבֵי ּכְֵאבֹו עַד 
שפגשנו  האנכית  התנועה  שוב  ַהָּׁשַמיִם". 
במטפוריקה  הפעם  קודמים,  בשירים 
שונה. האהבה יכלה להרוג אותו והמילה 
אלו  אותו.  להציל  יכלה  הבראשיתית 
עוצמות  למילים,  לרגשות,  יש  עוצמות 

אלוהיות, תכונות כמעט מטה-פיסיות. 
ענקית,  מיתית  דמות  זה,  איוב  גם  והנה, 
כדי  הכותבת,  המילים,  לנציגת  קורא 
שתעיד לטובתו. מה גדולה כוחה של המילה 
אוטופית  ספינה  על  והיא,  זה.  שיר  לפי 
בורחת,  ממנו,  מתרחקת  מילים,  שעשויה 
שבראשית  בזמן  אופקי,  בכיוון  מפליגה 
למעלה  לנוע  היה  יכול  איוב  הוא,  השיר 
בכיוונים  הולכים  שניהם  הכאב.  גבי  על 
שונים. אולי זו הדרך לומר שלמרות הכל, 
אינן  הן  אהבה,  במילות  השימוש  למרות 
להגיע  הכאב,  את  לעצור  לכסות,  יכולות 

אליו, כי כיוונן שונה.
ַהפְלָגֹות

ּבֹואֹו נְִרֶאה / ֶאת ְׁשעֹון ַהַהפְלָגָה / לְעֵבֶר / 
ּגִיזַת ַהּזָָהב. / ִהְמַּתנְִּתי לִיִציַאת / ַהּזִכְרֹונֹות, 
ַּתַחת ָהִריִסים / ְמֻקָּבִעים / ּכְמֹו ֲחזָזִּיֹות / 
ֶׁשֵאינַם מֹוְׁשכֹות יֶֶתר עַל ַהִּמּדָה / ֶאת ּבֹונֵי 
ַהְּסִפינֹות. / ָהיּו לֶָהם עֹוד ְקלָלֹות / ֲאָחדֹות 
/ ּוַמְסְמִרים / לְִדּפֹק עַל סּולְיַת ַהּיָם / ִאיׁש 
ֵמַהּנֹוכִָחים / ֹלא יַָדע ֶׁשּלְֶאָחד ֵמֶהם / יָלְּדָה 
וְַהִּדְמיֹון  ַהּדְמּות  לְִפי   / ַּבת-יָם   / ָהִאָּׁשה 
 / לִנְּגֹס  ִהְמִׁשיכּו  ּכֻּלָם   / ֲחלֹומֹוָתיו.  ֶׁשל   /

ִּבבְַׂשר ַהּלַיְלָה ַהְּמֻקָּמט / ּבְִתְקוָה ֶׁשּזֶאּוס, / 
ּכְנֶגֶד ִׁשבְֵחי ַהּכָבֹוד / וְִסְרחֹון ַהּזִּיּוף, / יְַרֶאה 
לֶָהם ֵהיכָן נְִמצֵאת / ַהֵּמיִמּיָה / ַהְּקסּוָמה 
ּדְָרִכים   / ּוַמּפַת   / ַחּיִים  ּבְַמיִם  ַהְּמלֵָאה   /
ּוַמָּטרֹות / עַל / ָהעֹולָם ֶהעִָתיד לְִהְתַהּוֹות.

עמ' 72
ואם קודם פגשנו "ספינה אוטופית", הרי 
ומהאדמה  ממש,  בהפלגה  אנו  זה  בשיר 
והשמים עוברים לים. גם נושא זה קרוב 
הספינה  והנוודים.  הפונדקים  לעולם 
הזאת אמורה להפליג לגיזת הזהב )מצרים 
נאמר  הרי  האם?  לים(.  מעבר  הרחוקה, 
ַהּזִכְרֹונֹות,   / לִיִציַאת  "ִהְמַּתנְִּתי  בהמשך: 
של  הדימוי  ויפה  מעניין  ָהִריִסים".  ַּתַחת 
יצאת הזיכרונות תחת הריסים, אולי דרך 
העיניים. באותו הזמן לבוני הספינות היו 
סולית  על  לדפוק  ומסמרים  קללות  עוד 
הים. מטאפורה נהדרת שבעזרתה הכותבת 
מנסה לעצור את תנועת הספינות, או שמא 
מעניקה נעליים עם סוליות לים עצמו כדי 
שיטיב לנוע... בהמתנה הזאת לתנועה נוצר 
העולם הקסום של האגדה, ואחת מנשות 
המלחים יולדת - בת ים. נוצר כאן מיתוס 
בנות-ים.  ישחו  בו  סוליות  עם  ים  חדש, 
ובת הים היא על-פי חלומותיו של אביה, 
"ּכֻּלָם  הקסם,  את  לעבות  כדי  יורד-הים. 
ַהְּמֻקָּמט",  ַהּלַיְלָה  ִּבבְַׂשר   / לִנְּגֹס  ִהְמִׁשיכּו 
שלמרות  האלים,  אל  לזאוס,  וממתינים 
וזיוף, בכל זאת הוא  שמגישים לו סרחון 
יראה להם מימיה קסומה ובה מים חיים 
שיעזרו להובילם לעולם בהתהוות, לעולם 

עתידי. 
כאן, נראה כמו שהתנועה האופקית נעצרה 
והכניסה  הים  בת  לידת  את  לאפשר  כדי 
לעולם האגדה, ובמקום התנועה האנכית 
כלפי השמים, כאן היא כלפי קרקעית הים 

ואחר-כך כלפי מעלה, לכיוונו של זאוס. 
כך, עברנו כבר את העולם העכשווי,  אם 
משם לעולם הנוודים, עולם התנ"ך והגיענו 

גם לעולם המיתולוגיה היוונית.
ִסּפּור ִמְתנֹועֵעַ

 / ִׁשלְִּדּיִים   / ַמלְָאִכים  ּוִמְסּפָר  ֲאנִי   / יַַחד 
ַהַּביִת  יְׁשּוִבים / עַל ֲאֻרַּבת  נְִׁשָמִתי /  ּכְמֹו 
 / ִמּצֵל   / ָהָרעֹות  ֵמַהּבְׂשֹורֹות   / מּוגָנִים   /
ָהֵאׁש   / ַהּיֵָרַח;  ּבְאֹור  ֶׁשֻּקּצְָצה   / ַהִּצְמִחּיָה 
ּכָבְָתה / ּכֲַאֶׁשר, / יַָרְקנּו ֶאת ַהּלֵָחה / ּבְעֵינֵי 
לֶָהבֹות ָהֵאׁש / ַהּכְֵאב ֶהָחמּוץ / ִמִּׁשעְמּום, / 
ִמּדֵי ּפַעַם / ִׁשַהְקנּו / ַּבּנָָהר ֶהעָמֹק / וְָׁשַאלְנּו 
ֶאת   / מֹוצְִאים  ֶׁשֵאינֶּנּו  זֶה  ֵאיְך   / עַצְֵמנּו 
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ַהּדֶֶרְך / לְַמְמלֶכֶת ַהֲחלֹומֹות / ַרק ַהּזְִריחֹות 
/ ֹלא נֶעֶלְמּו / ּובְכָל זֹאת יֵׁש לֶָהן / ְמַמִּדים 
ְׁשמּוִרים ֵהיֵטב / ֹלא ּבְרּוִרים / ּבְעֵינֵינּו / 
ֶׁשל זְֵאִבים חֹוְׂשפֵי ִׁשּנַיִם / ִׁשלְִּדּיֹות ִּבלְַבד / 
ַמּזִילִים ִּדְמעָה / ּכְמֹו ַהַחּיִים / וְזֹוכְִרים / 

לְִהְׁשַּתֲחוֹות.
עמ' 82 

ומגוונים  מייצגים  בשירים  הדיון  לסיום 
"עולם  בשיר  לרגע  אעצר  זה,  מספר 
מהמוטיבים  כמה  שמזכיר  מתנועע", 

שפגשנו קודם. 
למלאכים,  הכותבת  חוזרת  הזה  בשיר 
איתה  וישובים  שלדיים.  הם  הפעם  אך 
סוריאליסטית  תמונה  הבית.  ארובת  על 
להם,  קרה  שמשהו  כנראה  אופיינית. 
שהפך אותם לשלדיים ויושבים על ארובה 
מכשפות  לנו  מזכירים  )אפילו  איתה 
על  שם,  ודווקא  הילדים(.  ספרי  מאיורי 
רעות,  מבשורות  מוגנים  הם  הארובות, 
את  לכבות  הצליחו  הם  הצמחייה.  מצל 
האש ביריקת ליחה. שוב הם דומים לבעלי 
זאת, מחפשים  עם  ויחד  דמוניים,  כוחות 

את הדרך לחלומות. 
שיניים,  חושפי  לזאבים  דומות  הזריחות 

שאף הם שלדיים )כמו המלאכים בתחילת 
מעגל  שלדים,  מעגל  שסוגר  דבר  השיר(, 
כמו  משתחווים,  מולם  מוות  מראות  של 
צריכים  החיים  אפילו  עצמה.  הכותבת 

ללמוד להשתחוות מול השלדים.
גם פה, התנועה היא בין למטה ללמעלה, 
בין משהו דמוי בתי קברות או מקומות בו 
הזאבים נעים לבין קצה הארובות עליהן 

המלאכים השלדיים.
יותר את התנועה של מאוזן  ישלים  ומה 
מעטה  וליצור  השתחוות,  מאשר  ומאונך 
בסמליות  חבויה  נוצרית  אמונה  של 

השירים.
בשירים  אותנו  המשתפת  משוררת  אכן 
בעלי מעוף מטאפורי וסמלי, ראיה רחבה 
הריאליזם  בין  חיבור  הבעה,  ועוצמת 
לעולמות הדמיון על כל רבדיו, בין העבר 
והטהורה  העדינה  לפנטזיה  המסוקס 
הכותבת  נוסקת  אלו  כל  בעזרת  ביותר. 
ללא  מיתי  עולם  ויוצרת  יום  היום  מעל 

מחסומים של זמן, כיוון ומקום.
המאמר  לכותב  לשירים,  הזכויות  כל 
למחברים  שמורות  המצוטטים  ולקטעים 

בלבד ©

בירושלים,  היהודי  ברובע  ספרה,  בהשקת  הערכה  תעודת  מקבלת  בלאז'  ורוניקה 
ב"מוזיאון חצר היישוב הישן".

בתצלום משמאל לימין: הרצל חקק, יו"ר אגודת הסופרים, בלפור חקק, יו"ר ועדת
קשרי חוץ באגודת הסופרים, מנחם מ' פאלק, מתרגם הספר, מ"מ יו"ר מועצת
"מכון גנזים" ויו"ר ועדת קבלה באגודת הסופרים, וורוניקה בלאז', המשוררת

האורחת מרומניה.

ַמעֲֶׂשה ֶׁשָהיָה 
מאת רחל ארזני

ַּבּבְֵרכָה ַהּצְנּועָה ֶׁשל ּבְיַאלִיק 
רֹוֲחִׁשים עֹולָמֹות

"וְֵאין יֹוֵדע ַמה - ִּבלְָבָבּה".

ַּבּבְֵרכָה ּכָאן ּדִֻּבים וְִהיּפֹוּפֹוָטִמים
ּתֹופְִסים ֶאת ַהַּמְסלּולִים 

ָהִאִּטיִים וְַהְּמִהיִרים. 

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶאָחת ָאְמָרה:
ַאְּת ְרַאה ֲאנִי ַּבּדֶֶרְך ַאְּת לְזּוז

ְׁשנִּיָה ָאְמָרה: ַאְּת לְֵך לִלְמּוד ְשח'ֹות!

ָׁשַתְקִּתי.

ַּבּיֹום ַהֵּׁשנִי ְׁשלִיִׁשית ָאְמָרה:
לְֵך לִפְנֵי ַאְּת ּבְֵרכָה ִמְקלַַחת! 

ּבֶן ָאדָם יֵׁש ַמֲחלֹות ּבְאֹור, 
ַאְּת ּפַַאם ִרְשנַה ִּבּבְִריכָה

לְא ְאמרּו לְֵך ִמְקלַַחת לִפְנֵי ּבְִריכָה?

ִהְסַּתּכַלְִּתי עָלֶיָה 
יַָרְדִּתי ַמְדֵרגָה

ָקְרָאה לְַבעֲלָּה, ִהְתָקֵרב ֵאלַי
ִהִּביט בְזַעַף

ִעּוָה ּפָנָיו.

יַָרְדִּתי עֹוד ַמְדֵרגָה אֹו ְׁשַּתיִם 
ִמּלֵאִתי ּכַּפֹות יַָדי ַמיִם

ִהזִֵיִתי עַל ּכְֵתפַי ּוזְרֹועֹוַתי.

ָאְמָרה: ֲאנִי לְגיד ַאֻתְ לְַמִּציל
ִהיא ָרָצה לְַסּפֵר לְַמִּציל ּבְִריִסית

ִהצְִּביעָה עָלַי ּבְיָדָּה ַהיְָמנִית 
ְׁשנֵיֶהם נָעֲצּו ִּבי ַמָּבִטים 

הּוא ֹלא זָז ִמִּכְסאֹו. 

ֹלא יַָדעְִּתי ָמה ָאְמָרה לֹו
יַָרְדִּתי עֹוד ַמְדֵרגָה

ָצְרָחה לְַבעֲלָּה, ִהִּביט ִּבי 
ּבְֹרגֶז, ּפָלַט ֲהָברֹות 

ִהְתָקְרָבה ֵאלַי ָאְמָרה
"ַאְּת לְא ִח'ינּוְך"

ִהיּפֹוּפֹוָטם וְֻדָּבה 
יָצְאּו ֵמַהּבְֵרכָה
וֲַאנִי ֻחַּבְקִּתי 

ּבְַמיִם 
ֲחִמיִמים. 

13 בספטמבר 2012 
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מן ההווי וההומור של יהודי תימן
לקט פסוקים מהמקורות בשימוש היום יומי בקרב יהודי תימן

מאת דר' משה גברא

יהודי  של  בשיחתם  שהשתתף  מי  כל 
ללא  התרשם  בתימן,  שהתחנכו  תימן, 
שקולים  חכמה  מדברי  רק  לא  ספק 
הרב  מהשימוש  גם  אלא  ומדודים 
כדי  המקורות  מכל  בפסוקים  והטבעי 
הברורה  בצורה  כוונתם  את  להבהיר 
הופכים  שהם  רק  לא  זו  בדרך  ביותר. 
את השיחה עמם לחוויה תרבותית, אלא 
ולחסוך  בדברים  לקצר  הם  מצליחים 
מתאים  בפסוק  שימוש  ע"י  בדיבורים 
השיחה  את  ממקד  ציטוטו  שעצם 
בצורה אומנותית שכלליה מוכרים למי 

שהתחנך בחברה התימנית.1 
של  ביותר  הבולטים  המאפיינים  אחד 
היהודים בכל רחבי תימן היה הבקיאות 
העצומה בתנ"ך ובמקורות חז"ל. החינוך 
הוא  בבניהם  השקיעו  תימן  שיהודי 
החינוך המקורי הבנוי על ידע ובקיאות 
עצומה בספר הספרים של העם היהודי. 
המקורות  כל  לימוד  את  כלל  החינוך 
עם  יום  בכל  השבוע  פרשת  האלה: 
התרגום וההפטרה, שינון פרשת השבוע 
שניים מקרא ואחד תרגום בשבת, אמירת 
הכנסת,  ובבית  בבית  תהילים  פרקי 
השירים,  שיר  מגילות:  שלוש  קריאת 
הרגלים  בשלושת  רות  ומגילת  קהלת 
כל אחד בביתו ובבית הכנסת, יחד עם 
התרגום הארמי ופירוש רש"י. בט' באב 
נהג היהודי לקרוא את כל מגילת איכה 
בערב ובבוקר, ובבוקר קראו בנוסף גם 
נהגו  השנה  בראש  איוב.  ספר  כל  את 
לקרוא את ספר תהילים כולו בכל אחד 
הצהריים  אחר  בשבתות  הימים,  משני 
וספר  אבות  מסכת  משניות  את  קראו 
משלי, לקראת פורים לימדו את הילדים 
לקרוא את מגילת אסתר, ועוד. במסגרת 

מאמר מתוך הספר "כי במקלי - לקט מקורות   1

היום  בשימוש  תימן  יהודי  של  וההומור  ההווי  מן 
יומי בקרב יהודי תימן" העומד, אי"ה, לצאת לאור 
בקרוב בהוצאת המכון לחקר חכמי תימן בבני ברק. 
ספר זה הינו תיעוד ושימור של הווי והומור יהודי 
ישראל  בארץ  ומצטמצם  ההולך  טיפוסי,  תימני 
לאחר עשרות שנות עלייה וקליטה של יהודי תימן 

בארץ.

הלימוד בבתי הכנסת היו נוהגים ללמוד 
הקריאה  נוספים.  בספרים  גם  תורה 
בבית ובבית הכנסת היא קריאה של כל 
יחיד  כל  של  קריאה  או  בקול  הציבור 
על פי סדר הישיבה בבית הכנסת כולל 
קבועות  קריאות  היו  לילדים  הילדים. 
בבית הכנסת והם שולבו תדיר בעלייה 
לתורה לקריאת "השישי" לפי תור לכל 
המיועדת  התרגום  קריאת  וכן  הילדים 
רק לילדים. כמו כן עודדו את הילדים 
רבות  בקהילות  וכדומה.  חזנים  להיות 
יום  מדי  "שילוש"  למדו  ובארץ  בתימן 
בבית הכנסת ולמדו בנביאים בכל שבת 

בקביעות. 
התחילו  היהודים  שכל  מצב,  נוצר  כך 
להיות בקיאים בספר הספרים כבר מגיל 
הילדות, בגיל ארבע וחמש שנים. כאשר 
ובקיאותם  בגרו המשיכו ללמוד תורה, 

בתנ"ך ובמקורות חז"ל הלכה וגדלה.
בשיח היום יומי עשו יהודי תימן שימוש 
נרחב ביותר בתנ"ך ובכל ספרות חז"ל, 
כמו התרגום לתורה ולנביאים ולכתובים, 
בספר  הרמב"ם,  לתורה,  רש"י  פירוש 
ובכל ספר  ובפירוש המשניות,  ההלכות 
ומשפטים  פתגמים  מצאו  בו  שלמדו 
יפים שניתן להשתמש בהם בשפת היום 

יום.
המילה תנ"ך לא הייתה נפוצה בשימוש 
השתמשו  ובמקומה  בתימן,  יומי  היום 
בקיצור:  או  ספרים"  "כ"ד  בצירוף 
"ארבעה ועשרים", מכיוון שהתנ"ך כולל 
נפוץ  להיות  החל  בארץ  ספרים.  כ"ד 
ששמעתי  כפי  תנ"ּך  במילה  השימוש 
אותה  מבטא  שהיה  ז"ל,  מורי  מאבי 
"ּכתובים"  למילה  דגושה, בהתאם  ב-ּכ 
היום.  כמקובל  רפויה  ולא  המודגשת, 
ביותר עד היום  ואולם השימוש הנפוץ 

גם בארץ הוא בצירוף "כ"ד ספרים". 
במובן  לא  ספר,  אנשי  היו  תימן  יהודי 
ולא בסדר הלימוד שהיו נהוגים ביהדות 
אשכנז. אצל האשכנזים שיטת הלימוד 
בעיון  גמרא  דפי  של  בודד  מספר  היא 
ראשונים  בתוספת  מפולפל  לימוד  וכן 

ואחרונים. שיטת לימוד זו לא התאימה 
כלל למציאות החיים בתימן בשל הפיזור 
רחבי  בכל  זו.  בארץ  היהודים  הרב של 
בכאלף  מפוזרים  היהודים  היו  תימן 
מעשר  פחות  חיו  ובממוצע  ישובים, 
בתימן.  יישוב  בכל  יהודיות  משפחות 
לספרי:  בהקדמה  בהרחבה  כך  על  ראו 
היהודיות  לקהילות  אנציקלופדיה 

בתימן.
היה  בתימן  הכלכלי  המצב  ועוד,  זאת 
המוסלמים  שכן  כלל,  בדרך  קשה 
מאוד  מפגרים  היו  מדינה  באותה 
העבודה  שיטת  טכנולוגית.  מבחינה 
בימי  כמו  היו  האדמות  וחרישת 
סכרים  בנו  לא  והמוסלמים  הביניים, 
הכירו  לא  וגם  גשמים  מי  לאגור  כדי 
השינויים  כן  על  הזאת.  השיטה  את 
במיוחד  חריפים  היו  בתימן  הכלכליים 
- שנה של גשם מרובה הביאה לשפע של 
בשנה  מיד  אך  זולים,  ולמחירים  אוכל 
של  מצב  להיווצר  היה  יכול  שלאחריה 
בצורת קשה ביותר, שגרמה למותם של 

רבים מתושבי הארץ.
הדגישה  בתימן  הלימוד  שיטת  כלומר, 
לכל  מעשי  באופן  התורה  לימוד  את 
או  למיוחסים  רק  ולא  העם  שכבות 
מלימוד  ליהנות  נאסר  וכן  לרבנים, 
חכמי  גדולי  שגם  הסיבה  זאת  תורה. 
תימן כמו הרבנים הראשיים היו עובדים 
לפרנסתם. לא היו ישיבות ללימוד תורה, 
מסבסדת  שהממשלה  בארץ,  כמקובל 
תורמים  או  והקהילה  הלימודים,  את 
ההחזקה  מימון  את  משלימים  נדיבים 

של התלמידים. 
ששיטת  לכך  גרמה  זו  חיים  מציאות 
הלימוד הייתה שיטה של לימוד לצורך 
בקיאות וידע מעשי, כדי שכל ילד ידע 
לקרוא את פרשת השבוע, את ההפטרה, 
הלכות  רש"י,  פירוש  את  התרגום,  את 
משניות  לימוד  הרמב"ם,  מתוך  בעיקר 
ומעט תלמוד. במציאות כזאת, המסגרת 
הישיבתית שהייתה מקובלת בארץ לא 

התאימה.



18
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

השימוש בפסוקים ובפתגמים ממקורות 
היום  בשיח  ביותר  נפוץ  היה  חז"ל 
בכך  ראו  לא  תימן  ויהודי  הרגיל,  יומי 
ועל  במינו,  מיוחד  דבר  או  התנשאות 
שוזר פסוקים  היה  יהודי תימני  כל  כן 
ממקורותינו כמעט בכל משפט ומשפט 
שאמר, גם בשיח השוטף לענייני חולין. 
בכל  ושוטפים  זורמים  היו  תורה  דברי 

שיח ושיג.
יודעים  היו  אף  המלומדים  תימן  זקני 
הארמית.  השפה  את  בוריה  על  כמעט 
ז"ל  גורי  יחיא  ר'  זכורני בילדותי כיצד 
משיכון ה' בבני ברק, היה נוהג לשוחח 
זקני  עם  הארמית  בשפה  חולין  שיחת 
בני  איתנו  אף  ולעתים  האחרים  תימן 
הדור הצעיר. ידיעת השפה הארמית על 
התורה,  לומדי  כל  נחלת  הייתה  בוריה 
התלמוד  לימוד  מכוח  ידיעתה  רק  ולא 
כמקובל אצל אחינו האשכנזים שעסקו 
בתנ"ך.  ופחות  הגמרא  בלימוד  רבות 
לי לפני  ידידים אשכנזים סיפרו  מספר 
כי כל הבקיאות שלהם בפסוקי  שנים, 
דרך הפסוקים  שני,  הינה מכלי  התנ"ך 
מציאות  התלמוד.  בסוגיות  המוזכרים 
שכן  בתימן,  מהנהוג  לחלוטין  שונה  זו 
כל ילד ובוגר היו חייבים לקרוא בעצמם 
את הקריאה כאשר היו עולים לתורה. 
הם היו חייבים גם לקרוא את הפסוקים 
במגילות מהתנ"ך כאשר היה מגיע תורם 

לקרוא בבית הכנסת, ועוד. 
דיברו  תימן  שביהודי  הגברים  למעשה, 
שפות  בשלוש  ולסירוגין  בו-זמנית 
- עברית, ארמית  שמיות: לשון הקודש 
התורה,  לימוד  מכוח  עברית  וערבית. 
ולימודם  בקיאותם  מכוח  ארמית, 
וערבית  ולנביאים,  לתורה  בתרגומים 
מוסלמית  מדינה  אזרחי  היותם  בשל 
שימוש  עשו  תימן  זקני  ערבית.  דוברת 
שונות:  למטרות  אלו  בפסוקים  נרחב 
ראשית, בתור אוצר מילים ענק שיש בו 
לומר.  שרצו  רעיון  לכל  כמעט  רב  גיוון 
שנית, כאשר רצו לומר דברים ברמז או 
בעדינות ולא לאומרם במפורש, למשל, 
כשאדם היה מדבר שטויות ודברי הבל 
היו אומרים עליו: "איוב לא בדעת ידבר", 
איוב.  על  הדברים  את  כביכול  ותולים 
שלישית, כאשר רצו לומר דברי ביקורת 
חריפים ביותר או דברים ציניים העדיפו 
בפסוקים שמשמעותם  ברמז  להשתמש 

חריפה מאוד.
השימוש  כמו  הוא  בפסוקים  השימוש 
במדרשי אגדה. לעתים הדברים נאמרים 
מדובר  אין  לא.  ולעתים  כפשוטם, 
חז"ל  כדרך  למעשה  הלכה  בלימוד 
בלימוד ההלכה, אלא בשימוש  שדייקו 
שהיה מקובל במדרשי אגדה של חז"ל, 
חינוכיים  מסרים  העברת  של  למטרה 
יותר להבנה,  או הנהגתיים בדרך קלה 
סימנים,  של  בדרך  או  ברמזים,  דהיינו 

או להדגיש את העברת המסרים. 
בהתאם לכך, קיימים אין סוף מובנים 
לאותם פסוקים - שימוש שעושה אדם 
אחד בפסוק יכול להיות הפוך לשימוש 
שעושה בו חברו, וכן הלאה. לעתים אפילו 
אותו אדם עושה שימושים שונים לאותו 
והרקע  לפי הקשר הדברים  ורק  פסוק, 
ניתן לדעת למה התכוון בדבריו. ככלל, 
חופשיים  מספיק  הרגישו  תימן  יהודי 
לשימושים  התנ"ך  פסוקי  את  לנצל 
השונים בחיי היום יום. המצאת מובנים 
אחרים לאותו פסוק נמשכת גם בימינו, 
ומדי פעם בכל שנה אני נתקל בשימוש 
בפסוקים אחרים או בהמצאת מובנים 

נוספים לאותם פסוקים. 
אותם  שומע  אני  קרובות  לעתים 
פסוקים באותם מובנים, אך הדוגמאות 
למצב  בהתאם  שונות,  הן  שניתנות 
היו  בילדותי  אם  למשל,  ולתקופה. 
עושים שימוש בפסוקים מסוימים כנגד 
נאצר נשיא מצרים, הרי הדוגמה היום 
הנוכחים,  המחבלים  ראשי  נגד  תהיה 
איראן  נשיא  בלבנון,  נסארללה  כמו 

ואויבים אחרים. 
גדול  אוסף  ולתעד  לשמר  בא  זה  ספר 
מה  על  בהתבסס  זו,  חיים  חכמת  של 
שמסרו  כפי  או  תימן  מזקני  ששמעתי 
לי בשמם. הספר כמובן אינו מכיל את 
הכול, אלא רק את הפסוקים והמובנים 
מאז  רבות,  שנים  במשך  שאספתי 
תימן  יהודי  בחקר  לעסוק  שהתחלתי 

לפני כשלושים שנה.
ראיינתי  מחקר  שנות  עשרות  במהלך 
לצורך  עמם  ושוחחתי  אנשים  מאות 
המחקר וכתיבת הספרים, בעיקר לצורך 
תימן,  לחכמי  האנציקלופדיה  כתיבת 
שיצאה לאור בשני כרכים ובה כ- 3,200 
זה  במחקר  תימן.  חכמי  של  ערכים 
כתבתי גם את האנציקלופדיה לקהילות 

היהודיות בתימן, שאף היא יצאה לאור 
ראיינתי  כתיבתה  לצורך  כרכים.  בשני 
של  יישוב  מקומות  על  חומר  ואספתי 
כ-2,600  הכול  בסך  בתימן,  היהודים 
בכאלף  גם  נעזרתי  כן  כמו  ערכים. 
הראיונות של "פרויקט ההצלה" שערכה 
אביב  מתל  בתמר"  "אעלה  עמותת 
בתקופה של כעשרים שנה. בפרויקט זה 
על  תימן  יוצאי  וזקנות  זקנים  רואיינו 
החיים בתימן ועל תחילת ההתיישבות 
בארץ. הפרויקט מתקיים גם בחודשים 
אלה, ואני מקווה כי בחודשים הקרובים 
הם  אלו  פרויקטים  לאור.  הספר  יצא 
"כי  לספר  ביותר  החשובים  המקורות 
פסוקים  אספתי  לכך  נוסף  במקלי". 
ועד  ילדותי  מאז  ששמעתי  ורעיונות 

היום, ושמצאתי בספרים שונים. 
חלק מהפסוקים ומובנם אינם מיוחדים 
בכל  נוהגים  והם  תימן,  ליהודי  דווקא 
אדם וציבור שבקי ואוהב את לשון תנ"ך, 
בקיאות  שהיו  רבות  עדות  בקרב  וכן 
בכל  וחכמים.  מקרא  ובלשון  במסורת 
למרות  אלו  פסוקים  אף  צירפתי  זאת 
בנושא  רב  חומר  לרכז  כדי  פשטותם, 
הפסוקים  את  להדגיש  השתדלתי  זה. 

האופייניים במיוחד ליהודי תימן.
ביותר  קשים  פסוקים  נאמרו  לעתים 
ופוגעניים במיוחד, ואף בניסוח חריף וגס 
הן בכתיבה או באמירה, ורק במקרים 
בעיקר  אותם,  השמטתי  דופן  יוצאי 
להעלות  השתדלתי  גסות.  באמירות 
על הכתב כמעט כל פסוק גם אם הוא 
השתדלתי  אלו  שבמקרים  אלא  קשה, 
לעדן את הניסוח. חלק גדול מהפסוקים 
והמובנים, ובעיקר הדוגמאות, עוסקים 
בתיאור פועלם המזיק והקשה של גופי 
השמאל הקיצוני בארץ בשנים האחרונות 
גורמי  על  במיוחד  חריפה  בביקורת  או 
למדינה.  הראשונות  בשנים  הממסד 
לגבי הביקורת המתייחסת גם למוסדות 
השלטון בהווה כמו הפרקליטות או בתי 
קשים,  דברים  השמטתי  לא  המשפט, 
וגם  תיעודי,  ספר  הוא  שהספר  מכיוון 
מהביקורת  גדול  חלק  שלדעתי  משום 
היא צודקת ואין לחשוש מהאמת גם אם 
היא קשה וגם אם היא פוגענית. גורמי 
וניצלו  לחוק  בניגוד  פעלו  אלה  שלטון 
לפגוע  כדי  בשלטון  כהונתם  את  לרעה 
מסוימים.  ובאישים  בגופים  כדין  שלא 
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מכל מקום השתדלתי כמעט לא להזכיר 
שמות אלא רק את הגופים השונים.

להלן דוגמאות מתוך הספר:
יד(.  ג,  )שמות  אהיה  אשר  אהיה  א( 
לשאלה מה נשמע? התשובה האופיינית 
אשר  אהיה   " היתה  תימן  זקני  של 
אהיה", ובקהילות אחרות "ברוך אהיה 

אשר אהיה".
)בראשית מ,  יום הולדת את פרעה  ב( 
כ(. לשאלה מדוע ההורים לא ערכו לנו 
הולדת,  יום  או  מצוה  בר  הארץ  ילידי 
נהגו  תימן  שזקני  האופיינית  התשובה 
דהיינו,  פרעה",  את  הולדת  "יום  לומר 
רק לפרעה ולמלכים רשעים עורכים ימי 

הולדת, ובכך סתמו את טענותינו.
ג( שה תמים )שמות יב, ה( - על פי פשט 
הכתוב: תמים הכוונה שלם, כמו "יעקב 
איש תם", ותרגם אונקלוס: יעקוב איש 
שלם, חף מכל חטא. מובן שונה לפסוק 
נאמר בציניות ובשלילה, על אדם שהוא 
טעויות  העושה  תמים  וגם  טיפש  גם 

ואינו לומד מטעויות.
גלינו לארצנו. פסוק  ומפני חטאינו  ד( 
זה משמש לתיאור המצב הדתי הקשה 
בו נתקלו עולי תימן בארץ, וחלק נהגו 
מארצנו"  "גלינו  במקום  כך,  לומר 

)מתפילת מוסף לחגים(.
ה( והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים 
בו )בראשית כח, יב( - אבי מורי החסיד 
ר' חיים ז"ל היה נוהג להשתמש בפסוק 
מוגזים  בבקבוקים  הגזים  לתיאור  זה 
קורא  היה  ולגזים  וקולה,  סודה  כמו 

בקיצור: מלאכים.
ו( אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
)בבלי פסחים נ, א( - הנאמר גם בציניות, 
כאשר רואים אדם בא לבית הכנסת או 
לבית המדרש עם עיתונים או עלונים או 

ספרים לא מתאימים.
לה  קן  ודרור  בית  מצאה  צפור  גם  ז( 
)תהילים פד, ד( - במסגרת המחקר על 
זצ"ל,  משורר  ישעיהו  הרב  הגאון  הרב 
הגדול  הדין  בית  וחבר  בפ"ת  אב"ד 
כי  ממכתביו  באחד  מצאתי  בירושלים, 
וכסא  שולחן  קטנה,  פינה  ביקש  הוא 
למלא את תפקידו במשרד, וכאשר לא 

נענה, השתמש בפסוק זה. 
)מתוך  הרבים  ברחמיך  מרוק  ח( 
ידי  על  נאמר   - התפילה: אבינו מלכנו( 
סעודה,  בזמן  המלצר  אל  הסועדים 

בבקשה להוסיף מרק )ד"ר יהודה עמיר 
בשם פרופ' יהודה רצהבי ז"ל(.

ט( מתוקה שנת העובד )קהלת ה, יא( 
בבית  הישן  אדם  על  בציניות  נאמר   -
הכנסת בזמן התפילה או בזמן הלימוד, 
וכן נאמר על ידי המורה בזמן שהתלמיד 

נרדם בשיעור.
י( ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר 
)תהילים נט, ז( - נאמר על ידי הזקנים 
המסתובבים  הצעירים  על  כביקורת 

ומטיילים בחוצות העיר בחוסר מעש.
יא( ועפר תאכל כל ימי חייך )בראשית 
תימן  עולי  על  בציניות  נאמר   - יד(  ג, 
 - טבק  לפה  להכניס  נוהגים  שהיו 

בתימנית בורדוקאן.
ללבוש  ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  יב( 
)בראשית כח, כ( - מנין אנו יודעים כי 
הוא  שכן  "תימני"?  היה  אבינו  יעקב 
מתפלל לקב"ה שיתן לו לח"ם, וכי יעקב 
אבינו השתוקק לאכול לחם בלבד? אלא 
ומרק  חלבה  לחוח,  לאכול  בקש  הוא 
תימני, שכן לחם בראשי תיבות: לחוח, 

חלבה, מרק.
וכל העם רואים את הקולות ואת  יג( 
ההר  ואת  השופר  קול  ואת  הלפידים 
בת  של  בחתונה   - טו(  כ,  )שמות  עשן 
זיקוקין,  רעש,  של  אפקטים  היו  דודי 
אורות מרצדים וכדומה, בדומה לנעשה 
השווה  החוגגים  אחד  ואז  במועדונים, 

זאת בציניות למעמד הר סיני כביכול.
עב,  )תהילים  שמש  עם  ייראוך  יד( 
כאשר  העדה  זקני  ידי  על  נאמר   - ה( 
מאוחר  קמים  הקהילה  צעירי  כי  ראו 
ולא קמים להתפלל מוקדם כפי שהיה 

מקובל בתימן.
)בראשית  אנחנו  משחיתים  כי  טו( 
הנמצאים  אנשים  על  נאמר   - יג(  יט, 
ומחסלים  הזמן  כל  ואוכלים  בסעודה 
את כל האוכל בלי לומר דברי תורה )בן 

דודי וד"ר יהודה עמיר(. 
פדית  אשר  ישראל  לעמך  כפר  טז( 
כל  לאמירת  המקור  ח(.  כא,  )דברים 
הימים  משני  אחד  בכל  תהילים  ספר 
כפ"ר  הפסוק:  הוא  השנה  ראש  של 
בגימטריה 300, בכל ספר תהילים 150 
פרקים ובשני הימים יחד זה 300 )זקני 

משפחתי ופרופ' יהודה רצהבי ז"ל(.
יז( תרבות אנשים חטאים )במדבר לב, 
יד( - פסוק שיהודי תימן הרבו להשתמש 

מושפעים  היו  צעירים  כאשר  בו, 
ללכת  ומהחילוניים,  מהתקשורת 
לאירועי תרבות, והיו באים לבקש כסף 
דוחים אותם  היו  תימן  זקני  מאביהם. 
על הסף, ועונים כי "תרבות" זו היא רק 

לאנשים חטאים, כמאמר הפסוק. 
יח( אויבי איש אנשי ביתו )בבלי סוטה 
שכועס  אבא  ידי  על  נאמר   - ב(  מט, 
בדרכו  הולכים  שאינם  שלו  ילדיו  על 
בשמירת המצוות או עושים שלא כרצונו 
כי  חז"ל  מאמר  וידוע  אותו.  ומרגיזים 
והכואבים  ביותר  הקשים  האויבים 
ולא  ביתו  בני  דוקא  לאדם, הם  ביותר 

אנשים זרים.
יט( אורח ברגליו לא יבוא )ישעיה מא, ג( 
- שמעתי בשנים האחרונות שימוש ציני 
הומוריסטי בפסוק זה על תופעת חוסר 
בשנים  שהשתרשה  אורחים  הכנסת 
מהטכנולוגיה  כתוצאה  האחרונות. 
אינטרנט  טלפון,  דואר,  של  המודרנית 
ביקור  תופעת  מאוד  פחתה  וכדומה, 
חברים  כיצד  בילדותי  זכורני  אורחים. 
את  לבקר  נוסעים  היו  משפחה  קרובי 
באוטובוס  משפחה  וקרובי  ידידיהם 
אצל  ישנים  אף  והיו  יום,  חצי  ציבורי 

קרוביהם, תופעה שהולכת ונכחדת. 
כ( אז ינוח לי )איוב ג, יג( - בקשה של 
א"ז  לפחות.  שעות  שמונה  לישון  אדם 
שמונה  לאחר  רק  כלומר   ,8 בגימטריה 
שעות ינוח לי. יש המביאים ראיה מכאן 
לרמב"ם הכותב שיש לישון שליש יום, 

דהיינו, שמונה שעות בלילה 
כא( אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל 
כתגובה  נאמר   - א(  ג,  )איוב  יומו  את 
החל  ופתאום  רב  זמן  ששתק  אדם  על 
לדבר ולומר דברים קשים עד כדי גבול 

הנאצה.
זו  שתים  )אלהים(  דבר  אחת  כב( 
נאמר   - יב(  סב,  )תהילים  שמעתי 
נאמר  מהם  ואחד  הקשרים,  במספר 
המערפל  אדם  על  ובציניות  בהומור 
את דבריו, ולמעשה, מדבר בשני קולות 
ואנשי  פוליטיקאים  כדוגמת  במזיד, 
הצבור,  את  להטעות  המנסים  שווק 

השומעים או את הלקוחות.
כג( אין שלום אמר ה' לרשעים )ישעיה 
 - אלהי(  אמר  כא:  נז,  ושם  כב,  מח, 
משפט אופייני לרבים מזקני תימן, שהיו 
נוהגים לומר בתגובה למה אינם נוהגים 
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או  מרשעים  ומתעלמים  שלום  לענות 
ממנהיגים ערביים. 

וכולו לא תראה  אך קצהו תראה  כד( 
על  בהומור  נאמר   - יג(  כג,  )במדבר 

השירותים.
כה( אכלה ומחתה )משלי ל, כ( - נאמר 
כל  את  כמעט  וגמר  שאכל  אדם  על 
)מפי  ובסוף הוא מלא בטענות  האוכל, 

שלמה ימיני, גיסי(.
כו( אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש 
נאמר   - יב(  כב,  )בראשית  מאומה  לו 
למורי או לאבא המכה את ילדיו באופן 
גם  זה  בפסוק  להשתמש  ניתן  מוגזם. 
לכל מיני בעלי תפקידים שמענישים את 

הציבור.
שלילית  תגובה   - קטורה  בני  אלו  כז( 
ונאמרת בזלזול על התנהגות של ילדים 
זרים מופרעים או מתפרעים. מבוסס על 
אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  הפסוקים 
אשר  הפלגשים  ולבני  קטורה...  ושמה 
וישלחם  מתנות  אברהם  נתן  לאברהם 

מעל יצחק בנו" )בראשית כה, א-ו(.
לך  תעשה  לא  מסכה  אלוהי  כח( 
זה  בפסוק  שימוש   - יז(  לד,  )שמות 
שמעתי מזקני תימן שהתנגדו לתחפושת 
מתנגדת  תימן  מסורת  כידוע,  בפורים. 
שגעונות  או  קונדס  מעשי  לעשיית 
פורים.  של  מההווי  כחלק  למיניהם 
ראה, למשל, כי רבי דוד משרקי בפירושו 
זיתים, אורח חיים סימן תרצה  שתילי 
"לחטוף  וכתב  לכך,  מתנגד  י"א  הערה 
הבחורים מאכל זה מזה, אנו לא נהגנו 
כן, ואין חילוק בשטות בין פורים לשאר 
ימים. וכל שכן להזיק אחד את חבירו, 
לפני  נאצה  אלא  זה  שאין  אני  ואומר 
השם יתברך ולא שמחה". נאמר שימוש 
בפסוק על ידי זקני תימן גם בהתנגדות 

לאיפור כבד.
 - חַיִים  ְמעִי  ּוַמבִיש  חַיִים  ִאיְסִמי  כט( 
בעברית: שמי חיים ואין לי חיים. אבי 
מורי החסיד ר' חיים גברא ז"ל היה נוהג 
לתאר מידי פעם את הקשיים המרובים 
והיה  ובארץ,  בתימן  חייו  בימי  שעבר 
משפט  בהומור  פעם  מידי  לומר  נוהג 

זה. 
ל( גילוי שיניים סימן לשטות - נאמר 
או  נער  ראו  כאשר  תימן,  זקני  ידי  על 
יותר מדי או שצחוקו מוזר,  ילד צוחק 
הדברים  וכוונת  זה,  משפט  עליו  אמרו 

)מגיסי  יותר  מכובדת  בצורה  להתנהג 
שלמה ימיני(. 

)מתוך  שוכח  דתך  זה  ביום  האת  לא( 
הפיוט "עת שערי רחמים רצון" הנאמר 
בראש השנה( - נאמר על ידי אבא לבנו 
שעזב את הדת. שמעתי גם פסוק זה על 
לא  חתונה  שארגן  בנו  על  שכעס  אבא 
צנועה והאבא התבייש בסוג המוסיקה 
נוסף  שימוש  המעורבים.  ובריקודים 
שמעתי על פסוק זה, כי הוא נאמר על 
והמסורת  המנהג  על  שומר  שלא  אדם 
הקדומה, למשל, תימני המתפלל בנוסח 
ספרדי או אשכנזי ולא שומר על מסורת 
בשאלה,  אליו  פונה  והאומר  אבותיו. 
כל  את  שוכח  אתה  זה  ביום  האם 

המסורת המפוארת מבית אבא?! 
)מתוך  הדק  היטב  היטב  הדק  לב( 
ששמעתי  משפט   - הקטורת(  פיטום 
אביו  אחת  פעם  כי  מהזקנים,  מאחד 
כך  על  בתימן,  עוד  כילד  אותו  הכה 
שלא בא להתפלל. האב הכה אותו בכל 
חלקי גופו, ולא הותיר מקום שלא נראו 
זה  במשפט  ותיאר  המכות,  סימני  בו 
הדק".  היטב  היטב  "הדק  המכות:  את 
בפיטום  הבריתא  מתוך  לקוח  המשפט 
הקטורת: "תניא רבי נתן אומר כשהוא 
שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני 
היתה  וכוונתו  לבשמים",  יפה  שהקול 
דהיינו,  שוחק",  "כשהוא  למילים  גם 

מכות נמרצות.
)תהילים  ימי  נתת  טפחות  הנה  לג( 
לט, ו( - נאמר בהומור על אדם הלוקח 
מתחייב  והוא  טפחות,  מבנק  משכנתא 
למשכנתא כמעט כל חייו, ולאחר מספר 
שנים שהוא משלם את המשכנתא הוא 
מהסכום  יותר  חייב  עדיין  כי  מגלה 

שקיבל בהלוואה.
)שיר השירים  נראו בארץ  הנצנים  לד( 
ב, יב( - נאמר גם על ילד קטן המתחיל 
"להתרשע", כלומר, להתקלקל. שמעתי 
שימוש בפסוק זה גם על סימני בגרות 
פיזיים בגוף הנער או הנערה או על אשה 

שההריון מתחיל להיראות על גופה.
לה( כי במקלי )בראשית לב, י( - אחת 
עונים  שהיו  ביותר  הנפוצות  התשובות 
שלאחר  שנים  בעשרות  תימן  עולי 
העלייה הגדולה לארץ. נאמר ע"י אדם 
המתאר את מצבו בעבר או בהווה כחסר 
כול כפי שיעקב אבינו הלך ללבן לאחר 

אחיו  עשיו  מעבדי  אחד  ע"י  שנשדד 
במקלי",  "כי  ואומר  המדרש.  כמאמר 
בעבר הייתי עם המקל בלבד ולא היה לי 
כלום. וכוונתם בפסוק זה היא, כי אני 
חסר רכוש ובאתי בלי כלום, ללא כסף 
וציוד. תשובה זו נאמרה על רקע המצב 
שחלקם  מתימן,  העולים  של  הכלכלי 
מכרו לפני היציאה מתימן בתים, שדות 
ורכוש, וחלקם לא מכרו כלום והותירו 
מיני  מכל  ועלו  לגויים  רכושם  כל  את 
סיבות. כמעט כל העולים מתימן הגיעו 
מכס  שילמו  חלקם  כל,  חסרי  לארץ 
במחסומים של הצבא התימני או שליטי 
הנסיכויות, ורובם נשדדו על ידי שודדים 
שארבו להם בגבול עם עדן, שם לא שלט 
המלך, והשודדים ניצלו מצב זה. בשטח 
כמעט  האימאם-המלך,  של  השיפוט 
ולא היו שודדים כיון שהמלך אהד את 
היהודים ושמר עליהם. למצב זה נוספה 
האמינו  העולים  רוב  כי  העובדה  גם 
לפעילי סוכנות מסוימים כי המטוס לא 
גבי  שעל  והכסף  התכשיטים  עם  יטוס 
העולים, ורובם הורידו את התכשיטים 
להחביא  שהצליחו  המועט  הכסף  ואת 
העולים  כל  שכמעט  כך  מהשודדים, 
הגיעו ללא רכוש ואף ללא תכשיטים. על 
השאלה מה נשמע או תוך כדי שיחה היו 
לתשובה  ובמקביל  במקלי",  "כי  עונים 
אשר  "אהיה  גם:  עונים  היו  זו,  נפוצה 

אהיה". 
לו( כל עוף למינו ישכון )בבלי בבא קמא 
צב, ב, והמקור בבן סירא כז, ט( - נאמר 
על ידי חלק מזקני תימן שלא מצא חן 
בעיניהם שבניהם מתחתנים עם בני זוג 
וכדי  תערובת,  בנשואי  אחרות,  מעדות 
פסוק  אמרו  מכך  ילדיהם  את  להניא 

זה.
דבר  הדברים:  כוונת  ֶשבַע.  ֵמעֵין  לז( 
ישראל  מר  את  שמעתי  בקיצור. 
ושר  ההסתדרות  מזכ"ל  לשעבר  קיסר, 
ואומר  לפלוני  פונה  ישראל,  בממשלות 
דבריו  וכוונת  שבע",  במעין  "דבר  לו: 
שיקצר.2 המקור לביטוי לקוח מהתפילה 
בליל  הנאמרת  שבע"  "מעין  מברכת 
שבת, שהיא קיצור תפילת העמידה של 

שבת שבה ז' ברכות. 

קלטת  הצלה",  "קלטות  קיסר,  ישראל   2

ניסים גראמה, קובץ הרצליה.
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חג החנוכה בתימן
מאת דר' יהודה עמיר

חנוכה שלנו בתימן
דמי  היו  לא  בתימן  שלנו1  החנוכה  בחג 
גדול  נס  ולא  סביבון  משחקי  לא  חנוכה, 
היה שם, לא לביבות ולא סופגניות. אבל 
ולבני  להם  לילדים.  גדולה  שמחה  היתה 
ומשתה.  שמחה  ימי  אלה  היו  הנוער 
שמה  הבתים.  במבואות  דלקו  החנוכיות 
התכנסו הילדים חבורות חבורות והנעימו 
ומיני  פירות  באכילת  החג  מסיבת  את 
ופול  )אפונה  קלא  או  עתר  כמו  קליות, 

קלויים(, שקדים ואגוזים. 
היין  בקבוקי  עמדו  המסיבה  במרכז 
שהילדים הכינו בעצמם מבעוד מועד. היין 
הוכן ממי סוכר עם צבע אדמדם )"דודה 
בחפיסות  שנמכר  מאכל(  צבע  חמרה", 
קונים  מגולגל,  נייר  גביעי  בתוך  קטנות 
מכינה  ואמא  גזר"(,  )"עצרה  גזר  קצת 
הילדים  לסיס"(,  )"זובדיה  לסיס  קערית 
יושבים בהסיבה, כדרך הגדולים, מביטים 
המשתקף  האדמדם  באור  כמהופנטים 
מבעד לבקבוקי היין, שרים בקולי קולות, 

והשמחה רבה.
ומה שרנו? - בסך הכל היה לנו שיר קצרצר 
ובו היתה מקופלת כל שמחת החג  אחד, 

שלנו: 
עמראן  דק   / חנכיני  חנוכה  יא  מקור: 

ופתחי לי
בן  דופק   / אותי  חנכי  החנוכה,  תרגום: 

עמרם - פתחי לי )החנוכה-נר מצוה(
מקור: כאס אלשראב אלממתלי / אשרב 

ואפתי סאלי 
תרגום: אשתה יין ואשיב שואלי, נכנס יין 

יצא סוד )מוטיב משירי שבזי(
מקור: ואלציניה כאנת מלאן / מן שלהא 

מן ד'א אלמכאן 
תרגום: גם הצלוחית הייתה מלאה / מי 

טלטלה ממקום זה - מכאן לכאן
מקור: מן ד'א אלמכאן לא ד'א אלמכאן

תרגום: ממקום זה למקום הזה.

מימי  אישיים  זכרונות  על  מבוססת  הרשימה   1

ילדותי בצנעא, ולחידוד הזכרון נסתייעתי בזכרונות 
ירושלים  תימן",  "הליכות  בספרו  קאפח   הרב 

 תשכ"ג.

זה היה השיר היחיד שעליו חזרנו כל הערב, 
והוא סובב סביב ה"חנוכה", דהיינו המנורה 
בתימן,  לחנוכיה  קראנו  כך  הדולקת, 
הזה.  השיר  את  שרנו  ומסביבה  "חנוכה",. 
בקשנו שה"חנוכה" תחנך אותנו באורה של 
תורת משה בן עמרם הדופק על הדלתות, 
)הספל(  המלא  היין  כוס  מופיע  וכאן 
יין סמלי  שנודד ממקום למקום. זהו כוס 
לימוד  את  מסמל  אליגורית  שבמשמעות 
התורה וסודותיה )נכנס יין יצא סוד( ואת 
ונודדים  תורה  המלאים  חכמים  תלמידי 

ממקום למקום להפיץ אותה לעם. 
כשעה, אח"כ מתפזרים  נמשכה  המסיבה 
היינו  לילה  בכל  וכך  לביתו,  איש  איש 
הולכים לביתו של חבר אחר, לפי תור. בני 
ביין  יין אמיתי  מערבבים  היו  ומעלה   11
המלאכותי שלהם, ומתפארים שיש להם, 
 17-16 בני  אמיתי(.  )יין  אצלי"  "שראב 
עורכים   = )יתצרפו  רעים  עורכים משתה 
בערב האחרון של  עם חבריהם(  שותפות 
שירי  שרים  נרגילות,  מעשנים  חנוכה, 
ומתפזרים  תורה  בדברי  מסיימים  שבזי, 

לבתיהם.
למבוגרים יותר ימי החנוכה, ימים רגילים 
הנסים,  ועל  הנרות  להדלקת  פרט  הם, 
קריאת ההלל והקריאה המיוחדת בתורה. 
גם לא היו להם שירים מיוחדים לחנוכה, 
יקר  "אבני  הראב"ע  של  קצר  לשיר  פרט 
בלשונו  הכתוב  התפרקו"  ציון  הר  על 
ויש  עזרא2,  אבן  אברהם  של  המתוחכמת 

בו שלושה בתים בלבד.
ַאבְנֵי יְָקר עַל ַהר צְבִי ִהְתּפְָרקּו / ּבָאּו יְֵמי 

ִשּלּום עֲֵדי ִהְתחַּזְקּו 
אבני יקר של המקדש נהרסו בידי היונים, 
אשר  עד  ביונים,  הנקמה  ימי  שהגיעו  עד 

נבנו האבנים מחדש ע"י החשמונאים
ָרָמה יְִמינָם יֹום יְוָנִים ּדָלְקּו / ֵהיכָל ֲאזַי 

ָחנְכּו וְנֵרֹות ּדָלְקּו

פרסמו ופירשו יוסף טובי, בדיואן אמלל שיר, עמ' 65.  2

בה  לעיין  מומלץ  זו  למגילה  להתודע  הרוצה   3

שיצא  קדמונים"  "תכלאל  של  החדשה  במהדורתו 
בניקוד מלא  עיניים,  דפוס מאירות   לאור באותיות 
ובתרגום לעברית בידי ידידי המלומד הדגול מרדכי 
דאש  המבואר",  קדמונים  תפילת  "תכלאל  יצהרי 

העין תשע"א, עמ' שצט ואילך. 

שרדפו  בעת  החשמונאים  של  ידם  גברה 
אחרי היוונים / ואז נחנך המקדש והדליקו 

בו את נרות המנורה
ִמּצּוף יְׁשּועֹות ֵאל לְבָבֹות ָמְתקּו / עַל זאת 

לְבֵָרְך ֵׁשם ּכְבֹודֹו ָחְׁשקּו:
ישועות  במתיקות  חשו  אזי  הלבבות  כל 
על  ולכן חשקו לברך את שם האל  האל, 

זאת.

מגילת אנטיּוכַס
אם לפורים יש מגילת אסתר, לחג החנוכה 
יש מגילת אנטיוכוס, שהתימנים קוראים 
לה "מגילת אנטיּוכַס". מגילה זו לא זכתה 
להכלל בין ספרי התנ"ך, אבל הייתה לה 
ובתימן  ישראל,  בקהילות  גדולה  תפוצה 
מלמדי  נהגו  שנה  כמאתיים  לפני  עד 
החנוכה.  בימי  לילדים  ללמדה  תינוקות 
העתיקים  התימני  הסידור  במחזורי  לכן 
של  העתקים  למצוא  ניתן  "התכאליל" 
המגילה, כיון שהייתה חלק מסדר תפילת 

חנוכה ומנהגיה.3 
כללית  ירידה  חלה  הזמנים  בחלוף  אולם 
בכל פינות הלימוד, ורק לפני כשני דורות 
יחיא  ר'  הישיש  הרב  לימודה  את  חידש 
לפי  כך  שבצנעא,  מדרשו  בבית  קאפח 
בהקדמתו  קאפח  יוסף  הרב  נכדו  עדות 
ובספרו  דניאל(  לספר  )כנספח  זו  למגילה 
"הליכות תימן".4 המגילה נכתבה במקורה 
יש  לערבית.  תרגמה  ורס"ג  בארמית, 
יד  בכתב  הכתובים  תימניים  תכלאלים 
ותרגומו  הארמי  הנוסח  מופיע  שבהם 

הערבי פסוק פסוק.
נחלקו  המגילה  של  חיבורה  זמן  על 
נכתבה  היא  כי  סבור  רס"ג  החוקרים, 
כך  ומשום  מתתיהו,  בני  בידי  ארמית 
דניאל.  ספר  של  כלשונו  ארמית  נכתבה 
אולם במשך הדורות הועלו סברות שונות, 
ויש המשערים את זמן חיבורה למן המאה 
האחת  למאה  ועד  לספירה,  הראשונה 
לחיבורה  האפשריים  והמקומות  עשרה, 
אירופה.  ארצות  ואפילו  סוריה  בבל,  הם 
צבי  מנחם  הפרופ'  הלשון  חוקר  אולם 

ירושלים תשכ"ג.  4
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גבולות  את  לצמצם  יש  כי  קובע  קדרי 
זמן חיבורה לתקופה שבין המאה השנייה 

למאה החמישית.
אנטיוכס  ידע את  לא  הדור אשר  לטובת 
של  הראשונים  הפסוקים  שני  את  נצטט 

המגילה מתוך מהדורת הרב קאפח:
א. והוה ביומי אנטיוכס מלכא דיון, מלך 
וכל  בשולטניה,  וחסין  הוה,  ותקיף  רב 

מלכיא ישתמעון ליה :
תרגום: ויהי בימי אנטיוכס מלך יון, מלך 
וכל  בממשלתו,  ותקיף  היה,  וחזק  גדול 

המלכים ישמעו לו:
ומלכין  סגיאן,  מדינן  כבש  הוא  ב. 
בירניתהון,  ואצדי  אסר,  תקיפין 
וגבריהון  בנורא,  אוקיד   והיכליהון 

באיסור אסר:
ומלכים  רבות,  מדינות  כבש  הוא  תרגום: 
חזקים אסר, והחריב טירותיהם, והיכליהם 

שרף באש, וגבוריהם באזיקים אסר:
המגילה מספרת את סיפורם של מתתיהו 
ובניו החשמונאים, איך יוחנן בן מתתיהו 
צבא  שר  שניקנור  כך  על  מאד  כעס 

הגיע  במקדש,  צלם  העמיד  אנטיוכוס 
לפגישה עם ניקנור, ובערמה הצליח להרוג 
מלחמת  נפתחה  מכך  כתוצאה  אותו. 
והחשמונאים  ביוונים,  החשמונאים 

הצליחו להרוג בהם 72000 איש. 
אז שלח אנטיוכוס את בגרס משנהו להלחם 
השבת,  שמירת  על  גזר  וגם  בירושלים, 

החודש והמילה. וממשיכה המגילה:
ובהיות הגזירה נפוצה מצאו איש אשר מל 
את בנו, והביאו את האיש ואשתו ויתלו 
אשר  אחת  אשה  וגם  הילד.  כנגד  אותם 
ילדה בן, לאחר מות בעלה, מלה את בנה, 
ותעל על חומת ירושלים ובנה מהול בידה. 
הרשע,  בגריס  אומרים  לך  ותאמר:  ותען 
הברית  את  מאתנו  לבטל  חושבים  אתם 
אשר כורת עמנו, ברית אבותינו לא נבטל, 
לא  בנינו  מבני  ומילה  חודש  ראש  שבת 
יוסר, ותפל את בנה לארץ, ותיפול אחריו, 
וימותו שניהם כאחד. וכמעשיה עשו הרבה 
מבני ישראל באותם הימים, ולא שינו את 

ברית אבותם.
עוד מסופר כיצד נועצו בני ישראל לשמור 

את השבת, וקבוצה של כאלף איש החליטו 
לשבות במערה אחת, אולם בעקבות הלשנה 
הגיעו חיילי האויב אל פי המערה, וכאשר 
סרבו היהודים לצאת שרפו את המערה על 

יושביה, וימותו כאלף איש ואשה.
מלחמות  על  המגילה  מספרת  בהמשך 
אלעזר  של  מותו  ביוונים,  ובניו  מתתיהו 
ולאחר  היווני,  הפיל  את  שהרג  בעת 
המקדש  את  החשמונאים  טיהרו  נצחונם 
ולא מצאו בו אלא פך שמן זית טהור אחד 
והשמן  נס  אירע  ואז  המנורה,  להדלקת 
הספיק לשמונה ימים. ומסיימת המגילה:

בכל  ההוא  מהיום  ישראל  בני  כן  על 
גלותם, שומרים את הימים האלה, ויקראו 
להם ימי משתה ושמחה מחמשה ועשרים 
לחודש כסליו שמונה ימים. מן העת ההיא 
ועד העולם לא יסורו מהם אשר היו בבית 
מקדשם הכוהנים והלויים וחכמיהם. אשר 

קיימו עליהם ועל בניהם עד עולם. 
האל אשר עשה עמהם נס ופלא הוא יעשה 
לנו נסים ונפלאות, ויקוים בנו מקרא שכתוב 
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". 

ָקָרה ִּבְמִסירּות וְַאֲהָבה  ְּ ִאִּמי ַהי
לְַּמִסיָּבה ַּבּגָן אֹוִתי ִמֲהָרה וְלְָקָחה
יְלִָדים ְמַׂשֲחִקים, קֹופְִצים וְָׁשִרים

וְאֹוִתי ֶאל ַהַּמעְּגָל לְָצֵרף ְמַבְּקִׁשים 
עַל ִּבְרּכֵי ִאִּמי ָׁשם ְמקֹוִמי

ִמַּתַחת לְחּולְָצָתּה נְִמָצא ַמֲחבֹוִאי

ָאִבי וְִאִּמי, ֲאנִי נֹולְַדִּתי ַּביְָׁשן
יָדּועַ לַּכֹל, ֵאין ֵאׁש ּבְלִי עָָׁשן

נְִׁשַּבע ּבְַחּיַי, ָהַאְׁשָמה ֵאינָה ִּבי
ּכְָך אֹוְמִרים, זֶה ַּבּגֵנִים ֶׁשִּבי

ַהִּפְתרֹון ּכֹה ּפָׁשּוט, יְִדיַדי וְֵרעַי
ִחּזּוִקים ִחּיּוִבּיִים, נִפְְּתרּו ּבְעָיֹוַתי 

ּתֹום ַהַּקיִץ, ִּתְׁשִרי ַּבּפֶַתח 
ּבֵית-ֵספֶר יְסֹוִדי ָהעֵת לִפְרֹוַח

ָׁשֲאלָה ַהּמֹוָרה, ְּתׁשּובֹות ִמי יֵַדע
ְסיָג לַָחכְָמה ְׁשִתיָקה, זֹאת ֵאַדע

ַהּמֹוָרה לְעֶבְִרי ַמָּבָטּה ָׁשלְָחה
ֹראִׁשי ִהְרּכַנְִּתי ּבְִאי-ֶׁשֶקט וֲַחָרדָה

ַהּלִֶחי ָאְדָמה וְַהּזֵעָה ַאט ַאט נָזְלָה

ָאִבי וְִאִּמי, ֹלא נֹולְַדִּתי ַּביְָׁשן
יָדּועַ לַּכֹל, ֵאין ֵאׁש ּבְלִי עָָשן
ִּפּנְַקֶּתם אֹוִתי וְֵהגַנְֶּתם עָלַי

ְּתלָאֹות ָהעֹולָם ֹלא נִפְְּתחּו ּבְפָנַי
ַהִּפְתרֹון ּכֹה ּפָׁשּוט, יְִדיַדי וְֵרעַי

ִּפּנּוק ּוְׁשִמיָרה יָצְרּו ֶאת ְמצּוקֹוַתי
ֲחוָיֹות ִחּיּוִבּיֹות, יִפְְּתרּו ּבְעָיֹוַתי 

ָחלְפָה ָׁשנָה ָחלְפּו ְׁשנַָתיִם 
וְלֲַחִטיָבה ָצעְַדִּתי ּבְַרעַד ַרגְלַיִם

נִים נְִראּו, עֵת זִָמיר  נִָצּ
ִמי יִֵּתן וְֶאפְַּתח ּגַם ֲאנִי ּבְִׁשיר

לְפֶַתע ִּפְתאֹום ָתָמר ַהּיָפָה
ַמָּבָטּה, ֵאלַי ִהפְנְָתה

ֵאלַי?! ִמַּקח ָטעּות ּבְיִָדי
ָּתִמיד ֵאַדע ַמה ְמקֹוִמי

ָאִבי וְִאִּמי, ֹלא נֹולְַדִּתי ַּביְָׁשן
יָדּועַ לַּכֹל, ֵאין ֵאׁש ּבְלִי עָָשן

נְִׁשַּבע ּבְַחּיַי, ָהַאְׁשָמה ֵאינָּה ִּבי
ַמעֲֵׂשי ָאבֹות, ַהִּסיָמנִים ֶׁשִּבי

ַהִּפְתרֹון ּכֹה ּפָׁשּוט, יְִדיַדי וְֵרעַי
ֲחוָיֹות ִחּיּוִבּיֹות, יִפְְּתרּו ּבְעָיֹוַתי 

אי-שם במרחב
מאת דוד דחוח-הלוי

יְֵמי ַהִּתיכֹון ִהּנֵה זֶה הֹוִפיעּו
ַהִּבְרּכַיִם רֹועֲדֹות וְַהּלְָחיַיִם ֶהֱאִדימּו

ִטּיּולִים, ְמִסיּבֹות, ֹלא ּפָנּו ֵאלַי
אֹוְמִרים עֲִמיַתי ּומֹוַרי

כְָׁשר, ַאלְלַי הּוא ֵאינֹו ָחכָם ּוֻמּ
סּוג ּדַלֶ"ת, ּבְִקיּצּור ּבְָרָרה וְַדי

ָאִבי וְִאִּמי, ֹלא נֹולְַדִּתי ַּביְָׁשן
יָדּועַ לַּכֹל, ֵאין ֵאׁש ּבְלִי עָָשן

ִהגְַּבלְֶּתם וְֶהֱענְַׁשֶּתם אֹוִתי עַד ּבְלִי ּדַי
ָאִבי מֹולִיִדי וְִאִּמי הֹוָרִתי, יִַּקיַרי

ַהִּפְתרֹון ּכֹה ּפָׁשּוט, יְִדיַדי וְֵרעַי
ִעּדּוד ּוִמּלָה טֹוָבה, יִפְְּתרּו ּבְעָיֹוַתי 

לְבַּסֹוף, לְִתׂשּוַמת לִּבְכֶם
ֹלא ּכֻּלָנּו זְקּוִקים לְעֶזְַרְתכֶם

ֲאנִי, לְָמָׁשל, ָׁשקּול וְחֹוֵׁשב לְעֹוֶמק ִענְיָן
אֹוֵהב לְִקרֹוא ּובְֶדֶרְך ּכְלָל ּכֹוֵתב ְמצֻּיָן

ֲחבִֵרים ֵאין ַהְרּבֵה, זֶה נָכֹון
ַאְך ּגַם ְמעַט, ִּבְׁשִבילִי ִּפְתרֹון
ֲאנִי, ּבֱֶאֶמת ּובְָתִמים ַּביְָׁשן 

ַאְך נֱֶהנֶה ֵמעֶצֶם ָהִענְיָן.

"ּפְִתחּו לִי ּפֶַתח ּכְחֻּדָּה ֶׁשל ַמחַט וֲַאנִי ֶאפְַּתח לָכֶם ּכְפְִתחֹו ֶׁשל אּולָם" 
)שהש"ר פ"ה, ב(
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דר' יוכבד ריעני - הרוקחת התימניה הראשונה
מאת זכריה דורי

דברים לזכרה
תר"פ-תשע"ב / 2012-1920

 )1920( תר"פ  בשנת  נולדה  ריעאני  יוכבד 
התימנים,  כרם   - אביבית  התל  בשכונה 
להוריה יחיא וברכה ריעאני. שם משפחתה 
ריעאני הוא על שם העיירה ריעאן בדרום 
כשעתיים  של  רגלי  מהלך  צנעא,  מזרח 
לעיר הבירה. בצד העיר הערבית התקיימה 
חייה  באורחות  שדמתה  יהודית  קהילה 

ליהודי צנעא.
בתנועת  חברה  יוכבד  הייתה  בנעוריה 
 )1938( תרצ"ח  ובשנת  בית"ר  הנוער 
כמדריכה  ושימשה  לאצ"ל  התגייסה 
ראשונה.  עזרה  ואחות  בנשק  לשימוש 
של  מלחמתית  בפעילות  השתתפה  היא 
הארגון ובין השאר לקחה חלק בהתקפה 
לשחרור  ובקרב  דגן  בית  משטרת  על 
העיר יפו. שכונת כרם התימנים, כמו רוב 
שכונות התימנים בארץ, הייתה מרכז של 
לתקופת  להסתיר  זכתה  ויוכבד  האצ"ל, 
מה בביתה את מנחם בגין, שהיה מבוקש 

על ידי הבריטים.
ושליחות  עניין  במקצוע הרוקחות מצאה 
לעצמה ולזולת. בשנות החמישים התקבלה 
של  לרוקחות  הספר  בביתה  ללימודים 
ובתום  בירושלים  העברית  האוניברסיטה 
לימודיה הפכה לרוקחת מוסמכת ראשונה 
והייתה  בארץ,  התימנית  העדה  מבני 
מבין המשכילים הראשונים מיוצאי תימן 
לכיוון  השמרנית  המסגרת  את  שפרצו 

עולם המדע.
לאומית  חולים  בקופת  עבדה  במקצועה 
ובשנות השבעים מונתה למפקחת ארצית 
התעניינה  חייה  כל  אך  קופה.  באותה 
יהודי  של  העממית  הרפואה  במסורת 
וראשוני  מעמיק  מחקר  וכתבה  תימן, 
התזונה  העממית,  הרפואה  "סממני  על 
ואורח החיים בקהילות היהודים בתימן", 
בהנחיית ד"ר ד' זודיק. בזכות מחקרה זה 

זכתה להערכתו הרבה של ד"ר ד' פורטוגז 
ד"ר  ושל  בכירה,  קרדיולוגית  שהייתה 

שהתמחה  פנימי  רופא  שהיה  וינקלר  מ' 
מחקרה  כתיבת  לצורך  מרפא.  בצמחי 
היא ראיינה שישים ואחד מסרנים מזקני 
גם  וביניהם  נשים,  רובן  העדה התימנית, 
רבנים אחדים, ותחקרה אותם על מסורות 
מקובלים  שהיו  מרפא  וצמחי  רפואיות 

בקרב יהודי תימן.
ונושאיהם:  פרקים  ארבעה  כולל  הספר 
צמחי  וריפוין,  המחלות  ויהודיה,  תימן 
מזון  חומרי  הרפואית,  ותועלתם  מרפא 
השבעות  לחישות,  מרפאים,  ומינרלים 

וקברי קדושים. 
בשנת תשמ"ז )1987( קיבלה תואר דוקטור 
התואר  את  קיבלה   )1998( תנ"ח  ובשנת 

יקירת העיר תל-אביב.
כותב שורות אלו נעזר בעצמו בספרה של 
ספרו  כתיבת  לצורך  ריעאני  יוכבד  ד"ר 
"הרפואה המסורתית בקרב יהודי תימן", 
בשנת  אפיקים  בהוצאת  לאור  שיצא 
תשס"ג, ושימש יסוד לספר תזונה ורפואה 

עממית, שיצא לאור בשנת תשס"ה. 
לאורו  זכתה  לא  יוכבד  הצער,  למרבה 
לאור  יצא  לא  מחקרה  הטוב.  המזל  של 
כספר בפני עצמו, רק נוצל על ידי אחרים, 
זכתה  לא  והמעניינת  המיוחדת  ודמותה 

להיחשף בפני הציבור. 
והיא  כפי שהכרתיה, חייה היו חיי תום, 
ומדע.  אדם  אוהבת  דרך,  ישרת  הייתה 
למדינה  ולתרומתה  לבה  לטוב  כגמול 
לאריכות  שמיים,  מידי  זכתה,  ולציבור 

ימים ונפטרה כשהיא בת תשעים ושתיים 
עליה  שישב  מי  היה  שלא  מדאיב  שנים. 
והיא  לה  הייתה  יחידה  אחות  "שבעה". 
וחמש שנים, בשנת  לפני ארבעים  נפטרה 
1957. אחיינה שטיפל בה שנים רבות נפטר 
ובנו המשיך במסירות  שנים,  לפני כשבע 
לטפל ברוקחת המופלאה מכרם התימנים 

עד יומה האחרון. 
נשמתה הזכה תהא בגן עדן צרורה.

אֹור יְלַחְֵך
ֶאת ַהּפְָתִחים

דר' רחלי אברהם-איתן

ּבְבֹוֲאָך 
ָהיִיִתי ּכְנִָּצן ֶׁשּנָגְעָה ּבֹו ֶקֶרן 
וְנִפְַּתח ֶאל ָהֶרגַע ּכְׁשֹוַׁשּנָה 

ֶאל נְִׁשיַקת-ֶׁשֶמׁש
ֶּׁשֶטת ֵמעָָבר עָצּור ִמְתפַּ

ֻמפְֶׁשֶטת ּכְִעיר ֶהעִָתיד -
ַׁשעַל-ַׁשעַל נִבְנֵית

ּה ַמיִם ַרִּבים ֵהִביאּו ֶאל ִקְרָבּ
וַּיְִהי ֲאגַם

ט ֵּ יִם ְמַׁשי וְַהַּסַהר ַּבַמּ
וֶַאכְַרע ֶאל ַהַּסַהר ַהּנְִרעָד

נְִרֶטבֶת
ׁשֹוָתה.

ּבְלֶכְְּתָך - ֵאלְֵך.
לְָאן?

לְנַעֵר ּגַעְּגּוִעים ּכְאֹוְקיָנֹוס 
ְמנַעֵר ּגַּלָיו ֶאל ַהחֹוף
ַאִּביט ֶאל ּדְמּוְתָך ִּבי

נָעָה ּכְַסַהר ָּבֲאגַם, 
ַמעְּגָלִים ַמעְּגָלִים

ַאֲהָבה עָֻּבִרית.

ּבְׁשּובְָך
אֹור יְלֵַחְך ֶאת ַהּפְָתִחים.
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יעקב דורון ז"ל )2010-1930(
מאת בתו, רותי דורון-מרקוס

 "הגיע מכתב לאבא"! מודיעה לי אחותי 
גילה בהתרגשות רבה, כתב העת 'אפיקים' 

מבקש לחדש את המנוי של אבא. 
אלא שאבינו, יעקב דורון ז"ל, 
מאז,  כשנה.  זה  עמנו  איננו 
אבא  בעבור  המגיע  מכתב  כל 
אך  רבה  בהתרגשות  מלווה 
את  פעם,  אחר  פעם  מעצים, 
ואת  שבלכתו  הגדול  הכאב 
לאבא.  העזים  הגעגועים 
באפריל  מותו,  לפני  חודשיים 
המנוי  את  אבא  חידש   ,2010
את  'אפיקים',  העת  לכתב 
בין  מצאנו  לכך  הראיה 

רשימותיו האחרונות.
במרחק של למעלה משנה ממותו, התחושה 
בליבנו.  עדיין  מפעמת  איתנו  אבא  כי 
תקופת החגים ליכדה את המשפחה סביב 
באים  החגים  בראשו.  ואבא  החג  שולחן 
והולכים וחסרונו של אבא מתעצם והולך. 
הזמן העובר והולך בלי שוב, מחזק ומחדד 
חשוב  חלק  היה  אבינו  כי  התחושה  את 
עליו  העיד  סביבו.  ובחברה  בחיינו  מאוד 
שמעון פרס, שאבא היה כ"בנאי גדול של 

עיר ובנאי גדול של חברה". 
ז"ל  רעיה  אמא, 
עמדה   ,)2007-1934(
כל  לאורך  לצידו 
אחר  שנה  הדרך. 
לבדה  נשאה  שנה 
ובגידול  הבית  בנטל 
בעוד  הילדים,  ששת 
שעות  שוהה  אבא 
לבית  מחוץ  וימים 
מותה  הציבוריים.  תפקידיו  מילוי  לצורך 
של אמא האהובה, שהלכה לעולמה שלוש 
גדול.  וחלל  כאב  בו  הותיר  לפניו,  שנים 
זאת,  למרות  נסגר.  לא  שלעולם  חלל, 
בכלל,  החברה  ולמען  בפרט  אמא  למען 
שינס אבא את מותניו, אסף את כוחותיו 
את  בהצלחה  וסיים  והפיזיים  הנפשיים 

ספרו השני. 
 )1930( תר"ץ  בשנת  נולד  דורון  יעקב 
מרבית  תימן.  שבדרום  אל-גדס  בעיירה 

באריגה  שעסקו  יהודים  היו  תושביה 
עברה   11 בן  בהיותו  אדמה.  ובעבודות 
של  בירתה  לתעיז,  המשפחה 
 1943 בשנת  תימן.  דרום 
את  ומשפחתו  יעקב  עושים 
לעלות  הראשון  הניסיון 
בתום  אולם  ישראל,  לארץ 
שנשלטה  לעדן,  מפרך  מסע 
ולאחר  הבריטים,  ידי  על  אז 
הם  בעדן,  כשנה  של  המתנה 
מגורשים. לאחר הגירוש נשא 

יעקב את רעיה לאישה. 
לארץ  הנכספת  העלייה 
ב-  רק  למימוש  זכתה  ישראל 
15 לינואר 1950, במבצע 'על כנפי נשרים'. 
התחנה הראשונה היא מתקן צבאי בריטי 
ליד עין שמר, שהפך למחנה עולים ליוצאי 
ורעיה  יעקב  הגיעו  מכן  לאחר  תימן. 
לצה"ל  מגויס  ויעקב  עדה  גבעת  למושבה 

לגדוד 15 בחטיבת גבעתי. 
 1953 בשנת  החלה  הציבורית  פעילותו 
בתחומים  וארציים  מקומיים  בתפקידים 
שונים. בראשית 1974 נבחר ליו"ר המועצה 
המקומית גבעת עדה, תפקיד בו כיהן עד 
נולדו  ורעיה  פרישתו במרץ 1989. ליעקב 
בנות  ושלוש  בנים  שלושה  ילדים,  ששה 

)מתוך ספרו השני 'נתיבות חיי'(.

זכרו של אבא הונצח, ביוזמתו של ממלא 
מבנה  בהקמת  ארגוב,  עמי  מר  מקומו 
בטקס  דורון'(,  )'בית  שמו  על  תרבות 
ראש   .2010 בדצמבר   16  - ב  שהתקיים 
המועצה הנוכחי, אורי דיסטניק מי שעמד 
על  סיפר  ההנצחה,  פרויקט  כל  מאחורי 
"יעקב  אמר  וכך  דורון.  יעקב  של  פועלו 
עדה  גבעת  של  המועצה  ראש  היה  דורון 

איש רוח ומעשה, מנהיג וסופר, אשר פעל 
הקהילה  למען  הבוגרים  חייו  כל  לאורך 
השנים  רבת  במנהיגותו  חי...  בו  והישוב 
והמימד  הדתי  המימד  בין  לשלב  השכיל 
בתקופתו  שהביא  שילוב  הממלכתי, 

לפריחת המושבה".
גבעת  של  המקומי  הרב  חלמיש,  הרב 
לאדם  מצדיעים  אנו  "היום  אמר  עדה 
שעלה מתימן, מארץ נוכריה, והגיע לראש 
ימים  שבאותם  המקומית,  הפירמידה 
היה מאוד לא פשוט... הוא ידע לנתב את 
דרכו בחוכמה יתירה ולהגיע ליעד". הרב 
הכשרת  ל'מפעל  בדבריו  התכוון  חלמיש 
ילדי ישראל' שיעקב דורון הצליח להקים 
בגבעת עדה, בזכות דבקותו במטרה וכנגד 

כל הסיכויים.
אבא דאג לשימורה ולהפצתה של מורשת 
מחקרים  ערך  כך,  לצורך  תימן.  יהדות 
מעמיקים, קיים ראיונות עם ילידי תימן 
 ,1965 בשנת  סמינריונית,  עבודה  וכתב 
נכלל בשני  אודות יהדות תימן. מידע זה 

ספריו שהוציא לאור. 
בספר הראשון 'במעגלים', הוא מביא את 
סיפור תולדותיה של גבעת עדה ובו הוא 
מייחד פרק על תולדות עליית יהודי תימן 
השני  ספרו  עדה.  בגבעת  והתיישבותם 
אוטוביוגרפי.  ספר  הוא  חיי',  'נתיבות 
לחיי  הקורא  יתוודע  חייו  סיפור  דרך 
לכיסופיהם  ולמנהגיהם,  בתימן  היהודים 
לארץ ישראל, לתהליך עלייתם וקליטתם 
יהודי  של  לניתוק,  ניתן  הבלתי  ולחבור, 

תימן למסורת ולציונות. 
יהי זכרו ברוך.

למערכת כתב העת  להודות  אני מבקשת 
"אפיקים", בשם משפחת יעקב דורון, על 
הקוראים  לידיעת  להביא  לנו  שאפשרה 
את פועלו של אבא למען הקהילה ולמען 

מורשת יהדות תימן. 

למידע נוסף על עבודתו של יעקב דורון 
ומחקרו, נא ליצור קשר עם בתו, רותי 

דורון-מרקוס, נייד: 052-8734052
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לכל תימני יש שם
מאת דר' רפי שובלי

)המאמר הופיע לראשונה באתר העוקץ - 
3 באוגוסט 2012(

על  מלמדת  תימני"  "דיוקן  התערוכה 
האופן שבו משתמרים יחסי הכוח בשדה 
האמנות בישראל. האוצר ממצב את עצמו 
כחוקר ביקורתי המבצע מהלך היסטורי, 
הסדר  לאשרור  תורם  הוא  למעשה  אך 
משתמש  ובעיקר  יוצא,  הוא  שכנגדו 
בתימנים ככלי להשגת מטרה שלתימנים 
ביקר  שובלי  רפי  אליה.  קשר  כל  אין 

בתערוכה וחקר את הקטלוג.
התערוכה  הוצגה   2012 שנת  בתחילת 
ישראל  ארץ  במוזיאון  תימני"  "דיוקן 
שברמת אביב. התצוגה כללה אוסף מרשים 
ועד  הציונות  ימי  מראשית  צילומים  של 
לקום המדינה. לתערוכה, אשר עוררה באז 
מושקע  קטלוג  נלווה  מסוים,  תקשורתי 
מאמרים  וכן  הצילומים  כל  את  הכולל 

מאת האוצר גיא רז ופרופ' יהודה ניני.
הם  בה  תערוכה  זוהי  התימנים,  בעבור 
של  אחרת  או  כזו  במידה  לצפות  יכולים 
הדורות  של  החזותי  במראה  נוסטלגיה 
אך,  להם  הזכור  מראה   - הקודמים 
קרוב  והוא  כיום  לראותו  מאוד  נדיר 
התמונות  אוסף  מוחלטת.  להיעלמות 
שדפדפו  מהאנשים,  לחלק  גרם  בקטלוג 
ללא  גם  נוסטלגית  להתרגשות  אצלי,  בו 
ביקור בתערוכה. כאשר ביקרתי בתערוכה 
של  תצלומים  שחיפשו  תימנים  ראיתי 
קרובי משפחה, אך בעבור האחרים, זוהי 
תערוכה של אקזוטיקה מזרחית מעניינת 
משהו  אחרים.  ותקופה  למקום  ושייכת 
"עולם  נוסח  גיאוגרפית  סדרה  המזכיר 

הולך ונעלם".
האוצר, בקש במאמרו בקטלוג ובראיונות 
כאדם  עצמו  את  למצב  בתקשורת  שנתן 
ולטעון  ביקורתית,  חברתית  ראייה  בעל 
התערוכה.  ביסוד  עומדת  זו  ראייה  כי 
ה"נכונים":  כל המושגים  מזכיר את  הוא 
אוריינטליזם, קולוניאליזם ושאר המילים 
ומזכיר  טורח  גם  הוא  כן,  כמו  היפות. 
יהודה  את השמות "הנכונים" כמו פרופ' 
שנהב וד"ר יעל גילעת, ולשרה חינסקי ז"ל 
של  מקריאה  אולם  המאמר.  את  הקדיש 

שנתן  ראיון  ושל  המאמר  של  ההקדמה, 
 ,)2012 בינואר  )בשישה  ראשון"  ל"מקור 
להסכים  מתקשה  עצמי  את  מצאתי 

למיצוב זה.
ברוב הגדול של התמונות, בעיקר כאלה של 
שם,  אין  לתימנים  המקצועיים,  הצלמים 
הם פשוט "תימנים". אינני בטוח שנעשה 
מאמץ ראוי לברר את שמות המצולמים. 
הכיתוב מתחת לתמונות הוא ככל הנראה 
הכיתוב המקורי אשר נבחר על ידי הצלם 
אחד  של  שתמונותיו  קרה  כך  הרלוונטי. 
בירושלים  התימנית  הקהילה  ממנהיגי 
עם  פעם  כל  בספר,  פעמים  שש  מופיעות 
לכך  סימן  שום  אין  כאשר  אחר,  כיתוב 
שהאוצר שם לב לעובדה זו. ייתכן שהדבר 
פשוט  אולי  או  לב  תשומת  מחוסר  נבע 
לו  נראו  בתמונות  התימנים  שרוב  משום 

דומים.
הנה מספר תמונות אשר הצלחתי לברר 

את שמות המצולמים בהן:
מופיעים  התערוכה,  בקטלוג   69 בעמוד 
זכריה רצהבי ואמו החורגת סעידה, ילידי 

סעוואן בתימן:

תימני",  "דיוקן  התערוכה  קטלוג  מתוך 
עמ' 69.

זכריה בנה, על פי זיכרונו, במרפסת ביתו, 
דגם מוקטן משיש של כפר הולדתו. דגם זה 
נמצא שם גם היום. סעידה הייתה בעלת 
בית מלאכה לקדרות ותמונתה מופיעה גם 
בישראל"  תימן  יהודי  יונה:  "סעי  בספר 
שוב  מופיעה  סעידה  סרי.  שלום  בעריכת 

ללא שמה בעמוד 59.
מוצגת  התערוכה  בקטלוג   118 בעמוד 

תמונתן של סעידה מדהלה ואחותה:

תימני",  "דיוקן  התערוכה  קטלוג  מתוך 
עמ' 118.

בעמוד 179 בקטלוג מופיעה תמונתם של 
נדרשה  יעל  יעל.  ונכדתו  רצהבי  סאלם 
שנאמר  לאחר  הגזזת  הקרנות  את  לעבור 
הספר  לבית  לא תתקבל  היא  כי  להוריה 

אם לא תציית לדרישה:

תימני",  "דיוקן  התערוכה  קטלוג  מתוך 
עמ' 179.
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יעל אשר כתבה את הספר "ילדת הגזזת" 
ההקרנות  תוצאות  עם  היום  עד  נאבקת 
ומרבה  וציור  קרמיקה  אמנית  היא  ההן. 
ותרבות  לתכנים  ביטוי  בעבודתה  לתת 
אמור  עטה  מפרי  חדש  )ספר  תימניים 
בזיהוי  סייעה  באדיבותה  בקרוב(.  לצאת 
שמות המצולמים. תמונתה של יעל לאחר 
בספר   291 בעמוד  מופיעה  ההקרנות 
"סעי יונה", היא הילדה הקירחת במרכז 

התמונה:

מתוך "סעי יונה", עמ' 291.
בתערוכה מופיעות כמו כן, מספר תמונות 
של תימני כנרת. מדובר בקבוצה הראשונה 
אשר הגיעה לכנרת בתחילת 1912 וגורשה 
שמות  את  מכן.  לאחר  חודשים  מספר 
היה  ניתן  אלו  בתמונות  המצולמים 
לנסות לברר אצל צאצאיהם המתגוררים 
למיטב ידיעתי באזור חדרה. תימני כנרת 
את  ייסדו  ואשר  זה  בשם  יותר  הידועים 
כפר מרמורק ליד רחובות בשנת 1930, הם 
הקבוצה השנייה אשר הגיעה לכנרת בסוף 
ידי  על   1930 בשנת  משם  וגורשה   1912

החלוצים בשיתוף המוסדות הציונים.
ולזהות  מאמץ  לעשות  היה  ניתן  לדעתי, 
מצולמים נוספים בתמונות אחרות מתוך 
התערוכה. ניסיונות נוספים שלי לזיהוים 
כתיבת  ליום  עד  בהצלחה  הסתיימו  לא 

מאמר זה.
תשובה להיעדר

עם השנים הגיעו אלי חוקרים, סטודנטים 
אשר  אשכנזים  ואמנות  קולנוע  ואנשי 
עזרה  וביקשו  בתימנים  התעניינו 
משותף:  אחד  דבר  היה  לרובם  במידע. 
לתת  שמעוניינים  כמי  עצמם  הציגו  הם 

והיה  תימניים,  ולטענות  לחומרים  במה 
ראשוני  משהו  יהיה  שזה  חשוב  להם 
כמו  ביטויים  בעבר.  ביטוי  לו  ניתן  שלא 
ביטוי"  "לתת  לראשונה",  לאור  "להוציא 
אלו.  בשיחות  תדיר  נשמעו  "לגלות"  או 
במילים  "סקופים".  חיפשו  אלו  אנשים 
אחרות, התימנים היוו כלי למיצוב משופר 
יותר של החוקר או היוצר, ובמקרה זה - 
להשגת  ככלים  בתימנים  שימוש  האוצר. 
מטרות שלתימנים אין קשר אליהן, הוא 
עתיקה  ציונית  שיטה 
הציונות  כימי  שימיה 

עצמה.
רז אינו מאכזב. בריאיון 
ראשון"  ל"מקור 
התערוכה  ובקטלוג 
הוא מדגיש את עובדת 
ראשוניותה, וכדי שלא 
הוא  זו  עובדה  נשכח 
בצורות  זאת  מזכיר 
פעמים  ארבע  שונות 
 ,7 )עמודים  בקטלוג 
כותרת   .)44  ,42  ,9
ההקדמה  של  המשנה 
"נעדר?  היא  בקטלוג 
נוכח!". הוא אף מביע "מחאה" על ההיעדר 
שהתערוכה  להבין  לקוראים  ומאפשר 

הנדונה היא תשובה להיעדר זה.
מהמציאות.  תלושה  זו  צהובה  כותרת 
בהקשר החברתי הכולל נדמה לי, שתיאור 
שיש  יתכן  מופרך.  כ"נעדרים"  התימנים 
לגביהם  אחרים,  מזרחים  עם  בלבול  כאן 
התימנים  תרבותית.  מחיקה  בוצעה  אכן 
הם יוצאי הדופן, הם נוכחים בכל תחומי 
התימנים  לגבי  החשוב  הנושא  התרבות. 
אינו עצם הייצוג, אלא אופן הייצוג. רבים 
הופיעו  בתערוכה  הנכללים  מהתצלומים 
שיצאו  צילומים  ובאוספי  בכתובים  כבר 
לאור בעבר, אם כי, לא באופן מקובץ כמו 
המדוברת  הנעדרות  הנדונה.  בתערוכה 
נכונה רק אם מדובר ספציפית בתערוכות 
המוקדשות לצילום המוקדם של תימנים 
ההדגשה  הישראליים.  במוזיאונים 
המוגזמת על ההדרה האמורה, נועדה כדי 
יש  נעדר,  יש  העובדה, שאם  להדגיש את 

גם יש מנכיח הראוי להערכה.
מוזיאון בסדר גודל של מוזיאון ארץ ישראל 
אשכנזית.  טריטוריה  הוא  אביב  ברמת 
אוצרות בישראל היא במידה רבה תחום 

עיסוק אשכנזי. זו הסיבה להיעדר המסוים 
במוסד  שההנכחה  לכך  הסיבה  וזו  הזה 
מנכיח  דורשת  כזה  גודל  בסדר  תרבותי 
לעניין  זכר  שאין  לציין  מיותר  אשכנזי. 
זה בדבריו של רז על עצמו ועל התערוכה 
תימנית,  ראות  מנקודת  לדעתי,  שאצר. 
רז מנכיח כאן בעיקר את עצמו. הוא אף 
טורח למצב עצמו בפוזה ביקורתית הרבה 
יותר ממה שהוא, כמנכיח את התימנים. 
למעשה, הוא יוצא נגד סדר חברתי תרבותי 
אותו.  מאשר  למעשה  הלכה  אבל  מסוים 
רז את מאמרו  לה מקדיש  חינסקי,  שרה 
בקטלוג, מתארת במאמרה "עיניים עצומות 
לרווחה - על תסמונת הלבקנות הנרכשת 
כגון  מהלך  הישראלית",  האמנות  בשדה 
של  דיכוים  "הצגת  הבאות:  במילים  זה 
המזרחים מנקודת המבט ההגמונית היא 
כשלעצמה מימוש של זכות יתר פטרונית, 
בלבד.  מיוחסת  קבוצה  לאותה  השמורה 
יהיו שימושיו של שיח המזרח אשר יהיו, 
לבסוף ייגזר הקופון בנקודת החלוקה של 

אישוש הזהות המערבית".
קצרה  סקירה  רז  מביא  מאמרו  בהמשך 
הפעילות  של  ההיסטוריה  על  מטעמו 
תימנים  ידי  ועל  תימנים  על  התרבותית, 
גדעון  את  מצטט  הוא  בסקירתו,  בארץ. 
התימנית  ליצירה  כי  שטוען  כמי  עפרת, 
יש אופי בידורי ומונה בנשימה אחת את 
אהרוני  חנה  צפירה,  ברכה  ענבל,  להקת 
צפירה  ענבל,  כלומר  צנעני.  ומרגלית 
לכותרת תרבות  אינן משתייכות  ואהרוני 
היא  תרבות  שהרי  הבידור  לתחום  אלא 
המציג  רז,   .)41 עמ'  )ראו  אשכנזי  עניין 
כלום  מעיר  ואינו  מצטט  ביקורתי,  עצמו 
שהוא  למרות  לכך,  בנוסף  זו.  נקודה  על 
מנכס את שרה חינסקי ודבריה לתועלתו 
נראה כי הוא בוחר לא להחיל את הניתוח 
ועל  עצמו  על  שלה  חברתי  התרבותי 
חוקרי תרבות אחרים אותם הוא מצטט, 
וכן נמנע כפי שנראה בהמשך להחיל את 
הניתוח שלה על הצלמים אשר צילומיהם 
כן,  אם  מדוע,  בתערוכה.  משתתפים 
חינסקי?  לשרה  מאמרו  את  רז  מקדיש 
הבין  לא  פשוט  שהוא  אחת,  אפשרות 
החברתיים,  ההקשרים  ואת  דבריה  את 
התרבותיים והיסטוריים שלהם. אפשרות 
ניכוס  של  מהלך  מבצע  שהוא  שנייה, 
אותו  ולקופון  תדמיתו  לתועלת  דבריה 

הוא מבקש לגזור בזכות התערוכה.
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עונג נרקיסיסטי
במסגרת הסקירה ההיסטורית שלו, מכנה 
היהודי",  האציל  "הפרא  התימני  את  רז 
של  הקלסיות  התכונות  את  מונה  והוא 
נכונה  זו  תמונה   .)35 )עמ'  האציל  הפרא 
של  הציונית  המהדורה  למעשה  חלקית. 
"הפועל  כונתה  היהודי  האציל  הפרא 
לפרא  זהה  לא  אך  דומה  והיא  הטבעי" 
זו  סטריאוטיפית  דמות  הקלסי.  האציל 
התימני,  הפועל  של  מידותיו  לפי  נתפרה 
כהנגדה לדמות החלוץ האשכנזי, על מנת 
הציוניות-אשכנזיות.  המטרות  את  לשרת 
ניתוח מקיף של ה"פועל הטבעי" ותכונותיו 
או  "ההיית  ניני  של  בספרו  למצוא  ניתן 
על  כותבים  כבר  אם  אז  חלום".  חלמתי 
תימנים, רצוי להכין שיעורי בית במקום 

להפגין בורות.
בסקירה  הקשורה  נוספת  סוגיה 
היא  רז,  של  תרבותית  ההיסטורית 
הביבליוגרפיה שלו. הכותבים אותם הוא 
על מקומה  מצטט בסקירתו ההיסטורית 
של התרבות התימנית בארץ, רובם ככולם 
אשכנזים. הוא אף מצטט את עצמו מספר 
סקירתו  לכך,  בהתאם  פעמים.  של  נכבד 
מנקודת  התימנית  התרבות  את  משקפת 
ראות אשכנזית. מכותב הטורח להציג את 
עצמו כביקורתי הייתי מצפה לקצת יותר. 
של  לכתיבה  גם  מקום  לתת  עליו  היה 
תימנים על תרבותם ומשמעותה בעיניהם. 
היה  ניתן  אשר  מקורות  שני  כאן  אציין 
"על  א.  העניין:  לצורך  בהם  להשתמש 
מאת  ישראל"  בארץ  תימן  יהודי  יצירת 
אפיקים".  "מבועי  בתוך  אביזמר  שמעון 
בינתחומי  שילוב  תימן.  יהודי  "שירת  ב. 
של ספרות ומוסיקה" מאת יעישי ויהודה 

עמיר בתוך "עטרת יצחק".
יחסו של רז לצלמים אשר את עבודתם הוא 
מציג בתערוכה מעורר תמיהות. מצד אחד 
הוא מעיד כי הוא לא זיהה אצל הצלמים 
המצולמים  כלפי  והתנשאות  פטרונות 
מה  את  צילמו  פשוט  שהם  טוען  אלא 
בינואר  שישה  ראשון",  )"מקור  שראו 
התצלומים  כי  וכותב  מוסיף  הוא   .)2012
אלא  ופרסומת  תעמולה  למטרת  היו  לא 
נוצרו מתוך "תודעת שליחות היסטורית" 
וגם כי הצלמים   ,)6 )"דיוקן תימני", עמ' 
וכיבדו  רגישים  ענייניים,  מקצועיים,  היו 
 .)46 עמ'  )שם,  התימנים  המצולמים  את 
בסוף מאמרו הוא כותב כי הצלמים אינם 

ומתבוננים  חוקרים  אם  כי  מתנשאים 
את  ומתאר  טורח  רז   .)55 עמ'  )שם, 
כהתרחשות  לתימני  הצלמים  בין  המפגש 
בה אין עליונות של צד אחד אלא השפעה 
הדדית )שם, עמ' 3( או כ"מקום של הכרה 
הדדית… התצלומים… רוויים בתחושה של 
אפשרות  של  ותרבותי,  חברתי  פוטנציאל 
מוצתה…."  לא  שעדיין  והדדיות  לשוויון 
הטקסטים  כל  כי  נראה   .)46 עמ'  )שם, 
בנימין  וולטר  חינסקי,  של  הביקורתיים 
לגישה  תפאורה  כאן  מהווים  ואחרים 

של  המיתממת  שאלתו  שמרנית.  דכאנית 
לחוקרי  הצלמים  בין  הדמיון  לשאלת  רז 
המזרח האוריינטליסטיים, אשר לכאורה 
נשארת פתוחה )שם, עמ' 2(, מקבלת אם 
כן לשיטתו מענה תלוש הסותר את הידוע 
לנו היום על אותה תקופה ואף סותר את 
דברי רז עצמו בחלקים אחרים של מאמרו 

בקטלוג.
ראשית, תיאורו של רז את הצלמים ואת 
המפגש בינם לבין התימנים מנוגד לכל מה 
שידוע לנו על הרוב המכריע של המפגשים 

ירושלים. רוב הצלמים צילמו למטרות מסחריות, היינו  - ארכיון לע"מ,  זולטן קלוגר 
שיווק גלויות או במילים אחרות אקזוטיקה לתיירים שרווח בצידה.
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בין אשכנזים ציונים לבין תימנים באותה 
אשכנזים  בין  האופייני  המפגש  תקופה. 
ותימנים אשר הגיעו ארצה בתקופות אלו 
היה עמוס בדעות קדומות, סטריאוטיפים 

וגזענות.
באשר למניעי הצלמים, הרי אפילו לדברי 
למטרות  צילמו  הצלמים  רוב  עצמו,  רז 
מסחריות, היינו שיווק גלויות או במילים 
שרווח  לתיירים  אקזוטיקה  אחרות 
בצידה. מניע נוסף היה צילום למטרות של 
נועדו  צילומי התעמולה  ציונית.  תעמולה 
התימנים  של  הקשה  מצבם  את  לתעד 
לצורך גיוס כספים. במקרים רבים כספים 
אלא  תימן  עולי  לרווחת  שימשו  לא  אלו 
הופנו למטרות אחרות ולרווחת החלוצים. 
הייתה  הצילומים  לביצוע  נוספת  סיבה 

צילומים לצורך מיון גזעי.
אופן ביצוע הצילום גם הוא חשוב. רבים 
בימוי  תוך  נעשו  התערוכה  מצילומי 
התימני  המצולם  הצלם.  מצד  טוטאלי 
גופו  תנוחת  לגבי  הצלם  להוראות  ציית 
היה  לא  המבט.  לכיוון  באשר  ואפילו 
שוויון אלא בימוי של ההתרחשות על ידי 
בהיבט  אפילו  אחרות,  במילים  הצלם. 
שוויון.  היה  לא  ההתרחשות  של  הפיזי 
חזית  כמייצג  רז  ידי  על  מתואר  הצלם 
)חלוצית( מול התימני כמייצג  טכנולוגית 

את העורף החברתי )שם, עמ' 45(.
הקשריו   - לעיל  וכאמור  הצילום  תהליך 
בקנה  עולים  לא   - החברתיים תרבותיים 
הצלמים  את  רז  של  תיאורו  עם  אחד 

ואת ההתרחשות בעת הצילום. מהלך זה 
הצלמים  תיאור  בין  וסתירה  הפרדה  של 
ורגע הצילום לבין תיאור ההיסטוריה של 
רז  ידי  על  המתבצע  ומניעיהם  הצלמים 
אותו  למצב  האחת:  מטרות.  שתי  משרת 
האמיתית  גישתו  כאשר  ביקורתי  כאוצר 
את  ומאשרת  קונפורמית  בעצם  היא 
שמירה  השנייה:  הקיים.  החברתי  הסדר 
תוך  הצלמים  של  המוסרית  רמתם  על 
המדומה  הביקורתי  המהלך  ביצוע  כדי 
שלו. חשוב לציין שאין כוונתי לצייר את 
הצלמים בצבעים קודרים, אלא לציין כי 
הם ראויים לתיאור מורכב ומאוזן הרבה 
רז  של  מהלכו  מספק.  שרז  מזה  יותר 
בתערוכה ובשיח שלו על אודותיה מתואר 
יפה אצל חינסקי במאמרה המוזכר לעיל 
ביקורתי  מהלך  של  נרקיסיסטי  כ"עונג 

ללא רגשי אשם".
לסיכום, רז ראוי לקרדיט צנוע על איסוף 
באשר  גבה  להרמת  אך  והצגתו,  החומר 
לפירוש שהוא נותן למעשה זה, לתיאוריו 
לצלמים  התימנים,  של  ההיסטוריים 
על  לתמיהה  ובעיקר  הצילום  ולתהליך 

הקרדיט המוגזם אותו הוא מבקש לקבל.
פרופ'  של  מאמר  ישנו  התערוכה  בקטלוג 
את  ניני  מתאר  במאמר  ניני.  יהודה 
בזמן  בארץ  התימנים  של  ההיסטוריה 
ובאפילוג  מתעדת,  התערוכה  שאותו 
ביקש  ניני  עצמה.  לתערוכה  ניני  מתייחס 
לומר משהו בזכות המצולמים וכדי לעשות 
של  "מבטם"  את  לנתח  מנסה  הוא  זאת 

המצולמים. בסוף ניתוח מעורפל הוא מגיע 
למסקנה כי, לא פעם המצולם מאתגר את 
קשים,  חזקים,  התימנים  וכי  המתבונן 
בקיצור,  או  והתבוננות.  סבל  כושר  בעלי 
מבטם "לא נחמד" כלשונו. הבעיה בניתוח 
זה היא העובדה שחלק נכבד מהצילומים 
ובעיקר אלו עם ה"מבט מלא המשמעות" 
מדוע  האחרון.  הפרט  עד  מבוימים  היו 
כזה  בעייתי  לניתוח  ניני  נדחק  כן,  אם 
ביקורת  של  קורט  עם  משהו  לומר  כדי 
חברתית? ומדוע זו דרכו של ניני כדי להגיע 
למטרתו, שהיא תיאור המצולמים כאנשים 

משמעותיים ולא רק כאובייקטים?
תשובה אפשרית לשאלה זו, אפשר למצוא 
"תימני  לכבוד  באירוע  ניני  של  בדבריו 
לבנים  יד  בבית  התקיים  אשר  כנרת" 
את  זוכר  )איני  כשנתיים  לפני  ברחובות 
ניני  אמר  זה  באירוע  המדויק(.  התאריך 
תיאוריות  של  לייבוא  מתנגד  הוא  כי 
ביקורתיות מחוץ לישראל, כדי לנתח את 
החברה בארץ. גישתו של ניני יוצאת דופן 
במרחב  השיח  ברמת  וגם  באקדמיה  גם 
הציבורי. על פי הגישה המקובלת יש לנהל 
דיאלוג עם חידושים ותיאוריות בתחומים 
שלהם  תרגום  תוך  המחשבה  של  שונים 
בגישתו  נדבוק  אם  המקומי.  להקשר 
עמומים  ביטויים  עם  נישאר  ניני,  של 
של  גופם  ושפת  מבטם  על  ומופרכים 

מצולמים תימנים בתצלומים ישנים.
ארץ  מוזיאון   ,1981-1948 תימני  דיוקן 

ישראל, תל אביב 2012.

השלמה לסיקורת "ספר הודו"
מאת דר' אביבה קליין-פרנקה

בגיליון  שהופיעה  לסיקורת  השלמה 
"אפיקים" מס' 137 על הספר:

מסמכים   - הביניים  בימי  הודו  סוחרי 
מאת:  הודו",  הקהירית "ספר  מהגניזה 
בריל  פרידמן,  ומרדכי.ע.  גויטיין  ש.ד. 

2008, 918 עמודים.
 S.D. Goitein and Mordechai A.
 Friedman: India Traders of the
 Middle Ages: Documents from the
Cairo Geniza "India Book", Brill/

Boston 2008, 918 pages
בסיקורת שכתבתי על הספר הנ"ל נשמט 

בשוגג תרומתו הגדולה של העורך-השותף 
של הספר, מ.ע. פרידמן, שעמל שנים רבות 
גויטיין.  של  הזה  הספרותי  העזבון  על 
עבודתו  את  מתאר  הוא  לספר,  בהקדמה 
ועריכתו  הידורו  של  השונים  בשלבים 

לקראת הוצאתו לאור של הספר.
גויטיין החל את מחקרו על מסמכי  ש.ד. 
מאז   .1948 בשנת  הקהירית"  "הגניזה 
ושבע  שלושים  במשך  מותו,  ליום  ועד 
ומרצו  זמנו  מירב  הוא הקדיש את  שנים 
למחקר המונומנטאלי של מסמכי הגניזה. 
במחקרים  פרידמן  מ.ע.  של  מעורבותו 

 1962 בשנת  החלה  הקהירית  הגניזה  על 
כששימש לו כאסיסטנט. במסגרת עבודתו 
זו הוא בחן את התעתיק של שלוש מאות 
ותרגם.  האיר  העיר,  שגויטיין  טקסטים 
גויטיין גם תיעתק לערבית את הטקסטים 
ששפתם היתה ערבית אך נכתבו באותיות 
מותו  ליום  ועד  זו  תקופה  מאז  עבריות. 
מ.ע.  היה   1985 בשנת  גויטיין  ש.ד.  של 
גויטיין  ש.ד.  עם  הדוק  בקשר  פרידמן 
ומעורב במחקרי הגניזה שלו. גויטיין ראה 
שאל  מותו  לפני  שנה  דרכו.  כממשיך  בו 
המשך בעמוד 38
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האיש שהשתוקק "ללכת"
על ספרו של אביחי קמחי "ללכת"

הוצאת צור-אות, 85 עמ', 2012

יש האומרים ששיר מרגש, שיר חזק, הוא 
זה הנכתב על-ידי משורר השולט במלאכת 
אירועים  בעקבות  זאת  ועושה  הכתיבה 
של  השירים  ספר  עמוק.  כאב  המסבים 
שנולד  ספר  הוא  "ללכת"  קמחי  אביחי 
גם  כמו  הסרטן,  מחלת  בעקבות  מכאב, 

ספרו הקודם "רשימון סרטן" )פרוזה(.

פחד  רגעי  כאב,  סבל,  עליו  שנגזר  אדם 
לשאול  להעזה  עד  שמגיע  אדם  וייאוש, 
שואל  הוא  אם  )גם  "למה?"  הבורא  את 
זאת בלב בלבד(, אדם כזה מסוגל להביט 
של  בעיניהם  או  המוות  מלאך  בעיני 
את  לכאוב  רשאי  הוא  לסבל.  עמיתיו 
כאבם ולהביע אותו במילים ישירות, לא 
מתיפייפות. אדם כזה יכול להעריך נכונה 
וגם  הנאמנות  את  גם  האהבה,  את  גם 
את הרגעים הקטנים והיפים של החיים כמו 

בשיר "המיתר העשירי", )עמ' 79(: 

המיתר העשירי

יִָמים ַרִּבים ָסַבבְִּתי ּבְִעיִרי
 ִעַּטְרִּתי אֹוָתה

וְאֹוָתְך ִהכְַּתְרִּתי ּבְִׁשיֵרי ַאֲהָבה.
ֵאלַיְִך נְִמַׁשכְִּתי ֻמָּקף

ּבְחֹומֹוֶתיָה
וְֹלא ֻהַּתר לִי לְַהּלֵל לִכְבֹודָּה

ִמזְמֹור ּכַּלָה.
 

ּובֵין ַהְּׁשָמׁשֹות
ּבְצֵאת מֹועֵד נֹוָרא ּפַַחד

וְהֹוד / ֵהִביא ַהִּמְדָרׁש ַאּגָדָה:
ִּתְׁשעָה ֵמיָתִרים ּבְלֵב ָאדָם

ּובֶן ָהִעיר נֹולַד ִעם ֵמיָתר עֲִׂשיִרי,
ֶׁשּיּוכַל הּוא לְַהְׁשלִים ִמנְיַן ָּבנֶיָה

לֲַחתֹם ּכְָתבְָּתּה
ּולְַתּנֹות ִעָּמּה ַאֲהָבה.

ַּבֵּמיָתר ָהעֲִׂשיִרי ֻהְּתָרה לִי ִעיִרי
ּוֵמאז כְֶׁשֲאנִי ְמַהּלְֵך ִּבְרחֹובֹוֶתיָה,

רֹועֵד הּוא ּבְלִִּבי
וְחֹוֵרז ֲאנִי לִכְבֹודָּה ִּפּיּוִטים
ּוַמכְִּתיָרּה ּבְעְַטרֹות ּדֹוִדים

וְלְָך ָהְרחֹוָקה
ַהּצְֵמָאה ֵאלַי ֵמֶאלֶף ַּתעֲנִּיֹות,
ׁשֹולֵַח ֶאת ַהַּמְרוֹות ֶׁשַּבִּמּלִים.

בין  הכותב  נע  זה  בשיר 
הקונקרטיות המרומזת של 
עדין  צעיף  לבין  המיתרים 
אהבה  אולי  אהבה,  של 
ממשית.  ואולי  ערטילאית 
במיתר  בחר  שהוא  בזה 
על  הן  מרמז  הוא  העשירי, 
גשר המיתרים, שאם נרצה 
לאחד  יהפוך  לא,  ואם 
מסמלי העיר ירושלים. יחד 
עם זאת הוא מרמז גם על 
של  קבין  "עשרה  האמרה: 
תשעה  לעולם,  ירדו  יופי 
ירושלים".  לקחה  מהן 
לאזכור זה נוספת גרסה של 
המצוטט  ממדרש  הכותב 
לקודמו.  ודומה  בשיר, 
ברקע,  הללו  כשהאזכורים 
מתברר שהמשורר מדבר על 
את  שמנגנים  הלב,  מיתרי 
עם  יחד  העיר  של  יופייה 
יופייה של האהובה שאינה 
ברורה, שאותה הוא מכתיר 
בשירי אהבה. היא נמצאת 
ולא נמצאת, כמו מסתתרת 
בין הסמטאות, או אולי בין 

המיתרים, מיתרי הלב.
של  סממנים  למרות  זה,  אהבה  שיר 
את  במשהו  מזכיר  העכשווית,  המציאות 
ששר  המשורר  יעקב,  יעקב  של  כתיבתו 
ירושלים ונע באופן תמידי בין העיר ובין 

האהובה.

בביטוי  רב,  בכישרון  הקצרים,  בשיריו 
מביא  וחדה,  מדויקת  ובשפה  קונקרטי 
הביכורים  ספר  את  קמחי  אביחי  לנו 

זאת,  יודע  שאינו  הקורא  בשירה.  שלו 
מנוסה,  במשורר  שמדובר  לחשוב  יכול 
שכבר סלל את דרכו העצמאית, את אופן 
משולחן  ישיר  במסלול  הייחודי  הביטוי 
ניתן  כך  הקורא.  אל  ומליבו  עבודתו 
לשירה"  מביך  "עיתוי  בשיר   להתרשם 

)עמ' 31(. 

עיתוי מביך לשירה 

ִּבַּקְׁשִּתי לְִהיֹות ְמׁשֹוֵרר
ּוְמׁשֹוֶרֶרת ָאְמָרה לִי

ִׁשיָרה ּכְָבר ֵאינָּה ְמעַנְיֶינֶת
ַמַּצָבה ּבִֶכי ַרע

ֵאין ִמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש לְַהְדִּפיסה
ֵאין ִּבְּׁשִביל ִמי וְֵאין ִּבְּׁשִביל ָמה

וְִהיא נִּבֶֶטת ֵמבּויׁשת
ּכְעָלֶה ְּתֵאנָה המכסה עְֶרוָה.

האיש שהשתוקק "ללכת"
מאת מנחם מ' פאלק
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ִׁשיַרת ַהְּמׁשֹוֵרר ִּכְתגּוַבת ַהטֹוְקּבִֵקיְסט
ָּבֵּתי ַהָּקפֶה ִהְתיְָתמּו מהְּמׁשֹוֲרִרים

ֵמעֲצְבֵי ַהּתֹודָעָה וְַאִּביֵרי ָהרֹוַמנְִטיָקה
ּוּפְָסָקה ַהְּׁשֵאלָה לְָּמה ִהְתּכַווֵן...
ַהּבּורֹות ּכּוְסָתּה ֵמעָל לִגְדֹוֵּתיּה

ּבְָתכְנִּיֹות ֶשל לֶֶחם ַצר וְַׁשעֲׁשּועי לחץ

ִּבַּקְׁשִּתי לְִהיֹות ְמׁשֹוֵרר
ּבְעֵת ָּבּה ַהִּׁשיָרה ִהיא

ִּכְרצּועַת עֹור ּבְַסנְּדְלִָרּיָה.

מקום  את  מבכה  זה  ארס-פואטי  שיר 
של  מסוימת  מידה  ויש  בימינו.  השירה 
צדק בדבר. כאשר חנויות הספרים מוכרים 
נמצאים  השירה  וספרי  במבצע,  ספר  כל 
יש  הרי  בכלל,  אם  האחוריים,  במדפים 
שמעתי  מה  זמן  לפני  להצטער.  מה  על 
מישהו מדבר על כך שיש לו אלפי חברים 
בפייסבוק אך עבור פגישה של אדם מול 
אדם, הוא צריך לשלם, לשכור חבר. גם זה 
במוחשי,  ולהתרכז  המגמה  מאותה  חלק 
במיידי, בדבר שניתן לגעת בו. יחד עם זאת 
אינני מסכים שזו "מחלה" שכולם עומדים 
לחלות בה. ישנם עוד רבים שהרגש חשוב 
מבוקש,  מצרך  היא  האמת  חברות  להם, 
שנותרו  וכמו  בסביבה.  עדיין  הרומנטיות 
עוד סנדלרים כבימי ההורים שלנו, כך יש 
עדיין משוררים, והם כמו רצועה אחת של 
נצרכים  דברים  יש  בה  בסנדלרייה  סנדל 

נוספים.

אך אין הכותב מסתפק בכך, בתיאור מצב 
השירה בלבד. הוא פונה גם לאלו שבידם 
השירה.  והערכת  לביקורת  השררה  מקל 
את זה הוא עושה בצורה מקורית ביותר 
כואב  הוא  כאן  משורר".  "פסאודו  בשיר 
נתקל  שממילא  המשורר  של  כאבו  את 
והפצת  פרסום  לאור,  הוצאה  בבעיית 
דבריו, שעבור הם חשובים. לא מספיקות 
הבעיות האלו, והנה הוא נתקל גם בעורך, 
וכדומה.  בסלקטור  במשורר,  במבקר, 
ולמבקרים  לשירה  כזאת  התייחסות 
מזכירה את שירו של המשורר עודד גיורי 
בספרו "מופע רמזור קצר" הוצאת מחוג, 

2003 בשיר "השירה":

השירה

ַהִּׁשיָרה ִהיא ְקִפיָצה לָֹרַחק.
ַהּכְֵאב הּוא ֶקֶרׁש ַהְּקִפיָצה ֶׁשל
ַהְּמׁשֹוֵרר ֶׁשִּמֶּמּנּו עֹולֶה ַהִּׁשיר

לְגַֹבּה נָמּוְך לְַמּדַי ֵמעַל ּפְנֵי
ָהֲאדָָמה ּוְמַהּלְֵך ְמעַט ָּבֲאוִיר
עַד ֶרגַע ַהּנְִפילָה עַל ַהַּקְרַקע.

וְַהְּמַבְּקִרים מֹוְדִדים ֶאת ַהֶּמְרָחק.. 

העוסקים  של  כזה,  ממפגש  והתוצאה 
של  תחושה  נותנת  זוויותיה  מכל  בשירה 
"כמו" עמידה בפני כיתת יורים, לא יכולה 
פסאודו  של  תואר  מאשר  יותר  להניב 
של  הדרך  זו  משורר.  כמעט  משורר, 
במקומות  שנמצאים  ֵאלּו  של  הותיקים, 
שלהם.  הטריטוריה  על  לשמור  מפתח, 
את התחושה הזאת מביא הכותב בשירו 

"פסאודו משורר" )עמ' 40(:

ֶסאּודֹו משורר  פְּ

זַֻּמנְִּתי לֵוַעֲדָת ַהַהְסָמכָה
יְָׁשבּו ָׁשם ַאְרָּבעָה )ַּבְּתִחּלָה ָהיּו ֲחִמָּׁשה(
מׁשֹוֵרר מֻתְרּגָם לֵָּׂשפֹות )ֲאִפּלּו לפולנית(

ַהַּמגְִׁשיָמה  ִּכנְבּוָאה  ּוַמבְִטיַח  ָצִעיר  מׁשֹוֵרר 
עָצְָמה

עֹוֵרְך ּכָתב עֵת לְִספְרּות וְַרק ִּפּנָה לִֵּׁשיָרה
)וְַאף  ַהּקֹוְרִאים  ָטעַם  ֶאת  ֶׁשָחׁש  ֶסלְֶקטֹור 

ֶׁשל ָהעֹוֵרְך(
ּבֹוִאי יָָצא לְַּׁשרּוִתים( ֶשבֵּ וְנִָציג ַהּקֹוְרִאים )כְּ

ָאְמרּו לִי
ַהִּׁשיִרים ֶׁשּלְָך ֵהם עֲַדיִן ֹלא

ַהֵמָטפֹורֹות ֵהם ִּכְמעַט
וְַהָאנָלֹוגְיֹות ָמה נֹאַמר, נְבּובֹות

ֶסִסיִבי לַָחּיִים ַאָּתה ִמּדַי אֹובְּ
ּוִבכְלָל ַהִּׁשיִרים ֶׁשּלְָך נֹוָרא ִאיִׁשיִים

ּכְָבר ֹלא ּכֹוְתִבים ּכְָך
וְָהַאֲהָבה ִהיא ּכְָבר ֹלא

ט ַהבֶּ
ַהוַעֲדָה ִמְּסִמיכָה אֹוְתָך ּכְִכְמעַט ְמׁשֹוֵרר

ּדְַרּגָה ַאַחת לִפְנֵי עַל ַסף ְמׁשֹוֵרר

כולל  לקורא,  המוצע  "ללכת",  הספר 
הוויות  בכל  העוסקים  פרקים  חמישה 
ארס-פואטיים  שירים  בהם  הקיום, 

)שדוגמאות מהן פגשנו קודם, מהתשוקה 
הבלתי ניתנת לשליטה לכתוב ועד לאכזבה 
אהבה  שירי  הפרסום(,  בשלבי  שסופגים 
ושירי משפחה. פתחתי קודם בהתייחסות 
לשירי האהבה כך גם נחשפנו לשיר אהבה. 
כעת אני רוצה להתייחס לשירי המשפחה 

ואפתח בשיר "קדיש קצר": )עמ' 47(: 

קדיש קצר 

ֹלא נִפְַרְדנּו ִמֵּמְך

ִבְׁשעֹוָתיִך ָהַאֲחרֹונֹות
ָרִאינּו אֹוָתְך ְמַדּבֶֶרת לֵַמִתים

ְמַבֶּקֶׁשת ִּבְׂשפַת ִאְּמְך- ּפֶַסנְְסיָה.
ִּבְתמּונַת ּכְלּולֹוַתיְִך ַהּדָהּויָה

ִׂשְמלֵָתְך צְַהבְַהָּבה
גלְַדיֹולֹות ּבְיֶָדְך

וְַאֲהַבת ַחּיַיְִך לְִצּדְֵך
ּכְָך נִזְּכֹר.

ּכִַּסי ָראֵׁשְך ּבְִמְטּפַַחת ִאָּמא
ַהּנִיִחי כַּפֹות יַָדיְִך עַל עֵינַיְִך

ּוִּבצְלִילּות ַמֲחַׁשָבְתְך
ָּבְרִכי אֹוָתנּו

נַיִך יֹאְמרּו ּוָבּ
א ַּדל וְיְִתַקַּדׁש ׁשֵמּה ַרָבּ ַּ יְִתג

שיר קצרצר זה הוא שיר געגועים לאמא, 
געגועים המוצגים דרך פריזמה של אזכור 
התמונה  כמו  עליה,  קונקרטיים  פרטים 
שהקורא כמעט ונוגע בה. והיות והוא לא 
הספיק להיפרד מהאם, הוא מבקש לעשות 
זאת כעת, בראשו, כדי שבניה יוכלו לומר 

קדיש. 
הכותב  מצליח  בלבד  ְספורות  בשורות 
חזקה,  מרגשת,  ממשית,  תמונה  להביא 
אך משאיר ללא תשובה את השאלה, איך 
קרה מותה. אולי כך היא נשארת חקוקה 
כאחת,  והקורא  המשורר  בלב  יותר  חזק 

וממשיכה לשכון בו לעד.

לבת  השיר  זו,  מחטיבה  השני  השיר  גם 
נוגע  מרגש,  הוא  שנים   22 לה  במלאות 
בזכות ציון הפרטים הקטנים המוזכרים, 
כמו בנית הארמון בחול. הדבר היפה בשיר 
הוא הדרך בה הכותב יוצר את הגשר בין 
שתיוולד.  הנכדה   - הבת   - הוא  הדורות: 
על-ידי תמונה שהוא מיצר ומעביר בראשו 
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עת הוא מנציח את המעגל הבין דורי. הוא 
רואה בבת את האמא העתידה שתביא לו 
ואהבה  במסירות  בה  יטפל  והוא  נכדה, 

כמו בביתו, כשהייתה קטנה, )עמ' 49(.

ילדתי 
 לבתי סתיו ליום הולדתה העשרים ושתיים

ֲאנִי ַמִּביט ָּבְך ִּבְׁשנֵָתְך
ּכַּפֹות יַָדיְִך ַּתַחת לְֶחיְֵך

ּובְפָנַיְִך ִמְׁשַּתֶּקפֶת ִאָּמא ַּבעֲלּוֶמיָה
ָהאֹוֶמֶרת: נַפְֵׁשְך ְרקּוָמה ִמחּוֵטי נַפְִׁשי

 
ּופַעַם ָאַמְרְּת לִי ַאָּבא ַצּיֵר לִי ִצּיּור

וְֹלא יַָדעְִּתי
עַָּתה ֲאנִי ְמַצּיֵר לְָך ֲחלֹום

ְך ֶׁשִּתּוָלֵד ּבְַאַחד ַהּיִָמים עַל ִּבֵתּ
וְיַלְדּוֵתְך ִּתְׁשַּתֵּקף ּבְפָנֶיָה

ִעָּמּה ֲאנִי ּבֹונֶה ַאְרמֹון ַּבחֹול
ׁשֹוֵמר עָלֶיָה ִמּפְנֵי ַהּגַּלִים

ּכֶַּסכֶר ֶׁשָרַקְמִּתי לְָך

ומשפחה  אהבה  שירי  קודם  קראנו  אם 
נופתע  הרי  מודרנית,  ליריקה  שהינם 
כשנפגוש את השער "אמת מארץ תצמח". 
שער זה כולל שירי מחאה חברתית בהתרסה 
נבואיים,  חלקם  בוטות,  במילים  ישירה, 

כמו בשיר "חרדת נשים" )עמ' 57(.

חרדת נשים

צְנִיעּות ְמכְַרֶסֶמת ּבְִעיִרי
וֲַאנִי ָחֵרד

 
קּוִמי צְִאי ִמּתֹוְך ָהֲאפֵלָה

ּוְרִאי
ָהִעיר ִמְתעֶַּטפֶת ְׁשחֹוִרים
ּבְַטּלִית מסתירה ְּתכֵלֶת

בְִציִציֹות ֶׁשִּבכְנָפֶיָה
ְׁשנַיִם אֹוֲחזִים:

בַאַחת ַמֲחזִיִקים ַהֲחֵרִדים
ּוַבְּׁשנִּיָה לֹופְִתים ַהַחְרּדָ"לִים

 
ּובְֶחזְיֹונָם

ֵּתָחנְֵך בּכְנֶֶסת עֶזְַרת נִָׁשים
וְִתּכֹון ַהַּסנְֶהְדִרין

ֻּתְׁשלַם ַהפְָרַדת ַהִּמינִים
ּכְִהלְכֹות ַההֹולְִכים ַּבְּׁשכּונָה

ַּבת ֵמָאה ַהְּׁשעִָרים ַהּנְעּולִים.

 ּוַבֲאִדיקּות
ּבְִכּכָר ַהַּׁשָּבת

יִזְעֲקּו ּפְַׁשְקוִילִים - ִחּלּול ַהֵּׁשם!

הכותב מעלה נבואה אפוקליפטית לציבור 
החילוני, של כנסת בה תוקם "עזרת נשים" 
נפרדת, של שליטה דתית-חרדית עד לבית 
הנבחרים של העם. אגב, אין הכותב אומר 
יהיו  נשים"  ב"עזרת  שיהיו  הנשים  אם 
חברות כנסת, או נשים שמגיעות לכנסת, 
בעתיד בו לא יהיו חברות-כנסת, בנבואה 
מתוך  אחת  תמונה  רק  וזו  זו.  "שחורה" 
לומר  אומץ  הרבה  צריך  זה.  מאדגר  שיר 
את הדברים בצורה כה ישירה וכנראה רק 
אדם שסבל סבל רב מעז לומר זאת ללא 

פחד.

את  הפותח  בשער  דווקה  לסיים  בחרתי 
המרגש  הפרק  הוא  לדעתי  אשר  הספר, 
ביותר בספר כולו. שער זה, "כחייה רעה" 
לתקווה,  הייאוש  שבין  במסלול  עוסק 
הסרטן  מחלת  עם  ההתמודדות  במהלך 
והשיר "ללכת" פותח את המסע, )עמ' 13(.

 ללכת
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ָהַאְׁשּפָה
ּוַבּיִָׁשיׁש ּוָבעֹובֵד ַהּתֹוֵמְך ּבֹו.
וְֹלא ָמנַעְִּתי יִָדי ִמּפֹוְׁשֵטי יָד

וְגַם ָּבֶהם ִהְתַקּנֵאִתי
וְַרק ָרִציִתי לְַהְמִׁשיְך לָלֶכֶת.

 
וְָהיִיִתי לְִמַהּלְֵך ַחי
ּוְסִביִבי ַההֹולְִכים

ִמי ַּתַחת ַׁשיִׁש ּוִמי ַּתַחת ֶאבֶן.
וְעַל ּדַעַת ַהָּמקֹום ִּבֵּקׁש ְׁשלִיַח ַהַּקִּדיָּׁשא

ְמִחילָה ֵמַההֹולְֵך.
צְדָָקה ַּתִּציל ִמָּמוֶת ָקָרא ִאיׁש ְמזָֻּקן

וְהֹוַׁשְטִּתי יִָדי
וְַאַחר ָהלַכְִּתי

ממשי  באופן  לחוש  מאפשר  הזה  השיר 
את  הקיומיות,  השאלות  את  הסבל,  את 

)"ִהְתַקּנֵאִתי  ביותר  העמוקים  הרגשות 
ָהַאְׁשּפָה"(.  ּובְפֹועֲלֵי  ָהְרחֹוב  ִּבְמַטֲאֵטא 
היכולת  הוא  הכותב/סובל  של  רצונו  כל 
של  טריוויאלית  הכל-כך  הבסיסית, 
שאינם  היום-יומיים  הפשוטים,  הדברים 
לאבד  עלולים  ואנו  מאליהם  ברורים 
אותם. רק כאשר האדם מאבד אותם הוא 
מאליו  מובן  אינו  בחיים  דבר  שכל  מבין 

וצריך להודות ולהנות ממה שיש.
  

יום",  "בכל  הוא  לסיים  ארצה  בו  השיר 
)עמ' 19(: 

 בכל יום 

 ְסִביב ַהּזְרֹועַ ָּבּה ָהְחּדַר עֵרּוי
 לְִטפְטּוף ָהַרעַל ַהְּמַרּפֵא 

 ּכַָרכְִּתי ֶאת ְרצּועַת ָהעֹור 
 ִהּדְַקִּתי ֶאת ַּתְׁשִמיׁש ַהִּקּבֶֹרת

 ּבֵַרכְִּתי עַל ַהֲהנָָחה 
וְִקּדְַׁשִּתי ֶאת ַהַּתְרעֵלָה.

 ּוְסִביב ָהֹראׁש ַהֻּמּכֶה ִּבְקִרינָה
 ִהּנְַחִּתי ְרצּועַת עֹור וְַתְׁשִמיׁש 

 לְטָֹטפֹת ּבֵין עֵינַי 
 ִּכִּסיִתי עַפְעַּפָי ּבְכַף יִָדי 

 וְָקָראִתי ֵמִעְמֵקי ַהּגֵיִהּנֹום 
ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ה' ֱאֹלוֵהינּו ה' ֶאָחד 

היד אשר  בין  בו ההשוואה  זה  שיר קצר 
 / המחייה  האינפוזיה  את  לשאת  צריכה 
והראש  היד  לבין  המורעלת   / הארורה 
מוזרה  השוואה  התפילין,  את  שישאו 
אזכור  שוב  לנו  נותנת  כמו  זו,  ובסיסית 
לכוח  ואולי  אחד,  מצד  החיים  למחיר 
הקשות,  בשעות  לעזור  שיכולה  האמונה 
הדבר  ועם  עצמך  עם  רק  ברגעים שאתה 

בו אתה מאמין.

זה,  חדש  שספר  לומר  ניתן  לסיכום, 
שהבאתי ממנו מספר שירים, כולל בתוכו 
ולצד  הסבל,  עם  יחד  היפה,  הלירי,  את 
המבט הישיר של הכותב מול גורלו. ובכך 
הוא מצליח להביא להנאה אסתטית לצד 
זיכוך הנשמה. חלק גדול משירי הספר הזה 
מהווים סוג חדש של רומנטיקה מודרנית, 

המודעת לתחלואי הזמן.
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  נשיםמבוא לספר 
פותח את , עיצוב חיי הזוגיות בישראלעוסק בה ,ספר נשים

שלמות  העוסק ב,"משנה תורה"ספר הרבע השני של 

נשים ותחילת (בניית משפחתו  :האדם ביחס לסביבתו

) הפלאה(דיבוריו ,  )שאר ספר קדושה(אכילתו , )קדושה

  )זרעים(ומלאכתו בשדה 

התפתחותו של התא משקף את סדרן של ההלכות בספר זה 

ולאחר מכן טיפול זהיר , למן הקמתו ועד פירוקוהמשפחתי 

יצירת  .בקלקולים המאיימים על ייסוד זוגיות טובה

האישות באמצעות קשר נישואין מרצון נעשית בשני 

ושמירה על , והנישואין) או האירוסין(הקידושין , שלבים

הלכות (החובות ההדדיות של בני הזוג זה כלפי זה 

הלכות (ואילו פירוק הקשר נעשה באמצעות גט ; )ותאיש

הקשר המשפחתי , כשהבעל מת ואין לו ילדים). רושיןיג

נפתח , שהיה אסור עד כה, בין האלמנה לבין אחיו של המת

 לזיקה חדשה המאפשרת את המשכיות המשפחה ושלמותה

קשר הנישואין כתוצאה . ברצון שניהם

וניתוק הזיקה , מזיקה זו נקרא ייבום

 ייבוםהלכות (נעשה באמצעות חליצה 

 עלול אישותהקלקול בחיי ). וחליצה

להיווצר באמצעות בעילה אסורה של 

כלומר על ידי ,  בין ברצונה,הקדשא נתלשנערה בתולה 

קלקול דומה עלול . כלומר באונס, או שלא ברצונה, פיתויה

כשהבעל , להיווצר בשלב שבין הקידושין לבין הנישואין

טענה , א הייתה בתולה כשנשא אותהטוען שאשתו ל

כשמתברר שהבעל מאס , העשויה להתברר כשקרית

קלקול ). בתולה נערההלכות (באשתו והוציא עליה שם רע 

כשהבעל חושד באשתו , עשוי להיווצר בחיי הנישואין

חשד זה מובא לבירור . שהיא מזנה תחתיו עם אחר

 כתשלחייב גירושין או המשל הבירור יש בכוחו ו, במקדש

  ). ׂשוטההלכות (ינות ושלום אמוחיי הזוגיות תוך שלווה 

  

שהוא היחידה החברתית השלמה הקטנה , התא המשפחתי

ביצירת יחסי אהבה  הוא אבן הבניין הטבעית ביותר, ביותר

שהיא החשובה ", חמלה ודאגה ועזרה זה לזה, ואחווה

היא תשוקה לחיבור  אהבה ה1".ביותר במטרות התורה

נתינת יחס מיוחד , העדפה יא מבוססת עלוה, ואחדות

שיכול האדם , מי שטוען אמירת שווא. לקרוביו של האדם

 בלא להעדיף את אחד -לאהוב את הכל במידה שווה 

 הריהו - מילדיו או אישה מסוימת על פני אישה אחרת 

. מרדד את האהבה ומזניח את הקשר המאחד והמייחד

בניין עדי "מת הקשר בין בני המשפחה בכל דור מטרתו הק

 המבטיח אי הזנחה של שום פרט בחברה ואת אחדות 2"עד

אבל מסגרת הנישואין אינה באה רק להסדיר  .האומה כולה

את חיי החברה על ידי מניעת נזקים הנובעים מן הזנות 

  .משמעותה רבה יותר. וכיוצא בזה

, האירוסין בלשון התורה, הקמת המשפחההשלב הראשון ב

לשני כינויים מיוחדים הנזכרים בספר זוכה בלשון חכמים 

המעיד על היבט של קדושה בחיי ', קידושין': זה

פסגת חיי , ואכן 3.כמהות שלמה חדשה' הוייה'ו, המשפחה

המאפשרים לאדם , "טהרה גדולה"הנישואים היא חיים של 

להתפתח בצורה מוגנת בלא להיסחף אחר תאוותיו 

יצירת חיים לא רק ל, ולהעניק חיים של ממש לבני ביתו

אלא חיים של תודעה ושל לימוד ופילוס דרך , ביולוגיים

   4.'הולדה'שהיא המשמעות העמוקה של המושג , חיים

בין האיש והאישה מימי שבהבנת המאזן המשפחתי 

חלקן מנשאות , חלו לא מעט תמורות, ם ועד ימינו"הרמב

 מעמדה". לפתח חטאת רובץ"את האישה וחלקן הן בחינת 

, איששל ה ום אינו נופל ממעמד"במשנת הרמבשל האישה 

 לדוגמהלכן . מתמקד בעניינים אחריםאלא שתפקידה 

 לשיא מעמד 5. ולא האישההאיש עושה את מעשה הקניין

 אף 6,כגון מרים הנביאה, הגיעו גם נשים, הנבואה, האדם

הנשים לא זכו בדרך כלל ללמוד , על פי שבדורות הקודמים

 ניכרות , זאת ועוד7.לימודיםק ביבמסגרת מסודרת ולהעמ

פה ושם השפעות סביבתיות של הגלות על מצבן של 

ם עצמו מדגיש " הרמב8.הנשים בשונה מן ההלכה

שאינה ", שהאישה אינה כבולה עקב קשרי הנישואין

 שאסור לבעלה רור וב9,"ֶׁשִּתָּבֵעל ְלָׂשנּוי לה, ַּבִּׁשְבָיה

 11.יה או להרחיקה מחברות10להכותה או להשפיל אותה

מעמד כלכלי היהודייה יש לאישה , במובנים רבים

 מפני שהכתובה היא למעשה שטר הגנה 12,עצמאי

 גם אם גירש אותה ,ת זכויותיה הכלכליותהמבטיח לה א

  . בעלה או מת

אמנם יש להבין הרבה מן ההלכות בעזרת הקוד התרבותי 

,  אך על אף ההתפתחות התרבותית13,של הדורות הקודמים

בין לטשטשת את ההבדלים בין האיש אין התורה מ

הטשטוש חוטא לתפקידם השונה לא די שמפני ש, האישה

 הוא,  אחד מהםכלשל שני המינים ולאחריות המיוחדת של 

: חדש- בשיח(אף מביא לידי הפקרות ופריצות 

, הקידום האישיהזנחת המשפחה לטובת , ")מתירנות"

תעתועי דמיון שבהם אם במשרה מלאה אינה נחשבת 

למצב בו ו, ")שחרור האשה: "חדש-בשיח(שה עובדת אי

המרחב הציבורי מלא בחשיפת הייחוד הגופני של האישה 

חפץ עובר למעין ת גופה פיכהבאמצעות תוך השפלתה 

  "). כבוד האישה: "חדש- בשיח(לסוחר 

אישות
גירושין
ייבום וחליצה
נערה בתולה
שוטה

 
  

 1 

  נשיםמבוא לספר 
פותח את , עיצוב חיי הזוגיות בישראלעוסק בה ,ספר נשים

שלמות  העוסק ב,"משנה תורה"ספר הרבע השני של 

נשים ותחילת (בניית משפחתו  :האדם ביחס לסביבתו

) הפלאה(דיבוריו ,  )שאר ספר קדושה(אכילתו , )קדושה

  )זרעים(ומלאכתו בשדה 

התפתחותו של התא משקף את סדרן של ההלכות בספר זה 

ולאחר מכן טיפול זהיר , למן הקמתו ועד פירוקוהמשפחתי 

יצירת  .בקלקולים המאיימים על ייסוד זוגיות טובה

האישות באמצעות קשר נישואין מרצון נעשית בשני 

ושמירה על , והנישואין) או האירוסין(הקידושין , שלבים

הלכות (החובות ההדדיות של בני הזוג זה כלפי זה 

הלכות (ואילו פירוק הקשר נעשה באמצעות גט ; )ותאיש

הקשר המשפחתי , כשהבעל מת ואין לו ילדים). רושיןיג

נפתח , שהיה אסור עד כה, בין האלמנה לבין אחיו של המת

 לזיקה חדשה המאפשרת את המשכיות המשפחה ושלמותה

קשר הנישואין כתוצאה . ברצון שניהם

וניתוק הזיקה , מזיקה זו נקרא ייבום

 ייבוםהלכות (נעשה באמצעות חליצה 

 עלול אישותהקלקול בחיי ). וחליצה

להיווצר באמצעות בעילה אסורה של 

כלומר על ידי ,  בין ברצונה,הקדשא נתלשנערה בתולה 

קלקול דומה עלול . כלומר באונס, או שלא ברצונה, פיתויה

כשהבעל , להיווצר בשלב שבין הקידושין לבין הנישואין

טענה , א הייתה בתולה כשנשא אותהטוען שאשתו ל

כשמתברר שהבעל מאס , העשויה להתברר כשקרית

קלקול ). בתולה נערההלכות (באשתו והוציא עליה שם רע 

כשהבעל חושד באשתו , עשוי להיווצר בחיי הנישואין

חשד זה מובא לבירור . שהיא מזנה תחתיו עם אחר

 כתשלחייב גירושין או המשל הבירור יש בכוחו ו, במקדש

  ). ׂשוטההלכות (ינות ושלום אמוחיי הזוגיות תוך שלווה 

  

שהוא היחידה החברתית השלמה הקטנה , התא המשפחתי

ביצירת יחסי אהבה  הוא אבן הבניין הטבעית ביותר, ביותר

שהיא החשובה ", חמלה ודאגה ועזרה זה לזה, ואחווה

היא תשוקה לחיבור  אהבה ה1".ביותר במטרות התורה

נתינת יחס מיוחד , העדפה יא מבוססת עלוה, ואחדות

שיכול האדם , מי שטוען אמירת שווא. לקרוביו של האדם

 בלא להעדיף את אחד -לאהוב את הכל במידה שווה 

 הריהו - מילדיו או אישה מסוימת על פני אישה אחרת 

. מרדד את האהבה ומזניח את הקשר המאחד והמייחד

בניין עדי "מת הקשר בין בני המשפחה בכל דור מטרתו הק

 המבטיח אי הזנחה של שום פרט בחברה ואת אחדות 2"עד

אבל מסגרת הנישואין אינה באה רק להסדיר  .האומה כולה

את חיי החברה על ידי מניעת נזקים הנובעים מן הזנות 

  .משמעותה רבה יותר. וכיוצא בזה

, האירוסין בלשון התורה, הקמת המשפחההשלב הראשון ב

לשני כינויים מיוחדים הנזכרים בספר זוכה בלשון חכמים 

המעיד על היבט של קדושה בחיי ', קידושין': זה

פסגת חיי , ואכן 3.כמהות שלמה חדשה' הוייה'ו, המשפחה

המאפשרים לאדם , "טהרה גדולה"הנישואים היא חיים של 

להתפתח בצורה מוגנת בלא להיסחף אחר תאוותיו 

יצירת חיים לא רק ל, ולהעניק חיים של ממש לבני ביתו

אלא חיים של תודעה ושל לימוד ופילוס דרך , ביולוגיים

   4.'הולדה'שהיא המשמעות העמוקה של המושג , חיים

בין האיש והאישה מימי שבהבנת המאזן המשפחתי 

חלקן מנשאות , חלו לא מעט תמורות, ם ועד ימינו"הרמב

 מעמדה". לפתח חטאת רובץ"את האישה וחלקן הן בחינת 

, איששל ה ום אינו נופל ממעמד"במשנת הרמבשל האישה 

 לדוגמהלכן . מתמקד בעניינים אחריםאלא שתפקידה 

 לשיא מעמד 5. ולא האישההאיש עושה את מעשה הקניין

 אף 6,כגון מרים הנביאה, הגיעו גם נשים, הנבואה, האדם

הנשים לא זכו בדרך כלל ללמוד , על פי שבדורות הקודמים

 ניכרות , זאת ועוד7.לימודיםק ביבמסגרת מסודרת ולהעמ

פה ושם השפעות סביבתיות של הגלות על מצבן של 

ם עצמו מדגיש " הרמב8.הנשים בשונה מן ההלכה

שאינה ", שהאישה אינה כבולה עקב קשרי הנישואין

 שאסור לבעלה רור וב9,"ֶׁשִּתָּבֵעל ְלָׂשנּוי לה, ַּבִּׁשְבָיה

 11.יה או להרחיקה מחברות10להכותה או להשפיל אותה

מעמד כלכלי היהודייה יש לאישה , במובנים רבים

 מפני שהכתובה היא למעשה שטר הגנה 12,עצמאי

 גם אם גירש אותה ,ת זכויותיה הכלכליותהמבטיח לה א

  . בעלה או מת

אמנם יש להבין הרבה מן ההלכות בעזרת הקוד התרבותי 

,  אך על אף ההתפתחות התרבותית13,של הדורות הקודמים

בין לטשטשת את ההבדלים בין האיש אין התורה מ

הטשטוש חוטא לתפקידם השונה לא די שמפני ש, האישה

 הוא,  אחד מהםכלשל שני המינים ולאחריות המיוחדת של 

: חדש- בשיח(אף מביא לידי הפקרות ופריצות 

, הקידום האישיהזנחת המשפחה לטובת , ")מתירנות"

תעתועי דמיון שבהם אם במשרה מלאה אינה נחשבת 

למצב בו ו, ")שחרור האשה: "חדש-בשיח(שה עובדת אי

המרחב הציבורי מלא בחשיפת הייחוד הגופני של האישה 

חפץ עובר למעין ת גופה פיכהבאמצעות תוך השפלתה 

  "). כבוד האישה: "חדש- בשיח(לסוחר 

אישות
גירושין
ייבום וחליצה
נערה בתולה
שוטה

מאת יוחאי מקבילי
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, צניעות דוגמת העמדת הפנים של בני ישמעאל, מנגד

 רגלף אף על פי שהיא מכוסה מכ 14,"השטופים בזימה"

שבה , או של בני עשיו,  בעלהוהריהי כשפחת ,ועד ראש

א  הי15,הכמרים הנזירים והנזירות אינם מקימים משפחה

  .  דוגמה לעיוות קיצוני לצד האחר

  

" מקור חיים"ספרו בפסוק המזכיר הן ם פותח את "הרמב

, עוצמת החיים מתבטאת בחיי זוגיות 16".מוקשי מוות"הן 

קשה  17".ראה חיים עם אשה אשר אהבת"וכדברי החכם 

על אפשר שיאיימו , ומשעה שהוקמה, להקים משפחה

. חדשים גם ישנים, "מוקשי מוות", קיומה ספקות רבים

בו . ת הוא המפתח היחיד לשלוות הנפששלום הבי, לפיכך

שהרי השם נמחק לעשות שלום בין  "-מסתיים ספר הקודם 

שכל התורה ניתנה לעשות , גדול השלום. איש לאשתו

וידעת ": הספר שלפנינווא נועל את  וה- 18"שלום בעולם

  ".מקור חיים"זכה ל, זהמי שזכה ל 19".כי שלום אהלך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 

בין "את דרכו של האדם מסייעת בידו להבחין ולהבדיל 

  34".ל ובין אור לחשך ובין ישראל לגוייםודש לחוק
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, צניעות דוגמת העמדת הפנים של בני ישמעאל, מנגד

 רגלף אף על פי שהיא מכוסה מכ 14,"השטופים בזימה"

שבה , או של בני עשיו,  בעלהוהריהי כשפחת ,ועד ראש

א  הי15,הכמרים הנזירים והנזירות אינם מקימים משפחה

  .  דוגמה לעיוות קיצוני לצד האחר

  

" מקור חיים"ספרו בפסוק המזכיר הן ם פותח את "הרמב

, עוצמת החיים מתבטאת בחיי זוגיות 16".מוקשי מוות"הן 

קשה  17".ראה חיים עם אשה אשר אהבת"וכדברי החכם 

על אפשר שיאיימו , ומשעה שהוקמה, להקים משפחה

. חדשים גם ישנים, "מוקשי מוות", קיומה ספקות רבים

בו . ת הוא המפתח היחיד לשלוות הנפששלום הבי, לפיכך

שהרי השם נמחק לעשות שלום בין  "-מסתיים ספר הקודם 

שכל התורה ניתנה לעשות , גדול השלום. איש לאשתו

וידעת ": הספר שלפנינווא נועל את  וה- 18"שלום בעולם

  ".מקור חיים"זכה ל, זהמי שזכה ל 19".כי שלום אהלך
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  קדושהמבוא לספר 
הן , בהכוונת יצר האדם ובהגבלתו דושה עוסקקספר 

היוצרים מסגרת חיים , בקשרי האישות והן באכילה

הקדושה  משמעות 20.ייחודית המבדילה בינינו לבין העמים

  . 'הבדלה והפרשה'בעניין זה היא 

איסורי חיתון , פותחות באיסורי עריותההלכות בספר זה 

כל אלו . תוביניהם הנידה והזבה והיולד, וביאות אסורות

הם הצד המגביל בבניית התא 

הלכות . המשפחתי ובשמירה עליו

אלו באות כהמשך טבעי לספר 

העוסק בפן המעשי והחיובי של הקמת , ספר נשים, הקודם

 הלכות אלו כוללות את האיסור להתבולל .התא המשפחתי

, ומתוך כך עוסקות בגרים ובתהליכי הגיור, בין הגויים

נוכח המכשולים המזדמנים ובדרך הטהרה והקדושה ל

ההלכות ).  ביאהאיסוריהלכות (מתאוותו של האדם 

למן רשימת , שלאחריהן עוסקות במזונות הכשרים לאכילה

בעלי החיים הכשרים לאכילה ותיאור החלקים הכשרים 

מהם ותהליכי עיבוד המזון ועד לגיעולי גויים ובישוליהם 

ות כנספח למאכלות האסור). מאכלות אסורותהלכות (

ובכלל זה המצוות שמטרתן , מתוארת השחיטה הכשרה

לפתח את הרגישות לצער בעלי החיים ולכבוד במצוות 

  ).שחיטההלכות  (21'ה

  

, מגבלות הביאה והאכילה מטרתן לנטוע באדם היהודי

מידות טובות של מתינות , נוסף על שמירת הבריאות

וביניהם , ופיתוח יחס נכון אל כוחות הגוף, והסתפקות

לא כשלהוב יצרים ותאוות עיוורון , שוקה לחיבורהת

 קל להתבלבל מן 22.המזיקה לאדם, שאינה יודעת גבול

אדם נוגע בעונג וחש . השפע ולהימצא כפסע מן הפשע

שני גירויים . ובן רגע יכול להפוך לנגוע נגעל ומגואל, נגאל

שהתורה ,  כוחות חיים23, מלאכים,והאכילההביאה , אלו

 עלולים 24, את השימוש בהםהתירה אותם ותחמה

אם אין בהם קדושה והם מתרוקנים , להיעשות חרב פיפיות

 25,מתוכנם רק לצורך מילוי תאוות בשרים תרתי משמע

והם עלולים לקבור את , כדרכם של סובאי היין וזוללי בשר

בגופו , במשפחתו ובעצמו, האדם ולחבל ביקר לו

כדי ,  על האדם לעמוד על נפשו ולהינצל מהם26.ובדעתו

בין , שלא יהא מנוצל על ידי כוחות הנפש העצומים האלו

  27.על ידי עצמו באיבוד חירותו בין על ידי אחרים

כדרך , אינה קדושה של מקום, העוסק בשהספר , קדושהה

. אלא קדושה בכל מקום, למקדששנהוג לציין את היחס 

להביא לחיים של , ה משמעות עמוקה יותרזלמושג 

  28 :כמו שכתב רבנו, קדושה

שת הנפש מן הדעות ווטהרת הגוף מביאה לידי קד

, דמות בשכינהישת הנפש גורמת להווקד, הרעות

  ."שים כי קדוש אנישתם והייתם קדֹוהתקִד: "שנאמר

ה ריחוק מהליכות משמע" שת הנפש מן הדעות הרעותוקד"

ידמה מהן הוא מהאדם תרחק בהש,  קלוקלות29חיים

דמות לשכינה עוטפת את כל חיי ית ההוומצ. לשכינה

, כגון בבית הכנסת,  לא רק קדושה במקום מסוים30.האדם

המקום ברוך הוא אלא , כגון בתפילה, או בזמן מסוים

זה לשון ו. מקום שהוא נמצא בו בכלמלווה את האדם 

  ":  מאכלות אסורות"בסוף הלכות ם "הרמב

 קדשה וטהרה יתרה  מביא-וכל הנזהר בדברים אלו 

: שנאמר, וממרק נפשו לשם הקדוש ברוך הוא, לנפשו

  ".שים כי קדוש אניוהתקִדשתם והייתם קדֹ"

. םלכל מעשה בחיי'  להכניס את ה.זו מטרת כל המצוות

 ,"דשנו במצוותיויאשר ק"משום כך אנו מרבים לברך 

 זו - '   קדושיםוהייתםוהתקדשתם ': " שהרי אמרו חכמים

  31."קדושת מצוות

אופייה של הקדושה מתברר מעיון קטן במה שאנו אומרים 

  32:ציבורהשבתפילת ' קדושה'בכל יום ב

כדבר , לשתושה משונקדישך ונעריצך ונשלש לך קד

 קדוש :וקרא זה אל זה ואמר: "האמור על ידי נביאך

כבודו ". א כל הארץ כבודומלֹ, קדוש קדוש יי צבאות

? יה מקום כבודוא: ומשרתיו שואלים,  מלא עולםוגדלו

  ".ברוך כבוד יי ממקומו: "משבחים ואומרים

" מלוא כל הארץ כבודו"שהרי אם , דברים מופלאים

כיצד נעלם דבר זה מעיני , "כבודו וגודלו מלא עולם"ו

 ,ועוד". ?איה מקום כבודו: " שואליםהםעד ש, משרתיו

  ?"ממקומו' ברוך כבוד ה: "התשובהמה משמעות 

שורר רבי יהודה הלוי באחד כבר עמד על דבר זה המ

  :משיריו

 !ה ְוֶנְעָלם ַנֲעֶלְמקֹוְמָך?  ָאָנה ֶאְמָצֲאָך, ָיּה
  ! ָמֵלא עֹוָלםְּכבֹוְדָך?  ְוָאָנה לֹא ֶאְמָצֲאָך

. לגלות אותורק עלינו ו, בכל מקוםנמצא ' ה, דהיינו

 בכל 'המציאות היא המורה לנו להתבונן ולגלות את ה

   33.זו היא הקדושה. מקום

  

 שכל מעשי המצוות באים בתובנהבא לידי סיום הספר 

עיסוק בפרטי המצוות עלול לשכח . ומובילים אליו' מאת ה

אם מפני שקיעה בפרטי התורה ולא ', מן האדם את ה

אם מפני רפיון , "תופשי התורה לא ידעוני"בחינת , בנותנה

האדם מועד להיות מובל על ידי , יתרה מזאת. וחולשה

כקדמה , להציג את תאוותיו כנאורות, אורתעתועי חושך ו

. ואת המתינות והקדושה כאפלה וחיי חושך, וכחופש

כמגדלור המאיר ' הצבת דרך ה. בימים ההם כן בזמן הזה

איסורי ביאה
מאכלות אסורות
שחיטה
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  קדושהמבוא לספר 
הן , בהכוונת יצר האדם ובהגבלתו דושה עוסקקספר 

היוצרים מסגרת חיים , בקשרי האישות והן באכילה

הקדושה  משמעות 20.ייחודית המבדילה בינינו לבין העמים

  . 'הבדלה והפרשה'בעניין זה היא 

איסורי חיתון , פותחות באיסורי עריותההלכות בספר זה 

כל אלו . תוביניהם הנידה והזבה והיולד, וביאות אסורות

הם הצד המגביל בבניית התא 

הלכות . המשפחתי ובשמירה עליו

אלו באות כהמשך טבעי לספר 

העוסק בפן המעשי והחיובי של הקמת , ספר נשים, הקודם

 הלכות אלו כוללות את האיסור להתבולל .התא המשפחתי

, ומתוך כך עוסקות בגרים ובתהליכי הגיור, בין הגויים

נוכח המכשולים המזדמנים ובדרך הטהרה והקדושה ל

ההלכות ).  ביאהאיסוריהלכות (מתאוותו של האדם 

למן רשימת , שלאחריהן עוסקות במזונות הכשרים לאכילה

בעלי החיים הכשרים לאכילה ותיאור החלקים הכשרים 

מהם ותהליכי עיבוד המזון ועד לגיעולי גויים ובישוליהם 

ות כנספח למאכלות האסור). מאכלות אסורותהלכות (

ובכלל זה המצוות שמטרתן , מתוארת השחיטה הכשרה

לפתח את הרגישות לצער בעלי החיים ולכבוד במצוות 

  ).שחיטההלכות  (21'ה

  

, מגבלות הביאה והאכילה מטרתן לנטוע באדם היהודי

מידות טובות של מתינות , נוסף על שמירת הבריאות

וביניהם , ופיתוח יחס נכון אל כוחות הגוף, והסתפקות

לא כשלהוב יצרים ותאוות עיוורון , שוקה לחיבורהת

 קל להתבלבל מן 22.המזיקה לאדם, שאינה יודעת גבול

אדם נוגע בעונג וחש . השפע ולהימצא כפסע מן הפשע

שני גירויים . ובן רגע יכול להפוך לנגוע נגעל ומגואל, נגאל

שהתורה ,  כוחות חיים23, מלאכים,והאכילההביאה , אלו

 עלולים 24, את השימוש בהםהתירה אותם ותחמה

אם אין בהם קדושה והם מתרוקנים , להיעשות חרב פיפיות

 25,מתוכנם רק לצורך מילוי תאוות בשרים תרתי משמע

והם עלולים לקבור את , כדרכם של סובאי היין וזוללי בשר

בגופו , במשפחתו ובעצמו, האדם ולחבל ביקר לו

כדי ,  על האדם לעמוד על נפשו ולהינצל מהם26.ובדעתו

בין , שלא יהא מנוצל על ידי כוחות הנפש העצומים האלו

  27.על ידי עצמו באיבוד חירותו בין על ידי אחרים

כדרך , אינה קדושה של מקום, העוסק בשהספר , קדושהה

. אלא קדושה בכל מקום, למקדששנהוג לציין את היחס 

להביא לחיים של , ה משמעות עמוקה יותרזלמושג 

  28 :כמו שכתב רבנו, קדושה

שת הנפש מן הדעות ווטהרת הגוף מביאה לידי קד

, דמות בשכינהישת הנפש גורמת להווקד, הרעות

  ."שים כי קדוש אנישתם והייתם קדֹוהתקִד: "שנאמר

ה ריחוק מהליכות משמע" שת הנפש מן הדעות הרעותוקד"

ידמה מהן הוא מהאדם תרחק בהש,  קלוקלות29חיים

דמות לשכינה עוטפת את כל חיי ית ההוומצ. לשכינה

, כגון בבית הכנסת,  לא רק קדושה במקום מסוים30.האדם

המקום ברוך הוא אלא , כגון בתפילה, או בזמן מסוים

זה לשון ו. מקום שהוא נמצא בו בכלמלווה את האדם 

  ":  מאכלות אסורות"בסוף הלכות ם "הרמב

 קדשה וטהרה יתרה  מביא-וכל הנזהר בדברים אלו 

: שנאמר, וממרק נפשו לשם הקדוש ברוך הוא, לנפשו

  ".שים כי קדוש אניוהתקִדשתם והייתם קדֹ"

. םלכל מעשה בחיי'  להכניס את ה.זו מטרת כל המצוות

 ,"דשנו במצוותיויאשר ק"משום כך אנו מרבים לברך 

 זו - '   קדושיםוהייתםוהתקדשתם ': " שהרי אמרו חכמים

  31."קדושת מצוות

אופייה של הקדושה מתברר מעיון קטן במה שאנו אומרים 

  32:ציבורהשבתפילת ' קדושה'בכל יום ב

כדבר , לשתושה משונקדישך ונעריצך ונשלש לך קד

 קדוש :וקרא זה אל זה ואמר: "האמור על ידי נביאך

כבודו ". א כל הארץ כבודומלֹ, קדוש קדוש יי צבאות

? יה מקום כבודוא: ומשרתיו שואלים,  מלא עולםוגדלו

  ".ברוך כבוד יי ממקומו: "משבחים ואומרים

" מלוא כל הארץ כבודו"שהרי אם , דברים מופלאים

כיצד נעלם דבר זה מעיני , "כבודו וגודלו מלא עולם"ו

 ,ועוד". ?איה מקום כבודו: " שואליםהםעד ש, משרתיו

  ?"ממקומו' ברוך כבוד ה: "התשובהמה משמעות 

שורר רבי יהודה הלוי באחד כבר עמד על דבר זה המ

  :משיריו

 !ה ְוֶנְעָלם ַנֲעֶלְמקֹוְמָך?  ָאָנה ֶאְמָצֲאָך, ָיּה
  ! ָמֵלא עֹוָלםְּכבֹוְדָך?  ְוָאָנה לֹא ֶאְמָצֲאָך

. לגלות אותורק עלינו ו, בכל מקוםנמצא ' ה, דהיינו

 בכל 'המציאות היא המורה לנו להתבונן ולגלות את ה

   33.זו היא הקדושה. מקום

  

 שכל מעשי המצוות באים בתובנהבא לידי סיום הספר 

עיסוק בפרטי המצוות עלול לשכח . ומובילים אליו' מאת ה

אם מפני שקיעה בפרטי התורה ולא ', מן האדם את ה

אם מפני רפיון , "תופשי התורה לא ידעוני"בחינת , בנותנה

האדם מועד להיות מובל על ידי , יתרה מזאת. וחולשה

כקדמה , להציג את תאוותיו כנאורות, אורתעתועי חושך ו

. ואת המתינות והקדושה כאפלה וחיי חושך, וכחופש

כמגדלור המאיר ' הצבת דרך ה. בימים ההם כן בזמן הזה

איסורי ביאה
מאכלות אסורות
שחיטה

  

 4 

בין "את דרכו של האדם מסייעת בידו להבחין ולהבדיל 

  34".ל ובין אור לחשך ובין ישראל לגוייםודש לחוק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מאת יוחאי מקבילי
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 .הפרק כולו עוסק בטעמי המצוות בספר זה. מט,נ ג" מו1
 . ג וביאורנו שם,ראה להלן י". שבע ברכות",  מתוך ברכות הנישואין2
 .יג,יה ראה גירושין יאולמונח הו. ו,נ א"מוראה שה יאהאחדות במשל האיש ו ל3
 . במ,א; ז,נ א" עיין והרווה נפשך במו4
" קונה שמים וארץ"וכן , )א,בראשית ד" (' קניתי איש את ה"כאמור בפסוק , את בניה' קונה' שהאישה שם כ,'עשה'ה במשמעות "קנ 5
, )א,אישות ד(וראוי לשים לב לעובדה שבקידושין יש צורך רק ברצון האישה ולא ברצון הבעל . ל,נ ב"ראה מו). יט,בראשית יד(

לפי . אזן בין בני הזוגכוונה לאפליה אלא תוצאה של ואין כאן ). ב,גירושין א(יש צורך רק ברצון הבעל , ואילו בגירושין מן התורה
 . העונש עלול להביא למותואםאף ,  באמצעות ענישה גופניתת נעשיכפיית בעל סרבן לגרש את אשתו, ההלכה

 . סוף פרק נא, נ ג"מו 6
למוד תורה כפי שכופים לההלכה היא שלא לכפות על הבת , לדעתנו. אורנו שםוראה בי. א" ביאור סוף פ,הלכות תלמוד תורהראה  7

 . על הבן
או ; )ב,ראה כלים כא(אף על פי שניכר שהיא השפעה של המנהג הערבי ,  כגון נתינת מסווה על פני האישה כבארצות האסלאם8

ותר לאישה לצאת מביתה פעם או פעמיים בחודש או ההנחיה שמ ;בניגוד להלכה, ולא היא, כפיית הבת להינשא למי שאביה רוצה בו
וראוי לתת את הדעת לעובדה שבליל הסדר היו הנשים חוגגות את אכילת קרבן פסח יחד . שאינה מצויה במקורותינו, )יא,אישות יג(

 . לבית המקדשאת קרבנותיהן או בעצמן יבהנשים ה .זאת ועוד. דאחים על שולחן אנשעם ה
ספר "בהלכות מ הערותיו הנפלאות מדיוניו ותבכל הספר פזור. ר הרב קאפח והרווה נפשך מהם"רי מווראה שם דב. ח,אישות יד9

 .שבתו בבין הדין הרבני הגדול בירושליםששיבץ בפסקי הדין שנטל חלק בהם ב "נשים
 .ם"הייחוס של דבר משובש זה לרמבויש לבטל את . י,כא אישותל ראה ביאורנו 10
  .נו שםכ וביאור-יא,ראה אישות יג11
 . ראה הקדמתנו לביאור פרק טז 12
 .ג,ראה אישות כא.  רוחצת את פניו ומביעה קרבה ואינטימיות שבמגע13
 .ו, תשובה ח14
את הממצאים של בתי הקברות לנפלים ותינוקות שנמצאו , ובהקשר זה יש להזכיר באירוניה. וראה סוף איסורי ביאה. א,דעות ג 15

 .כל אזכור של דיון על שלא כדרכהאף מחקה , כדרכה, הצנזורה הנוצרית .בקרבת החשובות שבכנסיות אירופה
 .בפתיחת הספר,  ביאור הפסוק להלןראה 16
והם המביאים גם חיים חדשים , )ב,ראה בראשית רבה יז" (כל השרוי בלא אישה שרוי בלא חיים"ואמרו חכמים . ט, קהלת ט17

 .לעולם
 .יד, מגילה וחנוכה ד18
 .יט, שוטה ד19
 . על משמעות שם הספר" משנה תורה"ם בהקדמתו לספר "המביא את דברי הרמב, אורנו להלן בפתיחת הספר ראה בי20
 .מו,נ ג"לאיסור כיסוי הדם ראה מו. מט,נ ג"לביאות האסורות ראה מו. מח,נ ג" לטעמי איסורי מאכלות ראה מו21
בייחוד , על הרעה שהאדם גורם לעצמו ; 2ג,גראה דעות '  על הביאה כדרך מאוזנת המלווה את מעשי האדם בשאיפה לדעת ה22

 .יב,נ ג"ראה מו, בתחומים אלו
 .ו,נ ב" למושג מלאך ראה מו23
מט שהחוש ,ג; ח,ג; מ,ב; לו,נ ב"ומצד שני ליחידים המעולים במו, ט והלאה, ראה מצד אחד את ההנהגה לכל העם באיסורי ביאה כא24

 .ע כה"אהח רמ ו"ע או"והשווה לנדרש בשו. הזה חרפה הוא לנו
 .יח וביאורנו שם, ראה איסורי ביאה כב25
 ".הרהורי עבירה קשים מעבירה"ח ובייחוד ,נ ג" ראה מו26
ולא לחינם בבתי הפולחן , )ו,תשובה ח" (הערבים האוילים הטפשים השטופים בזימה" ראה למשל דבריו על העולם הבא בעיני 27

ולא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם , אל בעבודה זרה שאין בה ממשיודעין היו ישר"ו, העתיקים הייתה הזנות משמשת בגאווה
 ).ב,בבלי סנהדרין סג" (עריות בפרהסיא

 .יב,טומאת אוכלין טז 28
 .וזו משמעות הלכות דעות שבספר המדע, בלשון רבנו" דעה" זו משמעות המילה 29
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 .ם בהרחבה בפרק הראשון מהלכות דעות" הרמבדבריכ 30
 .גל,נ ג"וראה מו, ספרא 31
 ).הלכה כו( נוסח רבנו בסדר התפילות בסוף ספר אהבה 32
 .יט ועוד,ט,א פרקים ח"נ ח"להעמקה עיין מו 33
 . ברכת ההבדלה בחונן הדעת במוצאי שבת34
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רקע
בוועידת הפועל המזרחי )להלן הפוהמ"ז( 
בשבט תש"ב )1942( דווח לבאי הוועידה 
הגיעו  יעבץ  לכפר  כי  היתר,  בין  וציריה, 
מנחליאל 13 משפחות עם 71 נפשות כדי 
חקלאית  מבחינה  בו,  הקיים  את  לשמר 
עבודה  של  חדירה  ולמנוע  וביטחונית, 

ערבית זולה בפרדסי הסביבה.1
דיווח זה עורר בי סקרנות רבה לחקור את 
עד  הידיעה; שהרי  של  ואמיתותה  תוכנה 
ולא  פעלה  לא  הפוהמ"ז  תנועת  זו  לשנה 
באופן  תימן  עולי  את  לשורותיה  גייסה 
גורף, ובמיוחד לא בהתיישבות החקלאית. 
הגיוס לתנועה זו עד אז נערך בקרב עולי 
הכשירה  ומהם  העברי,  ביישוב  אירופה 
חקלאית  להתיישבות  וגרעינים  קבוצות 

בכפר רודגס בפתח-תקווה.2
מטרת המאמר לסקור את התיישבותם של 
יוצאי נחליאל )להלן "הנחליאלים"( בכפר 
יעבץ ואת הקורות אותם במהלך השנים 
על-ידם  תימן  גאולי  המושב  להקמת  עד 
וביסוסו, אגב בחינת התהליכים שהובילו 
במיקומם  האכלוס  בדבר  להחלטה 

הנוכחי.
מסורי  רפאל  של  לזכרו  מוקדש  המאמר 
ז"ל, חבר המושב גאולי תימן, אשר חשף 
בפני קורות מתיישבי כפר יעבץ שהועברו 
ונפטר  בהם,  שנועצו  מבלי  תימן  לגאולי 
הכרת  כמעין   - לערך  שנים  שלוש  כעבור 

הטוב לו ולמשפחתו מבחינתי.
מניעי הצדדים - הפוהמ"ז והמתיישבים 

להתיישבות בכפר יעבץ
נזדקקו  מדוע  היא:  המתבקשת  השאלה 
ראשי תנועת הפוהמ"ז ואנשי נחליאל זה 
מניעיהם?  היו  ומה  זו  זמן  בנקודת  לזה 
כי  ברי  ההיא,  בעת  האירועים  בבחינת 

ארבע סיבות היו לכך:
דו"ח   ,PA/115 )אצ"ד(,  דתי  ציוני  ארכיון   1

עמ'  לוועידה ה-8, תל-אביב תש"ב,  הפועל המזרחי 
חזני  מ'   ,S15/810 )אצ"מ(,  מרכזי  ציוני  ארכיון   ;133

למחלקת העבודה, ט' בשבט תש"ב, 27.1.1942.
הקבוצה  כמו  בחו"ל  שהוכשרו  קבוצות  יש   2

הוא  כיום  רודגס.  לכפר  הגיעה  אשר  הראשונית 
ביה"ס התיכון הדתי "אמי'ת" המצוי בצומת פתח-

תקווה-ראש העין על כביש 40 )רחוב ירושלים-הרצוג 
בפתח-תקווה(.

ראשית, יש לזכור כי בנחליאל בעת ההיא, 
כמגמה אשר נמשכה מאז ייסודה בתרע"ד 
)1914(, שררה מצוקת דיור חמורה ואשר 
)להלן:  ממתיישביה  רבים  חללים  הפילה 
תברואיות  בעיות  בשל  "הנחליאלים"( 
גיסא;  מחד  בה  הדיור  מצפיפות  שנבעו 
אצל  לדור  מתימן  רבים  עולים  והגעת 
הללו,  השנים  במהלך  במקום  קרוביהם 

חרף מצוקה זו, מאידך גיסא.3
קרקע  הובטח  ל"הנחליאלים"  שנית, 
בית  לכל  ד'   10 עד  עזר,  למשקי  נוספת 
לענייני  "הוועדה  ע"י  משק(,  )יחידת  אב 
ע"י  שהוקמה  התימנים"  התיישבות 
בהנהלה  החקלאית  ההתיישבות  מחלקת 
 - פברואר  בחודשים  ופעלה  הציונית 
אז  מני  "הוועדה"(.4  )להלן   1925 אפריל 
של  מסקנותיה   )1942( תש"ב  לשנת  ועד 
לא  הקרקע  תוספת  בנושא  "הוועדה" 
מומשו בנחליאל. הסיבה המרכזית, לאי-

מימוש מסקנותיה, הייתה סירוב הקק"ל 
בעיות  את  לפתור  ההתיישבות  ומחלקת 
היסוד - מים והכשרת הקרקע 'החקלאית' 
שהוצעה להם באדמת "פוקרה" הסמוכה 

לנחליאל.5
את  זיהו  הפוהמ"ז  ראשי  שלישית, 

א'  ראו  בנחליאל  הדיור  תנאי  על  להרחבה   3

של  סיפורם  נחליאל  כספי-מסורי,  ומ'  סבוראי 
ראשונים, י' טובי )עורך(, חדרה תשנ"ט; א' סבוראי, 
)עורכת(,  שרעבי  ג'  לממשיכים,  נס   - לראשונים  יד 
מתימן,  החלוץ  )עורכת(,  בצלאל  ש'   ;1992 נתניה 
מדינה  ש'  לדוד,  בן-שמור, מכתם  ד'   ;1989 תנובות 

)עורך(, תל-אביב תשמ"ח.
להרחבה בנושא סיורי "הוועדה" ראו א' מעבי,   4

1946- ארץ-ישראל  במושבות  תימן  יהודי  קליטת 
בר-אילן,  אוניברסיטת  דר',  לתואר  חיבור   ,1923

רמת-גן תשס"ט, חלק א' פרק שני.
ובמחנה-יהודה  בשיבת-ציון  בשעריים,  כי  אף   5

ד'   2.5 בין  שנעו  לגידולים  חקלאיים  שטחים  ניתנו 
ד'(  דונם עד שני  בן  כולל אדמת מגרש  )לא  ד'  ל-7 
אשר  מתאימה  קרקע  נמצאה  לא  לנחליאל  ואילו 
"המרכז  ויו"ר  מייסד  הרצפלד  א'  במסמך  הופרך 
לבון  מכון  ראו  הכללית,  של ההסתדרות  החקלאי" 
)מ"ל(, IV/104-47-21, הרצפלד להנהלת פיק"א )בעלת 
למעלה  לפני  שניתן  שטח  על  ב"פוקרה"(  הקרקע 
מס'   ,17.6.1952 הפועלות,  למשק  שנה  מעשרים 
205-28158. באשר לטענות ועד נחליאל לגבי איכות 
השטח החקלאי ב"פוקרה" ראו מעבי, שם, עמ' 85, 

הערות 184-181.

הייצוגית  ורפיסותה  הכלכלית  חולשתה 
"התאחדות   - תימן  עולי  ביאת-כוח  של 
"התאחדות"(.  )להלן  בא"י"  התימנים 
לפיכך, הוחלט במוסדות הפוהמ"ז לפעול 
במשכנות עולי תימן בניסיון לנגוס בכוחה 
ולגייס  ה"התאחדות"  של  האלקטוראלי 
ואוהדים  חברים  שיותר  כמה  להפוהמ"ז 
הייתה  אשר  באוכלוסייה  העֵדה,  מבני 
גיסא  מחד  דתית  מבחינה  לה  תואמת 
והייתה שרויה במאבק הישרדות יומיומי, 

מאידך גיסא.
החלוצים  קבוצות  נטישת  רביעית, 
יעבץ  כפר  את  הפוהמ"ז  של  וההכשרה 
ִריק  הותירו   ,)1941( תש"א  שנת  בשלהי 
התיישבותי מסוכן לתנועה וליישוב העברי 
בחבל ארץ זה, הסמוך ליישובים ערביים 

עוינים, בתקופה של טרום מדינה.
ארבעת הגורמים הללו חברו יחד זה לזה 
תנועת  לפעילות  טובה  תשתית  ויצרו 
הנוער  בני  בקרב  בנחליאל  הפוהמ"ז 
והבוגרים בפעילות תרבותית-דתית והכנת 
שירת  אשר  חקלאית,  התיישבות  גרעיני 
ותנועת  מזה  "הנחליאלים"  אינטרסי  את 

הפוהמ"ז מזה.
ההתיישבות בכפר יעבץ

)אוגוסט  תרצ"ג  באב  נוסד  יעבץ  כפר 
עולי  של  התיישבות  גרעיני  ע"י   )1933
אירופה בחסות ובסיוע "המרכז החקלאי" 
מיקומו  בשל  הפוהמ"ז.6  הסתדרות  של 
לכפרים  בסמוך  תל-מונד(  )בגוש  בשרון 
ערבים עוינים, נתונים היו מתיישבי הכפר 
כנופיות  של  ונשנות  חוזרות  להתקפות 
חמושות אשר הסבו להם נזק כבד בנפש 

וברכוש.7

א' פישמן, הפועל-המזרחי - תעודות 1935-1921,   6

בשנתון   .210 עמ'   ,1979 תל-אביב  אוניברסיטת 
הממשלה תש"י, תל-אביב, תש"י, עמ' 292, נרשם כי 
תאריך הייסוד הוא 10.4.1932, אך המדובר בקבוצת 

החלוץ.
פדאיין  ע"י  הכפר  הותקף  תרצ"ו  בסיוון  בג'   7

לכפר  מתיישבים  לגייס  הפוהמ"ז  התקשה  ומאז 
יעבץ עד לעזיבת 19 המשפחות בסוף תש"א, משלא 
הסתדרות   ,1/323 אצ"ד,  ראו  דרישותיהם;  מולאו 
תרצ"ו;  בסיוון  ג'  העולמי,  ל"המזרחי"  הפוהמ"ז 
הנ"ל, הסתדרות הפוהמ"ז ל"המזרחי" העולמי, י"ט 
להנהלת  הכפר  ועד   ,4/068 הנ"ל,  תרצ"ו;  בסיוון 

מכפר יעבץ לגאולי תימן - כרוניקה של טעויות
מאת דר' אמנון מעבי
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בכפר יעבץ מיום היווסדו היו 23 יחידות-
ד',   400 של  כולל  בשטח  משק/משפחות 
מזה הוקצה לכל יחידת משק 15 ד' )3 ד' 
אדמת מגרש ו-12 ד' למטעים( ויתרתו יועד 
בשל  וכו'.  דרכים  ציבור,  וצורכי  לשטחי 
המטלות הביטחוניות הרבות במקום, לצד 
המתיישבים  ראשי  פנו  החקלאיות;  אלו 
ל"המרכז החקלאי" של הפוהמ"ז בדרישות 
החקלאות,  הביטחון,  בתחומי  שונות 
מתיישבי  מספר  והגדלת  תחום  הרחבת 
מחלקת  לטיפול  שהעבירם  ועוד,  הכפר 
)להלן  היהודית  בסוכנות  ההתיישבות 
הסוכה"י(; אך דרישותיהם לא נענו במשך 

זמן רב.
המרכז  ראש  חזני  מ'  התריע  וכך,  הואיל 
הנהלת  בפני  הפוהמ"ז  של  החקלאי 
הממושך  והמו"מ  מאחר  כי  הסוכה"י 
באשר לעתיד הכפר הסתיים ללא תוצאות, 
אנו  כי מעתה  להודיעכם  נאלצים  "הרינו 
בעד  האחריות  כל  את  עליכם  מטילים 
ואנשיה".8  הנקודה  גורל  המצב,  תוצאות 
בשל כך, נטשו המתיישבים הללו את הכפר 
)1941( והתפזרו ליישובים  בשלהי תש"א 
כפר  "חיבת-ציון",  כדוגמת  אחרים 
כל  ועוד.9  יעקב  פינס, שדה  כפר  הרא"ה, 
ניסיונות "המרכז החקלאי" של הסתדרות 
אחרות  הכשרה  קבוצות  לגייס  הפוהמ"ז 
שנטשו,  המשפחות  במקום  להתיישבות 

חרף הנחיצות הביטחונית - כשלו.
של  פוליטית  פעילות  החלה  במקביל, 
תימן  עולי  ביישובי  הפוהמ"ז  הסתדרות 
הסמוכים למושבות הוותיקות לשם גיוס 
אלקטוראלי של פעילים וחברים לתנועתה. 
הן  ואוהד  נוח  כר  מצאו  הם  בנחליאל, 
המוסדות  מן  הרבה  האכזבה  משום 
המיישבים באשר לאי-פתרון מצוקותיהם 
והרחבת  התעסוקה  הדיור,  בתחומי 
מחד  רבות  שנים  במשך  החקלאי  שטחם 
גיסא; והן משום העובדה שבנחליאל גר י' 
אריכא חבר "המזרחי" עוד בשנות העשרה 
ה"התאחדות"  הוקמה  בטרם  והעשרים 
"הוועד הלאומי", ט"ו בסיוון ת"ש; הנ"ל, 4/28, כנ"ל 

דרישות המושב, כ"ב בשבט תש"א.
 ,13.2.1941 תש"א,  בשבט  ט"ז   ,S53/810 אצ"מ,   8

מס' 3079. הנ"ל, חזני למחלקת העבודה בהסוכה"י, 
ט' בשבט תש"ב, עזרה להעברת פועלים לכפר יעבץ 
)במקום הנוטשים ובנוסף לארגון "נחליאל"(, 2 עמ', 

מס' 5846.
ו'  בהסוכה"י,  ההתיישבות  למחלקת  חזני  שם,   9

כסלו תש"ב, 26.11.1941, בו פורטו חלק מהנוטשים 
ויעדם.

אנשים  ועוד   ,)1923 )פברואר  בתרפ"ג 
מאידך  זו,  למשימה  נרתמו  אשר  נוספים 
 )1941( תש"א  בשנת  כי  הסתבר,  גיסא. 
הפוהמ"ז  של  התיישבות  גרעין  התגבש 
משפחות  כ-50  שמנה  "נחליאל",  בארגון 
ליישב את כפר  13 משפחות  יצאו  וממנו 
יעבץ הנטושה מתושביה המייסדים.10 דבר 
זה נחשב כהישג אלקטוראלי והתיישבותי 
מרשים, בהתחשב בעובדה כי מרב יישובי 
בעת  היו  הוותיקות  תימן במושבות  עולי 
ההיא בהגמוניה פוליטית של "התאחדות 

התימנים".
ה-כ"ב  הציוני  הקונגרס  בהחלטות  גם 
הובעה הערכה מיוחדת ל"התיישבות בני 
טלמון   ]...[ אוריה  בכפר  המזרח  עדות 
החלוציות  יעבץ.  וכפר  א.מ.(   - )גאולים 
 - )המזרח  הללו  בעדות  המתעוררת 
כן,  ולחיזוק".11 אם  לעידוד  א.מ.(, ראויה 
רבים  תושבים  "יִיצְָאה"  נחליאל  אפוא, 
משום  רק  לא  חקלאית  להתיישבות 
כדי  ובעיקר,  אלא,  החקלאי,  האידיאל 
לרווח את צפיפות הדיור בה לתושבים, שכן 
לא נמצא אז מוצא בתחומה להתפתחותה 

הקרקעית לדיור ולחקלאות.12
מר  של  בסיועו  רבים,  חיפושים  לאחר 
אהרן עמר תושב כפר יעבץ כיום, אותרו 
בני המתיישבים "הנחליאלים" מכפר יעבץ 
הקורות  על  גאולי-תימן.  במושב  )תש"ב( 
אותם ביעבץ, סיפר לי רפאל מסוורי מילדי 
המקום שהגיעו מנחליאל: "הגענו למקום 
חלק גרו בבניין הדו-קומתי, חלק בבתים 
 5-4 וחלק בבתי אריזה בפרדסים, לאחר 
אדמת  לנו  והייתה  לבית  עברנו  חודשים 
מגרש כ-3 דונם שם גידלנו ירקות וכולם 
כפר- של  בפרדסים  מעבודה  התפרנסו 

זאת  לעדות  תימוכין  ועין-ורד".13  הס 
וש' מקלר,  חזני  של  בביקורם  לראות  יש 
שאמרו כי תושבי המקום ראויים להקים 
מושב עובדים.14 למשפחות אלו מנחליאל 

להרחבה על הנטישה ראו אצ"מ, S15/810, שטרן   10

לקפלן, כ"ד בשבט תש"א, 21.2.1941.
ה-כ"ב,  הקונגרס  סטינוגראפי  דו"ח   ,J28 אצ"מ,   11

ירושלים 1946, עמ' 581, בסעיף 22 "עדות המזרח".
באלישיב  שהתיישבו  "נחליאלים"  גם  היו   12

אכלסו  הארבעים  ובשנות  השלושים  שנות  באמצע 
בחדרה  ו"חפצי-בה"  שלום"  "יצחק",  שכונות  את 
בנושא  להרחבה  בנחליאל.  הדיור  מצוקת  לאור 
החקלאית  בהתיישבות  נחליאל  יוצאי  התיישבות 

ראו מעבי )לעיל הערה 4(, עמ' 240-237.
בריאיון עימי בביתו בגאולי תימן ב-2.1.2008.  13

אצ"מ, KKL5/13561, דו"ח ביקור בכפר יעבץ, ש'   14

אשר גרו בכפר יעבץ הייתה נחלה משלהם 
בת 3 ד' לכל בית אב ועוד 360 ד' לעיבוד 
ועוד;  דרכים  ציבור,  לשטחי  חקלאי, 
ולצפיפות  הקרקעי  למצבם  ובהשוואה 
יעבץ  בנחליאל, מה שקיבלו בכפר  הדיור 
חייהם  בתנאי  ומרענן  מרבי  שדרוג  היה 

ומחייתם לעילא ולעילא.
לעיל,  שפורטה  כפי  ומקלר  חזני  המלצת 
ה"נחליאלים"  לפניית  הדרך  את  סללה 
שיתופית.  כאגודה  להכירם  יעבץ  בכפר 
האגודה השיתופית של "גאולי תימן" בכפר 
המנדטורי  האגודות  ברשם  נרשמה  יעבץ 
 1944 ביולי  ב-21  ואושרה  )הבריטי( 
)תש"ד(, והיוותה את הבסיס ההתאגדותי 
לעתיד לבוא )גם במושב גאולי-תימן(. בין 
החותמים על בקשת הרישום היו: האחים 
ניסים  המוכתר,  ערבה  ומשולם  חיים 
שלום  מליחי  צבי,  ברוך  מסוורי,  שלמה 

הרב"ש עליהם השלום, ועוד.15
הוכנה  תימן"  "גאולי  לארגון  על-כן,  יתר 
משקית  תכנית   )1946( תש"ו  בשנת 
ופרוגראמה להתיישבות חקלאית באדמת 
זאת,  משק.16  יחידות   44 של  יעבץ  כפר 
לאחר עבודת מטה ובחינת הנושא שהחלה 
שנה קודם לכן,17 לאור הצלחתם להיאחז 
במקום ואשר אושרה עקרונית ע"י מחלקת 
ועידוד  בתמיכה  בהסוכה"י  ההתיישבות 

של המרכז החקלאי הפוהמ"ז.
חיו  העצמאות  למלחמת  עד  כך 
חינוך  ללא  יעבץ  בכפר  ה"נחליאלים" 
פורמאלי ובאופן ארעי "מורה אחד )בנימין 
 - המנוח  לוי  שלמה  ואח"כ  מירמלשטיין 
א.מ.( היה ל-5 כיתות בחדר אחד בצריף, 
ללא מרפאה שהייתה בעין-ורד ולפעמים 
היה  סוסה,  על  רכוב  מגיע  היה  הרופא 
כמובן בית-כנסת, אך לא היה ָמארי וכל 
הורה לימד את בנו פרשה והפטרה וכו'", 

כדברי מסוורי.18
מקלר לחזני, כ"ה באדר תש"ד, 20.3.1944, עמ' 2.

)אחיו  ע"י טוביה מסוורי  לי טלפונית  דווח  כך   15

בתאריך  שברשותו  מסמכים  מתוך  ז"ל(  רפאל  של 
ה-5 ביוני 2011.

הפוהמ"ז  החקלאי  המרכז   ,KKL5/15170 אצ"מ,   16

וקק"ל,  בהסוכה"י  חקלאית  להתיישבות  למחלקה 
המחלקה  הנ"ל,   ;.11440 מס'  תש"ו,  ב'  באדר  י"ב 
להתיישבות לקק"ל, ב' ניסן תש"ז, 23.3.1947, מס' 
438/92122/26. ועוד 6 חלקות לבעלי מקצוע אשר 

ישלימו את המושב ל-50 משפחות.
 ,KKL5/15170 אצ"מ,  לעיל;   14 הערה  ראו   17

תש"ו,  בחשוון  י"ח  ההתיישבות,  למחלקת  מקלר 
.25.10.11945

בגאולי  מסוורי  ר'  של  בביתו  עימי  בריאיון   18
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הפינוי מכפר יעבץ
על  תלוי  היה  בכפר  הביטחוני  המצב 
בלימה, בשל סמיכותו ליישובים הערביים 
באזור ספר. ניסיון כיבוש ראשון של הכפר 
ע"י כנופיות ערביות ב-27.12.1947, כחודש 
לאחר אישור תכנית החלוקה באו"ם, כשל; 
ה"הגנה"  כוחות  ע"י  נהדפו  והכנופיות 

וה"נחליאלים" אשר היו במקום.19
לאור זאת, ולאור דרישת מוסדות הביטחון 
לשעת  פינוי  תכנית  הוכנה  מדינה,  טרום 
בעת  והטף  הילדים  הנשים,  של  חירום 
הצורך, לכיוון כללי של איזור עמק חפר, 
מעבר  הרא"ה  כפר  אדמות  מול  בקרקע 
לכביש הראשי.20 לאחר ההכרזה על הקמת 
החריף  הביטחוני  המצב  ישראל,  מדינת 
מאוד: "במלחמת השחרור הותקף היישוב 
)ה- ביום חמישי  ערביות  כנופיות  על-ידי 

עת  בערב  א.מ.(  תש"ח-   ,1948 במאי   27
ברית-מילה  לפני  'זוהר'  בקריאת  היינו 
ובמהלכה  במושב  דמתי  משפחת  בבית 
עם  יחד  באזור  הביטחון  כוחות  הופיעו 
 - מליחי  שלום  )הרב"ש  מהכפר  אחראי 
א.מ.( והורו לכולם להתפנות באופן מיידי, 
הכפר,  לאבטחת  שנותרו  מהגברים  חוץ 
ל'נעורים' ליד כפר ויתקין שהיה אז בסיס 

צבאי בריטי".21
רפאל,  של  הצעיר  אחיו  מסוורי,  טוביה 
את  כולל  הלילה  אותו  תלאות  על  כתב 
מספר  עם  מהבית  "בבהילו"  היציאה 
מיטלטלין שאמו החליטה שיילקחו משם, 
בתקווה  ובקר,  חפצים  על  ויתור  תוך 
ובאמונה שישובו במהרה חזרה לכפר עם 
רגלי  היה  מהכפר  הפינוי  הקרבות.  שוך 
ראו  זו  לשיחה  והרחבה  אישוש  ב-2.1.2008.  תימן 
דה- ב.  דו"ח   ,J17/2483 אצ"מ,  מצבם,  על  בדו"חות 

פריס ממחלקת החינוך, 16.7.1943; שם, S9/555, א' 
מנחם  י"א  יעבץ,  כפר  העבודה,  למחלקת  ורטהיים 
 14 בהערה  והמסמך  עמ';   2  ,31.7.1944 תש"ד,  אב 

לעיל.
כיתת  הייתה  בכפר  ל"הנחליאלים"  בנוסף   19

רובאים של "ההגנה" משכונת מחנה-יהודה בפיקודו 
של יוסף בן-דוד )שרעבי( הי"ד שהגנו על הכפר.

ללשכת  חזני  מסמך   ,KKL5/16770 אצ"מ,  ראו   20

ביקש  בו   ,23.2.1948 תש"ח,  א'  באדר  י"ג  קק"ל, 
וע"ג  הרא"ה  כפר  ממול  לאדמות  להעברתם  אישור 
המסמך נרשם "על האדמה המיועדת לשיכון"; הנ"ל, 
תש"ח,  בניסן  כ"ז  ההנהלות,  ועדת  קפלן  לא'  חזני 
תחילת  על  מודיע  הוא  בו   ,13990 מס'   ,6.5.1948

הכנות לפינוי לאור דרישת מוסדות הביטחון.
ב-2.1.2008.  תימן  בגאולי  בביתו  עימי  בריאיון   21

גם אחיו הצעיר טוביה זכר את אותו לילה במפורט, 
ראו ט' מסוורי, ללא סניגור, תל-אביב 1970, עמ' -36

.32

לאחר חצות מחשש למארב של הכנופיות, 
ללא  המשפחות,   13 של  מרוכז  באופן 
עד  המקום,  לאבטחת  שנותרו  הגברים 
למקום הריכוז בפרדסים הסמוכים. משם 
קטנות/טנדרים  משאיות  בשלוש  הוסעו 
שהתמהמהו קמעא, ובדוחק רב אל בסיס 
ויתקין,  כפר  באזור  נטוש  בריטי  צבאי 
אליו הגיעו בבוקר יום שישי ה-28 במאי 

22.1948
בבסיס הצבאי גרו המפונים מספר חודשים 
ובכל  בשני צריפי הצבא הבריטי שנעזבו, 
צריף שוכנו מחצית מהמשפחות בתנאים 
לתקופת  וההולמים  היאים  מחפירים 
מלחמה. מהבסיס הצבאי הועברו הם לעמק 
חפר לכפר ערבי נטוש, בשטח ואדי ׁשמאלי 
ַסה", הסמוך למיקום המושב  "ַבּ שנקרא: 
בבתים  שוכנו  ושם  כיום,  תימן  גאולי 
מסורי  רפאל  לטענת  ובחושות.  הנטושים 
הייתה  וכשלא  להתפנות  רצינו  לא  "אנו 
המלחמה  וכשהסתיימה  התפננו  ברירה 
והסתדרות  יעבץ  לכפר  לשוב  בקשנו 
הפוהמ"ז לא אישרו לנו, עד שקיבלנו את 

הנחלות כאן בגאולי תימן".23
ההתיישבות בגאולי תימן

מני  אחד  מושב  הינו  תימן  גאולי  מושב 
לעולי  שהוקמו  מושבים  ותשעה  עשרים 
תימן מיד לאחר קום המדינה בין השנים 
המיישבים  המוסדות  ע"י   1953-1949
ותנועות  המושבים,  תנועת  באמצעות 
אגודת  פועלי  המפלגות  של  ההתיישבות 

ישראל והפוהמ"ז.
בגאולי  המושב  וביסוס  הקמת  טרם 
מכפר  פונו  אשר  המשפחות   13 תימן, 
ערביים  בבתים  ב"בסה"  נותרו  יעבץ, 
שמטו ליפול ובחושות מאולתרות לפחות 
שלוש שנים. הם עיבדו את האדמה סביב 
ל"ביתם" הארעי ומשכו קו מים "זרזיפי" 
מכפר הרא"ה אשר מעבר לכביש הראשי. 
המוסדות  ע"י  הכפר  תוכנן  זו  בתקופה 
המיישבים.24 רק בשנת תש"י )1950( שלוש 

שם, עמ' 34-33.  22

ב-2.1.2008,  תימן  בגאולי  בביתו  עימי  בריאיון   23

המושב  תכנון  לגבי  לעיל  ברשום  נתמכת  זו  עדות 
כמפורט בהערה 16 דלעיל, וכן ראו מ' דביר, ידיעות 
אחרונות, "בניה החורגים של הסוכנות והממשלה", 
שמונה  ב"בסה"  ששהו  טען  מסוורי   .2.9.1952
נותרו  שהם  בפני  טען  כוכבי  מאיר  ואילו  חודשים 
בביתו  בשיחה  בלבד,  שלושה  עד  חודשיים  במקום 
את  מעלה  או  מוריד  אינו  אשר  ב-14.6.2011,  עמי 

העניין אך מן הראוי הוא שאציין זאת.
ההתיישבות,  למח'  קק"ל   ,S19/9054 אצ"מ,   24

חקלאית  קרקע  קיבלו  המשפחות  עשרה 
בסמיכות למיקום גאולי תימן כיום בסך 
משק;  משפחה/יחידת  לכל  לערך  ד'   7
הוותיקות  המשפחות  קיבצו  ובינתיים 
ממחנות  משפחות  תשע  עוד  בהדרגה 
לפי  נחלות במקום,  כדי שיקבלו  העולים 

דרישת המוסדות המיישבים.25
תנועת  של  תימן  גאולי  המושב  הקמת 
הפוהמ"ז הייתה למעשה בשלהי שנת 1952 
)תשי"ג(26 עת קיבלו 22 משפחות 13 ד' לכל 
יחידת-משק, מזה 3 ד' אדמת מגרש ועליה 
חקלאית  קרקע  ד'   10 ועוד  בית  הוקם 
לפלחה, לאחר שנחפרה באר המים ונבנה 
מכון מים.27 במקביל ובאותה עת, פחות או 
משפחות   28 עוד  במקום  התיישבו  יותר, 
 20 למתוכנן  )בניגוד  בשיכון  משתכנים 
אשר  ב"פחונים"  שגרו  בלבד(  משפחות 
עפו בסערת רוחות ובמקומם הוקמו להם 
בתים ע"י הסוכה"י. "המשתכנים" קיבלו 
בלבד  אחד  דונם  עד  של  מגרש  אדמת 
השטח  פינוי  נוסף.28  חקלאי  שטח  וללא 
עמק  למועצת  ההתיישבות  מח'  הנ"ל,   ;14.2.1950

חפר, 27.6.1950 ועוד.
ע"י  שנקבע  המינימום  היה  משפחות   22   25

שיחות  ע"פ  המושב,  להקמת  המיישבים  המוסדות 
עם ט' מסוורי ומ' כוכבי.

יש  המושב,  הקמת  מועד  לגבי  אחידות  אין    26

שגרסו שנוסד בשנת 1947 ראו ע' הראובני, ישראל: 
עמ'   ,1979 רמת-גן  עתיקותיהם,  ואתרי  היישובים 
117; א' ביין, תולדות ההתיישבות הציונית, רמת-גן 
1970, עמ' 427; אשר אינו סביר כי מקימי המושב 
ממט,  ר'  סבר  לעומתם  יעבץ.  בכפר  זו  בשנה  חיו 
"מפת ההתיישבות של יהודי תימן בישראל", בתוך: 
סעי יונה, ש' סרי )עורך(, תל-אביב 1984, עמ' 188, כי 
הוקם בשנת 1948, אשר אינו מדויק מאותה סיבה; 
התייחסות  אין  תש"י,  לשנת  הממשלה  בשנתון  גם 
במדינה.  היישובים  ברשימת  תימן  לגאולי  כלל 
שנת  בשלהי  הוקם  כי  העדויות  לפי  היא  הסבירות 
אשר  השיתופית  האגודה  אותה  על-בסיס   1952
הבאר  הקמת  עם  וכן  שם  הקימו  "הנחליאלים" 
 1952 בספטמבר  בטקס  וחנוכתם  המים  ומכון 
)הערה  אחרונות  ידיעות  בכתבת  כמפורט  )תשי"ג(, 
המוסדות  עם  הוועד  של  תכתובת  וראו  לעיל(   23
 ;1.10.1952 לקק"ל,  הכפר  ועד   ,KKL5/19731 אצ"מ, 
הנ"ל, טופס חכירה בין הקק"ל למושב, 11.12.1952. 
בשנת 2002 נחוג יובל החמישים במושב לפי דברי מ' 
כוכבי מי ששימש יו"ר הוועד של המושב לפחות שני 

עשורים.
מזה  ד'   10 קיבלו   1950 בשנת  הראשוני  בשלב   27

3 ד' אדמת מגרש ובשנת 1953 התוספו 3.4 ד' לערך 
וגליה  שלמה  של  החוזים  עפ"י  וזאת  מתיישב  לכל 

מסוורי ז"ל, הנמצאים בידי בנם טוביה יבל"א.
מהשטח  לערך  ד'   3.8 קיבלו   1965 בשנת  רק   28

המתיישבים  בין  שחולק  ד'(   200( "נעורים"  של 
למשתכנים. ראו מ"ל, IV/235-5-312-1, מ.א. עמק חפר 
למרכז החקלאי, 27.2.1964; הנ"ל, ועד השיכון לשר 
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ב"בסה" באופן מוחלט ע"י "הנחליאלים" 
בוצע לאחר גמר בינוי הבתים, רק בשלהי 
1953 )תשי"ד(, בהמשך לקיום באר מים 
ושטחים חקלאיים לכל בית אב במקום.29
ממצאים אלו מצביעים בבירור על היעדר 
יישום לקחי העבר של המוסדות המיישבים 
או התעלמות באשר להתיישבות חקלאית 
במושבים מרמורק וטירת-שלום של עולי 
תימן אשר הוקמו במחצית הראשונה של 

שנות השלושים, שהם:30
בעמק-חפר  החדש  יישובם  במקום  א. 
במושב גאולי תימן לא ניתנו למתיישבים 
האמצעים הדרושים והמתחייבים מהקמת 
)קרקע  וביסוסו  שיתופי  חקלאי  מושב 
לביסוס  תקציב  מים,  תשתית  מספקת, 
משקי, ועוד(. יעיד על כך מסמך של ועד 
מושב כפר הרא"ה למ' חזני בשנת 31:1952
כדי  רבים  בבקורים  צורך  היה  לא   ]...[
לעמוד על ההפליה בין שכון העולים לשכון 
החברים הותיקים. חברים אלה העובדים 
בארץ כחקלאים קרוב לעשרים שנה גרים 
ומזוהמים.  עדיין בבתים ערביים רעועים 
חובה קדושה מוטלת על 'הפועל המזרחי' 
לעזור לחבריו המסורים ולדאוג לכך שסוף 

סוף יזכו גם הם לשיכון אנושי ]...[.
וכן א' בובריצקי מודה בטעות זו במסמך 
יוכלו  והמוסדות   ]...[  " ל"התאחדות" 
להבטיח להם רק התישבות חלקית )-11

10 דונם במקום 30 דונם המקובלים(, כי 
אין אדמות פנויות".32

בין  המספרי  והיחס  ההרכב  ב. 
נחלאות  "המתיישבים"/בעלי 
לעיקרון  מנוגדים  היו  ו"המשתכנים" 
מושב,  לקיום  החיוני  "השיתופיות" 
בשל  מתמיד  לחיכוך  מקור  היווה  והדבר 
שני  בין  במהותם  נוגדים  אינטרסים 
נכון מבחינה חקלאית  ולא היה  הצדדים 
וחברתית; יתרה מזו, הציוות בגאולי תימן 
יעקבי  לג'  השיכון  ועד  הנ"ל,   ;1.7.1965 החקלאות, 
הנ"ל,   ;23.7.1965 החקלאות,  משרד  התכנון  מנהל 
המשתכנים,  ועד  אחרק  לד'  החקלאות  שר  לשכת 

.2.8.1965
לקק"ל,  חפר  עמק  מועצת   ,KKL5/21344 אצ"מ,   29

ליפצין  י'  עו"ד  הנ"ל,   ;717/5157 מס'   ,13.10.1953
ללשכת קק"ל המחוזית, 18.10.1953, מס' ב/2/3212/

שב/יא.
ראו מעבי, )לעיל הערה 4(, עמ' 290-288.  30

אצ"ד, 003/386, 17.2.1952. לא נמצאה תשובה   31

בנדון בתיק.
 .26.12.1949 תש"י,  בטבת  ו'   ,S9/9000 אצ"מ,   32

ההתיישבות,  למחלקת  ה"התאחדות"  הנ"ל, 
7.12.1949, מס' 2790.

של משפחות "משתכנים" בשיכון, לא היה 
מוצלח, וכיוון שכך היו מחלוקות רבות בין 
ראשי הציבור במקום כמעט בכול תחום 
- מים, אבטחה, תשתית, שימוש בשטחי 
שתי  במקום  היו  למעשה  וכו'.33  ציבור, 

ישויות לעומתיות - השיכון והמושב;34
ג. מספר בעלי הנחלאות במושב היה קטן 
מאוד מכדי לבסס את המשק החקלאי בו 
גדול  לחסרון  שהפך  הגודל"  "יתרון  עקב 
בשל מספרם המועט של בעלי הנחלאות, 
והרי דגם של "מושב קלאסי" היה קיים 
הקמת  מני  מוצלח  ובאופן  בהתיישבות 

המושב נהלל )תרפ"ב, 1922(. 
הוקצה  במושב  הנחלאות  לבעלי  ד. 
שהיה  מזה  הקטן  חקלאי  שטח  בתחילה 
להם בכפר יעבץ טרם מלחמת העצמאות 
חקלאית  התיישבות  מכל  יחסית  והקטן 
ובארץ- בפרט  עמק-חפר  באזור  זהה 

ישראל ככלל;
לבתים  מים  וקווי  בריכה  באר,  ה. 
עם  במקום  בוצעו  החקלאיים  ולשטחים 
ולא  )תשי"ג(,   1952 בסוף  הקמת הבתים 
בשנת  החקלאיים  השטחים  קבלת  עם 

1950 )תש"י(.
אורגן  החקלאית  התוצרת  שיווק 
ההסתדרות  של  ל"תנובה"  בהתקשרות 
החקלאי"  "המרכז  עם  בתיאום  הכללית 
מחלק  מנע  לא  זה  אך  הפוהמ"ז  של 
של  פרטי  שיווק  לבצע  מהמתיישבים, 
ירקות באמצעות שכניהם ממזרח במושב 
אלישיב, אשר גם הוא לא היה קשור כלל 

לשיווק הקואופרטיבי של "תנובה".35
סיכום

הוקם  עת   )1934( תרצ"ד  שנת  מאז 
המושב אלישיב, ניסו עולי תימן להתיישב 
משום  צלחו  ולא  שיתופיים  במושבים 

הרקע לעימותים היו טענות של אפליה בחלוקת   33

שטח חקלאי מצד "המשתכנים" וכן עקב מעורבות 
לצד  שעמדו  הפוהמ"ז  הסתדרות  של  פוליטית 
שצידדו  )מפא"י(  הפועלים  ומועצת  הנחלאות  בעלי 

ב"משתכנים".
נעשה ניסיון לאיחוד המושב והשיכון ראו אצ"ד,   34

 ,29.12.1977 החקלאות,  לשר  השיכון  ועד   ,20/66
השיכון  ועד  כנ"ל,  הנ"ל,  חברים;   28 חתומים  עליו 
ועד  כנ"ל,  הנ"ל,   ;19.2.1978 החקלאות,  שר  לס' 
יו"ר המועצה האזורית עמק-חפר,  דגני  לע'  המושב 

30.5.1978; ועוד.
מיום  מסוורי  טוביה  עם  טלפונית  בשיחה   35

ה"התאחדות"  ע"י  הוקמה  אלישיב  ה-3.6.2011. 
ו/או  הכללית  להסתדרות  קשורה  הייתה  ולא 
ע"י  כינונה  עקב  השיווק  בנושא  המושבים  לתנועת 

"התאחדות התימנים".

המיישבים  הציוניים  המוסדות  התנגדות 
ובמיוחד הקק"ל.36

הקמת המושב גאולים בשנת 1945 בשרון 
המיישבים  המוסדות  על  נכפה  הצפוני, 
"בני  אז  שנקרא  המקום  נטישת  עקב 
גרמניה  עולי  המתיישבים  ע"י  גאולים" 
אם  רב  ספק  כך,  ואילולא  ידידיה;  לכפר 
היה מוקם בסיוע "המרכז החקלאי" של 
ההסתדרות הכללית. יתירה מזו, הקבוצה 
הבסיסית "טלמון" הייתה מאוגדת בגרעין 
התיישבות והוכשרה להתיישבות חקלאית 
ואף-על-פי-כן,  שנים,  מספר  במשך 
הוערמו בדרכם מכשולים מצד המוסדות 

המיישבים.37
אולם, ראוי לציין, כי בעצם הצבת ואיוש 
עולי תימן במושב  גרעין ההתיישבות של 
מן  בכך  היה  יעבץ(  )בכפר  הפוהמ"ז  של 
החל  שכן,  לכך.  מעבר  לא  אך  החידוש, 
במלחמת  המתיישבים  של  פינויים  מרגע 
החלה  ביטחוניות  מסיבות  העצמאות 

כרוניקה של טעויות:
"הנחליאלים"  המלחמה  לאחר  ראשית, 
שנים  כשש  שהו  בו  יעבץ  לכפר  שבו  לא 
פרנסתם,  מקור  ואת  ביתם  את  ובנו 
ועולים אחרים הועדפו על פניהם בהקמה 
המחודשת של כפר יעבץ. שהרי, המפלגות, 
כביתר  תימן,  בעולי  ראו  מפא"י,  כולל 
העולים, ארסנל אלקטוראלי ותו לא. בערב 
ובבחירות  הבטחות  הבטיחו  הבחירות 
ההבטחות  את  לקיים  הבטיחו  לאחריהן 
זה,  בהקשר  חלילה.  וחוזר  הקודמות 
כאשר  קלאסית  דוגמה  היא  הפוהמ"ז 
כפר  ליישוב  ב"הנחליאלים"  השתמשה 
יעבץ הנטוש בתש"ב עד לפינויים במהלך 
שלא  "הנחליאלים",  העצמאות.  מלחמת 
שימשו  המדינה,  קום  לאחר  למקום  שבו 
למעשה כשומרי הנכס לאחר שעולי אירופה 
התיישבות  גרעיני  ולראייה  משם;  ברחו 
להחליפם.  סרבו  הפוהמ"ז  של  אחרים 
הייתה  היכן  השאלה:  נשאלת  כאן 
הפוהמ"ז?!  תנועת  של  הטוב"38  "הכרת 
זו  ובמיוחד  ביהדות  יסוד  ערך  הוא  הלא 
ולא  פסוקה  הלכה  על  הנשענת  הדתית 
כמעין  וולונטארית,  התנהגותית  כנורמה 
מראשי  נשכח  אשר  ציווי  אלוקי!  ציווי 
את  להשיב  לא  החלטתם  בעת  הפוהמ"ז 

ראו מעבי )לעיל הערה 4(, עמ' 282, 303-302.  36

להרחבה בנושא ראו שם, עמ' 231-226.  37

הדן  ב'  סעיף  א'  סימן  ערוך  שולחן  קיצור  ראו   38

בנושא.
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מייד  יעבץ  לכפר  חזרה  "הנחליאלים" 
אליהם  ולהתייחס  הקרבות,  שוך  לאחר 
כמו במשפט הז'רגוני הנדוש: "הכושי עשה 

את שלו הכושי יכול ללכת".
ואולי משום כך, "שכח" ח"כ מיכאל חזני 
ששימש כראש "המרכז החקלאי" מטעם 
הפוהמ"ז לציין בנאומיו בוועידה העשירית 
ובמליאת  תש"י  בחשוון  הפוהמ"ז  של 
באב  ה-כ"ג  העולמי  הציוני  הקונגרס 
בגאולי  ההתיישבות  את  ולברך  תשי"א, 
תימן. שכן בדבריו הוא העלה על נס את 
במלחמת  שנהרסו  הגבורה  יישובי  "חברי 
משואות  מחדש:  התנחלותם  עם  החופש, 
יצחק, בארות יצחק, כפר דרום, עין צורים 
כפר  שרידי   .]...[ יעקב  מנווה  וחברינו 
עציון לקראת התנחלותם מחדש באדמת 
המולדת".39 לבטח אין זה "הכרת הטוב", 

אלא קרוב יותר ל"כפיות טובה"!
שנית, הקמת המושב גאולי תימן על-בסיס 
הנחלאות,  בעלי  המשפחות  עשרה  שלוש 
הייתה מלכתחילה טעות פטאלית )מאוחר 
יותר צורפו תשע משפחות בדירוג(. מספר 
מועט של משפחות אינו מאפשר להתמודד 
שיתופיות  בעיות  עם  וכלכלית  פיסית 
מים  קווי  וביצוע  )מכון-מים  במושב 
אבטחה,  גידור,  שיווק,  העיבוד,  לשטחי 
וזאת  ועוד(,  חשמל  רשת  ניקוז,  תשתית 
בניגוד מוחלט ל"יתרון הגודל" אשר הנחה 
בהתיישבות  המיישבים  המוסדות  את 
השיתופי  המושב  הקמת  מאז  החקלאית 

הראשון - נהלל )תרפ"ב, 1922(.
שלישית, לא זו בלבד שמספר המשפחות 
תוגברו  הם  מועט,  היה  הנחלאות  בעלי 
משפחות  של  והותר  כפול  במספר 
בשלב  חקלאית  נחלה  ללא  "משתכנים" 
הראשון;40 אשר הפר את האיזון החברתי 
במושב,  החקלאי  המרקם  את  ובמיוחד 
והפך את דו הקיום בין שתי אוכלוסיות 

אלו לכמעט בלתי אפשרי.
יצוין בזאת, כי שתי הטעויות האחרונות 
במושבים  בעבר  נעשו  לעיל,  הרשומות 
מרמורק   - תימן  עולי  של  הראשונים 
ולקחיהם   ;)1932( וטירת-שלום   )1930(
ע"י המוסדות המיישבים  כלל לא הופקו 
להתיישבות  והמחלקה  הקק"ל  קרי,   -
ראו, צ' ברנשטיין )עורך(, דין וחשבון של הוועידה   39

עמ'  תש"י,  ירושלים  המזרחי,  הפועל  של  העשירית 
256-256; אצ"מ, J29, דו"ח סטינוגראפי של הקונגרס 

ה-כ"ג, ירושלים תשי"א, עמ' 413.
ראו לעיל הערה 28.  40

חקלאית בהסוכה"י.41
אם נוסיף לכך את הטעות הרביעית של 
אי-מתן האמצעים הדרושים לשם הקמת 
הראשוני  בעיתוי  מבוסס  חקלאי  משק 
אלא לאחר למעלה משלוש שנים, אזי הרי 
זמן  לנו כרוניקה של טעויות, אשר אורך 

רב לתקנם, אם בכלל.
אשר על-כן, בגין רצף הטעויות הבולטות 
כי  לקבוע  ניתן  לעיל,  הוצגו  ואשר  לרעה 
תימן,  בגאולי  "הנחליאלים"  של  יישובם 
אשר פונו מכפר יעבץ, היה לא משיקולים 
חקלאיים גרידא. סביר יותר להניח כי נבעו 
בשל  הפוהמ"ז,  של  פוליטיים  משיקולים 
משיקולים  ולא  הרא"ה,  לכפר  סמיכותו 
ביטחוניים כפי שנכתב ע"י ראשי המרכז 
כך  אם  שהרי,  הפוהמ"ז.42  של  החקלאי 
מחדש  מוקם  היה  לא  יעבץ  כפר  הדבר 
 1951 בשנת  שכבר  הוא  והאבסורד 
משפחות  יעבץ  כפר  את  אכלסו  )תשי"א( 
עולי תימן ללא רקע חקלאי,43 וכיום הוא 
כפר מעורב בו חיים בצוותא עולי אירופה 

ותימן.
אי-שיבת  כי  הוא,  סביר  לפיכך, 
והעתקתם  יעבץ  לכפר  "הנחליאלים" 
ממניעים  גם  שמא  נבע  תימן  לגאולי 
מאמר  ו/או  למחקר  הראויים  אחרים, 
הללו  הבסיסיות  הטעויות  אחרת,  נוסף; 
מי  כל  ידי  על  ועיקר,  כלל  מובנות  לא 

שעיניו בראשו.

הקמת  בעת  הופקו  הללו  הלקחים  כי  אף   41

המושבים אלישיב )1934( וגאולים )1945(.
ראו לעיל הערות 20 ו-32.  42

אצ"מ, S15/9037, מחלקת ההתיישבות החקלאית   43

 ,12.2.1951 נוספים(,  )ולגופים  לקק"ל  בהסוכה"י, 
מס' 92191/51/633, בו רשום: "הננו להודיעכם כי 
עולים  של  גוף  יעלה   11 בשעה   5.3.1951 שני  ביום 

חדשים יוצאי תימן )הפועל המזרחי( לדרום יעבץ".

סוף מעמוד 26
אותו גויטיין אם יסכים לסייע בידו להו"ל 
את הספר על "סחר הודו", במקרה שלא 
יצליח להשלימו. מ.ע. פרידמן נענה בחיוב 

לבקשתו.
היה  ולא  טיוטה  עדיין  היה  הודו"  "ספר 
של  והתרגום  התיעוד  מבחינת  מושלם 
קיבלו  פרידמן  ע.  כשמרדכי  המסמכים, 
בשנות  שהיה  כפי  העבודה  ארגון  לידו. 
על  והדפסה  כרטסת  עם  החמישים, 
מכונת כתיבה, היה שונה מארגון העבודה 
גויטיין  בנוסף,  מכן.  לאחר  מחשב  על 
מספור  שיטת  את  השנים  במרוצת  שינה 
המסמכים שקבע בתחילת הדרך. התיאום 
של מאות מסמכים )459( שנרשמו בשיטות 
אחידה  בשיטה  וסידורם  שונות  מספור 
נפלה על כתפו של מ.ע. פרידמן. בעבודתו 
בשנות החמישים נהג גויטיין לתרגם את 
מסמכים   130 )כ-  לאנגלית  הטקסטים 
שסוכמו ב-224 עמ'(, בהמשך תרגם חלק 
מהם לעברית, בתקווה שיוכל להוציא את 
"ספר הודו" לאור בו-זמנית בשתי השפות. 
בשלב האחרון של עבודתו, השאיר גויטיין 
תרגום  ללא  אך  מעוירים  רבים  מסמכים 
גויטיין תכנן לשלב את ההערות  ולהיפך. 
עם המבוא שיכתוב, אך לזה הוא לא ספריו 
הגיע. עבודה זו השלים פרידמן בהסתמכו 
המסמכים  בדיקת  עם  יחד  רישומיו  על 
שוב  בחן  פרידמן  מ.ע.  בנוסף  המקוריים. 
להיכלל  היו  שאמורות  התעודות  כל  את 
בספר, עבר על כל החומר שגויטיין הכין, 
סגנן וההדיר את הטקסטים שנכתבו בשפה 
וליטש  והתעתיקים  התרגומים  באנגלית, 
את הנחוץ. לימוד ותיעוד מסמכי הגניזה 
עוד  מונומנטאליים, הוא  היו  גויטיין  ע"י 
הספיק בשנתו האחרונה לסיים את הכרך 
האחרון של "חברה ים תיכונית". מחקרו 
זקוק  שהשאירו  במצב  הודו"  "סחר  על 
היה לעבודת השלמה יסודית, אך הוא לא 
שהשקיע  המקיפה  העבודה  יתום.  נשאר 
את  אפשרה  שני,  כעורך  פרידמן,  מ.ע. 
זה. מאמץ  חשוב  ספר  של  לאור  הוצאתו 

הראוי להערכה רבה.
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סאלם עמר והגוי חמיס
יוסף בן דויד היה כבר זקן מופלג כאשר 
דויד  בן  צעיר.  עלם  היה  מלאחי  שמעון 
אינכם  אתם  לבחורים:  לומר  נוהג  היה 
יודעים מה היה בימי הביניים, לפני שלטון 
האמאם. כאשר חיי היהודים היו הפקר, 
והקב"ה שלח לנו כיום את האמאם יחיא, 
לנערים  סיפר  הוא  משיח.  כמו  לנו  שבא 
ולשמעון מלאחי על כמה מקרים שאירעו 

בימים ההם:

שוועת עניים אתה תשמע
שליד  ברחבה  חנות  הייתה  עְַמר  לסאלם 
השער הצפוני של הרובע היהודי בד'מאר, 
ביום  עור.  ודברי  נעלים  ועבד בה כמתקן 
רביעי, יום השוק בד'מאר, ערביי הכפרים 
ובתמורה  לחנותו  באים  )הקבאייל( 

לעבודתו היו נותנים לו מיבול האדמה.
בא  הוא  כרשע.  ידוע  היה  חמיס  הגוי   
לרובע היהודי של ד'מאר, קשר את הפרדה 
של  לחנותו  ובא  לשער  מחוץ  )הַבגלַה( 
היהודי. היו שם גויים הממתינים לתורם 
והיהודי מתקן להם. הגוי חמיס צעק על 
סאלם: יהודי ! תקן לי את הרסן! והגיש לו 
את רצועת העור. אמר לו היהודי: מרחבא 
יא סידי, אגמור לתקן לזאת האשה ותלך 
לה. הגוי הניף את הרצועה עם הרסן וחבט 
בראשו ובפניו של סאלם וכבר דמו שותת. 
סאלם תיקן לגוי חמיס מה שתיקן והגוי 
הלך מבלי לשלם ליהודי את שכרו. היהודי 
רצה עוד להמשיך לתקן לגויים הממתינים 
את הסנדלים ואת דברי העור שהביאו, אך 
הם אמרו: לא. כי ראו את הדם בפניו ואת 

הנפיחות במצחו.
סאלם סגר את חנותו והלך לביתו להתלונן 
ולזעוק לאלוהיו. הגוי הגיע לביתו, הכניס 
את הפרדה והכלים, אכל צהרים והתפלש 
אליו  באו  חבריו  הרשע(.  לתפילת  )כינוי 
לאכול ג'עלה וללעוס קאת וכבר הנרגילות 

מוכנות.
לפני  ומיד  תיכף  עלתה  היהודי  תפילת 
לועסים  ומריעיו  הגוי  הוא.  ברוך  הקדוש 
קאת, והגוי חמיס כבר כואבת לו כל היד. 
לבית המרחץ  אותו  לקחו  ידו,  קשרו את 

נענה  הקב"ה  גרוע.  יותר  נהיה  ומצבו 
לתפילת היהודי הזה. מי יודע, יתברך, איך 
ולא תעבור  ביומו תתן שכרו,  דרכיו,  הם 

עליו השמש. החזירוהו לביתו, ניגף ומת. 
כמו  השם,  אל  הקרובים  אנשים  יש 
שועתם  ואת  יעשה  יראיו  "רצון  שנאמר: 
ישתבח  קמ"ה(  )תהלים  ויושיעם".  ישמע 

שמו.

הגוי הדיילמי שהכה יהודי
כמייצר  שעבד  יהודי  היה  ד'מאר  בעיר 
ומתקן נעליים בשוק של הגויים. בא אליו 
גוי טמא, מבית הדיילמי והכה את היהודי 
ודמו ניגר. זה היה בתקופה שאין ממשלה. 
הלך היהודי לביתו, סגר את הדלתות ואמר: 
ברוך  שהקדוש  עד  אלא  מביתי  אצא  לא 
הוא יענה לי. ישב בביתו בצום ובתפילה. 
לאחר שבוע ימים הוא חלם, או שבאה לו 
נבואה שהשם נעתר לתפילתו. יצא מביתו 
פגש  הוא  הערבית.  השכונה  לעבר  ועלה 
שהם  שבשוק,  הערבים  שכניו  את  בדרכו 
מהגוי  נפרע  כבר  לו שהאל  לספר  יורדים 

הזה.
השכם  היום  באותו  קם  הדיילמי  הגוי 
יום,  כמדי  ורכב  הפרדה  על  ישב  בבוקר, 
בשכונת  שהיה  הגדול  המעיין  אל  בדרכו 
אלגראגיש, כדי להשקות את השדה שלו. 
בדרך אל המעיין יש תעלה מלאה במים. 
כל העולם עוברים מדי יום בקפיצה מעל 
לקפוץ  רגילה  שלו  הפרדה  גם  התעלה, 
ברוך  הקדוש  כבר  היום,  באותו  מעליה. 
הוא גזר עליו, נתקצרה רגלה של הפרדה 
ונפלו שניהם אל תוך המים, הוא מלמטה 

והבהמה מעליו, וניגף ומת.
היהודי  של  הגויים  שכיניו  באו  זה  את 

לספר לו.
ותושיע", ברוך הוא  "צעקת הדל תקשיב 
וברוך שמו. יש ביומו תתן שכרו ויש פרעון 
לשבוע ימים. זאת סיפר לנערים רבי יוסף 

בן דויד.

גנבים פרצו לביתו של יוסף מעברי
ליוסף מעברי היה בית גדול בד'מאר. ביתו 
היה השני בחומה. אשתו, שהייתה אשה 

כשרה, נפטרה, ויש לו בן אחד.
)בתימן  בחנוכה,  בחורף,  האסיף,  בזמן 
החורף היה קר אך לא גשום( היה קונה 
שעורה  חיטה,  גרעיני  )ִּבר(:  גרעינים  לו 
אותם  שם  השנה.  לכל  לו  שיהיו  ודורה 
הגג  שבעליית  במזווים  ערימות  ערימות 

אשר בביתו.
בגוף  עצמו  על  ומדבר  בדחן  היה  יוסף 
לאכול  רוצה  היה  יוסף  כאשר  שלישי, 
רוצה  "הוא  לבנו:  אומר  היה  לשתות  או 
תחתנו  לא  "למה  לבנו:  אמר  לאכול". 
אותו?" לא אוֵמר: "תחתנו אותי". אמר לו 
לו חצי  לו האב: תן  זקן. אמר  בנו: אתה 
תעשה  כמוהו.  זקנה  אומרת  זאת  אשה. 
)אלגדא  ערב  וארוחת  צהרים  ארוחת  לו 
ואלעשא(. בנו מצא לו אשה ממערב ד'מאר 
וחיתן אותו. הוא ישב בדמאר וחי איתה 

עד שנסעו יחד לארץ ישראל והיא עמו. 
לילה אחד באו שני גנבים גויים, אב ובנו, 
עלו דרך הבית הראשון שבחומה ודרך הגג 
פתחו וירדו אל ביתו של יוסף ולקחו את 
כל הגרעינים, כאשר יוסף היה ישן בביתו. 
גרעינים  לקחת  בבוקר  השכם  עלה  יוסף 
כדי לתת לאשתו לטחון - ואין. צעק לבנו. 
בא בנו ואמר לו להביא שוטרים )עסכר(, 
הם  חכה,  לא!   : בבטחון  אביו  לו  אמר 

יחזירו את הגניבה עד לכאן.
הולך  וחמישי,  שני  בימי  צם  היה  יוסף 
רחוק,  שהוא  היהודי,  העלמין  לבית 
מתפלל וחוזר לביתו. לאחר כחודש ימים 
קרוביו  כפרים,  גויי  היהודי  לרובע  הגיעו 
של הגנב ושואלים: היכן בית יוסף מעברי. 
אמרו להם: כן גנבו ממנו. אמרו ליוסף: בא 
תקח את הגרעינים שלך. אמר להם: לא. 
שאלו אותו : מה אתה רוצה? אמר להם: 
לקחוה מכאן יחזירוה לכאן. והקבילי הזה 
והוא  מחלה  קבלו  כבר  ובנו  הוא  הגנב, 
ליהודי  לקרוא  שישלחו  לקרוביו  מתחנן 
של  הבן  אמר  תבואתו.  את  לקחת  לבוא 
יוסף לאביו: אני אלך! צעק עליו אביו: לא, 

הם יחזירוה.
ואכן הם באו והחזירו את הגניבה לביתו 
יוסף  גרעין אחד. מארי  ולא לקחו אפילו 
כשר.  יהודי  היה  האל,  ירחמהו  מעברי, 

מסיפורי תימן
מאת עוזיהו משולם
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מחזק  עני  "מציל  הפסוק:  בו  התקיים 
ממנו ועני ואביון מגוזלו".

שמעון ריעאני שקרה לו נס
ניעמה  את  לאישה  נשא  ריעאני  שמעון 
לאחר  הוריו.  בית  את  ועזב  עצטה  מבית 
הייתה  ואשתו.  הוא  שניהם,  חלו  כשנה 
להם עניות דקה מן הדקה, אין להם חיי 
זה  מחוליו,  קם  ימים  שבוע  לאחר  שעה. 
היה יומיים לפני ראש השנה. שמעון יצא 
לפורטה  פרוטה  לו  אין  בבוקר,  מביתו 
החנות  דרך  עבר  החג.  לצרכי  לקניות 
לו  אמר  פרה.  שחטו  שם  נדאף,  בית  של 
סלימאן נדאף: יא שמעון, בא תראה איזה 
מחיר  לך  אומר  לא  צעירה,  שחטנו,  פרה 
יקר או נמוך. אמר לו שמעון: עזוב אותי, 
השם יעזור. שמעון לא רצה לקנות בהקפה. 
זלגו עיניו של שמעון דמעות. עלה לשוק, 
הייתה לו שם חנות קטנה בשכירות, בגודל 
מטר וחצי על מטר. היה לו שכן גוי, וַלד 
קפה  וקליפות  טבק  מוכר  שהיה  אלפיני, 
כל  היית  היכן  הגוי:  אותו  שאל  )קישר(. 
השבוע? אמר לו: הייתי חולה. נכנס שמעון 
לחנותו, ובעוד הוא חושב מה יעשה זימן 
לא  גבוה,  ערבי,  בדמות  אדם  הקב"ה  לו 
מתושבי ד'מאר. אמר לו הגוי: הא, יא אבן 
אליהודי, צבחך אללה באלכייר, בוקר טוב  
השיב לו שמעון בברכה. אמר לו הגוי: יש 
לי בשבילך משהו. הוציא והראה לו נדן של 
חרב )תּוזַה( מכסף טהור. אמר לו שמעון: 
לא  שמע,  הגוי:  לו  אמר  בכמה?  תן,  כן, 
אומר לך בכמה, תן לי עכשיו כסף בשביל 
לאכול ארוחת בוקר ואחר כך אני אחזור 
אליך. אמר לו שמעון: טוב. לקח ממנו את 
הנדן, שם אותה תחת זרועו ואמר לו: ַחכה 

פה והלך לצורף סאלם דיין. 
לפיו  לקח  בחנות,  בינתיים  התיישב  הגוי 
של  )הצנור  המידעי  של  הַקַצַּבה  את 
הנרגילה( והיא מחוברת אל הנרגילה כמו 
ששמעון עזב אותה מלפני שבוע והנה פלא: 

הגוי מעשן ויוצא ממנה עשן. 
זקן  דיין,  סאלם  הצורף  אל  שמעון  בא 
נאמן. אמר לו: שלום עליכם ענה לו סאלם: 
יש  לו שמעון:  וברכה. אמר  עליכם שלום 
ותן  עכשיו  אותו  קח  הזה,  הנדן  את  לי 
ירצה  בכמה  שנראה  עד  אחד,  ריאל  לי 
שוויו  הזה  )הנדן  למוכרו.  )הגוי(  הַקִּבילי 
כעשרים ריאל ואף יותר.( אמר לו סאלם: 
נַאִהי, טוב נתן לו ריאל. שמעון פרט את 

נתן  בוקשה(.  יש ארבעים  )בריאל  הריאל 
שמח,  והגוי  בוקשא  שלושים  לגוי  שמעון 
זה יספיק לו לארוחת בוקר והותר. אמר 
לו הגוי: יברכך האל. אמר לו שמעון; האל 
שמעון  שנותר  בכסף  ַמעַּך(  )אללה  אתך 
קנה משכנו קפה וטבק, סידר את הנרגילה, 
עשה לו ספל קפה והתחיל לעבוד בפיקות 
של תרמילי הרובים )קבסונים ללמעאבר(, 
שמעון חיכה לאיש שיחזור. השעה הייתה 
חיכה  חוזר.  לא  והאיש  עשרה  אחת  כמו 
לו:  אמר  דיין.  לסאלם  שנית  והלך  עוד 
הוסף לי ריאל. נתן לו. הלך שמעון לשוק 
וקוטנית  חיטה  קצת  קנה  הגרעינים, 
הביא  לביתו,  ירד  הטוב,  מהסוג  לבנה 
צהרים,  לארוחת  ותכין  שתטחן  לאשתו 
השם  לאשתו:  אמר  אדם.  בן  הוא  וכבר 
האלוהים.   הוא  השם  אותנו,  עוזב  לא 
לקחה אשתו את הגרעינים וטחנה לקמח. 
תן  לו:  אמר  נדאף  לסלימאן  שמעון  הלך 
את  )חילקו  מהפרה.  השמינית  רבע  לי 
הפרה לשמונה חלקים, הוא קנה כשלושה 
רוטל בשר(. שילם לו רק חלק מהתשלום 
והיתרה תהיה על החשבון. הביא לאשתו 
ואמר לה: הכיני ארוחת צהרים ואני אלך 
לראות אם הקבילי חזר. עלה לשוק, פתח 
את החנות והוא מחכה, מסתכל לכל עבר 
ואין איש. המתין עד סמוך לזמן האוכל. 
ירד לביתו, אכל ארוחת צהרים ושוב עלה 
לשוק והמתין. והאיש לא בא. הלך שמעון 
לסאלם דיין וקיבל ממנו עוד שמונה עשר 

ריאל.
הכסף הזה ששמעון קיבל היה לו כמו עמוד, 
קרן שהעמידה אותו מחדש והוא הצליח 
הַמעַאִּביר  ממוכר  סחורה  קנה  והעשיר. 
אותו:  שואל  היה  אביו  הרובים(.  )כדורי 
לו:  אמר  כסף?  לך  יש  מאיפה  שמעון  יא 
לא  שמעון  בהקפה.  סאווי  מבית  לקחתי 
סיפר את הדבר לאיש. אמר לו אביו: תן לי 
מהקבסונים  שקל  שמעון  הזו.  מהסחורה 
חגי  אותם  את  שיעבוד.  כדי  לאביו  ונתן 
תשרי חגג שמעון ברווחה, ברוך הוא וברוך 
הזר  והאיש  יטוש.  ולא  יעזוב  לא  שמו, 
אומר המספר שמעון  לבוא.  עוד  יסף  לא 
לו  נס, שלח  לו  נעשה  כי  זה  מלאחי: אין 
אליהו  את  השמים,  מן  מלאך  הקב"ה 

הנביא, בדמות האיש הזה.

ְמנַּצֵחַ ַהַּקּצָבִים
מאת מנחם מ' פאלק

ַהִאם ּבְָׁשעָה זֹו, ַאָּבא,
ַאָּתה ֵמִכין ֶאת ְסעּוַדת ֶהַחג 

עַל ַהֻּׁשלְָחן ַהּפָרּוׂש
לְיַד ַהֶּסלַע ַהֻּמפְלָא עָלָיו ַהּנֵר ַהְּׁשלִיִׁשי

ַמְמִּתין לְַהְדלָָקתֹו 
לִכְבֹודָם ֶׁשל ׁשֹוכְנֵי ָמרֹום?

ַהִאם ַהַּמלְָאִכים ִסּפְרּו לְָך
ַמה הּוא ַמעֲִדיף ָהעֶֶרב?

ָמנָה ִראׁשֹונָה ֶׁשל ְמַרק צְדָקֹות
ּוָמנָה ְׁשנִּיָה ֶׁשל ְמֻמּלִָאים ּבְַמעֲִׂשים טֹוִבים

ָסלָט ֶׁשל ְּתרּומֹות
ּוַמְׁשֶקה ַמְרוֶה ֶׁשל ְרגִיעָה?

ַהִאם לְַבּסֹוף ַּתּגִיׁש לֶָהם ֻספְּגָנִּיֹות
ְמלֵאֹות ַאבְַקת נְִדיבּות
ְמֻמּלָאֹות ּבְִרַּבת לֵב ָחם

וְִקּנּוַח נֹוָסף ֶׁשל עּוגִּיֹות ְסלִיחֹות?

ַהִאם ַאָּתה ַמצְלִיַח לְפַּנֵק ָׁשם
ֶאת ּכָל ַהְּׂשָרִפים

ּכְִפי ֶׁשּנִִּסיָת לְפַּנֵק אֹוִתי?
ַהִאם ּגַם ָׁשם זֹוֵרם ִמִּצּפְָרנֵי יֶָדיָך

נָָהר ׁשֹוצֵף ֶׁשל ּכַּוָנֹות טֹובֹות?

ֲאנִי רֹוֶאה אֹוְתָך לְיַד ַהֻּׁשלְָחן
ֵמעָלָיו נִבְָרׁשֹות ֶׁשל

זַֹהר ַאְרּגָָמן ְמפַּזְרֹות ִהּלֹות ְקדֹוׁשֹות
עַל ָראֵׁשי ׁשֹוכְנֵי ּגַן ָהעֵֶדן

וְַאָּתה, ַמּכֶה ּבְַסִּכין ַהַּקָּצִבים ֶׁשּלְָך 
ַּבֶּסלַע ַהֻּמפְלָא

וְהֹופְֵך אֹוָתּה לְַׁשְרִביט ְמנַּצְִחים.
ַהִאם ַאָּתה עֹוֶׂשה זֹאת

ּכְֵדי לְָתֵאם ֶאת ַמְקֵהלַת 
ֲחלַֻּקת ַּתפְִקיֵדי ָהעֶזְָרה
ּבֵין ּכָל ְמָׁשְרֵתי עֶלְיֹון?

ַהִאם ַּתזְִּכיר אֹוִתי ּכֲַאֶׁשר
ַּתִּציג ֶאת ַהַּתפְִריט,

ִּכי ֲאנִי עֲַדיִן ָרחֹוק ִמְּמָך
וְֹלא אּוכַל לְַסּיֵעַ ּבְיְָדָך

ִמּלְַבד לְפַּזֵר ִמּלִים ּכְתּובֹות
ִעם ִמְרוָח ּגָדֹול ּבֵינֵיֶהן
וְאּולַי ָהאֹוְרִחים יְִראּו

אּולַי יְִׁשְמעּו
אּולַי יִזְּכְרּו

ִּבזְכּוְתָך
ִּבזְכּוָתם.
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ותרומתה   )132 )עמ'  לוי-תנאי  שרה  של 
לפיתוח מחול ארץ ישראלי מקורי, ומאידך 
והזמר  לעידוד המחול  רבה  הביעו הערכה 
ובכללן  המזרחיות  הקהילות  של  האתני 
ועמ'   39-14 עמ'  )ראה  התימנית  הקהילה 

.)195-90
דמות  היתה  בר-אברבנאל  שצביה  למרות 
בה  וביצעה  "ענבל"  בלהקת  מרכזית 
המשיכה  היא  כסולנית,  רבים  תפקידים 
שלה  ובקריירה  בעצמה  להשקיע  בבד  בד 
ולמדה פיתוח קול אצל המוסיקולוג עובדיה 
להקת  הופיעה  כאשר   1963 בשנת  טוביה. 
צביה  העדיפה  הברית,  בארצות  "ענבל" 
ולהישאר  מהלהקה  להיפרד  בר-אברבנאל 
בארה"ב. רצונה העז להתפתח ולהרחיב את 
השכלתה המוזיקלית דחף אותה להירשם 
פולקלור,  אתנומוזיקולוגיה,  ללימודי 
תקשורת ויחסים בי"ל באוניברסיטה בניו 
הוא  ביותר  עליה  שהשפיע  והמורה  יורק, 

פרופ' נח הלפרין, שכתב הקדמה לספרה.
במסגרת לימודיה לתואר שני ושלישי, היא 
המוזיקה  בין  השוואתי  במחקר  עסקה 
והמוזיקה  אירופה  מזרח  של  היהודית 
תימן.  יהודי  של  זו  כולל  המזרחית, 
לפרנסתה אירגנה ערבי פולקלור והופיעה, 
בין השאר, לצידו של אנדי וויליאמס ודאגה 
שירים  מחרוזת  גם  בהופעותיה  לשלב 
להשתתף  כדי  הגיעה  להוליווד  תימניים. 
בסרטו של ג'ורג' סטיבנס ושם הכירה את 
שעתיד להיות בעלה, דוד אברבנאל, שהגיע 
מישראל ללמוד משחק אצל לי שטרסבורג 
)עמ' 305-289 ועמ' 418(. באוניברסיטה של 
אתנומוזיקולוגיה  למדה  היא  אנג'לס  לוס 
שנות  ובחמש  אלפרד  סנדרי  ד"ר  אצל 
בפיתוח  השתלמה  היא  בארה"ב  שהותה 
אופרה  בשירת  שעורים  קיבלה  קול, 
במקביל  תיאטרון.  בסדנת  והשתתפה 
תוכנית  והגישה  הנחתה  היא  ללימודיה 
היהודית, ששודרה  על המסורת  בטלויזיה 
מאוד  הצליחה  היא  לחוף.  מחוף  בארה"ב 
פרסום  לה  הביאה  בטלויזיה  ועבודתה 
עבודתה  על  הוקרה  וכאות  ופופולאריות, 
זו היא קיבלה תעודה של "יקיר העיר לוס 

אנג'לס".

מקדישה  דרך"  פורצות  "נשים  בספר 
המחברת פרק לנשים שפרצו את המסגרות 
להגשמת  ופעלו  חיו,  בהן  המסורתיות 
הקריירה  וקידום  האישיות  שאיפותיהן 
שלהן. היו אלה זמרות בינלאומיות וזמרות 
ישראליות, בעיקר יוצאות תימן, שבשלבים 
אישית  דוגמא  לה  שימשו  בחייה  שונים 
והשפיעו על דרכה האמנותית, כגון: הזמרת 
ואילך(,   438 )עמ'  לזרוס  אמה  היהודיה 
מריה  ואילך(,   439 )עמ'  אנדרסון  מריאן 
דה  וויקטוריה  ואילך(   440 )עמ'  קאלאס 
כן,  כמו  ואילך(.   442 )עמ'  אנחלס  לוס 
היא הושפעה מזמרות רבות יוצאות תימן 
שעיצבו וליוו את הזמר העברי בארץ ישראל 

מתחילת דרכו.
מהאמנים  רבים  עיצב  שפייה,  הנוער  כפר 
שרה  השאר  בין  למדו  שם  בארץ,  שקמו 
לוי-תנאי, ברכה צפירה וצביה בר-אברבנאל 
והצייר איתמר סיאני. מספרם של הזמרות 
והזמרים התימנים הוא רב יחסית לאחוז 
המספרי באוכלוסיה, ונזכיר את החשובות 
שבהן: ברכה צפירה )עמ' 443 ואילך(, אסתר 
גמליאלי ושושנה דמארי )עמ' 445 ואילך(. 
אכן, תרומתם של התימנים בגיבוש ההוויה 
במולדת  שנוצרה  והאמנותית  התרבותית 
שנים  כמאה  לפני  החלה  הישנה-חדשה 
ומאז גדלה והתעצמה וממשיכה לתרום עד 
ימינו. אחת ההוכחות לכך, שארבע דורות 
מאז שושנה דמארי וברכה צפירה ממלאים 

זמרים יוצאי תימן את בימות הארץ.
בתרבות ארץ ישראל המתהווה, כמעט אין 
נושא בו לא ניכרת תרומתה של יהדות תימן. 
יותר מכל עדה מזרחית אחרת, חקרו ועדיין 
חוקרים את תרבותה של קהילה אותנטית 
וייחודית זו. המחקר המדעי על יהדות תימן 
החל ברבע האחרון של המאה ה-19. קהילה 
שנות  בכל  העברית  השפה  על  שמרה  זו, 
שירים  מדרשים,  מסורות,  ושימרה  גלותה 
ופיוטים רבים מימי קדם, מסורות שאבדו 
יהדות  על  במחקרים  אחרות.  לקהילות 
תימן משתתפים גם חוקרים יוצאי תימן מן 

הדור הראשון, השני והשלישי ועד ימינו.
צביה בר-אברבנאל נולדה בעיר רדאע כבת 
למשפחת עורקבי. העיר רדאע היא עיר מחוז 

תקשורתית  בראייה  התימני  הפולקלור 
ישראל, תשע"א )2011( 448 עמודים.

של  מורחבת  גירסה  הוא  שלפנינו  הספר 
עבודת מחקר של המחברת בנושא "פולקלור 
לאוניברסיטת  שהגישה  תקשורת",  מול 

"יורק".
רקדנית  זמרת,  היא  בר-אברבנאל  צביה 
שנים  כיובל  זה  וכוריאוגרפית ועוסקת 
בתיעוד, טיפוח והפצת המורשת של יהדות 
תימן. בהופעותיה היא משלבת דברי קישור 
על ההיסטוריה של יהדות תימן ותרבותה, 
ולמסורת  למנהג  פרק  ובספרה הקדישה 
 .)58-45 )עמ'  ולמחולות  לשירים  בזיקה 
בלהקות  השתתפה  בר-אברבנאל  צביה 
מחול רבות ובתיאטרון אתני. היא לא זנחה 
את ההיבט החינוכי והקימה להקות מחול 
מגולל  שלפנינו  הספר  פולקלוריסטיות. 

פרקי חיים עשירים בעשייה וביצירה.
הוא  דרך"  פורצות  "נשים  הספר 
אוטוביוגרפיה ויומן אירועים של חוויותיה 
ללהקת המחול  ובחו"ל.  בארץ  והופעותיה 
שירותה  לאחר  הצטרפה  היא  "ענבל" 
הגב'  "ענבל"  להקת  ולמנהלת  הצבאי, 
על  רבה  השפעה  היתה  לוי-תנאי  שרה 
לה,  כהוקרה  האומנותית.  התפתחותה 
שילבה צביה בר-אברבנאל בספרה ביוגרפיה 
יחד עם רשימה  לוי-תנאי  קצרה של שרה 
בר-אברבנאל  צביה  ושיריה.  יצירותיה  של 
מצאה כר נרחב לכישרונותיה במחול, בזמר 
ראשיים  תפקידים  וגילמה  וכוריאוגרפיה 
שימשה  "ענבל"  "ענבל".  בלהקת  רבים 
שנים  במשך  בר-אברבנאל  לצביה  כבית 
רבות. על-כן אין פלא שפרקים רבים בספר 
מוקדשים ללהקה, תולדותיה והתפתחותה 
החמישים  שנות  בתחילת  היווסדה  מיום 
 40 במשך  וקורותיה  העשרים  המאה  של 
שנים. היא מציינת שהצלחתה של הלהקה 
היתה  זכתה  לה  הבינלאומית  וההכרה 
הודות לעובדה שהיא היתה, כפי שהטיבו 
גרהם:  ומרתה  רובינס  ג'רום  להגדירה 
"להקה אתנית פולקלורית מיוחדת במינה 
ובאיכותה, שידעה לשלב שורשים עתיקים 
בארץ  נוספים  רבים  גורמים  הזמן".  ברוח 
ובחו"ל הביעו, מחד הערכה רבה לעבודתה 

סיקורת מאת דר' אביבה קליין-פרנקה
לספרה של צביה בר-אברבנאל "נשים פורצות דרך" 
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לחצרמוות.  והשער  תימן  במזרח  חשובה 
על  חשיבותה  עלתה  ימי-הביניים  בשלהי 
צנעא והיא אף שימשה כעיר בירה. ברדאע 
יהודית  קהילה  קדם  מימי  התקיימה 
ועל  בראשה  עמדו  משכילים  רבנים  אשר 
לשירותיו של  נזקקו  לא  האזור  תושבי  כן 
ביה"ד של צנעא. חכמי הישיבה ובית-הדין 
שלה היו מפורסמים בדרום תימן ועשרות 
קהילות של המחוז נהגו לפנות לביה"ד של 
שניתן  פסק-דין  שירותים.  לקבלת  רדאע 
ברדאע הוכר בכל קהילות תימן וגם אצל 
הרב  המקומי.  והמושל  הקאדי  האמאם, 
יחיא עומייסי, רבה האחרון של רדאע היה 
מפורסם בין היהודים והמוסלמים במחוז 
האימאם.  בשירות  הרם  תפקידו  משום 
להיות אחראי  אותו  מינה  יחיא  האימאם 
בדרום  שלו  התבואה  אסמי  על  בלעדי 
מארי  נהג  להוראותיו  ובהתאם  המדינה, 
יחיא עומייסי לספק תבואה לצבא, לשליטי 
אחרים  ולעובדים  לשופטים  המחוזות, 
בשירות המלך, על כן מעמדו וסמכותו היו 

רמים בעיני כל תושבי המחוז.
התרבות  את  ינקה  בר-אברבנאל  צביה 
ומאחיה  מאביה  הוריה.  בבית  התימנית 
למדה שירי שבת וחג. שירים של המשורר 
שלום שבזי היו מושרים, אצל יהודי תימן, 
דרך קבע בלילות שבת קודש סביב שולחן 
עד השעות המאוחרות של הלילה.  השבת 
הנשים, שהקיפה  שירת  את  למדה  מאמה 
החיים.  ומעגל  השנה  מחזור  נושאי  את 
הארץ  בשירי  בישראל  הופיעה   12 בגיל 
בבית  ולמדה  שמעה  ואשר  תימן  ובשירי 
והפנימה, פרץ כמעיין המתגבר עם  הוריה 

התבגרותה.
במבצע  לישראל  עלתה  עורקבי  משפחת 
"על כנפי נשרים" והתגוררה במושב קריית 
בנימין הסמוך לחיפה. צבייה למדה בבית 
הספר הממלכתי דתי עד כתה ח'. בנעוריה 
משפחתה.  של  הכבשים  רועת  הייתה 
הפנוי  בזמנה  ורק  אך  עשתה  זו  מלאכה 
מלימודים. היא רעתה אותם בשדות, רחצה 
להם  נתנה  רעמותיהם,  את  גזזה  אותם, 
הניחו  והם  בהם  גערה  או  ליטפה  שמות, 
כחברים.  לה  היו  הם  עליהם,  לרכב  לה 
רוב  אך  אליה  חברותיה  הצטרפו  לעתים 
הכבשים.  עם  בשדות  לבד  שהתה  הזמן 
הספר  בבית  לימודיה  את  שסיימה  לאחר 
לימודים לבית  העממי, היא קיבלה מלגת 
החשש  בגלל  אך  בחיפה.  הריאלי  הספר 

שמשפחתה לא תוכל לעמוד בנטל הכספי 
של לימודיה, היא נסעה מחיפה לכפר הנוער 
שפייה על דעת עצמה וללא ידיעת הוריה, 
כתלמידה  לקבלה  המנהל  את  לשכנע  כדי 
ולפי  וזמרה  מחול  למדה  בשפייה  בכפר. 
שנים  היו  בשפיה  שהותה  שנות  עדותה 
עמ'   ,63-59 )עמ'  בחייה  מאושרות  מאוד 

405, עמ' 427-426(.

בשנות  "ענבל"  להקת  של  דרכה  בתחילת 
שביטאה  להקה  זו  היתה  החמישים 
תרבות והווי בנוסח יהדות תימן. התוכנית 
תכניה  שאבה  הלהקה  של  האמנותית 
ומסיפורי  ישראל  עם  של  מההיסטוריה 
על  מבוססים  היו  המחולות  אך  התנ"ך, 
הצעד התימני שהיווה את הבסיס של כל 
מחול, והשירה והלחנים היו של רבי שלום 
המסורת  בסגנון  אחרים  ומשוררים  שבזי 
של יהדות תימן. בדור השני והשלישי של 
הלהקה, עברה "ענבל" מטמורפוזה במיוחד 
ביום  לוי-תנאי.  שרה  שלאחר  בתקופה 
שנכפתה על שרה לוי-תנאי הפרידה מניהול 
בר-אברבנאל  צביה  המשיכה  "ענבל", 
לשמור לה אמונים. היא עודדה אותה בכל 

דרך ועמלה לחזק את רוחה )עמ' 434(.
חמש  בארה"ב  שהתה  בר-אברבנאל  צביה 
היא  ארצה.  חזרה   1990 ובשנת  שנים 
לוי- שרה  עם  הקשר  את  וחידשה  נישאה 

כעשרים  לאחר  "ענבל".  להקת  ועם  תנאי 
וגידול  משפחה  הקמת  בגין  הפסקה,  שנות 
ילדים, חזרה צביה בר-אברבנאל לפעילותה 
לפעול  כשהחליטה  האומנותית-בימתית. 
ברור  משלה,  להקה  ולהקים  כעצמאית 

היה לה שתלך בדרכיה של שרה לוי-תנאי. 
ככוריאוגרפית היא יישמה בעבודתה כל מה 
שלמדה ממנה. היא שאפה לשמר ולחדש את 
"האש" הענבלית. צביה בר-אברבנאל גיוונה 
תכנים  גם  בהכניסה  הופעותיה  נושאי  את 
מודרניים בצד שירים תימניים. היא מרבה 
לשיר גם משירי ארץ ישראל, שירים באידיש 
ושירי עמים. מופע אתני חדש שלה קיבל את 

הכותרת "אהבה ופנטסיה" )עמ' 408(.
תוכל  בו  נתיב  חיפשה  בר-אברבנאל  צביה 
לתרום למען השלום וההבנה בין העמים. 
ישראלית- להקה  להקים  התוכנית 
פלשתינאית נקטעה בעודה באיבה בעקבות 
בשנת  רבין  יצחק  הממשלה  ראש  רצח 
להגשמה  המצפה  נוספת  שאיפה   .1995
היא נסיעה לתימן. שם היא מקווה לרענן 
זכרונות ילדות ולמצוא שרידים של החיים 

היהודיים בעיר הולדתה )עמ' 417(.
הצד  את  זנחה  לא  היא  פעילותה  בכל 
להקות  ולימדה  הדריכה  היא  החינוכי. 
צעירות את מורשת יהדות תימן, כיצד יש 
לטפח אותה ולהציג את דפוסיה על הבמה. 
עד היום לא יבש מעיין רעיונותיה ומירצה. 
למוסדות  מופעים  ומארגנת  מופיעה  היא 
במותניה  כוחה  ועוד  ולארגונים  ציבור 

להמשיך בדרך זו גם בעתיד.
בספר משולבות תמונות רבות של משפחתה 
ובישראל.  העולם  ברחבי  והופעותיה 
רגעים  אור,  נקודות  המנציחות  תמונות 
פעילותה  בחייה.  חשובים  ואירועים  יפים 
ונסיונה  השנים  רבת  המגוונת  האמנותית 
הרב על הבמה באים לידי ביטוי בעבודתה 
ובארגון  בהרצאות  מופעים,  כמפיקת 

סדנאות בארץ ובחו"ל )עמ' 437-436(.
הסינופטי-אינציקלופדי  הכתיבה  סגנון 
של הספר עשיר במידע היסטורי-אומנותי 
הקמת  שלפני  בתקופה  והזמר  המחול  על 
המרתק  המידע  ואחריה.  ישראל  מדינת 
והרב שבעלעליו, מלמדנו שגם מחול וזמר 
יכולים לשמש גשר תרבותי חשוב מהעבר אל 
ההווה )של העם יהודי(. הספר הוא מקור 
חשוב ללימוד הנושא וכפי שהיטיב להגדירו 
התקשורת  איגוד  יו"ר  הלפרין,  נח  דר' 
חיפה  מאוניברסיטת  בישראל  והעתונות 
המדעית,  בעבודתה  המחברת  של  והמנחה 
אלבומית  בבואה  הוא  "הספר  כדלקמן 
מרתקת בו מורגשת החווייה שמאתגרת את 
הקורא לא להניחו מידו מהעמוד הראשון 

עד לאחרון" )עמ' 12(.
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הקדמה
ספור חיים של אשה מופלאה שחיה בעיר 
ד'מאר. נולדה בשנת 1843. אשה אצילה, 
חכמה ונעימת הליכות. הייתה כמו נשיאה 
בקהילה, אחראית על טחינת הקמח עבור 
מושלי העיר ד'מאר, מתפרנסת ומפרנסת 
את הנשים היהודיות שרצו לטחון. אשה 
חרוצה, עשירה ונדיבה שתמכה ביתומים 
ובעניי העיר. בשנת תרצ"ג )1933(, בהיותה 
בגיל תשעים שנה עלתה לארץ ישראל, גרה 
מוסא  בנה  של  בביתו  התימנים"  ב"כרם 
ברזילי. זכתה לאריכות ימים וראתה בני 
נינים. נפטרה בשיבה טובה בגיל 102 שנה. 
את רוב סיפור חייה שמעתי מפי הנין שלה, 

חותני שמעון מלאחי ז"ל. 1996-1912

אשת חיל... ממרחק תביא לחמה
דוד חדד היה צורף בד'מאר אך לא הייתה 
לו עבודה. נשא לאשה את סעדה ממשפחת 
גריידי. אמרה לו סעדה אשתו: קום ונעבור 
בעלת  אשה  הייתה  סעדה  תימן.  למערב 
יצאו  הם  שמים.  ויראת  מזל  בת  שכל, 
מהעיר ובאו לכפר גדול בשם "חוַראַשה". 
דוד היה גבוה וחזק, אך לא אהב לעבוד, 
והיה רק מתקן תכשיטים לאנשי המקום.

לכפר  הולך  היה  דוד  ובחגים  בשבתות   
הסמוך למשפחות יהודיות להתפלל במנין. 
בכפר,  שמועה  יצאה  סעדה  של  בעידודה 
בו  ויש  קמעות  לעשות  יודע  חדד  דוד  כי 
ברכה. נשות הכפר פנו אל סעדה בבקשות 
שבעלה יעשה להן קמעות, כגון לרפא אשה 
עקרה, או לעשות שלום בין איש לאשתו. 
: קח ותכתוב קמע.  סעדה אמרה לבעלה 
לוקחת  זאת.  לעשות  החלה  עצמה  היא 
את הנייר, משרטטת עליו ומתפללת לפני 
הקדוש ברוך הוא: "אלהים, אתה יודע, אין 
לנו פרנסה, קבל נא את הבקשה". מקפלת, 
שמה בתוך עור ותופרת, ואם הקמע היה 
מיועד לעשיר, דוד היה מצפה אותו בכסף 
הקמע  את  נותנת  הייתה  סעדה  טהור. 
לאשה ותפילתה הייתה מתקבלת, הייתה 

בה ברכה. ותושבי הכפר היו מביאים לה 
)חמאה  סמן  האדמה,  מיבול  בתמורה 
קטניות  גרעיני  תבואה,  דבש,  מבושלת(, 

וכל מה שהיא צריכה לפרנסתה בשפע.
בנים  חמישה  וילדה  ללדת  החלה  סעדה 
אומרים  היו  הכפר  אנשי  אחת.  ובת 
שהברכה באה מהיהודי דוד חדד, וסעדה 
הייתה אומרת: נכון, זה הוא, הברכה ממנו. 
הם היו יהודים יחידים בכפר הזה. כל מה 
שעשתה סעדה היה בו ברכה והקדוש ברוך 

הוא היה ממלא משאלות לבה לטובה. 

ברכת השם היא תעשיר
זה הייתה אשה ממשפחת איכרים  בכפר 
עשירה, שהייתה יולדת ילדים ולאחר זמן 
מה מתים. באה הגויה לסעדה ואמרה לה: 
יא יהודיה, תגידי לבעלך שיעשה לי קמיע 
ואני אתן לכם כל מה שאתם רוצים, רק 
"טוב,  לה:  אמרה  יחיו.  שלי  שהילדים 
תבואי ביום פלוני". אמרה סעדה לבעלה: 
סעדה  רצה.  לא   - קמיע".  לה  "תעשה 
לקחה מה שלקחה, שבע חתיכות, סידרה 
ועטפה אותן, שמה בתוך כיס קטן ועל זה 
נייר. סעדה התפללה לקדוש ברוך הוא על 
לדוד  ואמרה  הזו,  הערבייה  של  השאלה 
טהור.  בכסף  הקמיע  את  שיצפה  בעלה 
כסף.  טבעות  שתי  גם  לקמיע  ריתך  הוא 
נתנה לערביה ואמרה לה: "לכי והאל ימלא 
הקמיע  את  ענדה  האשה  בקשתך".  את 
כתכשיט לצווארה, ואכן היא החלה ללדת 
השני  אחרי  אחד  ילדים  שבעה  וילדה 
כמספר שבע החתיכות שבקמיע, והילדים 
האל,  באמונת  אללה,  אמן  פי  וגדלו,  חיו 
וכבר הם בחורים. וסעדה קבלה מאשה זו 
מכל טוב הארץ, בשפע. בעלה של סעדה 
את  מה  תפעלי,  "מא  אותה:  שואל  היה 
עושה"? והיא עונה לו: "אלהים מקבל את 

תפילותינו".
את  "למד  לבעלה:  אומרת  הייתה  סעדה 
זריז  היה  לא  דוד  אך  תורה",  הילדים 
ילדיה  כי  ראתה  סעדה  הילדים.  בלימוד 

גדלים ולא לומדים תורה, אמרה לבעלה: 
אנשי  לד'מאר".  הביתה,  חוזרים  "אנו 
הכפר רצו מאוד שהם ישארו, אך סעדה 
אמרה: "לא". הם חזרו לד'מאר והם כבר 

עשירים ברכוש גדול. 

מאל  ולבקש  לטרף  שואגים  "הכפירים 
אוכלם" )תהילים ק"ד( 

סעדה חדד נהגה לספר מעשה זה שקרה 
ששמר  ערבי  שומר  היה  חוראשה:  בכפר 
החיטה  שדות  על  ההר  בראש  רובה  עם 
הלילה  מחצות  ומחיות.  מגנבים  והתירס 
שאגות  את  שומע  השומר  היה  והלאה 
האריות. הן התאספו והן זועקות ונוהמות. 
קרוב  עד  הסתובבו  החיות  אחד  לילה 
לעלות השחר והן רעבות, זעקו זעקה אחת 
הוריד  הוא  ברוך  והקדוש  לשמים  גדולה 
להן אוכל מהשמים, הן אכלו זאת והלכו. 
לראות  השומר  הלך  היום  האיר  כאשר 
מה נתנו להם מהשמים. מצא שיירי מזון, 
הוא ליקט, טעם ואכל מהם וערבו לחיכו, 
כהרגלו  ירד  לא  הוא  כדבש.  היה  טעמם 
מדוע  תמהה:  והיא  מאשתו  אוכל  לבקש 
לראות  באה  השני  ביום  בא.  לא  האיש 
אמר  אוכל.  לקחת  בא  לא  בעלה  מדוע 
לה:"חמדלילה, תודה לאל, אני לא רוצה". 
חשדה בו שמא מישהי באה לתת לו אוכל. 
ביום השלישי אמר לה:"אני לא רוצה, אני 
שבע". הם רבו. הוא נשבע ואמר לה: "אני 
לך".  אני אגלה  עושה מעשים כאלה,  לא 
שירד  המזון  ועל  האריות  על  לה  סיפר   -
מהשמים ושהוא כבר שלושה ימים אוכל 
והראה  המקום  לאותו  אותה  לקח  מזה. 
והשומר  לשיך,  הלכו  האמינה.  ולא  לה 
נשבע בפניו שהדבר הוא אמת. פסק השיך: 
הוא  הכל מאללה,  זה מאללה,  כן,  "נעם, 

המפרנס את כל בריותיו.
יהודי ד'מאר אמרו לסעדה כי מעשה זה 
על  בתלמוד  המסופר  המקרה  את  מזכיר 
רבי שמעון בר חלפתא שהיה מהלך בדרך 
ורואה את החיות נוהמות ואין להן טרף. 

סעדה חדד - ספור מחיי העיר ד'מאר 
מאת עוזיהו משולם
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הקב"ה מרחם על בריותיו והוריד להן בשר 
מן השמים. לקח רבי שמעון מן הבשר הזה 
ושאל בישיבה: זה כשר או טמא? אמרו לו: 
אין דבר טמא יורד מן השמים. )סנהדרין 

נ"ט, ב' (

מארי סאלם אלכסאר - צדיק
היה בד'מאר יהודי צדיק ושמו מארי סאלם 
והתיישב  בא  מצנעא,  שמוצאו  אלכסאר 
בד'מאר. היה גאון הדור. היה עני והרבנים 
אך  אתם,  לצרפו  כדי  אליו,  לב  שמו  לא 
עלינו.  תגן  זכותו  צדיק,  שהוא  ידעו  הם 
לא  קדרות.  בעבודות  בעבר  עבדה  אשתו 
היו להם ילדים. סעדה הביאה את ילדיה 
אליו ואמרה לו: "יא מֹארי סאלם, ַקִריהֹום, 
תלמד אותם תורה". אמר לה: "לא, שילכו 
הם  "לא,  לו:  -אמרה  ספר".  לבית  ניס,  לכַּ
גדולים, למד אותם אתה ואני אתן לך כל 
וכך  אני אפרנס אותך."  צריך,  מה שאתה 
היה. הוא לימד את הילדים והיא נתנה לו 

ולאשתו כל מה שדרוש למחייתם.
כולם.  חריפים  היו  היטב,  למדו  הילדים 
להיות  שגדל  שלמה  קראו  הגדול  לבן 
משה  השני  הבן  ועניו.  כשר  חכם  תלמיד 
עלה בצעירותו לארץ ישראל, בשנת 1912 
היו:  ילדיה  שאר  עלה.  ושוב  לתימן  וחזר 
בת  גם  לה  והייתה  וסאלם.  יוסף  יחיא, 
אחת. )הסבתא של המסרן שמעון מלאחי( 
מארי סאלם כסאר היה מרבה לברך את 
סעדה, שקיבלה ממנו את הברכות והייתה 

גדלה ועולה, והשם נתן לה חן וחסד.

 - לירושלים  עולה  כסאר  סאלם  מארי 
"אמרתי אעלה בתמר"

מארי סאלם כסאר אמר שהוא רוצה לעלות 
זקן.  כבר  אתה  לו:  אמרו  ישראל.  לארץ 
אמר להם: אני בוטח בשם יתברך שיזכה 
אותי להגשים את רצוני לעלות לירושלים. 
באו  ראשון.  ביום  נוסע  שהוא  הודיעו   -
מביתו  יצא  אותו.  ללוות  העיר  אנשי  כל 
והגיע עד לאחר השער של הרובע היהודי 
והוא כבר לא יכול יותר. ראו אנשי העיר 
להם  שכרו  זקנים,  כבר  ואשתו  שסאלם 
פרד וחמור. הרכיבו את סאלם על הפרד 
ואת אשתו על החמור. יהודי אחד התנדב 
ללוות אותם עד לעיר הנמל עדן. הם ישבו 

בבית  יושב  היה  סאלם  מה.  תקופת  שם 
הכנסת והשכינה קרנה מפניו. היהודי בנין, 
שהיה עשיר גדול בעדן, אמר לו: שב פה יא 
עיני, אדוני עטרת ראשי, שב פה ולא יחסר 
לך דבר. אמר לו סאלם: אני רוצה לעלות 
לירושלים. אנשי עדן השתדלו עבורם והם 
הפליגו באניה לארץ ישראל בשנת תרמ"ב 
בכפר  גרו  ואשתו  סאלם  מארי   .)1882(

השילוח בירושלים.

אור זרוע לצדיק
בבית  שגר  ספרדי,  יהודי  בירושלים  היה 
בן שלש קומות. היה קם בחצות הלילה, 
עולה לראש הגג ומשקיף במשקפת לראות 
מה מתרחש מסביב, והנה הוא רואה חוט 
לבית  עד  מהשמים  משוך  וענן  אור  של 
אחד בכפר השילוח. סאלם היה קם בלילה 
וחוט זה של אור היה מגן עליו ועל אשתו. 
הקדוש ברוך הוא הביא לו חוט של אור 
עליהם  ושומר  ביתם  על  פרוס  ענן  וכמו 
ראה  הגג  מעל  האיש  דבר.  ומכל  מהקור 
זאת כל לילה, גם בחורף. הוא סימן את 
המקום ולמחרת הלך לאותו הבית וראה 
וקורא  יושב  וסאלם  זקנים,  ואשתו  איש 

בספר תורה. אמר להם: שלום.
- אמרו לו: שלום וברכה.

שאל אותו האיש: מי אתה?
אמר לו: אני יהודי תימני.

שאל אותו: ממה אתה מתפרנס?
שנותנים  אנשים  יש  סאלם:  לו  אמר   -

לחיות. - היה זה יום קר, רוח וגשם.
אלי  בואו  אדוני,  קום  האיש:  אמר   -

הביתה, תהיו אצלי. 
- אמר לו סאלם: לא, זה המקום שלי עד 

יומי האחרון.
רצה.  לא  סאלם  אך  האיש,  בו  הפציר   -
הלך היהודי והביא לו שמיכות ומיני אוכל 
ודאג לפרנסתו ולכל מחסורו. האיש הודיע 
לחכמי ירושלים על היהודי הזה, ואחר כך 
הרבה השתדלו עבורו וקיבלו את פניו. וכל 
ענן האור הזה היה קשור  חי,  זמן שהיה 
והתבקש  זמנו  שהגיע  עד  חי  וכך  אליו. 
לישיבה של מעלה. עשו לו הלוויה גדולה 
מאוד. אחרי כמה ימים נפטרה גם אשתו 

ועשו גם לה הלוויה גדולה. 

סעדה חדד אחראית על הטחינה
כל מלכות שהייתה קמה, בזמן הטורקים 
וגם לאחר מכן, היו ממנים את סעדה על 
גרעיני  טחינת הקמח. מביאים אליה את 
לנשים  נותנת  והיא  חשבון  בלי  התבואה 
היהודיות לטחון. הרבה נשים רצו לטחון 
הייתה  לא  עצמה  היא  להתפרנס.  כדי 
אצילה  אשה  נשיא,  כמו  הייתה  טוחנת, 
ונעימת הליכות. אלקימקם, המושל הגדול, 
ראה שהיא נאמנה מאוד, נתן בידיה את 
מפתחות המחסן ואמר לה: מותר לך הכל, 
תקחי לאכול. היא סיפרה כי מצאה שם 
באצבע  לקחה  דבש,  כמו  ובתוכה  צנצנת 
כמו  זאת  סגרה  כפיות.  כשתי  וטעמה, 
הרגישה  אוכל,  בלי  יומיים  וישבה  שהיה 

שביעה מהדבש הזה.
לאחר עלות האימאם לשלטון הייתה סעדה 
אחראית על טחינת הקמח של בני משפחת 
אותה  כיבדו  הם  וזיר.  עבדאללה  המושל 
אהבה  ואזיר  עבדאללה  של  האמא  מאוד. 
אותה. הם נתנו שקי חיטה בלי חשבון לביתה 
של סעדה אליהודיה והיא הייתה מחלקת 
וכך  ומתפרנסת.  מפרנסת  לטחינה,  לנשים 
נמשך שנים רבות. למשפחת הוזיר היו  זה 
בתים ואדמות בעיר סיר והאריסים שלהם 
ושולחים  האדמות  את  שם  מעבדים  היו 
וכל  פירות  מהיבול,  בד'מאר  הואזיר  לבית 
לעשות  ידעו  בסיר  האריסים  הארץ.  טוב 
שהעידו  אנשים  ויש  יין,  כמו  ענבים,  מיץ 
ובני  בהסתר  להם  נותנים  שהיו  עליהם 
ערב,  לפנות  יושבים  היו  הוזיר  משפחת 
מוהלים במים, בוחשים ושותים, כך אמרו. 
זקנה  הייתה  הואזיר  משפחת  של  האמא 
והייתה נותנת לסעדה מהיבול ששלחו לה. 
אב,  בחודש  ענבים  ארגז  לה  נותנת  הייתה 
מייבשת  הייתה  וסעדה  בשלים.  הם  כבר 
אותם לצימוקים ומחלקת לילדיה ולנכדיה. 
שמעון מלאחי: "אמי הייתה נותנת לי ריאל 
של  הסבתא  וסעדה,  אליה,  אותי  ושולחת 
בגרעיני  הפח  את  לי  ממלאת  הייתה  אמי, 
ראשונה  בקומה  סעדה,  של  בביתה  חיטה. 
היו שקים של גרעיני תבואה ושל צמוקים. 
ולא  ולא עכבר  הייתה שמה אבן על השק 
תולעת בביתה, היה לה מזל כזה. לא היה 
ולא נברא כדבר הזה, ברוך הוא וברוך שמו, 

זה מאת השם יתברך".
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שלמה גַ'גְוַול נפטר בערב פורים 
סעדה  של  לבתה  נשוי  היה  ג'גְוַול  שלמה 
חדד. עבד בצורפות והייתה לו חנות בשוק 
בנות.  ארבע  להם  נולדו  שבעיר.  הערבי 
בשם  קודמת  מאשה  בת  הייתה  לשלמה 
לולווה שהתחתנה עם יחיא ריעני. לימים, 
וירד  לולווה  אשתו  את  ריעני  יחיא  עזב 
לעיר עדן. הפצירו בו שיחזור לאשתו, אך 
הוא אמר: "תביאו אותה אלי, אני נשבעתי 
גרידי,  יחיא  מארי  לתימן".-  אחזור  שלא 
אב בית דין של ד'מאר אמר לשלמה: "קום 
סאלם   - לעדן".  לבעלה  בתך  את  וקח 
בתו,  ואת  ללוות את שלמה  חדד התנדב 
ובתחילת חודש אדר הביאו אותה לבעלה 
בחזרה  גדול.  בכבוד  אותה  קיבל  והוא 
בדרך.  ונפטר  בבטנו  לד'מאר שלמה חלה 
חדד  סאלם  פורים,  חג  בערב  היה  זה 
ובבוקר  שמר על הגופה מפני חיות רעות 
וקברוהו  השכן  מהכפר  יהודים  הזעיק 
עת,  באותה  הדרך.  בצד  המקום  באותו 
בביתה  חדד  סעדה  ישבה  פורים  ערב 
ַקַרַחה,  בבית  והמנורה  ונכדיה  ילדיה  עם 
התנפצה. אמרה סעדה: מי יודע מה קרה 
להם. - סאלם חדד חזר לאחר שבוע ימים 
והתברר  שלמה,  של  מותו  דבר  על  וסיפר 
עת  באותה  בדיוק  התנפצה  המנורה  כי 

שנפטר שלמה.
לה  בברכיה, אמרה  אלמנת שלמה סבלה 
סעדה אמה: שבי אצלי בתי, את ובנותיך 
ואני אפרנס אתכן וכך היה. סעדה טיפלה 
בארבעת נכדותיה: ניעמה )שהתחתנה עם 
יעיש נדאף(, שדרה שהתחתנה עם מורחי, 
עלו לא"י וירדו לאמריקה( חנה )אמו של 

שמעון מלאחי המסרן( וזיהרה.

שילחה  וידיה  לעני  פרסה  "כפה 
לאביון" 

נכדותיה  ארבעת  את  גידלה  סעדה 
היא  אימן  מות  ולאחר  מאב  היתומות 

המשיכה לטפל בהן וחיתנה את כולן.
היו  נפטרה,  חדד  סאלם  הבן  של  אשתו 
בנות.  ושתי  בנים  שני  קטנים,  ילדים  לו 
הוא יצא לעבוד מחוץ לד'מאר וסעדה אמו 
תימן.  בדרום  ישב  סאלם  בילדיו,  טיפלה 
ומתפרנס.  תכשיטים  מתקן  צורף,  היה 
עם  בעיניו המקום, התחתן שם  חן  מצא 
טובים.  חיים  שם  לו  והיו  מקומית  אשה 
היה עולה אתה לד'מאר לפני פסח ובחגי 

תשרי.

 סעדה עשתה מצוות, נתנה לעניים ושלחה 
בסתר לאביונים. אדם עני, ערירי שנפטר, 
לתכריכים,  כסף  נותנת  הייתה  סעדה 

לבושם ולכל ההוצאות.
והיא  זקנים  היו  סעדה  של  בעלה  הורי 
ומתנות  טוב  אוכל  להם  מביאה  הייתה 
והייתה אומרת להם: "זה בנכם דוד הביא 
לכם". הם ידעו שהכל בא ממנה. - חמיה 
היה מברך אותה: "לכי בתי ואלהים יהיה 

אתך.
מתרחצת  הייתה  וחגים  שבתות  בערבי 
או  לגג,  ועולה  מועד  מבעוד  ומתכוננת 
ומתפללת  )החיג'רא(  הפתוחה  למרפסת 

לבורא עולם.

השיך עלי נג'אחי
וסוחרים  רועים  היו  ואחיו  נגאחי  עלי 
והיה  לגדולה  ועלה  למד  עלי  בכבשים, 
לו בן אחד  השיך של שכונת חוטא, היה 
שמשון  כמו  גבור  ברגלו,  צולע  שהיה 
הגבור. עלי ובנו היו בסדר כלפי היהודים. 
של  בממשל  תפקידים  קיבל  עלי  השיך 
על  ממונה  עשוהו  עבדאללה,  הואזיר 
משפחת  בני  את  שאל  התבואה,  טחינת 
ואזיר: מי טוחן לכם את הקמח? - אמרו 
לו: סעדה אליהודיה. - ירד אליה. אמרה: 
"אהלן וסאהלן", והיא חכמה, ידעה שהוא 
כבר רוצה לעשות אתה דין וחשבון, כמה 
היא מקבלת וכמה מחזירה. שאל אותה : 
"כמה כורים חיטה את מקבלת וכמה את 
מחזירה"?- סעדה אמרה לו:"שמע יא שיך, 
אללה הביא אותך בזמן, אני כבר אמרתי 
לבית אלואזיר שאני כבר כיתיַארה, זקנה, 
ואני כבר לא רוצה, פעם היה לי כוח, עכשו 
כבר תש כוחי, עד סוף החודש ואתה תחפש 
"אתם  אותה:  שאל  להם".-  שיטחן  מי 
לך"?-  נותנים  כמה  החשבון  את  עושים 
אמרה לו: "תשאל את אמו של עבדאללה 
הואזיר, אני מביאה לה את הכל". - השיך 
"עזוב  לו:  אמרו  הואזיר  לבית  הלך  עלִי 
את  שאלו  אמא".-  את  נשאל  אנו  אותה 
- אמרה:  "איך סעדה אליהודיה"?  אמם: 
אנו  נותנים  שאנו  מה  גמור,  בסדר  "היא 
רוצה  היא  אם  נאמנה,  היא  מקבלים, 
להמשיך שתמשיך".- בסוף החודש קבלה 
מהם  והלכה  מתנה  הוזיר  מבית  סעדה 

לשלום.
נכדתה שאלה אותה: "עוד תטחני להם"? 
אמרה לה סעדה:"כלינא ניהג'ה לנא", תני 

ויצאה  לשלום  נכנסה  בשקט.  לשבת  לנו 
מלאחי,  חנה  לימים,  היה.  וכן  לשלום 
נכדתה, הייתה אחראית על טחינת הקמח 

של בית הוואזיר.
בושם  להכין  יודעת  הייתה  חדד  סעדה 
שנקרא מא וורד, מי ורדים, ידעה לעֵַּרק את 
הורדים. כמו שעושים את הערק. מבשלים 
זאת בכלי אטום עם צנור יציאה והאדים 
עולים, מתקררים ונוטפים לתוך כלי. היו 
גם  היה  כאדי,  זבאד,  כגון  בשמים  סוגי 
ממנו  שגם  עיטרה  שניקרא  בושם  צמח 
בד'מאר  לורדים  בשמים.  מי  עשתה  היא 
היה ריח נפלא. בפסח היו מביאים לרובע 
היהודי זרים ארוכים של ורדים אדומים 

ומוכרים ליהודים. 

סעדה עולה לארץ ישראל
כאשר סעדה חדד הייתה בת תשעים שנה, 
ילדיה:  לה  אמרו  תרצ"ג,   ,1933 בשנת 
אמרה   - ישראל"  לארץ  ונעלה  "קומי 
שבת,  במוצאי  טוב".  כן,  "נאהי,  להם: 
ערב נסיעתה היא לא נרדמה, אספה את 
הכסף והזהב שהטמינה בתוך כתלי הבית 
לה  היה  מתנות.  משפחתה  לבני  וחילקה 
אותו,  היכן שמה  זכרה  שלא  עוד מטמון 
כיברת  אותה  ליוו  בבוקר  ראשון  ביום 
כאשר  חנה:  לנכדתה  סעדה  אמרה  דרך, 
תחזרו הביתה תחפשו מתחת למדרגה של 
המטבח, כאשר נכדתה חזרה למטבח היא 

כבר לא מצאה שם את המטמון. 
היא  בו,  הייתה  והיא  כיס  לה  הכין  בנה 
ובניה לקחו  לא יכלה לרכוב על הפירדה 
אותה כמו שנושאים תינוק, הרימו אותה 
והמסוכנות  בעדינות בדרכים העקלקלות 

בדרך לעדן.
עשרה  שתים  ישראל  בארץ  חייתה  היא 
אביב.  בתל  התימנים,  בכרם  גרה  שנה. 
לאחר  כי  מספר  ברזילי  עזריה  נכדה, 
שנשרו שיניה, הוא ראה שצמחו לה שיני 

חלב, כמו לילדה קטנה.
נינים.  בני  ראתה  ימים,  האריכה  היא 
נפטרה בשיבה טובה בשנת תש"ה, 1945, 
בבית  ונקברה  שנה  ושתיים  מאה  בגיל 

העלמין "נחלת יצחק".
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הרמב"ם  לאן  להבין  ננסה  זה1  במאמר 
ובייחוד  תורה",  "משנה  בספר  חותר 

בספרים האחרונים של חיבור זה. 
ננסה  בנויה בסדר הזה:  הרצאת הדברים 
להבין את הצהרת הרמב"ם בדבר מטרת 
כתיבת ספר "משנה תורה", תחילה באופן 
ננסה  תורה,  תלמוד  בהלכות  מעיון  גלוי. 
שספר  המעשית  המסגרת  את  להבין 
מכן,  לאחר  למלא.  יכול  תורה"  "משנה 
מתוך המבנה של הספר, נעמוד על הרעיון 
ספר  הספר,  בפסגת  מעיון  לבסוף,  שלו. 
שופטים, ננסה ללמוד מה מגמתו הסמויה, 

האסטרטגית, של הרמב"ם.

*
ונועזים  שמרניים  הרמב"ם  של  הרעיונות 
כאחד. דמותו של הרמב"ם מדהימה, אבל 
רק מעטים עמדו על היקפה. יש אנשים, 
שאם  אותם,  לאפיין  לכם  משאיר  ואני 
חלקם  הרמב"ם?  היה  מי  אותם  אשאל 
יאמרו  וחלקם  חולים'  בבית  'רופא  יענו 
הנבוכים'.  מורה  את  מי שכתב  'פילוסוף, 
נועז,  היה  הרמב"ם  אלה,  אנשים  בשביל 
נועז מדי. אחרים יאמרו שהוא היה 'פוסק, 
אלו,  תורה'. בשביל  מי שכתב את משנה 
הרמב"ם היה שמרן. וכאן המקום להכיר 

עוד מאפיין של הרמב"ם.
נועז  הוא  תורה",  "משנה  הספר,  שם 
וזה  לתורה.  שני  שהוא  ספר  כשלעצמו, 

לשונו )הקדמה למשנה תורה(: 
"ִמְׁשנֵה  זֶה  ִחּבּור  ֵׁשם  ָקָראִתי  לְִפיכְָך 
ֶׁשִּבכְָתב  ּתֹוָרה  קֹוֵרא  ֶׁשָאדָם  לְִפי  ּתֹוָרה"', 
ִמֶּמּנּו  וְיֹוֵדעַ  ָּבזֶה,  קֹוֵרא  ּכְָך  וְַאַחר  ְּתִחּלָה, 
ּתֹוָרה ֶׁשּבְעַל ּפֶה ּכֻּלָּה, וְֵאינֹו ָצִריְך לְִקרֹות 

ֵספֶר ַאֵחר ּבֵינֵיֶהם. 
דורות שלמים לא הבינו את העניין, וכינו 
את הספר בשם מעודן יותר, 'היד החזקה', 
עשר,  ארבעה  כלומר  לי"ד,  כסמל  גם 
הספרים שבו, וגם בגלל שבפסוק האחרון 

המסיים את התורה, נאמר: 
ַהּגָדֹול,  ַהּמֹוָרא  ּולְכֹל  ַהֲחזָָקה  ַהּיָד  ּולְכֹל 

ֲאֶׁשר עָָׂשה ֹמֶׁשה לְעֵינֵי ּכָל יְִׂשָרֵאל.
ועדיין נשאלת השאלה: מה מטרת הספר 
באה  זו  לשאלה  לכאורה, התשובה  הזה? 

בהקדמה לספר. וזה לשונה: 

ּוִמּפְנֵי זֶה נָעְַרִּתי ָחצְנִי, ֲאנִי מֶֹׁשה ּבֵַרִּבי ַמיְמֹון 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהּצּור  עַל  וְנְִׁשעַנְִּתי  ַהְּספַָרִּדי, 
ּוִבינֹוִתי ּבְכָל ֵאּלּו ַהְּספִָרים, וְָרִאיִתי לְַחּבֵר 
ַהִחּבּוִרים  ֵאּלּו  ִמּכָל  ַהִּמְתָּבְרִרים  ּדְָבִרים 
וְַהָּטהֹור  וְַהָּטֵמא  וְַהֻּמָּתר  ָהָאסּור  ּבְִענְיַן 
ּבְרּוָרה  ּבְלָׁשֹון  ּכֻּלָם,  ּתֹוָרה  ִּדינֵי  ְׁשָאר  ִעם 
וְֶדֶרְך ְקָצָרה, עַד ֶׁשְּתֵהא ּתֹוָרה ֶׁשּבְעַל ּפֶה 
וְֹלא  ֻקְׁשיָא  ּבְֹלא  ַהֹּכל  ּבְפִי  ְסדּוָרה  ּכֻּלָּה 
וְזֶה אֹוֵמר ּבְכֹה,  זֶה אֹוֵמר ּבְכֹה  ּפֵרּוק, ֹלא 
ֶאּלָא ּדְבִָרים ּבְרּוִרים ]בלא ספק[ ְקרֹובִים 
ִּפי  עַל  ]מבוססים[  נְכֹונִים  ]קלים להבנה[ 
ַהִחּבּוִרים  ֵאּלּו  ִמּכָל  יְִתָּבֵאר  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשּפָט 
וְַהּפֵרּוִׁשים ַהּנְִמָצִאים ִמימֹות ַרּבֵנּו ַהָּקדֹוׁש 

וְעַד עַכְָׁשו.
עַד ֶׁשּיְִהיּו ּכָל ַהּדִינִין ּגְלּויִין לַָּקָטן וְלַּגָדֹול 
ֶׁשִּתְּקנּו  ַהּדְָבִרים  ּכָל  ּובְִדין  ִמצְוָה  ּכָל  ּבְִדין 
ֶׁשֹּלא  ּכְֵדי  ֶׁשּלַּדָָבר:  ּכְלָלֹו  ּונְִביִאים.  ֲחכִָמים 
ָּבעֹולָם ּבְִדין  ַאֵחר  ָצִריְך לְִחּבּור  יְֵהא ָאדָם 
ִמִּדינֵי יְִׂשָרֵאל, ֶאּלָא יְִהיֶה ִחּבּור זֶה ְמַקּבֵץ 
ַהַּתָּקנֹות  ִעם  ּכֻּלָּה  ּפֶה  ֶׁשּבְעַל  לַּתֹוָרה 
מֶֹׁשה  ִמימֹות  ֶׁשּנַעֲׂשּו  וְַהּגְזֵרֹות  וְַהִּמנְָהגֹות 
ֶׁשּפְֵרׁשּו  ּוכְמֹו  ַהַּתלְמּוד,  ִחּבּור  וְעַד  ַרּבֵנּו 
ַאַחר  ֶׁשִחּבְרּו  ִחּבּוֵריֶהם  ּבְכָל  ַהּגְאֹונִים  לָנּו 

ַהַּתלְמּוד.
כלומר, מטרת הספר לסכם את כל התורה 

כולה, ולהכריע את ההלכה.
מדברי הרמב"ם עולה גם שהספר מיועד לכל 
וברורה  קצרה  בצורה  שידעו  ישראל,  בית 
את כל ההלכות שנאמרו בתורה. והוא חוזר 
על כוונתו כשהוא מדבר על הפרדס שנכנסו 
בו ארבעת החכמים, כמסופר בתלמוד. וזה 

לשונו )יסודי התורה ד,יג(: 
וֲַאנִי אֹוֵמר ֶׁשֵאין ָראּוי לְִהַּטּיֵל ַּבּפְַרּדֵס ֶאּלָא 
וְ"לֶֶחם  ּוָבָׂשר.  לֶֶחם  ּכְֵרסֹו  ֶׁשּנְִתַמּלֵא  ִמי 
ּוָבָׂשר" זֶה הּוא, לֵיַדע ּבֵאּור ָהָאסּור וְַהֻּמָּתר 
ִּפי  עַל  וְַאף  ַהִּמצְוֹות.  ִמְּׁשָאר  ָּבֶהם  וְכַּיֹוצֵא 
אֹוָתן  ָקְראּו  ָקטֹן"  "ּדָָבר  ֵאּלּו  ֶׁשּדְָבִרים 
ֲחכִָמים, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחכִָמים: ּדָָבר ּגָדֹול - 
ּדְַאַּביֵי  ֲהוָיָה   - ָקטֹן  וְדָָבר  ֶמְרּכָָבה,  ַמעֲֵׂשה 
לְַהְקִּדיָמן,  ֵהן  כֵן ְראּויִין  ִּפי  עַל  ַאף  וְָרָבא; 
וְעֹוד,  ְּתִחּלָה.  ֶׁשּלָָאדָם  ּדַעְּתֹו  ְמיְַּׁשִבין  ֶׁשֵהן 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְׁשִּפיעַ  ַהּגְדֹולָה  ַהּטֹוָבה  ֶׁשֵהן 
לִנְחֹל  ּכְֵדי  ַהּזֶה  ָהעֹולָם  לְיִּׁשּוב  הּוא  ָּברּוְך 
ַהֹּכל:  ֶׁשּיֵדָעֵם  וְֶאפְָׁשר  ַהָּבא,  ָהעֹולָם  ַחּיֵי 

ָרָחב  לֵב  ּבַעַל  וְִאָּׁשה,  ִאיׁש  וְָקֹטן,  ּגָדֹול 
ּובַעַל לֵב ָקצָר.

סיבות  שתי  כאן  מביא  הרמב"ם  כלומר, 
לכל  ההלכות  לימוד  את  הקדים  לצורך 

לימוד אחר: 
ֶׁשּלָָאדָם  ּדַעְּתֹו  ְמיְַּׁשִבין  "ֶׁשֵהן  הראשונה, 
ְּתִחּלָה", שהמצוות מסייעות לאדם לתחום 
את גבולות המסגרת שהוא חי בה ולכוון 
שתהיה  כדי  גופו,  כוחות  ואת  אופיו  את 
דעתו מוכנה להכרת ה' יציבה )מו"נ ג, סוף 
קודמת  המצוות  עשיית  זה,  במובן  נא(. 
לכל עיסוק ברעיונות. ואף מיישבת את 

הדעת לצורך הפנמתם.
ֶׁשִהְׁשִּפיעַ  ַהּגְדֹולָה  ַהּטֹוָבה  "ֶׁשֵהן  והשנייה, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְיִּׁשּוב ָהעֹולָם ַהּזֶה, ּכְֵדי 
צריך  שהאדם  ַהָּבא",  ָהעֹולָם  ַחּיֵי  לִנְחֹל 
לעצב את חייו בעשיית המצוות והתדמותו 
לה' בעולם הזה מתוך התובנות של הפרדס 
בהשגת ה' ובדרך הנהגתו )מו"נ ג, סוף נד(. 
במובן זה, עשיית המצוות מביאה למימוש 
רעיונות נשגבים ומופשטים, ויוצרת מופת 

שבו הכל שותפים במימוש זה.
העניין  את  מאפשר  תורה"  "משנה  ספר 
"ּכֶֶתר  הרמב"ם:  כדברי  לכל,  תורה  הזה, 
ּתֹוָרה - ֲהֵרי הּוא ֻמּנָח וְעֹוֵמד ּומּוכָן לַּכֹל... 
ּכָל ִמי ֶׁשּיְִרצֶה - יָבֹוא וְיִּטֹל" )תלמוד תורה 
ה'  את  להכיר  פרטי,  הכל  לכאורה,  ג,א(. 
תודעתי-אישי- משהו  תורה,  וללמוד 
בהמשך  נראה  אנו  אך  אינדיבידואלי. 

דברינו שמדובר בהרבה יותר מזה.
*

כדי למצות את הבנת תפקידו של הספר 
על  לעמוד  ננסה  שלו,  הגלוי  באופן 
אנומליה אחת בהלכות תלמוד תורה. כל 
באופן  נפתחת  ברמב"ם,  הלכות  חטיבת 
תלמוד  בהלכות  וגם  ופרט.  כלל  מסודר, 
יתחיל  שהרמב"ם  מצפים  היינו  תורה, 
במצוות עשה ללמוד תורה, אלא שההלכה 

הראשונה פותחת במילים האלה: 
נִָׁשים וַעֲָבִדים ּפְטּוִרין ִמַּתלְמּוד ּתֹוָרה. ֲאָבל 
ֶׁשּנֱֶאַמר:  ּתֹוָרה,  לְלְַּמדֹו  חַּיָב  ָאבִיו   - ָקָטן 
ָּבם"  לְַדּבֵר  ּבְנֵיכֶם  ֶאת  אָֹתם  "וְלִַּמְדֶּתם 
לְלֵַּמד  ַחּיֶבֶת  ָהִאָּׁשה  וְֵאין  יא,יט(.  )דברים 

ֶאת ּבְנָּה. ֶׁשּכָל ַהַחּיָב לִלְמֹד, ַחּיָב לְלֵַּמד.

מבנה רעיון ומגמה בספר החזון של הרמב"ם 
מאת יוחאי מקבילי
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לא  ללמד,  במצווה  פותחות  ההלכות 
במצווה ללמוד. והלימוד אינו רק בין אב 

לבנו, אלא כללי, כאמור בהלכה ב:
ּכְֵׁשם ֶׁשָאדָם ַחּיָב לְלֵַּמד ֶאת ּבְנוֹ, ּכְָך הּוא 
ַחּיָב לְלֵַּמד ֶאת ּבֶן ּבְנֹו, ֶׁשּנֱֶאַמר: "וְהֹוַדעְָּתם 
ָבנֶיָך" )דברים ד,ט(. וְֹלא ּבְנֹו  וְלִבְנֵי  לְָבנֶיָך 
ָחכָם  ּכָל  עַל  ִמצְוָה  ֶאּלָא  ִּבלְַבד,  ּבְנֹו  ּובֶן 
וְָחכָם ִמּיְִׂשָרֵאל לְלֵַּמד ֶאת ּכָל ַהַּתלְִמיִדים, 
"וְִׁשּנַנְָּתם  ֶׁשּנֱֶאַמר:  ָּבנָיו,  ֶׁשֵאינָן  ִּפי  עַל  ַאף 

לְָבנֶיָך" )דברים ו,ז(.
בלשון  מנוסחת  השלישית  וההלכה 

מעניינת מאוד:
ִמי ֶׁשֹּלא לְִּמדֹו ָאִביו - ַחּיָב לְלֵַּמד ֶאת עַצְמֹו 
ּכְֶׁשּיִַּכיר, ֶׁשּנֱֶאַמר: "ּולְַמְדֶּתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם 

לַעֲׂשָֹתם" )דברים ה,א(. 
במקום לומר ללמוד, הרמב"ם אומר ללמד 
ללמד.  במצווה  מדובר  ושוב  עצמו.  את 

והנה הלכה החמישית:
יִָּׂשא  ּכְָך  וְַאַחר  ּתֹוָרה  ָאדָם  יִלְַמד  לְעֹולָם 
ּדַעְּתֹו  ֵאין  ְּתִחּלָה,  ִאָּׁשה  נָָׂשא  ֶׁשִאם  ִאָּׁשה. 

ּפְנּויָה לִלְמֹד. 
עד מתי? וכי תעלה על דעתך שילמד האדם 
כל חייו בלא לשאת אישה?! רק בהמשך 
נקבל את התשובה השיטתית לשאלה זו, 

בהלכה ח ובהלכה י:
ּכָל ִאיׁש ִמּיְִׂשָרֵאל ַחּיָב ּבְַתלְמּוד ּתֹוָרה, ּבֵין 
ַּבעַל  ּבֵין  ּבְגּופֹו  ָׁשלֵם  ּבֵין  עִָׁשיר,  ּבֵין  עָנִי 
ּגָדֹול  זֵָקן  ֶׁשָהיָה  ּבֵין  ָּבחּור  ּבֵין  יִּסּוִרין, 
ֶׁשָּתַׁשׁש ּכֹחֹו. ֲאִפּלּו עָנִי ַהְּמַחּזֵר עַל ַהּפְָתִחים, 
לֹו  לְִקּבֹעַ  ַחּיָב   - ּוָבנִים  ִאָּׁשה  ַּבעַל  וֲַאִפּלּו 
זְַמן לְַתלְמּוד ּתֹוָרה ַּבּיֹום ּוַבּלַיְלָה, ֶׁשּנֱֶאַמר: 

"וְָהגִיָת ּבֹו יֹוָמם וָלַיְלָה" )יהושע א,ח(.
עַד ֵאָמַתי חַּיָב לִלְֹמד ּתֹוָרה? עַד יֹום מֹותֹו, 
ֶׁשּנֱֶאַמר: "ּופֶן יָסּורּו ִמּלְָבבְָך ּכֹל יְֵמי ַחּיֶיָך" 
)דברים ד,ט(. וְכָל זְַמן ֶׁשֹּלא יַעֲסֹק ּבְלִּמּוד, 

הּוא ָׁשכֵַח. 
השאלות  לכל  אחת  שיטתית  תשובה 
שתי  שיש  כשמבינים  לקבל  אפשר  האלו 
ללימוד התורה, העברת המסורת  מטרות 
ולימוד עצמי. בראשונה, האדם מקבל את 
הידע שלו מאביו ומרבו. לכן בשלב הזה, 
"ללמד את עצמו", הוא מעביר לעצמו את 
הלימוד  מגיע  השני  בשלב  רק  המסורת. 

העצמי, "ללמוד".
ללימוד הראשון, שהבן לומד מן האב, יש 
גבול. זהו לימוד יסודי. אחריו האדם צריך 
אין  השני  בשלב  ללימוד  ואילו  להתחתן. 
כך,  מותו".  יום  "עד  האדם  וילמד  גבול, 

באופן שיטתי, כל הפרק מובן.

והיכן הגבול שהאב צריך ללמד את בנו?
לשלושה  הלימוד  את  מחלק  הרמב"ם 

חלקים: 
ַּבּתֹוָרה  ְׁשלִיׁש  לְִמידָתֹו:  זְַמן  לְַׁשּלֵׁש  וְַחּיָב 
ֶׁשִּבכְָתב, ְׁשלִיׁש ּבַּתֹוָרה ֶׁשּבְעַל ּפֶה, ּוְׁשלִיׁש 
יִָבין וְיְַׂשִּכיל ַאֲחִרית ּדָָבר ֵמֵראִׁשיתֹו, וְיֹוִציא 
ּדָָבר ִמּדָָבר, וִיַדֶּמה ּדָָבר לְדָָבר, וְיִָדין ַּבִּמּדֹות 
ֶׁשַהּתֹוָרה נְִדֶרֶׁשת ָּבֶהן, עַד ֶׁשּיֵַדע ֵהיַאְך הּוא 
ִעַּקר ַהִּמּדֹות, וְֵהיַאְך יֹוִציא ָהָאסּור וְַהֻּמָּתר, 
וְכַּיֹוצֵא ָּבֶהן ִמּדְָבִרים ֶׁשּלַָמד ִמִּפי ַהְּׁשמּועָה. 

וְִענְיָן זֶה הּוא ַהּנְִקָרא 'ַּתלְמּוד'.
וְִדבְֵרי ַקָּבלָה ]נביאים[ ִּבכְלַל ּתֹוָרה ֶׁשִּבכְָתב 
ֵהן, ּופֵרּוָׁשן ִּבכְלַל ּתֹוָרה ֶׁשּבְעַל ּפֶה, וְָהִענְיָנֹות 

ַהּנְִקָרִאין 'ּפְַרּדֵס' ִּבכְלַל ַהַּתלְמּוד.
לסיכום, יש כאן שלושה דברים: א. לימוד 
לימוד  ב.  התנ"ך;  דהיינו  שבכתב,  תורה 
תורה שבעל פה, ובה כלולים גם הפירושים 
כאן  הכוונה  ואין  התלמוד.  ג.  לתנ"ך; 
מכל  הגמרא.  ללימוד  המצומצם  למובן 
שבעל  תורה  אומר  כשהרמב"ם  מקום, 
לראות  שאפשר  כפי  מתכוון,  הוא  פה, 
פסוקות.  להלכות  אחרים,  ממקומות 

במילים פשוטות, ל"משנה תורה".
בתורה  קורא  האדם  לעיל,  וכפי שאמרנו 
פה,  שבעל  לתורה  וממשיך  שבכתב 

המתחיל בלימוד "משנה תורה". 
צריך  שהאדם  שהגדר  טוען  ברנדס2  הרב 
כגוף  תורה".  "משנה  הוא  בנו  את  ללמד 
ידע סדור. זה בהחלט מרענן. ואכן, נדמה 
התכוון  הרמב"ם  אם  הגדולה  שהשאלה 
לא  יותר.  להחליף את התלמוד מתבררת 
את התלמוד התכוון להחליף, אלא את 
ולידיעת  ללמד.  צריך  זה  את  המשנה. 
דבר  הנה  החינוך,  במערכת  המורים 
ולא  כיוון,  מעניק  ברור,  מקיף,  מסודר, 
רק דיון חסר מגמה, המעקר את השאיפה 
למימוש התורה. את "משנה תורה" צריך 

ללמוד כסדר, לא נקודה פה ונקודה שם.
עולה  "המשנתי",  הזה,  הלימוד  עניין 

מהקדמתו ל"משנה תורה" )הקדמה מ(:
ֲהלָכֹות  ֲהלָכֹות  זֶה  ִחּבּור  לְַחּלֵק  וְָרִאיִתי 
ַהֲהלָכֹות לִפְָרִקים  וֲַאַחּלֵק  וְִענְיָן,  ִענְיָן  ּבְכָל 
ֶׁשּבְאֹותֹו ִענְיָן, וְכָל ּפֶֶרק וָפֶֶרק ֲאַחּלֵק אֹותֹו 
עַל  ְסדּוִרים  ֶׁשּיְִהיּו  ּכְֵדי  ְקַטּנֹות,  לֲַהלָכֹות 

ּפֶה.
פה.  על  כדי שיילמד  נכתב  כלומר, הספר 
רק  אגב,  )דרך  קצרות.  בו  ההלכות  לכן 
בכתבי היד הן קצרות. כך למשל פרק א 
מהלכות עבודה זרה יש בו בדפוסים שלוש 

עשרים  בו  יש  היד  בכתבי  ואילו  הלכות, 
שספר  נראה  אנחנו  אבל  הלכות(.  ואחת 
הרבה  הרבה  מהלך  מניע  תורה"  "משנה 

יותר גדול.
ואפשר לשאול: למה צריך את כל זה? למה 
כל איש ואישה צריכים ללמוד את עבודת 
הקרבנות, הרי לא כל אדם כהן, ובוודאי 
לא כל אדם כהן גדול. התשובה הפשוטה 
היא שאם לא נלמד, איך יתממש החלום, 
התשובה  המקדש.  בית  את  נבנה  איך 
הגדולה יותר היא שכל אלו מלמדים אותנו 
אישה  אם  למשל,  כיהודים.  לחשוב  איך 
נזירה יכולה להביא את הקרבן שלה לבית 
המקדש, אין מדרכות נפרדות, גם לא בבית 
המקדש. אפשר להביא עוד דוגמאות. אבל 
זה העיקר. התורה כולה מעצבת את חיינו. 
עושים בבית המקדש  יודע מה  אם אינך 
דין, חסר לך דבר מה. חסר לך  או בבית 
נראה  ואנחנו  שלך.  בתורה  גדול  משהו 
בהמשך שהאמירה אינה רק רעיון הגותי 

אלא הלכה למעשה.
את  להכיר  קראו  הגדולים  החכמים  כל 
פה,  שבעל  לתורה  כיסוד  תורה"  "משנה 

כמו למשל הרב קוק )איגרות  א, קכה(:
בחזרת  הרבה  להתרגל  שראוי  כמדומה 
הרמב"ם כסדר, פרק או פרקים בכל יום, 
כפי האפשר, פעם בלא נושאי כלים ופעם 
אבל  עקריים,  היותר  כלים  נושאי  עם 
העיקר החזרה ההקפית, שבהמשך העניין, 
כמדומני שעתיד ספר "היד" להיות המעין 
סדרי  פי  על  חכמים,  לתלמידי  המרכזי 

הלימוד שבהכרח יחודשו.
עד כאן דברים פשוטים וברורים. 

סיכום ביניים: לא רק ספר שיש בו סיכום 
ויש בו הכרעה, אלא "גוף ידע סדור" של 
להעבירו  חייב  שהאדם  יסודי,  לימוד 
של  הגלוי,  הראשון,  הרובד  זהו  הלאה. 

הספר.
* * *

כדי להבין את המניע של הרמב"ם, צריך 
להבין את מבנה הספר. 

בדיוק,  פרקים  אלף  תורה  במשנה 
מחולקים ל-14 ספרים. המספר 14 אהוב 
קטגוריות   14 ספרים,   14( הרמב"ם  על 
למניין  כללים   14 המצוות,  טעמי  של 
טעם  יימצא  אם  אשמח  אני  המצוות(. 
שהרמב"ם רומז אליו. מכל מקום, את 14 
לשני  כללי  באופן  לחלק  אפשר  הספרים 
עד  המדע  מספר  הראשון  החצי  חצאים: 
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ספר זרעים עוסק בהנהגת היחיד, והחצי 
החצי  את  האומה.  הנהגת  עניינו  השני 
הראשון עצמו אפשר לחלק לשני חלקים, 
וזו חלוקה יותר רפויה: כשהאדם לעצמו, 
מדע-אהבה-זמנים, וכשהוא ביחס לסובב 
את  )מדיר  נשים-קדושה-הפלאה  אותו, 
זרעים )מתנות  ונוסף עליהם ספר  עצמו(, 
במקדש  עוסק  השני  החצי  כהונה(. 
ובטהרה, עבודה-הקרבנות-טהרה, והחלק 

האחרון דן בסדרי המשפט והשלטון. 
זהו המבנה הכללי. המבנה הזה תואם את 
"מורה  ספר  מסיום  העולה  הגדול  המסר 
מספר  נשגב  רעיון  על  המבוסס  נבוכים", 
ָחכָם  יְִתַהּלֵל  ַאל  ה'  ָאַמר  "ּכֹה  ירמיהו: 
ִּבגְבּוָרתֹו,  ַהּגִּבֹור  יְִתַהּלֵל  וְַאל  ּבְָחכְָמתֹו 
ּבְזֹאת  ִאם  ִּכי  ּבְעְָׁשרֹו.  עִָׁשיר  יְִתַהּלֵל  ַאל 
ּכִי  אֹוִתי  וְיָֹדעַ  ַהְׂשּכֵל  ַהִּמְתַהּלֵל  יְִתַהּלֵל 
ֲאנִי ה' ֹעֶׂשה חֶֶסד ִמְׁשּפָט ּוצְדָָקה ּבָָאֶרץ, 
ִּכי בְֵאּלֶה ָחפַצְִּתי נְֻאם ה'" )ירמיהו ט,כב-

כג(. והרמב"ם מפרש אותם על אתר. וזה 
לשונו: 

חסד  מכם  שיהא  מטרתי  לומר,  רוצה 
שהמטרה  בארץ,  ומשפט  וצדקה 
הליכותינו.  אלה  ושיהיו  בהן  להידמות 
נמצא כי התכלית אשר הזכיר בפסוק זה 
היא, שהוא ביאר כי שלמות האדם אשר 
בה יתפאר באמת, היא מי שהגיע להשגתו 
על  השגחתו  וידע  יכולתו,  כפי  יתעלה 
היא,  היאך  והנהגתם  בהמצאתם  ברואיו 
אותה  אחר  האדם  אותו  הליכות  והיו 
חסד צדקה  בהן תמיד,  ההשגה, מתכוון 

ומשפט - להתדמות במעשיו יתעלה. 
מתחילים  כולה.  התורה  כל  מטרת  זו 
ומסיימים  אותי"(  וידוע  )"השכל  במדע 
משפט  חסד  )"עושה  בהנהגה  במשפט, 

וצדקה בארץ"(. 
יש כמובן סדר בכל הספרים, וגם בכל ספר 
במבואות  עליו  עמדנו  שכבר  דבר  לעצמו, 
למהדורתנו לספר. ניגע רק ברבע האחרון: 
תחילה על האדם לסלק את הנזק, "סור 
היד,  כתבי  פי  שעל  נזקים,  )ספר  מרע" 
ולא  העברי,  בשמו  לו  קורא  הרמב"ם 
"נזיקין" בארמית. אני יכול לספר שגם לנו 
קרה מעשה הדפוסים, ובכריכה של הספר 
רשומים שמות כל הספרים, ובבית הדפוס 
היה מישהו "שתיקן" את נזקים לנזיקין, 
הודפסו  שכבר  לאחר  רק  בזה  והבחנו 
לפח.  להשליכן  ונאלצנו  כריכות  מאתיים 
נזק!(. אחר כך באים  וזה כשלעצמו היה 

הצדדים המשפטיים בחיי האדם בענייני 
רכוש )קניין( וההתחייבויות שלו לאחרים 
הדובדבן  מגיע  לבסוף,  )משפטים(. 
ויפה  הטוב  במובן  פוליטיקה  שבקצפת, 
מערכת  הציבור.  הנהגת  המילה,  של 

המשפט ומערכת השלטון. 
המבנה הוא אם כן, מן הפרט אל הכלל. 
ואמנם  החזון.  שם  הפסגה.  נמצאת  שם 
של  גדול  חזון  עומד  הזה  שבספר  ניכר 
לחייל  הנשגבת  הדרכתו  הנה  הרמב"ם. 

היהודי )מלכים ומלחמות, סוף פרק ז(:
ַהִּמלְָחָמה,  ּבְִקְׁשֵרי  ָאדָם  ֶׁשּיִּכָנֵס  ּוֵמַאַחר 
ּבְעֵת  ּומֹוִׁשיעֹו  יְִׂשָרֵאל  ִמְקוֵה  עַל  יִָּׁשעֵן 
עֹוֶׂשה  הּוא  ַהֵּׁשם  יִחּוד  ֶׁשעַל  וְיֵַדע  ָצָרה, 
ִמלְָחָמה, וְיִָׂשים נַפְׁשֹו ּבְכַּפֹו, וְֹלא יִיָרא וְֹלא 
ּבְָבנָיו,  וְֹלא  ּבְִאְׁשּתֹו  ֹלא  יֲַחׁשֹב  וְֹלא  יִפְַחד, 
ּדָָבר  ִמּכָל  וְיִּפָנֶה  ִמּלִּבֹו,  זִכְָרם  יְִמֶחה  ֶאּלָא 
לִַּמלְָחָמה... וְֹלא עֹוד, ֶאּלָא ֶׁשּכָל ּדְֵמי יְִׂשָרֵאל 
ְּתלּויִין ּבְַצּוָארֹו... וְכָל ַהּנִלְָחם ּבְכָל לִּבֹו ּבְֹלא 
ּפַַחד, וְִתְהיֶה ּכַּוָנָתֹו לְַקּדֵׁש ֶאת ַהֵּׁשם ִּבלְַבד 
ַּתּגִיעֹו  וְֹלא  נֶזֶק  יְִמָצא  ֶׁשֹּלא  לֹו  ֻמבְָטח   -
ָרעָה, וְיִבְנֶה לֹו ַּביִת נָכֹון ּבְיְִׂשָרֵאל, וְיִזְּכֶה לֹו 
ּולְָבנָיו עַד עֹולָם, וְיִזְּכֶה לְַחּיֵי ָהעֹולָם ַהָּבא. 
וזה אלף שנה לאחר החייל היהודי האחרון 
האימפריה  נגד  כוכבא  בר  עם  שנלחם 

הרומית. מי חלם אז על חייל יהודי?! 
גם דבריו למלך היהודי מלאי חזון )מלכים 

ומלחמות, סוף פרק ב(: 
וְיֵצֵא  ּוגְדֹולָם,  לְִקַטּנָם  ּוְמַרֵחם  וְיְִהיֶה חֹונֵן 
עַל  וְיָחּוס  ּובְטֹוָבָתם,  ּבְֶחפְצֵיֶהם  וְיָבֹוא 
ּכָל  ֶאל  ּוכְֶׁשְּמַדּבֵר  ֶׁשִּבְּקַטּנֵיֶהם.  ָקָטן  ּכְבֹוד 
לְעֹולָם  ַרּכֹות...  יְַדּבֵר  ַרִּבים,  ִּבלְׁשֹון  ַהָּקָהל 
יְִתנֵַהג ַּבעֲנָוָה יְֵתָרה... וְיְִסּבֹל ָטְרָחם ּוַמָּׂשָאם 
ָהאֵֹמן  יִָּׂשא  "ּכֲַאֶׁשר  וְִקצְּפָם  ּוְתלֻּנֹוָתם 
וְַדְרּכֹו  ַהּכָתּוב...  ְקָראֹו  'רֹועֶה'  ַהּיֹנֵק".  ֶאת 
יְַקּבֵץ  "ִּבזְֹרעֹו  ַּבַּקָּבלָה...  ְמפָֹרׁש  ֶׁשּלָרֹועֶה 

ְטלִָאים ּובְֵחיקֹו יִָּׂשא, עָלֹות יְנֵַהל". 
גם שם הספר, "משנה תורה", הוא כשם 
הספר שהמלך צריך לקחת עמו לכל מקום, 

כמו שנאמר בתורה )דברים יז,יח-כ(:
לֹו  וְכַָתב  ַמְמלַכְּתֹו,  ִּכֵּסא  עַל  כְִׁשבְּתֹו  וְָהיָה 
ִמּלִפְנֵי  ֵספֶר  עַל  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ִמְׁשנֵה  ֶאת 
בֹו  וְָקָרא  ִעּמֹו  וְָהיְָתה  ַהלְוִּיִם.  ַהּכֲֹהנִים 
יי  ֶאת  לְיְִרָאה  יִלְַמד  לְַמעַן  ַחּיָיו,  יְֵמי  ּכָל 
ַהּזֹאת  ִּדבְֵרי ַהּתֹוָרה  ֱאֹלָהיו לְִׁשמֹר ֶאת ּכָל 
רּום  לְִבלְִּתי  לַעֲׂשָֹתם.  ָהֵאּלֶה  ַהֻחִּקים  וְֶאת 
לְָבבֹו ֵמֶאָחיו ּולְִבלְִּתי סּור ִמן ַהִּמצְוָה יִָמין 
ַמְמלַכְּתֹו  עַל  יִָמים  יֲַאִריְך  לְַמעַן  ּוְׂשמֹאול, 

הּוא ּוָבנָיו ּבְֶקֶרב יְִׂשָרֵאל.

*
אין ספק שהחזון הגדול המעשי הוא חידוש 
בהקמתה  ראה  שהרמב"ם  הסנהדרין, 

מציאות מעשית )סנהדרין ד,יא(:
ּכָל  ִהְסִּכימּו  ֶׁשִאם  ַהּדְָבִרים,  לִי  נְִרִאין 
ּדַּיָנִין  לְַמּנֹות  יְִׂשָרֵאל  ֶׁשּבְֶאֶרץ  ַהֲחכִָמים 
וְלְִסמְֹך אֹוָתן - ֲהֵרי ֵאּלּו ְסמּוִכים, וְיֵׁש לֶָהם 
לָדּון ִּדינֵי ְקנָסֹות, וְיֵׁש לֶָהם לְִסמְֹך לֲַאֵחִרים. 
עַל  ִמצְַטעֲִרין  ַהֲחכִָמים  ָהיּו  לָָּמה  ּכֵן,  ִאם 
ְקנָסֹות  ִּדינֵי  יִבְְטלּו  ֶׁשֹּלא  ּכְֵדי  ַהְּסִמיכָה? 
וְִאי  ְמפֻּזִָרין  ֶׁשּיְִׂשָרֵאל  לְפִי  ִמּיְִׂשָרֵאל, 
ֶאפְָׁשר ֶׁשּיְַסּכִימּו ּכֻּלָן, וְִאם ָהיָה ָׁשם ָסמּוְך 
ּדָן  ֶאּלָא  ּכֻּלָן,  ּדַעַת  ָצִריְך  ֵאינֹו  ָסמּוְך,  ִמִּפי 
ִּדינֵי ְקנָסֹות לַּכֹל, ֶׁשֲהֵרי נְִסַמְך ִמִּפי ּבֵית ִּדין. 

וְַהּדָָבר ָצִריְך ֶהכְֵרעַ.
באחד הכנסים עמד פרופ' אליאב שוחטמן 
הכרע",  צריך  "והדבר  של  המשמעות  על 

צריך להכריע ולהתקדם.
הרמב"ם  אלה,  דבריו  לפני  הלכות  כמה 
מדבר על התנאים שהשופט צריך לעמוד 
מגיעים  אנחנו  וכאן  להיסמך.  כדי  בהם 
לאיזו  חשוב  לא  שופט,  כל  מעניין:  לדבר 
כל  את  להכיר  חייב  מיועד,  הוא  משרה 
בסנהדרין  חבר  אינו  אם  גם  התורה, 

הגדולה:
לְַמּנֹות  לסנהדרין[  להם,  ]מותר  לֶָהם  וְיֵׁש 
וְהּוא  יְִחיִדים,  לְִדָבִרים  ֶּׁשיְִרצּו,  ַמה  לְכָל 

]בתנאי[ ֶׁשּיְִהיֶה ָראּוי לְכָל ַהּדְָבִרים.
ּבְכָל  לְהֹורֹות  ֶׁשָראּוי  מֻפְלָא  ָחכָם  ּכֵיַצד? 
אֹותֹו  לְִסמְֹך  ִּדין  לְבֵית  יֵׁש  ּכֻּלָּה,  ַהּתֹוָרה 
ּבְִאּסּור  לְהֹורֹות  ֹלא  לָדּון,  ְרׁשּות  לֹו  וְלִֵּתן 
ּבְִאּסּור  לְהֹורֹות  ְרׁשּות  לֹו  יְִּתנּו  אֹו  וְֶהֵּתר. 
לֹו  יְִּתנּו  אֹו  ָממֹונֹות.  ִּדינֵי  לָדּון  ֹלא  וְֶהֵּתר, 
ְרׁשּות לָזֶה וְלָזֶה, ֲאָבל ֹלא לָדּון ִּדינֵי ְקנָסֹות. 
לְַהִּתיר  ֹלא  ֲאָבל  ְקנָסֹות,  ִּדינֵי  לָדּון  אֹו 
לְַהִּתיר  לֹו ְרׁשּות  יְִּתנּו  ּבְמּוָמן. אֹו  ּבְכֹורֹות 
ּכָל  וְכֵן  ּכְָתִמים.  לְִראֹות  אֹו  ִּבלְַבד  נְדִָרים 

ּכַּיֹוצֵא ָּבזֶה.
גם להתיר נדרים או לראות כתמים, צריך 
לדעת את כל התורה כולה. רגע. ביטוי זה 

בא בהקדמה לספר "משנה תורה":
וְָרִאיִתי לְַחּבֵר ּדְָבִרים ַהִּמְתָּבְרִרים ִמּכָל ֵאּלּו 
וְַהָּטֵמא  וְַהֻּמָּתר  ָהָאסּור  ּבְִענְיַן  ַהִחּבּוִרים 
וְַהָּטהֹור ִעם ְׁשָאר ִּדינֵי ּתֹוָרה ּכֻּלָם, ּבְלָׁשֹון 
ּתֹוָרה  ֶׁשְּתֵהא  עַד  ְקָצָרה,  וְֶדֶרְך  ּבְרּוָרה 

ֶׁשּבְעַל ּפֶה ּכֻּלָּה ְסדּוָרה.
לְִפיכְָך ָקָראִתי ֵׁשם ִחּבּור זֶה "ִמְׁשנֵה ּתֹוָרה", 
ְּתִחּלָה,  ֶׁשִּבכְָתב  ּתֹוָרה  קֹוֵרא  ֶׁשָאדָם  לְִפי 
ּתֹוָרה  ִמֶּמּנּו  וְיֹוֵדעַ  ָּבזֶה,  קֹוֵרא  ּכְָך  וְַאַחר 
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ֵספֶר  לְִקרֹות  ָצִריְך  וְֵאינֹו  ּכֻּלָהּ,  ּפֶה  ֶׁשּבְעַל 
ַאֵחר ּבֵינֵיֶהם. 

אותו מטבע לשון. משנה תורה - ולתובנה 
ספר  הוא   - רבינוביץ'  הרב  גם  מגיע  זו 
לכונן את מערכת המשפט שלנו,  המיועד 
צריך  שם  שופט  שכל  הסנהדרין,  את 
להכיר את כל התורה כולה, והם יחד יבנו 
עולם התורה. שתוקף התורה  מחדש את 

שבעל פה ייקנה מחדש. 
בספר  אחת.  תמיהה  עוד  מסביר  גם  זה 
ממרים,  הלכות  גם  באות  שופטים 
מי  ודין  הסנהדרין  בסמכות  העוסקות 
גם  עוסקות  הן  ומתוך  לה,  שאינו מציית 

בסמכותם של ההורים. 
שני הפרקים הראשונים בהלכות ממרים 
עוסקים בתוקף התורה שבעל פה, במקור 
המקום  ולכאורה  חכמים,  של  סמכותם 
הראוי לזה הוא באחת מן ההלכות בספר 
היהדות;  יסודות  בו  שנמצאים  המדע, 
בו  שנמצאת  התורה,  יסודי  בהלכות  או 
ושם  שבכתב,  לתורה  כבסיס  הנבואה 
לכאורה גם צריך להיות מתוארת הבסיס 
בהלכות  או  החכמים;  פה,  שבעל  לתורה 
לימוד  על  מדובר  שבהן  תורה,  תלמוד 
התורה ועל כבוד חכמים, ושם ראוי לדון 
בתוקפן של הוראות חכמים; או בהלכות 
תשובה, שבהן נמצאים יסודות האמונה, 
ועונש.  שכר  ועניין  החופשית,  הבחירה 
תוקף  את  הרמב"ם  הציב  אפוא  מדוע 
הפוליטי  בספר  חכמים  של  סמכותם 
ביותר? משום שהתורה תצמח רק מתוך 
במצב  אנחנו  אז,  עד  מאוחדת.  הנהגה 
של קיפאון, מסובכים במחלוקות וחוסר 
רק  התורה.  מחזיקי  בין  אפילו  תקשורת 
מה  להיות  פה  שבעל  התורה  תחזור  אז 
תורת  חיה.  תורה  להיות.  צריכה  שהיא 
הוא  החכמים  ממנו  שבאים  הכח  חיים. 
שלו  הייסוד  הכח,  הפעלת  אבל  מה', 
ציבוריים.  פוליטיים,  הם  שלו  והמיקוד 
פי  על  מתנהלים  העיר  ענייני  שכל  כפי 

החכם. התורה נוגעת לכל.
והנה הרמב"ם מציב שני מוסדות "מתקני 
באותה  משתמש  הוא  ובשניהם  עולם", 

מטבע לשון.
על הסנהדרין הוא אומר )ממרים א,ב(:

ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ִּפי  "עַל  אֹוֵמר:  הּוא  ֲהֵרי 
יֹורּוָך" - ֵאּלּו ַהּגְזֵרֹות וְַהַּתָּקנֹות וְַהִּמנְָהגֹות 
ֶׁשּיֹורּו ָּבֶהן לַָרִּבים ּכְֵדי לְַחּזֵק ַהּדָת ּולְַתֵּקן 

ָהעֹולָם.

ועל המלכות הוא אומר )מלכים ומלחמות 
ג,י(:

ּכָל ַההֹוְרגִין נְפָׁשֹות ֶׁשֹּלא ִּבְרָאיָה ּבְרּוָרה אֹו 
ׂשֹונֵא  אֹו  ֶאָחד,  ּבְעֵד  ֲאִפּלּו  ַהְתָרָאה,  ּבְֹלא 
ֶׁשָהַרג ִּבְׁשגָגָה - יֵׁש לֶַּמלְֶך ְרׁשּות לֲַהֹרג אֹוָתן, 

ּולְַתֵּקן ָהעֹולָם ּכְִפי ַמה ֶּׁשַהָּׁשעָה צְִריכָה.
כך  לשם  דרך.  יש  הזה,  המהלך  להנעת 

כותב הרמב"ם את הספר. 
של  אמירתו  את  להבין  אפשר  כך 

הרמב"ם:
וכל מה שתיארתי לך על מי שלא יקבלוהו 
כראוי לו, אין זה אלא בדורי. אבל בדורות 
ותאוות  הקנאה  תסתלק  כאשר  הבאים, 

השררה, יסתפקו כל בני ישראל בו לבדו.
אם תקום הסנהדרין, גם מתוך החזון של 
הרמב"ם, היא אינה מחויבת להיצמד לכל 
פסקיו. זה ברור. אבל נדמה כי בלא הכרה 
כל התורה, קשה מאוד לדעת  שלמה של 

למה לשאוף. 
שהחיבור  הבנה  לידי  מביאים  אלו  כל 
לא רק לסכם  נועד  הזה, "משנה תורה", 
את התורה כולה, אלא גם לכונן ולקדם 
בבניין  התורה  של  הנשגב  המימוש  את 
ובמימוש  ישראל  בהעצמת  מוסדותיה, 
עם  המכונן.  החיבור  זה  האדם.  תכלית 
ישראל עוד יגיע לזה. זה יתחיל מישראל 

ויגיע לכל העולם כולו.
כמו אברהם אבינו, מחדש את  הרמב"ם, 
אל  ה'  "בשם  וקורא  שאבדו,  היסודות 
יותר מ-26  מופיעה  הזו  עולם". הקריאה 
פעמים בחיבוריו: בכל אחד מ-14 הכרכים 
מששת  אחד  בכל  תורה",  "משנה  של 
סדרי המשנה שפירש, בכל אחד משלושת 
ובכל אחת  נבוכים",  החלקים של "מורה 
לעולם.  מנהיג  יש  החשובות.  מאיגרותיו 
הרמב"ם מנסח את הקריאה הזו מחדש, 
שהרי המושג "עולם" מציין בלשון המקרא 
הפסוק  את  מביא  הרמב"ם  נצח.  זמן, 
העולם.  בורא  הוא  ה'  מקום.  במשמע 
יתר על כן, הקריאה הזו היא ליושבי כל 

העולם. לכל בני האדם.
רופא  רק  אינו  הרמב"ם  מנהיגות.  זו 
ופילוסוף ופוסק. מעל לכל הוא מנהיג. יהי 

רצון שנזכה למנהיגות כזו.

לכ"ג  אור  הרמב"ם,  של  החזון  בכנס  הרצאה   1

אור  בישיבית  תורה,  משנה  מפעל  התשע"ב.  טבת 
וישועה חיפה.

http ://www .herzog .ac . i l// tvunot/  2

fulltext/netuim5_brandes.pdf

ְסָתו 
מאת זכריה אריה
מושב גאולי תימן

חֹם וָק�ר 
ִּבְמֵהָרה ִמְתַחּלְִפים

חֶֹׁשְך וָאֹור
זֶה ֶאת זֶה ְמַרּדְִפים.

ָהרּוַח ַהּנֹוֶׁשבֶת

ְמנַעְנַעַת את ַצְּמרֹות ָהעִֵצים
ַמבְִריָחה ִצּפֹור ְמַקּנֶנֶת

ַמִּפילָה ּגַם ֵקּנִים.

ָהעֲנָנִים לְִרגִָעים
ְמכִַּסים ֶאת ּפְנֵי ַהַחָּמה

אֹות ִמָּׁשַמיִם ִהּנֵה
ַהּיֹוֶרה ָקֵרב ּוָבא.

עַל ָהֲאדָָמה
לְַרגְלֵי ָהעִֵצים
ִקְמעָה ִקְמעָה

ַמְרַבּדֵי עַּלִים נָפְָרִׂשים.

ַהיְקּום ּבְַהְמָּתנָה
ַהַּקיִץ עַָבר וְֹרב ֶמַתח
ַהחֶֹרף ְמַמְׁשֵמׁש ּוָבא
ַהְּסָתו ְּתקּופַת ַמעֲָבר
ַהְּמעִַּטים ַּבַּׁשּלֶכֶת יֻּכּו

ָהַרִּבים יִנְּבְטּו וְיֹוִריקּו.
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הזיקה  את  לבחון  היא  זה  מאמר  מטרת 
היהודיים  למקורות  תימן  נשי  שירת  בין 
הנה  הנשים  שירת  נשית.  ראיה  מזווית 
מאם  העוברת  בע"פ  שירה  עממית  שירה 
בהגדרה  קושי  יש  לרעותה.  ומאשה  לבת 
מדויקת לשירה בע"פ כיוון ששירה זו הנה 
ביטוי משתנה תדיר של הנצח. עולם השירה 
עולם  ועמוק.  עלום  עשיר,  תימן  נשי  של 
החבוי מעיני הקורא בן זמננו. באמצעות 
השירה מתאפשר לנו לפתוח צוהר לעולמן 
האפוף מסתורין, עוטה קדושה ועטור הוד 
וכל  חיים  ותוסס  שוקק  עולם  קדומים. 

דבר אנושי אינו זר להן.

על שירת נשי תימן 
נשים הם עם בפני עצמן. )שבת ס"ב ע"א( 
נשי תימן אינה מדע. אינה זקוקה  שירת 
ופורצת  ממעמקים  נובעת  היא  לעיבוד 
וקסם  חן  מלאת  עשירה  שירה  החוצה, 
היא  החיובית.  פשטותה  בשל  דווקא  רב, 
מושרת בכל מקום והיא מזמורי תהילים 
וזמן.  מקום  להם  שאין  תימן  נשי  של 
הלחן נוגע בנשמה גם כשלא מבינים את 
המילים.1 הוא סוחף ונמשך, הולך ונמשך 
את  נושם  חי  עולמן  הנפש.  בנבכי  ונוגע 
עוצמה  בעלת משמעות המשדרת  השירה 
רבה. מי שאינו פתוח ללמוד, להוסיף דעת 
יבין את משמעות  זרה, לא  ולהבין שירה 
העוצמה. יש בה חלק מבדר ומשעשע אך 
שאינה  אומנותית  יצירה  היא  בעיקרה 
או  בלבד  אחד  עניין  לצורך  מצטמצמת 
אינם  והלחן  המילים  בלבד.  אחד  נושא 
משמעות  הגוף  לשפת  גם  בעלמא.  מילים 
משמשת  היא  רב.  ערך  לשירה  רבה. 
מסרים  להעברת  כלי  תקשורת,  כערוץ 
לחנך,  למחות,  להשיב,  כדי  בהם  שיש 
ללמד, להתפלל - להודות, ולקלס... ישנם 
אנו  שמהם  תימן  נשי  בשירת  שירים 
משחר נעורי הוכנסתי תחת כנפיה של דודתי   1

מרתק,  בעולם  להציץ  והצלחתי  ז"ל  תורכיה 
חלומי ועוצמתי.

אף  הבנתי  לא  ואני  שרו  הנשים  החינה  בטכס 
לא מילה. אולם הלחן משך אותי ונגע בנשמתי 

ומאז ועד היום איני יכולה בלי השירה הזו.

והם אקטואליים  עצמינו  על  גם  לומדים 
הנשייה  נדלות מתהום  מילותיהן  לימינו. 
וחביון הנפש ומשקפות מציאות שברצוננו 
לשכוח, להדחיק, או שכחנו. חכמת חיים 
שיש בה כדי ללמד על מציאות עם מסרים 
ברורים.2 הן שאבו מהיהדות כל פיסת ידע 
ומידע. הביעו רעיון שלם בעזרת פתגמים 
המכילים  ומדויקים  ענייניים,  קצרים, 
חכמת חיים של עולם ומלואו. עשו שימוש 
להוכיח,  כשרצו  במיוחד  בפתגמים,  רחב 
להתריע על מעשה, או להעביר מסר מבלי 
לחוש רגשי אשם. הפתגם הנו הכלי הנכון 
פיהן  על  שגור  פתגם  אמת.  לזמן  והנחוץ 
שלפנייך  )זן  תראו'יש"  תג'היג'  "אד'י 
את  יקרה  ראשונה  כמעשה  לך(  תראה 
נתתי  "ראה  חז"ל:  בלשון  האחרונה. 
אפשר  כיצד  חז"ל  שואלים   - לפניך"3 
לראות את העתיד שלפניך? ומשיבים ראה 
ודע  לפניך  מה היה את הראשונים שהיו 
אם  דבר.  אותו  יקרה  האחרונים  את  כי 
הצאן,  בעקבי  לך  החיים  דרך  לך  אבדה 
ישראל  רועי  של  פסיעותיהם  אחר  עקוב 

אל תתייגע בחיפושים. 
החתן  בעיני  ולהאדירה  כבודה  להודיע 
שישמח במקח. קיימו הלכה למעשה את 
דברי חז"ל כיצד מרקדין לפני הכלה?4 דברי 
עשירה  שירתן  וחסודה.  נאה  כלה  ב"ה 

פרופ' חביבה פדייה הצופה מוסף שבת פר'   2

שמות 2009. 
פרשה  היא   19 ט"ז  דברים  ניצבים  פרשת   3

חופש  על  ומלמדת  השנה  ראש  לפני  הנקראת 
היום  לפניך  נתתי  הנה  לאדם:  שנתנה  הבחירה 
את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע... 

ובחרת בחיים. 
מסכת כתובות ט"ז ע"ב דנה בשמחת חתנים   4

בית  הכלה?  לפני  מרקדין  כיצד  חז"ל  ושואלים 
שמאי אומרים כלה כמות שהיא אין לשבח כלה 
קנה  אומרים  הלל  בית  כעורה.  או  סומא  שיא 
אדם משהו רע מן השוק האם נשבחנו בעיניו או 
נגננו בעיניו? חתן נושא אשה שמצאה חן בעיניו 
חן  מצאה  שהכלה  בכך  די  בעיניו?  יגנוה  האם 
בעיניו. בית הלל הבינו את הלך הרוח של בני 
תימן  נשי  התקבלו.  פסיקותיהם  כן  ועל  אדם 
בכל  דימוה  הכלה.  בשבח  מלספר  חדלו  לא 
וזוהרת  יפה  כלבנה.  לבנה  הנאים.  הדימויים 
כחמה. תיארו את יופייה והציגו את מידותיה. 

באסוציאציות מן המקרא. מעשה אימהות 
סימן לבנות - עבורן אין זו סיסמא. הן שרו 
השידוכין  את  תיארו  חייהן.  מציאות  על 
ואת החתן הנבחר ע"י האב. העבירו לכלה 
מסרים שהם מעין הכנה לחייה החדשים 
ומנו את חובותיה. כל אשה וגוון קולה, כל 

משוררת ועולמה. 
קולה  וגוון  כלה  משמחת  והמשוררת  יש 
הנישאת  הכלה  עם  הזדהות  משום  עצב, 
יודעת  ואינה  ותמימה  נערה תמה  בעודה 
הילדות  מחיי  נפרדת  לה.  מצפה  מה 
כתינוק הנגמל בכח מחלב אמו. מתבגרת 
באחת ללא הדרגה והופכת לאשה הנושאת 
ועוד,  זאת  משפחה.  וחובות  מטלות 
הקושי רב כאשר נערה נישאת למקום זר 
ומתנתקת מסביבתה הטבעית מבלי לדעת 
מתי תשוב לבקר את הוריה. אומנם, נהוג 
לבקר בשנה הראשונה לנישואין את הורי 
הכלה כדי להפיג את געגועי הכלה להוריה. 
לשמוח.  כדי  בה  שאין  נחמה  זוהי  אך 
הנשים מגלות אמפטיה כלפי הכלה והדבר 

מוחש בקולן וניכר על פניהן. 
עצב"5  וקולו  שמח  דבר  עושה  "אדם 
את  נאמנה  משקף  עגנון  של  זה  תיאור   -
המצב בו הן שרויות בשעת לישת החינה 
ומתפללות  נפרד  בחדר  מתכנסות  כשהן 
בשירה "תהא השעה הזאת שעת רחמים 

ורצון לפני ה'" להצלחת הזיווג6 
סאעת ארחמן א - ד’לחין.

שעת הרחמים בזו העת 
סאעת אללה כל חין

שעה של הקב"ה בכל עת 
אין דומה גוון קולה של אחת לרעותה.7 הן 
גם לא מחפשות להידמות זו לזו. הן שרות 
מתוך כאבן ושמחתן. יש פעמים שיש ביניהן 
מכנה משותף רחב ויש שהן משיחות בינן 
במה  סביבתן  את  ומשתפות  עצמן  לבין 

ש"י עגנון, סיפור פשוט.   5

הצלחת הזיווג הנה מלאכת שמיים. נשי תימן   6

דאגו שלא להקל ראש בשעת לישת החינה. הן 
והנפש  התרכזו בברכותיהן שנאמרו מתוך הלב 
בכוונה גדולה במסירות רבה והתחננו שהקב"ה 

יצליח בין בני הזוג.
עיין הערה מס' 2.  7

עולמן הרוחני של נשי תימן כמשתקף מתוך שירתן
הרוצה ללמוד על עולמן הרוחני של נשי תימן יתחיל משירתן

מאת שרונה תם-עמוסי
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שעולה על ליבן. כיוון ששירתן מאופיינת 
לבתה  מאם  העוברת  עממית  כשירה 
ומאשה לרעותה, השירה מתקצרת קמעא 
ומתרחבת קמעא בהתאם למשוררת. היא 
משתנה מדור לדור. לובשת צורה ופושטת 
צורה ואין לכלוא אותה בחומות בצורות. 
וקיים  התקופה"  "רוח  של  השופר  היא 
קושי רב לאחוז בה כי היא בע"פ. כל כלי 
יוצר עליה לא יוצלח. אין זו שירה כתובה 
וגם אינה פילטר הרוצה להתאימה לאוזן 
אלא  התוכן  את  מגהצת  אינה  השומעת. 
הנשים  חיות  בו  המרחב  ע"פ  מתכווצת 
חוויות  מעלות  הן  חוויותיהן.  את  וחוות 
מכוח הזיכרון שאינו נותן לשכחה להעלים 
מצבים ועובדות. אירוע שהתרחש והנשים 
לנצח.  לחיי  נידון  הוא  נעימה  לו  הלחינו 
בה  יש  לנפש.  ומזור  תרפיה  הנה  השירה 
רובד רוחני שיש בו כדי לתקן משהו בנפש 
האדם. כדברי ר' נחמן: חל בשירה "סוד 
התיקון".8 חשים את האווירה של העולם 
קרוב  אל  מתרוממת  האדם  רוח  הרוחני, 
ביותר לירושלים של מעלה ויש בה סממני 
והלחן  המילים  ב"כ  ה'.  ויראת  קדושה 
נמהלים בהרמוניה המשליכה על האווירה 
הדבר  עצב  מבטאות  כשהמילים  במקום. 
של  לירי  המינורי  קולן  בגוון  מוחש 
החינה.  בטכס  שרואים  כפי  המשוררות. 
נשים שרות ודמעותיהן נגרות על לחייהן. 
אוקסימורון במיטבו "עין במר בוכה ולב 
את  נכונה  מבטאות  אלו  מילים  שמח"9. 
והזר  כבוד  יראת  המעורר  הטכס  מעמד 
לא יבין זאת. אפשר שיש בשירה עדויות 
זה  היה  אולי  זמנה,  בת  מיסטית  לחוויה 
צורך של אותה תקופה, חוויה שלא ניתנת 
לבטא  המילים  של  בכוחן  יש  לתיאור. 
לבטא  כוח  די  בהן  אין  אך  מחשבות, 
רגשות. על כן השתיקה חזקה מן המילים 
ישנם  הרגש.  את  מבטאת  הדמעה  כאשר 
לא  אך  מיסטיות,  חוויות  על  הרהורים 

מיסטיקה למכירה להמונים. 
החוויות  את  בשירתן  מבטאות  הנשים 
והכוללניות  הכלליות  המילים  באמצעות 

כגון: ראיתי, בכיתי, רעדתי, פחדתי.10 

הסוד  חכמי  שבועות.  בליל  נאמר  התיקון  סדר   8

תקנו סדר התיקון שנתקן למשך הלילה כדי לתקן 
לישון  שהלכו  ראשונים  תורה  מקבלי  של  פגמים 
באותו הלילה, מדרש שיה"ש א י"ח, וכן בפרקי דרבי 

אליעזר. השירה מרוממת את הנפש ומרפה אותה.
תפילת העקדה ר"ה.   9

חביבה פדייה, עיין הערה מספר 2.  10

המקורות לשירת הנשים:
היהדות, הטבע ותרבות המקום.

המקור הראשי לשירת נשי תימן - היהדות 
אף על פי שלא זכו נשי תימן לקבל חינוך 
חיים  וחכמת  לתובנות  זכו  הן  פורמאלי, 
בני  קהילת  של  חייהם  אורחות  טבעית. 
אבותינו  של  החיים  לאורח  דומה  תימן 
רב  הבראשיתי  הנוף  בתנ"ך.  כמתואר 
ההדר והעוצמה של תימן לא הושחת עדיין 
עידן  אווירה של  והוא משרה  ע"י האדם 
קסום ורחוק המרומם את הנפש. בהעדר 
ברוח  עשירים  חיים  נוצרו  הטכנולוגיה 
פשטות  חיי  בחומר.  במועט  והסתפקות 
וצניעות, חיי תורה ועבודה ואמונה טהורה. 
למרות קשיי העבודה היום-יומיים הנשים 
שעיתותיהן בידיהן קבעו לעצמן שעת פנאי 
בצוותא, החליפו  ישיבה  איכות של  לזמן 
חוויות ורשמים, חילקו טיפים למתכונים. 
סייעו זו לזו בעצות טובות, בין לבין שרו 
וסאעה  לרבי  "סאעה  ואמרו:  להנאתן 
לקלבי", כלומר אייחד שעה לאלוהי ושעה 
לביתן  חזרו  זו  אתנחתא  לאחר  לליבי. 
בבית  שעמלו  בשעה  מחודשים.  בכוחות 
של  התורה  ללימוד  כרויות  היו  אוזניהן 
ומועדים שמעו  ילדיו. בשבתות  עם  האב 
והאזינו  התורה  וקריאת  תפילה  קול 
לסיפורי התנ"ך המדרש והאגדה. התענגות 
במיוחד  מלאה  הייתה  הקודש  שירת  על 

בשבתות וימים טובים. 

אלמנטים של קדושה בשירת נשי תימן
מעגל  סביב  נסבו  המקרא  שירת  נושאי 
החיים. כמו כן בשירת הנשים כל אירוע 
בשירה.  לביטוי  בא  והיסטורי  יהודי 
היהודים  חיי  אורח  על  מלמדת  השירה 
קישוטי  מוות.  עד  מלידה  וקורותיהם 
על  גם  ברובם  חלים  המקראית  השירה 
שירת הנשים. דלת/סוגר. החריזה, החזרה 
ההטעמה  וההשאלה,  הדימוי  לחיזוק, 
והמצלול. ניתן לומר כי פרט למשקל שאר 

האמצעים האומנותיים זהים.

לשירת הנשים זיקה לסיפורי התנ"ך 
מקום חשוב בשירת הנשים תופש המפגש בין 
אליעזר ורבקה הסתיים בשידוך בין רבקה 

ליצחק והוטבע בשירתן של נשי תימן:
אומר  אשר  הנערה  "והיה  מתאר:  הכתוב 
שתה  ואמרה  ואשתה,  כדך  נא  הטי  אליה 
לעבדך  הוכחת  אותה  אשקה,  לגמליך  וגם 

ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני."11 
אליעזר נתן סימנים באשה היעודה.

ואחר מסופר: המבחן שערך אליעזר לרבקה 
נשא פרי. על מבחן זה יש מחלוקת בגמרא.12 
הפסוק אומר: "וירץ העבד לקראתה ויאמר: 
ותאמר:  מכדך.  מים  מעט  נא  הגמיאיני 

שתה אדוני."13
מבחנים דומים נהגו לערוך לבנות בקהילת 

תימן.14 
והן  כמסר  תימן  נשי  בעיני  נתפס  המבחן 
האומר:  שיר  באמצעות  אותו  העבירו 
זה  יהא  ממך  המתבקש  לכל  תצייתי  אם 
אות לבשלותך לנישואין. אם אינך חפצה 
חרוצה  להיראות  תזדרזי  אל  בנישואין 
בנערה  כל המבוקש ממך. מעשה  ולעשות 
שהייתה בדרכה לביתה מן המעיין. בדרך 
פגשה באקראי בהלך המבקש כי תגמיאנו 
מכדה וזו מיאנה לתת לו מבוקשו, שהרי אם 
תאבה לבקשתו, הרי היא בשלה לנישואין 

וראויה כי יבקש את ידה מאביה.15 
ההלך שואל:

בילא א- יא בינתי אלביצ"א,
הוי בתי הלבנה.16

מין כוזש אלברד אסקיני.
מכדך הקר הגמיאיני )השקיני( 

חלפת א - לומא אח'ותי סבעה.
בי נשבעתי אלמלא אַחי שבעה.

לא א - חט ו' אסקיכ א-מין עיני.
עתה הורדתי ואשקך בשמחה.17

בראשית כ"ד 14   11

מסכת חולין צ"ה ע"ב : מעשהו של אליעזר   12

היה פסול. התוספות מרחיב ומביא היבט משני 
הצדדים. מחד משליך יהבו על ה' מאידך מנחש 
ובוחן את ה' ויש המשווים אותו ליפתח: שנדר 
"והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי...והיה לה' 
של  אלו  דברים  י"א  שופטים  עולה"  והעלתהו 
והם ראו בכך  יפתח לא הפיסו את דעת חז"ל 

גנאי ויחסו לו קלות דעת.
שם 19 רבקה מתגלה כנערת חסד מידה הטבועה   13

בה מלידה. נשי תימן הצטיינו במידה זו של הכנסת 
אורחים ומעשה חסד הנם שיגרת חייהן.

על מבחנים לבנות שמעתי בנערותי עדויות   14

בחן  כיצד  ספרו  הן  הורי  גרו  בו  המושב  מנשי 
אב החתן את הכלה המיועדת לבנו, ללא ידיעתן 
אם הן מוכנות לנישואין. במושב התגוררו מאזור 

צנעא וסביבתה מרכז תימן.
בתימן.  מציאות  משקף  אינו  שהשיר  לציין  יש   15

מפגשים מעין אלו הם היו בודדים דו השיח היה ענייני 
בשל צניעותן הרבה של נשי תימן. אפשר שהשיר בא 
לספר על המפגש בין אליעזר ורבקה ומלמד את הנערה 

כיצד לנהוג כשמדובר בה לשידוכים.
בת בהירה או בלשון נשי תימן ביצ'א - לבנה   16

מלמד על היופי בשירת נשי תימן. 
הנערה אומרת אשקך מעיני, הכוונה  בשיר   17
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ההלך משיב:
יא סין עלא עינש אלכחלה.

הו, תיהני מעינייך המשוחות בפוך.
ו' אל-חבל אל-דלו ירויוני )יסקיני(... 18 

החבל והדלי ירוו את צימאוני...
ותרצה  בנימוס  ההלך  את  דחתה  הנערה 
לבואה.  הממתינים  באחיה  סירובה  את 
השיר מספק את הכמיהה הכמוסה לחירות 
ולשחרור מכבלי ההגמוניה הגברית. הנשים 
יכולתן לנהוג כרבקה  אינן מוחות על אי 
הזוכה לשבחים על מעשיה, אלא תרעומתן 
מופנית כלפי העדר הזכות לחופש הביטוי. 
בתימן מעשה כרבקה היה זוכה לקיטונות 
של בוז ונתפס כקלות ראש. על הצמידים 
נשי  לגבי  במתנה,  לרבקה  אליעזר  שנתן 
שקיבלה  המתנות  חלום.  אך  זה  תימן 
רבקה הונצחו בשיר אלא שהסיומת שונה. 
ההנחה כי המרחק בין התקופות יש בידו 
לסייע לשנות את התפיסה השמרנית לא 
קרה. השמרנות והחינוך הנוקשה לצניעות 
תימן  בני  קהילת  של  ממאפייניה  הם 
בכלל ושל בת תימן בפרט. השיר המושר 
התפיסה  את  ממחיש  תימן  נשי  בקרב 
 - ועלמה  עלם  על  המספר  ומעשה  הנ"ל. 
לנערה  במתנה  מטפחת  לתת  חפץ  העלם 
הנערה  של  לחששותיה  מודע  אך  שפגש, 

לכשתישאל מניין לה מטפחת זו. 
העלם.

זאכיה לעג'בש מצארי 2+ 
זַּכָה, אם מצאה חן בעינייך מטפחתי

ו'שליה ו'אחסביה לקייה 2+ 
קחיה וחשבי כי זו מציאה

ואלא קאלו פיאן לאקיתיה 2+ ? 
ואם ישאלו היכן מצאת אותה?

ו'קולי פי זואת אלחו'ייה 2+
אמרי בפינת הגינה.

העלם מגיש לנערה מטפחת כתשורה ומציע 
לבקשתו,  נעתרה  לא  העלמה  פתרון.  גם 
אם מחשש השאלות של הוריה, ואם ממה 
לנישואים.19  קניין  מסמלת  שהמטפחת 
ברבקה לא הסתמנו חששות או הסתייגות 

לביטוי זה היא אשקך בשמחה ברצון רב.
בשיר חריזה סרוגה שורה א ג חרוזות - ב ד   18

חרוזות שורה א דלת שורה ב סוגר. וכן הלאה 
הבי  "ויאמר  שעורים,  שש  לרות  נותן  בעז   19

המטפחת אשר עליך ואחזי בה ותאחז בה וימד 
ג  רות  העירה"  ויבא  עליה  וישת  שעורים  שש 
המטפחת מסמלת את ההסכמה של החתן   15

גם הכלה  ושולח אותה לכלה  לחובותיו לכלה. 
לחתן  אותה  ומחזירה  המטפחת  את  מגביה 

כסמל להסכמה.

היא  אדרבה,  אליעזר.  של  ממתנותיו 
ודברים.  אומר  ללא  המתנות  את  לקחה 
והאם  אביה  בית  אודות  מברר  אליעזר 
אינה  הנועזת  תשובתה  להתארח.  יוכל 
"ויאמר: בת מי  זמננו.  נערה בת  מביישת 
את? הגידי נא לי - היש בית אביך מקום 
לנו ללין? ותאמר לו: בת בתואל אנוכי בן 
מלכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו: גם 
תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון".20 
ביקש,  שלא  ממה  יותר  מציעה  רבקה 
ולא רק מקום ללון.  גם תבן גם מספוא, 
מעשה מצוי לבת זמננו - לא כל שכן לנשי 

תימן. דיאלוג זה תועד כשיר.
בילא א - יא בינת אבו יחיא. 2+
הוי בת יחיא,21 )במקום בת לבן(.

אחד מקישוטי השיר: החזרה להדגשה: 
בינת אבו יחיא 

או שי מע אבוש מכאן נמסי. 2+
היש בית אביך מקום ללון.

או מכאן נמסי?

קאלת: מע אבי מכאן ו'אחואש. 2+ 
אמרה יש לאבי מקום ומכלאות.

או מכאן ואחואש 22
תדח'ול ג'מאלכ בא-חמאליה *2

תכיל את גמליך וכל המשא...
שיר זה מבטא את השיחה שהתנהלה בין 
אומרת  הליכותיהן  כל   - ורבקה  אליעזר 

קדושה. 
אמונתן העמוקה מתבטאת בנוסח שירת 
התפילה הפותחת כל אירוע. מיטב השירה 
כפי  החינה  בטכס  בעיקר  לביטוי  בא 
שתיארתי לעיל - שירת הזַפַה, וה"רחאב" 
שהיא מעין )הנשיד( בשירת הקודש. בשירת 
את  המתאר:  בקולן  מבחינים  ה"רחאב" 
קדושה.  האומרת  המאופקת  השמחה 
לטכס  בפתיח  משקל  לרוח  נותנות  הן 
רבקה משיבה בחכמה על ראשון ראשון ועל   20

אחרון אחרון. גם יוזמת גם אמיצה גם חכמה, 
מתגלה בה מידת החסד.

בתימן נהגו האבות להציג את עצמם בשם   21

גאות האב  הבן הבכור או הבת האהובה מעין 
בבנו או בתו כגון: אבו רהב אבו הילה. שמעתי 
לא פעם במושב שלי כיצד היו אבות מתנצחים 
יוסף  אבו  ואני  ומכריזים,  מה  דבר  על  בניהם 
שני מכריז ואני אבו שמעה. נשי תימן התאימו 
יחיא  אבו  בינת  ושרו  לרוח התקופה  את השם 

בהתאם למקום.
יש יותר מלחן אחד על כן יש לחן בו החזרה   22

מתחייבת כדי להשלים ולהתאימו ללחן. 
שההטעמה  ויש  לחזרה.  זקוק  שאינו  לחן  ויש 

היא בהמשכת תו אחד מן הלחן.

דרכי  את  שיצליח  לה'  פניה  באה  החינה 
בני הזוג והוא מתחיל לרוב בהודאה והלל 
לה'. הפתיח מזכיר את נוסח תפילת יגדל 

אלוהים חי. 

התפילה  מילות  את  תרגמו  תימן  נשי 
לשפתן הערבית המדוברת משום קדושת 

השפה העברית. 
יגדל אלוהים חי וישתבח.

אבדע ו'אקול יא עלי אלעו'אלי.
אתחיל ואומר רם על כל הברואים/ אחד 

ואין יחיד כיחודו...
יא ואחד מא ליה'ת אני.

האחד שאין לו שני.
לא קם בישראל כמשה עוד

ד'י ח'לק מוסא נביא
שברא את משה הנביא/
נביא ומביט אל תמונתו.

ד'י ח'לק מוסא וצוור
שברא את משה וציירו )ותארו(.

תורת אמת נתן לעמו אל
ואנזל בידיה אלכתאב

והוריד בידו את התורה/ 23

ואבדע בדכר אללה
ואתחיל בזכר אלוהים / 

יא ואחד אלרחמן
האחד הרחמן. 

ואת'ני בד'כר מוסא
וֶאְׁשנֶה את זכר משה/

אבן עמרן.
בן עמרם24. 

בשירה משה עבד ה' הוריד לנו את התורה 
של  תפילותיו  דרכי  את  למדו  הן  ומכאן 
משה למען עם ישראל כשהוא נושא כפיו 
למרום בתפילה שנאמר: "אפרוס כפי אל 
ובמלחמת  עוד."25  יהיה  לא  והברד  ה'... 
משה  "וידי  נאמר:  ישראל  בעם  עמלק 
משה  של  ידיו  וכי  ושואלים,  כבדו"...26 

שירת  אלג'ו'אב.  שירת  מסוג  הוא  זה  שיר   23

המענה. המשוררת שרה ביחידות והנשים חוזרות 
על מילותיה. מעין קרוי ההלל. ויש שקבוצה אחת 

שואלת )דלת( וקבוצה אחרת משיבה)סוגר(. 
תורה  דברי  ולומדות  כשומעות  ידועות  תימן  נשי   24

מדרש ואגדה בע"פ הן לא לקחו חלק בפעילות רוחנית. 
אבל התפילות היו שגורות על פיהן. ושירים רבים נכתבו 
ואוי  ביה"כ  בירכתי  שישבו  נשים  לי  זכורות  זו  ברוח 
למי ששגה בקריאת התורה הן תקנו את הקורא בתורה 

והוסיפו "מהו שי מזאלם". בפשטות אינו למדן.
שמות ט"ז 29   25

שמות י"ז   26
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שישראל  בזמן  אלא  מלחמה?  עושות 
מתגברים  היו  מעלה  כלפי  מסתכלים 
לעשות  משה  על  שפיקד  במי  ומאמינים 
כן.27 נשים נהגו לפרוס כפיהן כלפי מעלה 
תפילה  קטעי  ציטטו  לתפילה  כביטוי 
שהייתה שגורה על פיהן בע"פ. ואין פיהן 
חדל מלברך. מתוך אמונה שיש לכול אדם 
שעה טובה וטוב כי פיו יהגה תורה וברכה 
ותתקבל  שתישמע  טובה  שעה  זו  שתהא 
בהיאספן  גם  ה'.  לפני  וברכתן  תפילתן 
חולין  בשיחת  אף  לשמוע  ניתן  לחברותא 

את הרגלן לצטט. 
שדי".  "שם  אמרו:  ונפל  שהחליק  ילד  על 
על בשורה טובה אמרו: "יתברך ה' וישתבח 
שמו לעד". על שמועה לא טובה אמרו: "ה' 
הוא האלוהים כולנו שלו". על מוות אמרו: 
יהי  לקח,  וה’  נתן  ה'  אמת,  דיין  "ברוך 
שם ה' מבורך, שאין לפניו עוולה". אפילו 
במקרי מוות לא איבדו את שלוותן, הכול 
נתקבל בשלמות ובביטחון. כל מאן דרחמנא 
עביד לטב עביד. בשפתן המדוברת הפטירו: 
"כלשי מן אללה מליח." אמונתן המוצקה 
שאלות  לשאול  מסקרנותן  גרעה  לא 
קיומיות  שאלות  שאלו  הן  פילוסופיות. 
וביקשו להבין לפשר מקרים שהעיקו עליהן 
נשואות  עיניהן  תכליתן.  מה  הבינו  ולא 

בתפילה ונפשן מחפשת תשובה. 
אחד מנושאי שירת הקדש - אדם ואלוהיו. 

האדם עומד מבקש, שואל, מהלל...
איך  ללמוד  ומבקשת  שואלת  האשה 
מסוג  יתברך,  ה'  של  גזירותיו  נחתכים 
נקרת  על  השאלות הנצחיות שמאז משה 
תשובה  נמצאה  לא  ימינו  ועד  הצור 

הטוענת לכתר. 
יה היל עלמי ואלעלום לאללה/ )דלת( 

הו מי ייתן ואלמד את ה' 
יא היל עלמי מא ביחכום אללה. )סוגר( 

הו מי ייתן ואדע מה גזירות ה'.
דלת / וסוגר. - אחד מקישוטי שירת 

הקודש, ומצוי גם בשירת הנשים.

השירה בהשפעת ספרות החכמה
אמונתן טהורה אך אינן עיוורות למציאות. 
רגישותן  וזו  רישומו  את  בהן  נתן  הטבע 
למראות, לצבעים ולתופעות לא שגרתיות. 
את  המעוררת  התבוננותן  לציון  ראויה 
סקרנותן ומקנה להן תובנות. תובנות אלה 
ניתנות לזיהוי בשירתן המושפעת מספרות 

ר"ה פ"ג ח   27

מהווה  הטבע  השירים  בשיר  החכמה. 
אכסניה לאוהבים בחיקו הם ישנים, את 
עולים  ובאוויר  נושמים  הם  ניחוחותיו 
המרוממים  משכרים  ריחות  ומתפשטים 
זה  על  הנפש.  את  ומחיים  הנשמה  את 
אומר הכתוב: "אלך לי אל הר המור ואל 

גבעת הלבונה."28 
שם  הטבע  אל  אלך  אתר:  על  רלב"ג 
חכמתן  היא  כך  טבעית.  חכמה  אלמד 
של נשי תימן המלמדת על ענווה בעומדן 
מול איתני הטבע הן מגלות את אפסיות 
כהבעת  מאליה  פורצת  והשירה  האדם 
תודה על הטוב הגלוי הקורה את האדם. 
הן אינן אדישות למראה הבריאה. תופעות 
חריגות בטבע הפליאו אותן והשאלות עלו 
וצפו מאליהן. שאלות המזוהות עם אמונה 
יכול,  הכול  לעולם  מנהיג  שיש  עמוקה 

ויכול להכול. 
למעיין  היורדת  אשה  שמנהלת  המונולוג 
הטמונה  הטוב  הכרת  מידת  על  מצביע 
מזמנת  והיא  משלה  אופי  לדרך  בה. 
לאשה מראות נעלמים האשה סוקרת את 
סביבתה, מתבוננת בנוף המרהיב ושפתיה 
דובבות תהילה. בדרך היא פוגשת בבעלי 
חיים משוטטים, בצמחיה מעניינת, ברוח 
מלטפת ומיני דברים שהדרך יוצרת. לפתע 
תשומת  את  שמשך  צמח  עיניה  שוזפות 
גבוה  הר  פסגת  על  מיקומו  בשל  ליבה 
הנישא אל על, צומח אחד מצמחי הבושם 
האשה  מים.  שיכור  זה  צמח  הריחן.   -
ומסוקרנת  תמהה  זו  תופעה  מול  ניצבת 
מניין מקבל צמח זה את מימיו? הימצאותו 
זורמים  מים  שאין  במקום  גבוה  הר  על 
ולא מי גשמים תדירים הוא נדון לכליה. 
לשאול  סקרנותה  את  מעוררת  זו  תופעה 
פותחת  היא  חיותו?  למקור  הצמח  את 
העמוקה  אמונתה  את  המבטא  במונולוג 

ושואלת שאלה רטורית.

חומחמה על חיאד /
חומחמה - ריחן על הר גבוה

מנאין אנתי ַמְרוִּיַה?
מאין את מּוְרוֵית? )מרווה(

28  רלב"ג מדוע דווקא הר המור וגבעת הלבונה 

מלמדים חכמה טבעית? בשל הקטורת והלבונה 
מניין?  הנישואין  במשתה  כבשמים  משמשים 
במסכת יומא... משפחת אבטינס עסקו בפיטום 
הקטורת ונהגו בנות ישראל להתבסם בקטורת... 
נשי תימן החזיקו במנהג זה והיו מבשמות את 
הכלות ואת המקום "בבכור" המורכב מסממני 

הקטורת. וכן בישמו את הבגדים.

אנתי על ע'יל /?
האם את על נחל?
או אילא ַמְסִקּיַה?

או מישהו משקה אותך?
החומחמה משיבה מגרונה של האשה. 

קאלת: לא אנא עלא ע'יל /
אמרה: לא, איני על נחל.

ולא אנא מסקיה.
ואיני מושקית

עְ’צּונִי על אללה רכנה /
עֲנָפַי על האלוהים סומכות
ואנא לידי רבי מראעיה.
ואני לידי האל ממתינה.

הביטחון שהקב"ה זן ומזין כל בריה במובן 
של "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך".29 
ומשביע  ידיך  את  פותח  המזון:  ובברכת 
בעולם  בריה  אין  כי  דע  רצון.30  חי  לכל 
שלא סיפק לה ה' מקור מחייה. לכל אדם 

נתן מפתח לפרנסה. 

רבים  אזכורים  ישנם  הנשים  בשירת 
משיר השירים

עקיבא  ר'  שיה"ש,  לגבי  ידועה  מחלוקת 
יש  בתווך,  וחז"ל  מאידך  וראב"ע  מחד 
שיה"ש  הטוען:  ראב"ע  בדברי  המצדדים 
שהיו  שיר  שיה"ש  חז"ל:  אמרו  כפשוטו. 
ונאמרו  וכלה  חתן  לשמח  שרות  הנשים 
דברי קילוסין של החתן לכלה וכן להיפך. 
ר' עקיבא טוען: לא כן, שיר השירים קודש 
בין  אהבה  הנו  שיה"ש  ומסביר:  קדשים. 
האהבה  בין  ומשווה  ישראל.  לכנסת  ה' 
הארצית לאהבת ה’ לכנסת ישראל כשם 
שדברי כיבושין ואהבה נאמרים בינו לבינה 
אין  קודשים.31  קודש  בגדר  והם  בצנעה 
כך אמורה  הזוג.  זולתי  בהם  עניין  לאיש 
קדושה.  כולה  להיראות  טהורה  אהבה 
כפשוטו  שיה"ש  כי  הגורסים  לטענת 
למצוא  ניתן  הזוג  בני  ביו  אהבה  ומשקף 
מקבילות בשירת נשי תימן. דימוי האהוב 
לריח שמן הטוב דימוי זה משוקע בשירת 
תורק  טובים שמן  "לריח שמנך  הנשים. 
המזוהה  הטוב  כשמן  ריחו  הדוד  שמך". 
שבשמנים  המשובח  האפרסמון  שמן  עם 

בו נמשחו מלכים.
האהוב נמשל לשמן הטוב שהכל חפצים בו.

תהילים נ"ה כ"ג.  29

בר  אבדימי  ר'  אמר  ע"א/ב  י"ט  זרה  עבודה   30

חמא: א כל העוסק בתורה הקב"ה עושה לו חפצו.
משנה ידיים פ"ג מ"ה. שבת פ"חע"א.  31
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יא ריית מן סיראכ /
מי ייתן ואהלך לצדך. 

ו'אלא ישומך שם
או לפחות להריחך.

ו'אלא ישום אלעסל /
או אריח דבשך.

מין חאלי אלמבסם.
מן היפה שבכליך. 

דימוי האהוב "לצרור המור דודי לי"32 
חובייבי, יא משקורי בג'אוי

אהובי, הוי צמח הבושם 
ביאן אשומכ ואפתתחת קוליבי

בהריחי אותך מתרווח ליבי.33 
והרעיה  הדוד  ביו  האהבה  בשיה"ש 
את  מרגישים  עזים.  בצבעים  מתוארת 
הגעגועים הנעימים שבאהבה. שומעים על 
הסבל למען האהוב והאהובה והנאהבים 
את  טעמו  תימן  נשי  לשאתו.  שמחים 
בשרן  על  וחשו  נכזבת  אהבה  של  טעמה 
יהיה  לא  מאידך,  הצורב.  כאבה  את 
והרמוניה  אהבה  הייתה  שלא  לומר  נכון 
תימן  נשי  של  כדרכן  אלא  הזוג.  בני  בין 
להצניעה. למרות האכזבה, הקושי, וקולן 
את  איבדו  לא  מעולם  הנשים   - החנוק 
חדוותן ושמחתן. בחוסנן הנפשי הן קיבלו 
המציאות  את  נפש  ובשלוות  בשלמות 
יוצאת מאת ה'.  מתוך אמונה שאין רעה 

וברכו את הקב"ה על כל הבא עליהן. 
של  ותבונתן  חכמתן  את  לעיל  ציינתי 
ההתבוננות  של  פרי  הינה  כי  תימן  נשי 
באדם,  החכם  הגיע  זו  למסקנה  בטבע. 
האדם  בני  חכמת  כל  על  עלתה  חכמתו 
והודיע:  והוא הצביע על השגרה בבריאה 
"דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי 
והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על 
ירושלים, ולבי ראה הרבה חכמה ודעת... 
בשמחה  אנסכה  לכה  בלבי  אני  אמרתי 
וראה בטוב והנה גם הוא הבל."34 שלמה 

זוהי  המור  "צרור  יוסי  ר'  אמר  שבת  מסכת   32

אשה  במה  הדנה  סוגיה  דקטיפתא.  חומרא 
חז"ל.  והתירוה  זה מוקצה?  יוצאת בשבת? האם 
ולהצמידם  בשמים  צמחי  לצרור  נהגו  תימן  נשי 
ריח  מפיץ  והיה  לצוואר  עד  יורד  כשהצרור  לוזן 
טוב. הייתי עדה למראה זה של נשי המושב שלי 
ולא אחת שאלתי את נשי המושב למה לא בושם 
ממש? והתשובה הייתה שלא נמצא הבשם התימני 

שראיתי בילדותי בקבוק קטן עם בושם מרוכז. 
תרגום  ואינו  השיר  רוח  את  מביא  התרגום   33

אין  אך  בדייקנות  לתרגם  השתדלתי  מילולי. 
התרגום חף מטעויות אם ישנן. 

רציתי ללמוד  18 אומר שלמה  קהלת א16'   34

לנו כי לאחר חקירתו הבין כי לא  מספר 
בעושר השמחה. תובנה זו השיגו נשי תימן 
ללא קריאה של לימוד עיון ומחקר מתוך 
הספרים, כי הם הספרים בעצמן. השמחה 
והשלווה נטועים בלבן פנימה וחלק בלתי 
נפרד מאישיותן. הן למדו לקחת את הטוב 
יום, קדשו עצמן במותר ואסרו את  מכל 
האסור. זו הדרך המוצעת לחיים בריאים. 
ֹקֶהלֶת הגיע לאחר חיפוש וחקירה למסקנה 
יכולה  והשגרה  מאליו  ברור  דבר  שאין 
הנחלים  "כל  דבריו:  באבחה.  להיפרם 
יש  והים אינו מלא."35  הולכים אל הים 
להבין שהתחדשות הבריאה אינו דבר ברור 
מאליו. הן חלפו כל יום על פני הנהר הגדול 
ויובליו הרבים וסקרו בעיניהן את המרחב 
וראו כי אין הנהר מתמלא, ולפרשנות לא 
נזקקו. בשכלן היפה ודעתן הנקייה עמדו 
יום.  על התחדשות מעשה בראשית בכול 
התודה לה’ הייתה להן לחם חוק לברך 
את בורא עולם שהטיב עמנו. מחשבותיהן 

נשמעו בקול.
יא ד'ה אלבחר אד'י מא אמתלית מיא. 

הוי הנהר שלא התמלאת מים.
לא מין אסאילה ו'לא מין סקר א-סמא. 

לא מימי הנחלים ולא ממטר השמיים.
על הכתוב: "הולך אל דרום וסובב אל צפון 
סוב הולך הרוח ועל סיבותיו שב הרוח"36 

הן שרו:
יא ריח, יא ריח יאלי תהבי.

 הוי רוח, הרוח הנושבת 
אזהדי עלא אלקמיס ועלייה 

גונני נא על בגדי ועלי.
יא טאלעה חייד אלג'בה 

הוי העולה להר הגבוה 
ו'נאזלה אלחו'ייה... 

ויורדת אל הגינה...

סוף דבר
דגימות  לטעום  ניסיון  נעשה  זה  במאמר 
מעולמן הרוחני של נשי תימן. אין לראות 
מהם  להסיק  ואין  הכל  חזות  בשירים 
הקסום  עולמן  מכלול  לגבי  מסקנות 
תמונות  מציגים  השירים  והעמוק.  הרחב 
בדילוגין הכוללות מעט מזעיר מכל פיסת 
חיים. כמי שמקרין סרט המציג מקטעים 
כל  את  ונסיתי  חקרתי  ראיתי  לאדם  טוב  מה 
הדרכים בניתי בתים נטעתי כרמים... והמסקנה 

לא בזה החכמה והשמחה. 
קהלת א' 6   35

שם 7  36

מסרט מלא המגרה את הסקרנות ללמוד 
מרתק  תימן  נשי  של  חייהן  סרט  יותר. 
להחמיץ.  שאסור  חוויות  גדוש  ומופלא, 
כל פאזל של פיסת חיים יש בו כדי ללמד 
על פן מסוים. גם אין בשירים אלו להעיד 
אף  על  תימן.  נשי  בחיי  שיגרתי  מצב  על 
בעתות  עברו  שהן  הכלכליים  הקשיים 
משבר לא נפלה רוחן של הנשים. הן כלכלו 
חריצותן  בכבוד.  ומשפחתן  ביתן  את 
להערכה  וראויות  דבר  שם  היא  וחכמתן 
רצונן  את  העצימו  הקשיים  והוקרה. 
לצלוח את המכשולים הן למדו לעקוף כל 
אבן נגף. להסיט ממחשבתן את רגע הסבל 

ולשמוח. 
לא  כי  עולה  שעשיתי  הראיונות  מתוך 
והפרוטה  אזל  כשהמזון  גם  רוחן  נשברה 
מה  שאין  היה  ונדמה  מצויה  הייתה  לא 
לא  הן  הכול.  על  השתלט  וחושך  לעשות 
גילו אזלת יד קמו ועשו ממה שאפשר. ידעו 
להקרין אור ולנסוך שלווה וביטחון, כי לא 
ייטוש ה' עמו. ואכן ישועת ה' באה. זוהי 
גדולתן וכוח אמונתן הצרופה שיש בה כדי 
ללמדנו מהי אמת באמונה העומדת למבחן 
והביטחון  האמונה  זרע  הצוקים.  בעת 
מנביטים חסד וישועה ויכולת לבחון את 
עצמנו בשגרת היום יום. לשאת תפילה על 
ניתן  עם מה שלא  לנו. להשלים  כל שיש 

להשגה ולהודות על מה שיש. 
נעשה כאן ניסיון להקיש מקישוטי שירת 
האמצעים  על  הנשים.37  לשירת  הקודש 
האומנותיים יש לעמוד במאמר נוסף כדי 
ולהבין היטב את קישוטי השירה  ללמוד 
צוהר  לפתוח  לקורא  ולאפשר  הרבים 
עצמה.  בפני  העומדת  אומנותית  ליצירה 
ורבי  מורי  לאדוני  חבה  אני  זו  בהזמנות 
הפתיחות  על  זצ"ל  אהרן  תם  הרב  אבי 
ללמדני מה ששמור אך לגברים, כל ששלי 
מיותרת.  נוספת  מילה  כל  הוא.  משלו 
מלשיר  חדלה  שלא  תחיה  מורתי  ולאימי 
לרבנית  כיאה  ובצנעה  בשקט  בבית 
בקשות  מאד  הרבה  לאחר  שנאותה 
ללמדני את מכמני השירה. תודה מיוחדת 
השירים  על  שעברה  עמי  בן  נעמה  לד"ר 
וסייעה בחפץ לב להגיה ולתקן את מילות 
השירים באהבה. על כל אלה ועוד אין אנו 

מספיקין לומר תודה. 
ראשונה  שורה  השירה:  קישוטי  של  מפתח   37

של הטור בבית של השיר נקראת דלת וסימנה/ 
ושורה שנייה של הטור בבית של השיר נקראת 

סוגר וסימנה.)נקודה(.
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מני  החקלאית  בהתיישבות  תימן  עולי 
קשיים  ידעו   1924 שנת  ועד   1909 שנת 
רבים ובמיוחד בתחומי הדיור והתעסוקה, 
אשר השליכו על רמת מחייתם ובריאותם. 
"המשרד"(  )להלן  הארץ-ישראלי  המשרד 
על   1918-1908 השנים  בין  היה  שאמון 
היישוב מטעם הקונגרס הציוני, סיפק דיור 
כתעסוקה,  התחומים  יתר  ולגבי  מינורי, 
חינוך  דת,  שירותי  בריאות,  שירותי 
המושבות  שוועדי  "המשרד"  ציפה  וכו', 

הסמוכות להם יטפלו בהם.
 1925 בשנת  חל  בעבורם  מכונן  אירוע 
התיישבות  לענייני  "הוועדה  הקמת   -
זה  מאמר  "הוועדה"(.  )להלן  התימנים" 
יבחן את הרקע להקמתה, מרכיביה, אתרי 
ויישומן  ומסקנותיה  המלצותיה  סיוריה, 
הלכה למעשה בהתיישבות החקלאית של 

עולי תימן, וידון בהם.

תמונת מצב
מלחמת העולם הראשונה אשר התרחשה 
בארץ במהלך השנים 1918-1917, הביאה 
העברי.  ביישוב  כאוטי  כלכלי  למצב 
השלטון  החל   ,1918 באוקטובר  בסיומה 
הצבאי הבריטי להשליט סדר בארץ בסיוע 
משלחת "ועד הצירים"1 בראשותו של דר' 

חיים וייצמן.
היה  תימן  עולי  במשכנות  הפיסי  המצב 
חלקם  כי  בעובדה  נתחשב  באם  רע,  בכי 
הצבא  של  גרוש  בפקודות  מבתיהם  פונו 
ארוכה.  תקופה  למשך  והבריטי  התורכי 
בסוף 1921 מנו עולי תימן כ-5,000 נפשות 
 3,500 מהם  האוכלוסייה(,  מכלל   6%(
 1,500 והיתר,  בערים  התגוררו  נפשות 
נפשות, בשכונות ליד המושבות.2 מספרם 

לאור  יצא  אשר  דר'  לתואר  חיבור  על  מבוסס   *
בספר חדש "מציאות כואבת", פתח-תקווה תשע"ב.

מרבד  באין  דרויאן,  נ'  ראו  "המשרד"  על   1

משלחת   .130-125 עמ'  תשמ"ב,  ירושלים  קסמים, 
"ועד הצירים" הגיעה לארץ באפריל 1918 באישור 
בניהול  "המשרד"  את  והחליפה  בריטניה  ממשלת 

היישוב.
בהיעדר עלייה מתימן ובהיעדר מפקד, זולת זה   2

שנערך ב-1922 ע"י שלטונות המנדט הבריטי.

וגודלם של הבתים והצריפים שהוקמו היוו 
את הגורם לצפיפות הדיור בקרבם בשנים 
1914-1911. דוגמה אחת, כמיקרו בבואה 
מחנה- הייתה  הדיור,  בעיית  למאקרו 

משפחות(   60( נפשות  כ-270  בה  יהודה, 
גרו ב-58 יח"ד בשטח של 378 מ"ר; ובה 
צפיפות דיור של 1.4 מ"ר לנפש בממוצע!3 
בנתה  הקק"ל  היישובים;  ביתר  היה  כך 
עבור 60 המשפחות 58 בתים בני 16 מ"ר 
כל בית ו-13 צריפים שכללו 83 חדרים בני 
יועדו  למשפחה  כאשר  אחד,4  כל  מ"ר   9
בין חדר אחד לשניים.5 השטח הכולל של 
ל-1,500  בלבד  מ"ר   1,136 היה  המבנים 

נפשות.6
שמואל יבנאלי שביקר ביישובים ב-1918 
בשבילם  הי]י[תה  הדירות  "שאלת  קבע: 
לארץ  ב]ו[אם  בראשית  עוד  מאוד  קשה 
]...[ הם רעים עד שאי-אפשר לסבול. ]...[ 
ששה שמונה אנשים ויותר בחדר צר של ד' 
אמות על ד'. הישיבה בדירות רעות, ]...[".7 
ומעקיבא  מרופין  מאוסישקין,  דרש  הוא 
הבטחתכם  את  לפועל  "להוציא  אטינגר: 
זאת, במובן זה שהשנה יובנו הבתים. ]...[ 
 ]...[ לציון,  ובראשון  בפ"ת   ]...[ התימנים 
הבתים  לבנין  שנים  כעשר  זה  שמחכים 
דירה  מחסר  נוראים  עינויים  והסובלים 
אנושית".8 תביעות אלו מצאו אוזן קשבת 

1937- לשכונה  ממושב  מחנה-יהודה  מעבי,  א'   3

 ;185-181  ,65-61 עמ'   ,1999 פתח-תקווה   ,1913
החישוב התבסס על 30 חדרים בני 9 מ"ר בצריפים 
ארוכים ו-18 בתים בני 16 מ"ר )ללא חישוב מטבח 

ומרפסת 4 מ"ר כל אחד(.
מהרצל  הציונית  ההתיישבות  תולדות  ביין,  א'   4

יבנאל,  ללא   ;102 עמ'   ,1970 רמת-גן  ימינו,  ועד 
לא  לבתים  מהמשפחות  חלק  בתחילה  נכנסו  שם 
נבנו ששה בתים כפולים.  יותר  מאוכלסים; מאוחר 
המוטור,  ובבניין  באוהלים  העולים  שוכנו  בכנרת 

ומאוחר יותר בצריפים; חלק מהצריפים התבלה.
ראו  משפחות,   3-2 אחד  בבית  גרו  בה  בגדרה,   5

י'   ,KKL3/142A )אצ"מ(,  מרכזי,  ציוני  ארכיון 
שרעבי ל"רבי בנימין", כ"א באב תרפ"א.

ללא חישוב מרפסת ומטבח בבתים ששטחן הוא   6

8 מ"ר לכל בית ושטחן הכולל הוא 464 מ"ר.
אצ"מ, S15/20518, הטבת מצב התימנים, אדר   7

א' תרע"ט.
שם, KKL3/147A, א' בחשוון תרפ"א.  8

בהנהלת קק"ל, ומשלהי דצמבר 1921 היו 
נושאים אלה על סדר יומה לביצוע,9 כיוון 
ש"]...[ אי-אפשר עוד לדחות את התביעה 
בניה  ע"ד  התימנים  ציבור  של  הצודקת 
תכופה של מספר בתים מתאימים לחלק 
הכסף   ]...[ פח.  בצריפי  הגרים  התימנים 
- א.מ.[  ]3,700 לי"מ  של הקרן המיוחדת 
לבנין בתים לפועלים - נאסף רק למטרה 

זו".10
מפורט  בדו"ח  תומצתו  יבנאלי  רשמי 
בהתרסה:  שנפתח  עמודים,11  עשרים  בן 
רצה  לא  הארץ-ישראלי  "המשרד 
כמו  המשרד'  'נכבדי  יקראו  שהתימנים 
'נכבדי  בשם  לפנים  נקראו  שהאיכרים 
הברון'. את עבודתו הישובית בין התימנים: 
וחלוקת  בשכונותיהם  הבתים  בנין 
המגרשים בני הדונם האחד, שאף המשרד 
באפן  המושבות  ועדי  ע"י  לפועל  להוציא 
ישר]...[".12 תפיסה זו של רופין ו"המשרד" 
לקבוע:"]...[  גורני  החוקר  את  הובילה 
מתוך גישה אנטי פטרנליסטית הטיל ]...[ 
רופין, את האחריות לקליטת התימנים על 
מעסיקיהם ועל ועדי המושבות";13 והפכם 
לבני ערובה אצלם והרי "אין אנו רוצים 

להיות עבדים אצל עבדים".14
מבחינת יבנאלי השקפה זו של "המשרד" 
נותני  לרשות  בגללה  נמסרו  "התימנים 
העבודה בלי הגנה מבחוץ".15 יבנאלי עיבד 
מצב  "לתקנת  שכותרתה  כוללת  תכנית 
ל"המשרד",  שנשלח  במסמך  התימנים"16 
קיווה כי "החמר אשר נאסף על-ידי בנוגע 

שם, KKL10, פרוטוקולים ישיבות דירקטוריון   9

קק"ל - אוקטובר 1921 - אוגוסט 1922, כ"ט בכסלו, 
ט"ז באדר, כ"ט באדר וט"ז בסיוון תרפ"ב.

שם, ט"ז באדר תרפ"ב.  10

ללא  ל"המשרד",  יבנאלי   ,S15/20518 שם,   11

א'  ואדר  תרע"ח  אב  בין  הוא  התוכן  לפי  תיארוך. 
תרע"ט, מועד שליחת המסמך.

שם, עמ' 1.  12

'הפטרנליזם'  של  וחולשתו  "כוחו  גורני,  י'   13

הערכי", קתדרה, 108 )2003(, עמ' 153.
ראו לעיל הערה 11, שם, עמ' יב.  14

לעיל הערה 11, עמ' א.  15

הארץ- למשרד  יבנאלי   ,S15/20518 אצ"מ,   16

ישראלי, אדר א' תרע"ט, 8 עמודים.

הוועדה לענייני התיישבות התימנים )1925( 
קו פרשת המים*

מאת  דר' אמנון מעבי
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למצב התימנים יע]ו[בד ע"י אחד מחברינו 
התימנים  מצב  יבורר   ]...[ סוף  וסוף   ]...[
קביעתו:  עקב  זאת  לאמתו"  כיום 
דרכים,  פרשת  על  עומדים  "התימנים 
התנוונות  או  מהארץ  יציאה  לפניהם 
היא  ואיזה  ורוחנית.  מוסרית  גופנית, 
הדרך השלישית? זוהי הדרך להיאחזות על 
קיומם  להבטחת  תוביל  אשר  הקרקע",17 
העצמאי ולהעלאת יתר יהודי תימן לארץ. 
משק,  יחידות  מתן  היו:  התכנית  עיקרי 
מתן שירותי בריאות, הטבת תנאי הדיור 
משקי  לביסוס  תקציבי  סיוע  והרחבתם, 

וכיו"ב.
תכנית:  רקם  מהקק"ל,  אטינגר  גם 
"להטבת מצב התימנים" ובאותו עיתוי.18 
תכניתו נאמדה בסך 40 אלף לי"מ, וכללה: 
תוספת  בתים,  בניית  היישובים,  הרחבת 
מים,  בארות  חפירת  עזר,  למשקי  שטח 
ביסוס משקי וכו', ונועדה לשפר את מצבם 
ומעבר משלב של תלות מוחלטת במוסדות 
ובוועדי המושבות והמעסיקים, לעצמאות 
חלקית. יתירה מזו, אטינגר אף הציע בה 
ליישב  רופין,  ובניגוד לדעת  דבר מהפכני, 
בשפלה  ששכנו  תימן  עולי  משפחות   60
במושב שיוקם בעבורם ליד נחלת-יהודה 
ואולם,  הקק"ל.19  ע"י  שתירכש  בקרקע 
"התימנים  בתפיסתו:  דבק  נותר  רופין, 
נשארו במושבות פועלי שכר. ]...[ בהשוואה 
לפועלים אשכנזים אין להם אותה מדרגת 
יקשה  ולכן  הארגון,  וכשרונות  ההבנה 
עצמיים".20  משקים  בעצמם  לנהל  להם 
כי  מתיישבים  למשלחת  זאת  אמר  הוא 
בתור  רק  להביאם  לתימן  נשלח  יבנאלי 
פועלים, ואין חובת התיישבותם חלה על 

"ועד הצירים".
נזקי  של  ל"ירושה"  היה  רב  משקל 
בתשתיות,  במבנים,  העצומים  המלחמה 
ביבולים וכו', אשר חייב את "ועד הצירים" 
במקביל  לקדמותו,  המצב  את  להשיב 
נבנו  ואכן,  היישוב.  לביסוס  לפעילותו 
במחנה-יהודה  בתים:   49  1924 שנת  עד 
 ,)10( בנווה-ציון   ,)16( בשיבת-ציון   ,)13(

שם, עמ' 8.  17

י"ט  הצירים",  ל"וועד  אטינגר   ,L4/4A שם,   18

בסיוון תרע"ט, 4 עמודים.
שם, עמ' ב. תושבי צריפי שיבת-ציון, באר-יעקב,   19

גדרה ונס-ציונה.
ויו"ר  "ועד הצירים"  רופין שימש חבר משלחת   20

של  החקלאית  ההתיישבות  רופין,  א'  "המשרד", 
תל- )תרס"ח-תרפ"ד(,  בא"י  הציונית  ההסתדרות 

אביב תרפ"ה, עמ' 41-40.

בנחליאל )10(; במסגרת תוכנית רחבה של 
בניית 100 בתים לפועלים, לריווח מצוקת 
לבנין  המיוחדת  "הקרן  במימון  הדיור 
בתים לפועלים".21 המצב הפיסי בשכונות 
הגדולות אמנם שב לקדמותו ואף הותקנה 
מצב  ואולם,  במחנה-יהודה;  מים  באר 
מתיישביהם נותר קשה בשל קשיי פרנסה, 
ועוד;  צפיפות רבה, רמת תחלואה גבוהה 
בזיכרון-יעקב,  בשפלה,  בשכונות  ואילו 
כלל  מענה  ניתן  לא  ובכנרת  ביבנאל 

למצוקותיהם הרבות.
בתשובה  לראות  ניתן  תקווה  ניצני 
למכתב "הכנרתים": "מאז שבאתם אלינו 
בתים  עוד  לנו  שלבנות  ודנתם  ובקרתם 
ולתת לנו אדמה ולבסוף דנתם שלא כדאי 
 ]...[ מאד  צר  שהמקום  מושב  עוד  לסדר 
והנה  עד תשרי  יסתדר  וענו במשך הקיץ 
כבר חצי החורף ולא רואים שום ענין".22 
על גבו כתב אטינגר ב-11.12.1924: "צריך 
לסדר בהקדם ועדת התישבות התימנים"; 
ימים:  שלושה  כעבור  אלמוני  לו  והשיב 
הלחץ  סמילנסקי".23  של  לבואו  "נחכה 
נשא פרי לקראת הקונגרס ה-י"ד )אוגוסט 
מענה  לתת  המוסדות  נדרשו  בו   ,)1925
לשם  "הועדה",24  והוקמה  למצוקותיהם, 
גיבוש תכנית פעולה הכוללת את הצרכים 

הפיסיים למול תקציב נדרש.

הרכבה ומקום סיוריה
"הוועדה" הורכבה בתחילת פברואר 1925 ע"י 

מחלקת ההתיישבות החקלאית בהנה"צ.
של  ב"כ  על-בסיס  היה  האישי  הרכבה 
אטינגר,  עקיבא   - הקק"ל  המוסדות: 
הרצפלד,  אברהם   - החקלאי"  "המרכז 
סמילנסקי,  משה   - האיכרים  התאחדות 
- אברהם טביב,25  "התאחדות התימנים" 
ועדי  ראשי  בסיורים  השתתפו  ולעיתים 

המושבות או נציגיהן.

הנ"ל,  תרפ"ב;  באלול  כ"ה   ,S15/20533 אצ"מ,   21

KKL3/143A, כ"ז באדר א' תרפ"א, דו"ח אטינגר; 
התיישבות  מחלקת  סקירת   ,S15/20948 הנ"ל, 
אוקטובר - נובמבר 1922, עמ' 6; ד' בר-מעוז, מגולת 

תימן לח'רבת דוראן, תל-אביב 2003, עמ' 65.
אצ"מ, S15/21935, י"א בכסלו תרפ"ה.  22

שם; שם החותם אינו ברור.  23

שם, S15/22246, גלוסקא למחלקת התיישבות,   24

לטביב,  להתיישבות  המחלקה  הנ"ל,   ;20.1.1925
.4.2.1925

נציג  לשילוב  מההנה"צ  גלוסקא  דרישת  שם,   25

המחלקה  הנ"ל,  תרפ"ה;  בכסלו  כ"ג  בוועדה, 
להתיישבות לטביב, י' בשבט תרפ"ה.

רחובות,  ליד  בשעריים  סיירה  "הוועדה" 
נחליאל  מחנה-יהודה,  שיבת-ציון, 
ובשכונות ביבנאל ובכנרת. משמע לן, חברי 
"הוועדה" לא ביקרו בשכונות בנס-ציונה, 
אם  ובזיכרון-יעקב.  בגדרה  בבאר-יעקב, 
להיעדר הסיור בשלושת השכונות בשפלה 
כלכלית  יעילות  של  "צידוק"  מעין  היה 
בשל קוטנן של הקהילות שם; הרי שהסיור 
יק"א,  שליטת  בשל  נתקיים  לא  בזיכרון 
וכך נתונים היו תושביהן לחסדי שמים או 

לחסדי יק"א.

סיור חברי "הוועדה"
בשעריים, פנה טהון מ"המשרד", לאטינגר 
ד'   45 לרכישת  בבקשה   )1921( בתרפ"א 
"טובה  האדמה  שכן  יחסית  יקר  במחיר 
יקבלו  רכישתה  וע"י  ירקות,  לגדול 
התימנים ]...[ מ-4 - 5 דונם לכל משפחה",26 

אך בלא הועיל.
"הוועדה" סיירה ב-9.2.1925, ובמסקנותיה 
מיום ה-13.4.1925 סוכם שהמצב בשעריים 
חייב תיקון רדיקלי וכי יש לדאוג לביסוס 
90 המשפחות תוך הקצאת עשרה דונם לכל 
משפחה. לפיכך, יש לרכוש 800 ד' נוספים.27 
עלות מימוש התכנית המשקית, הקמת באר 
הקמת  במרמורק,  בתים   40 בניית  מים, 
בשעריים  לבתים  והלוואות  ציבורי  בניין 

עמדה על סך של 9,500 לי"מ.28
ב-27.4.1925  "הוועדה"  סיכום  בישיבת 
מנהל  קפלנסקי,  שלמה  של  בראשותו 
את  הרצפלד,  תקף  ההתיישבות,  מחלקת 
ההתיישבות  במצב  והאשימה  המחלקה 
של עולי תימן. לדעתו יש להתחיל לאלתר 
למסקנות  בהתאם  וביסוסם  במיסודם 
לי"מ  כ-20,000  של  בעלות  "הוועדה", 
היה  קפלנסקי  עתידי.29  תקציב  ע"ח  אף 
ספקן לגבי השגת תקציב בהיקף זה לשנת 
והבטיח   ,)1926-1925( תרפ"ו  התקציב 
לפצל את התקציב למשך שנתיים. בסיכום 
נקבע שהקק"ל תבחן את רכישות הקרקע 
הנדרשים,  למקומות  מים  ואספקת 
מחלקתו.30  בטיפול  יהיו  הנושאים  ויתר 

הנושא  תרפ"א;  בשבט  ה'   ,KKL3/43 אצ"מ,   26

טופל גם בתרפ"ב ראו הנ"ל, כ"ו באדר תרפ"ב.
מושע - מונח בערבית שמשמעותו אדמה בבעלות   27

משותפת של ציבור בעלים רב ללא פרצלציה וקשה 
למכרה ללא הסכמת כל בעלי החלקות בה.

אצ"מ, S15/22246, כ"ז בניסן תרפ"ה, עמ' 2-1.  28

שם, S15/22245, ג' באייר תרפ"ה, עמ' 2.  29

שם, עמ' 1, 4-3.  30
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כי למימוש  אטינגר עדכן את סמילנסקי, 
התכנית נדרשים 400-300 ד' וביקש ממנו 
לרכישת  אפשרות  "גאולה"  בחברת  לברר 
פנה  במקביל,  באזור.31  נוספות  קרקעות 
אטינגר גם למנהל "גאולה" ב' יפה לבירור 
במטרה  רחובות  ע"י  הד'   300 רכישת 
יעלה  שלא  במחיר  תימנים,  מושב  לייסד 
נכתב  המכתב  בצד  לדונם.  לי"מ  משש 
ניתן,  איננו  זה  מכתבינו  "תכן  יד  בכתב 

כמובן, לפרסום בשום פנים".32
 .]...[ מכתבכם  קבלת  את  מאשרים  הננו 
הקהק"ל החליטה אמנם לקנות שטח של 
מושב- יסוד  לשם  רחובות  על-יד  ד'   300

תימנים עליו. אולם כל זמן אשר האדמה 
לא עברה עוד לרשותה אין לראות את ענין 
]...[ כדבר גמור ומוחלט. בדבר המועמדים 
תבואו   ]...[ התימנים  מבין  להתיישבות 
בקשר עם המחלקה להתיישבות חקלאית 

של ההנה"צ בארץ-ישראל.33
בתרפ"ח )1928( המחלקה להתיישבות לא 
בנוסף  חילקה את 1,100 שיועדו לפרדס, 
)כעשרה  משפחות   126 בין  ד',  ל-125 
דונם לכל משפחה(, בניגוד לרשום בדו"ח 
לקונגרס ה-ט"ז.34 במקביל, החלה תכתובת 
וכנרת  שעריים  אנשי  ובין  המוסדות  בין 
באדמת  מרמורק  ע"ש  מושב  להקמת 
יקלטו  ובו   ,1926 בשנת  שנרכשה  זרנוגה 
45 משפחות - 12 מכנרת ו-33 משעריים, 
הרעיון  את  פסלו  ש"הכנרתים"  לאחר 

לעבור לעמק-חפר או לקוביבה.
חלקי  מענה  ניתן   1925 עד  בשיבת-ציון 
נווה- השכונות:  בשתי  הדיור  למצוקת 

ציון ושיבת-ציון, אך עדיין נותרה שאלת 
הקרקע הנוספת לצורכי עיבוד כמשקי עזר 

ובתים לתושבי הצריפים - ללא פתרון.
קרקע  לתוספת  הקק"ל  כלפי  הלחץ 
ה"התאחדות"  מצד  בוצע  להתיישבות 
טביב,  שכן,  כאחד,  החקלאי"  ו"המרכז 
סבל  ה"התאחדות",  מראשי  אחד  שהיה 

מכך במישרין כתושב המקום.35

שם, KKL5/1798, ל' בשבט תרפ"ה.  31

שם, י"ג באדר תרפ"ה.  32

באדר  ז'  הקק"ל,  להנהלת  ה"התאחדות"  שם,   33

 ,S15/22245 ,תרפ"ה; הנ"ל, כ"ב באדר תרפ"ה; הנ"ל
הקק"ל ל"התאחדות", ב' בניסן תרפ"ה.

שם, K38, דו"ח האקסקוטיבה לקונגרס ה-ט"ז,   34

לונדון 1929, עמ' 235, סעיף 20; נרשם לשעריים 925 
ייתכן ושטחי שעריים  ד', אך  ד' וההפרש הוא 300 

ומרמורק שגבלו אוחדו בשל ערבוב אוכלוסין.
אצ"מ, KKL3/143, החלטות מועצת התימנים   35

ביפו ט"ז-י"ח בשבט תרפ"ג, עמ' 2, המועצה דרשה 

מועד ביקור "הוועדה" נערך קרוב לוודאי 
לאחר ה-9 בפברואר מועד הביקור הראשון 
הסיכום  ישיבת  מועד  ובין  ברחובות 
שנערכה ב-13.4.1925, בה גובשו מסקנותיה 
השתתפו  בישיבה  שכונה.  לכל  ביחס 
טביב  הרצפלד,  סמילנסקי,  אטינגר,  ה"ה 
ויוסף ברץ, אשר הסיקו: "היות שלתושבי 
השכונה יש כבר 37 בתים מסודרים והם 
להם  לתת  כדי  נחוץ,  למקום,  התקשרו 
אפשרות לעבודה חקלאית במשקיהם הם, 
לקנות עוד 9 דונם לכל משפחה על גבול 
זו  מסקנה  למימוש  השכונות".36  אדמת 
נדרשו 5,300 לי"מ לרכישת 500 ד' - 3,000 
 2,000  - נוספים  בתים   13 לבניית  לי"מ, 
כשהעבודה  ציבורי,  בנין  ולבניית  לי"מ 
בישיבת  לי"מ.37   300  - המתיישבים  ע"ח 
הסיכום עם מחלקת ההתיישבות לא דנו 
בפרטי השכונות בראשון-לציון ועד שלהי 

כהונת ההנה"צ לא התוסף דבר.
במהלך  13 הבתים  בניית  במחנה-יהודה, 
הדיור  צפיפות  את  פתרה  לא   ,1921
בצריפים ואת סוגית תוספת קרקע לעיבוד 
חקלאי, חרף דרישת הוועד: "חיוני לסדר 
ביחס  לשכונתינו  סמוכה  אדמה  קניית 
המצומצמת  מושבתינו  הרחבת  לנחיצות 
כי  לאזכר,  רצוי  הצרים".38  בגבולותיה 
בבעלות  היה  אותה  העוטף  השטח  רוב 
יהודית והתנהלו מגעים אינטנסיביים בין 
נוספים  הגורמים לאיתור שטחים פנויים 

שיירכשו עבורם.
הוועד דרש לרכוש שטח של ימיני מדרום 
יבנאלי,  עם  כמסוכם  ד'   42 בן  למושב 
לרכשו.39  לא  החליטה  הקק"ל  ואולם 
 ,1925 באפריל  טענו  "הוועדה"  חברי 
הקק"ל,  ע"י  יירכש  ימיני  של  שהשטח 
היסוד"  "קרן  ע"י  אזי  ידה  על  לא  ואם 
בינואר  טריטוריאלי.40  רצף  יצירת  לשם 
1922 נמצא שטח נוסף בן כ-500 ד' באזור 
ולמשק  סגל  לחלקות  )דרומית  "שעירה" 
של  ובמחיר  ערבית,  בבעלות  הפועלות( 
הגבוה  מחירה  למרות  לדונם.  לי"מ   18
הרחבת הבנייה ליתר המשפחות חסרי הדיור, ואת 

ביסוסן של יתר המשפחות במשקי עזר.
הועדה,  מסקנות  פרטי-כל   ,KKL5/1796 שם,   36

כ"ו בניסן תרפ"ה, עמ' 2.
שם, עמ' 2.  37

אצ"מ, KKL3/148B, ועד מחנה-יהודה למחלקה   38

לחקלאות ולהתיישבות, 14.10.1920.
שם, הוועד ל"ועד הצירים", י"ג בחשוון תרפ"א;   39

הנ"ל, אטינגר למ' ימיני, א' בשבט תרפ"ב.
שם, KKL5/1796, 20.4.1925, עמ' 2.  40

באזור,  מקבילה  קרקע  לעלות  יחסית 
שמצידה  הקק"ל;  לעיון  ההצעה  הועברה 
לא הביאה להתפתחות ממשית בנדון עד 
הקק"ל  את  תקף  גלוסקא   .1922 לסוף 
את  תקציב,  מחוסר  מלרכוש,  שנמנעה 
לשכונה,  הסמוכות  וגלובמן  סגל  אדמות 
אך בו בעת מצאה תקציב לרכישת 71 ד' 

עבור "משק הפועלות".41
לצורך  מו"מ  ניהלה הקק"ל   ,1924 בשנת 
רכישת קרקע עם בעלי השטח ב"שעירה", 
ובמהלכו הסתבר כי מדובר באדמת "מושע" 
)ה"מפרוז"(.42  פרצלציה  סידור  שחייבה 
אלו  ופרוצדוראליים  משפטיים  היבטים 
מעמיקה  לבדיקה  הקק"ל  את  חייבו 
יותר, וכפתרון-ביניים הגיעו ב-17.8.1924 
להסכם חכירת כ-200 ד' מהשטח לעיבוד 

חקלאי לתקופה בת חמש שנים.43
"הוועדה", בביקורה ב-5.3.1925, המליצה 
עבור  נוספים  בתים  שבעה  בניית  על 
לקרוביהם  שנספחו  העולים  משפחות 
ב-1927  ד'.44  ב-86  ריק  שנותר  בשטח 
הריקות  בחלקות  הבתים  שבעת  נבנו 
למתיישבי הצריפים. בתרפ"ט נבנו שבעה 
הדרומי;  הציבורי  בשטח  נוספים  צריפים 
כך שבסיום כהונת ההנה"צ היו 49 בתים 
 13 חדרים(.45   46 )ובהם  צריפים  ועשרה 
"המרכז  באמצעות  לקק"ל  פנו  משפחות 
העובדים  "קלוב  )כשליחת  החקלאי" 
היכולת  ישנה  "כעת  התימנים"( בבקשה: 
יד  על  יהודה  מחנה  בקצה  פתרון  לתת 
ד'   12 לרכוש  אפשר  החדשה  הבריכה 
במחיר 28 לי'מ כל דונם".46 משראו ראשי 
ה"התאחדות" את הפנייה דרשו שלא יעשו 
וביקשו לכלול  וֵאיפָה",  "ֵאיפָה  זה  בעניין 
מארגונם.47  משפחות  ארבע  זה  בסידור 
יהודית  בבעלות  היה  ד'(   23.2( השטח 
עבור  ונרכש  לה,  ובסמוך  ממערב  ונמצא 

26 משפחות במרץ 48.1929
ז' גלוסקא, למען יהודי תימן, ש' גרידי )עורך(,   41

ירושלים תשל"ד, עמ' 123.
מפרוז - מונח בערבית שמשמעותו חלוקת קרקע   42

רק  תתבצע  ומכירה  לצמיתות,  בעליה  בין  "מושע" 
אם קרקע "מושע" תהפוך לקרקע פרטית.

לקק"ל,  "גאולה"  חברת   ,KKL3/148A אצ"מ,   43

כ"ז בניסן תרפ"ז.
שם, KKL5/1796, 20.4.1925, עמ' 2.  44

מחצית מהצריף הופקעה לצורכי ציבור, ובמקום   45

הוקם ביכ"נ.
אצ"מ, KKL5/1789, מועצת הפועלים התימנים   46

להקק"ל, י"ז באדר תרפ"ח.
שם,, KKL5/3178, י"א בסיוון תרפ"ח.  47

מעבי,  תרפ"ט;  ב'  באדר  ח'   ,KKL5/3179 שם,   48
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אדמת  רכישת  על  המו"מ  ובינתיים, 
"שעירה" ידע עליות ומורדות; מחד גיסא, 
לאלתר  העסקה  את  לסכם  הוועד,  דרש 
לעזוב  "כדי  שיאמיר;  לפני  מחיר  ובכל 
ומאידך  הגיטו",49  את  אחד  בהיר  ביום 
מחיר.  כל  לשלם  הקק"ל  מיאנה  גיסא 
במקביל המתינו בקק"ל לתוצאות בדיקת 
הסטאטוס המשפטי של השטח )שתוצאותיו 
 50.)1927 בתחילת  רק  התקבלו  החיוביות 
לטובת  וה"התאחדות"  התושבים  ללחץ 
במכתב  "הוועדה"  הצטרפה  הרכישה 
"על הקרן  לקק"ל:   )1926( מסיוון תרפ"ו 
ולא  דבר  שום  עם  להתחשב  לא  הקימת 
ידי  את  ולמלא  קורבנות  משום  להירתע 
הא' ]האדון - א.מ.[ יהושע חנקין לקנות 
את הקרקע בהקדם במחיר האפשרי. אנו 
מה  כל  תעשה  הקימת  הקרן  כי  מקוים 
שאפשר להציל נקודה עברית מכליון ולא 
תיקח על עצמה את האחריות בעד חרבנה 
האישור  הגיע   1927 בשנת  האפשרי".51 
המשפטי ונחתם ב-7.4.1927 חוזה לקניית 
477 ד'. חתימת חוזה הרכישה התאפשרה 
כחמש שנים מאז עלתה לראשונה סוגית 

הרכישה, בינואר 52.1922
היו  ההתיישבות  במחלקת  בנחליאל, 
בה,  הדיור  צפיפות  לבעיית  מודעים 
 30 לבנות  בפניהם  המליץ  אף  ואטינגר 
הצפיפות  על  להקל  כדי  נוספים  בתים 
במקום.53  קטלניות  למחלות  שהביאה 
והצריפים,  הבתים  על  הקק"ל  בדו"ח 
שעברו  מדייריהם,  פנויים  שחלקם  עלה 
לביכ"נ.54  הוסב  אחד  ובית  אחר,  ליישוב 
וניתנו שני  יותר, אוכלסו הבתים  מאוחר 
חדרים בצריף לכל אחת משמונה משפחות 
מרובות ילדים, כפתרון לבעיית הצפיפות 

בצריפים.55
החמור  והסניטארי  הבריאותי  המצב 
אחסון  מתנאי  היתר  בין  שנגרם  במקום, 
ומים  שירותים  ומהיעדר  לקויים  מזון 
נפשות;   27 של  לתמותה  הביא  זורמים, 

)לעיל הערה 3(, עמ' 309.
באייר  כ"א  לקק"ל,  הוועד   ,KKL5/1787 שם,   49

תרפ"ו.
שם, עו"ד ש' אוסישקין לקק"ל, 4.10.1926.  50

במקום  קולר  חתם  במסמך   ;4.6.1926 שם,   51

הרצפלד.
שם, KKL5/1789, חוזה בן 4 עמודים.  52

שם, L4/4A, י"ט בסיוון תרע"ט, עמ' ב.  53

שם, KKL3/145, ב' בטבת תרע"ט.  54

שם, דו"ח קק"ל על בתי התימנים בנחליאל, ט'   55

בחשוון תרפ"ב.

לא  תמותה,   25% על  הצביע  זה,  נתון 
הותיר אדיש כל בר דעת.56 בדו"ח ביקור 
הדירה  ש"תנאי  נמצא   )1921( בתרפ"א 
ואי-אפשר  רעים  מדי  יותר  הם  בצריפים 
בשום א]ו[פן להשאיר את האנשים להבא 
סניטאריים  אנטי  כל-כך  בתנאים  לחיות 
בתי  גם  עכשיו".57  כמו  היגייניים  ואי 
נזקקו לתיקונים מסוימים, אם כי  האבן 
בחשוון  ב-ט'  יפה".  רושם  עושים  "הם 
תרפ"ב )1921( נחתם הסכם לשיפוץ בתי 
האבן והצריפים במימון הקק"ל.58 צירוף 
המוסדות  את  הביא  הקטלני  הנסיבות 
לאתר מימון לבניית עשרה בתים, ובקיץ 
לבינוי  תקצבה  הקק"ל   59.)1922( תרפ"ב 
1,800 לי"מ )180 לי"מ לכל דירה( מ"קרן 
משתכן  וכל  לפועלים";  בתים  לבניין 
בעבודה  ו/או  בכסף  לי"מ  ב-20  השתתף 

שוות-ערך.60
בר"ח אב תרפ"ב )1922( באספת התושבים, 
המוסדות,  נציגי  של  במקום  ביקור  בעת 
בדרך  מכשולים  עדיין  שקיימים  הסתבר 
אי- השטח,  מדידת  הבתים:  לבניית 

להשתתף  העתידיים  הסכמת המשתכנים 
זו  באספה  וכו'.61  לי"מ   20 של  בסכום 
נבחרו המועמדים לִאכלוס עשרת הבתים 
בתרפ"ג  הושלמה  שבנייתם  החדשים 
)1923(.62 לפי דו"ח שהעביר מזכיר הוועד 
ודייריהם  הבתים   30 פורטו  למוסדות 
ושמונת הצריפים,סך 141 נפשות.63 ואולם, 
מענה  כל  ניתן  לא   )1924( לתרפ"ד  עד 
חקלאי  לעיבוד  קרקע  תוספת  לבקשת 
כמשק עזר, מעבר לדונם או שניים שהיו 
בסמיכות לבתיהם, וגם לאלו מהתושבים 
יכלו  לא  הם  כזו,  קרקע  ברשותם  שהיה 

לעבדה בהיעדר קו-אספקת מים.
מסקנותיה  את  פרסמה  "הוועדה" 
ב-19.4.1925: "צריכים להוסיף להם 300 
אצ"מ, ועד המושב למ' אוסישקין, ד' במרחשוון   56

י"ט  הצירים",  ל"ועד  אטינגר   ,L4/4A שם,  תר"פ; 
בסיוון תרע"ט.

תרפ"א,  באלול  ג'-ו'  ביקור,  דו"ח  שם,   57

.6-9.9.1921
שם, פרוטוקול, י"ט בחשוון תרפ"ב.  58

בשביל  הבתים  תרשים   ,S15/20528 שם,   59

התימנים בחדרה, כ' בתמוז תרפ"ב.
.S15/20529, 26.6.1922 ,שם  60

שם, S15/20528, דו"ח בקור אטינגר, ישראלית,   61

הרצפלד וומוש, ח' באב תרפ"ב.
התימנים  אספת  פרטי-כל   ,KKL3/145 שם,   62

בחדרה, כ"א באב תרפ"ב.
בניסן  כ"ז   ,IV/312-211 )מ"ל(,  לבון  מכון   63

תרפ"ה.

דונם מאדמת פוקרה", שמשמעותם הייתה 
השלמה ל-10 ד' לכל בעלי הבתים וקרקע 
חייב  הדבר  בצריפים.  הגרות  למשפחות 
להעביר  בבקשה  פיק"א  חברת  עם  מו"מ 
המיועד.64  השטח  את  הקק"ל  לרשות 
התקציב שנדרש ע"י "הוועדה" היה 520.4 
לי"מ, לא כולל תקציב לרכישת 300 הד' 
משקי  לביסוס  אלא  "פוקרה",  מאדמת 

ולבניין הבניין הציבורי בלבד.65
ביוני 1925 השיב הרצפלד למכתב הוועד, 
שפורסם ב"הארץ": "הלא הודענו לכם את 
החלטת פיק'א למסור לרשותכם ממאתים 
יחד  איפוא  ועלינו  דונם  מאות  שלוש  עד 
]...[ לבחור את השטח המתאים".66 בסתיו 
הד'   200 לרשותם  עמדו   ,)1925( תרפ"ה 
רציפות.  לא  בחלקות  "פוקרה"  מאדמת 
אולם בשל ויכוח בקרב התושבים על אופן 
חלוקת השטחים, נותרה הקרקע בעיזבונה 
בין  ניטש  הוויכוח  החורף.67  תחילת  עד 
המתיישבים הוותיקים שטענו שיש לחלק 
לבין  המשפחות   36 כל  בין  האדמה  את 
במושבה  העובדים  החקלאים  הפועלים 
משפחות   15 בין  רק  לחלקה  שדרשו 
יבססו  היתר  ואת  בפועל,  החקלאים 

כמעין מושב.68
היה  ההעברה  למימוש  נוספת  נגף  אבן 
השטח,  על  דמי-חכירה  בתשלום  הצורך 
ולגידולים  הקרקע  לסוג  בכפוף  שנקבע 
של  בביקורו  בהם.  להיזרע  העתידיים 
לו  הסתבר   ,1925 בדצמבר  זגורודסקי 
לאחרונה  לכאורה  שנמסר  שהשטח, 
לרשותם, נותר בשיממונו. דבר זה העמיד 
ועיבוד  השתלטות  בסכנת  השטח  את 
המקומיים,  הערבים  של  מצדם  פיראטי 
והטיל צל כבד על אפשרות לתוספת קרקע 
)בין 150-100 ד' נוספים( שבכוונת הקק"ל 
זגורודסקי  עבורם.  פיק"א  מחברת  לבקש 
את  לחרוש  לאלתר  וביקש  לוועד  פנה 
האדמה, תוך הבטחה שעניין רצף החלקות 
יתוקן בקרוב במסגרת רכישה קרובה וגם 
עניין אופן התשלום יסודר.69 הוא הבהיר 
את  יעבדו  לא  הם  שאם  לוועד  במסמך 

אצ"מ, KKL5/1796, 20.4.1925, עמ' 3.  64

שם, S15/22598, כ"ב באדר תרפ"ו, עמ' 3.  65

הנ"ל,  תרפ"ה;  בסיוון  י'   ,S15/21995 שם,   66

KKL5/1790, הוועד להנהלת קק"ל, כ"א במרחשוון 
תרפ"ו.

.S15/22479, 2.12.1925 ,שם  67

במחנה- בנדון  שניטש  לוויכוח  בדומה  שם;   68

יהודה.
אצ"מ, S15/22479, י"ד בכסלו תרפ"ה.  69
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השטח לאלתר - הם יאבדו אותו. הוועד, 
לשטרן:  הודיע  מזרחי,  י'  של  בראשותו 
 200 בת  לנו"  נמסרה  שכמעט  "האדמה 
ד' ישנן בעיות של איכות חקלאית "מאה 
דונם חמרא, ושליש מזה מקוה מים בחורף, 
וזריעה,  לחרישה  ראויה  שאינה  באופן 
ומאה דונם אדמת חול שרק עשרה דונם 
מהם, ]...[ ראויים לירקות והשאר אדמת 
טעוס ונזאזא70 שאינה ראויה לא לפלחה 
ולא לנטיעות".71 תיאור זה העלה תהייה 
וזריעה  הכלכלית,  יעילותה  בדבר  בוועד 
אפשרית.  הייתה  לא  השטח  של  מיידית 
לדידו של יו"ר הוועד, רק בפתרון הבעיות 
שהעלה, יוכלו להתקדם.72 בסופו של דבר, 
לא התוסף ולו דונם אחד עד סוף כהונת 

ההנה"צ.
ב-16.2.1925  בכנרת  ביקרה  "הוועדה" 
סמילנסקי  אטינגר,  ה"ה:  בהשתתפות 
נציגי  כי  עודכנו  הם  טביב.  וללא  וברץ 
התימנים  בשכונות  ביקרו  "הכנרתים" 
לעבור  להם  רצוי  ש"לא  ומצאו  ביהודה 
דורשת  החול  שאדמת  מפני  ליהודה, 
שאינם  משק  וצורת  כספים  השקעת 
להגדיל  דרשו  "הכנרתים"  בו".73  בקיאים 
את המושב עד 15 משפחות, ולהוסיף להם 
או, לחילופין,  ד' למשפחה,   25 עד  קרקע 
משפחה  לכל  ולתת  ליבנאל  להעבירם 
100 ד'. "הוועדה" נפגשה עם ב"כ קבוצת 
כנרת צרנומורסקי שחיווה דעתו כי 1,200 
הד' שברשות הקק"ל במקום לא יספיקו 
ולעולי  )לקבוצה  יישוב  נקודות  לשתי 
שטח  את  להגדיל  לפיכך,  וביקש,  תימן( 
לפתרון  וכמוצא  עתידי  לביסוס  הקבוצה 
מיידי להעביר את התימנים למקום אחר. 
בתום הביקור לא הסיקו נציגי "הוועדה" 

כל מסקנה.74
"הוועדה" ביקרה ביבנאל ב-17 בפברואר, 
הוועד:  וחברי  "היבנאלים"  ב"כ  עם  יחד 
צאירי.  יעקב  בן  ושלום  יפת  בן  עמרם 
במקום נמצאו 14 משפחות שגרו בשבעה 
ובסה"כ  כפולים  חמישה  )מהם  צריפים 
12 בתים( וליד כל בית הוקמו רפת ולול 
הקרקע,  בתורת  הערבית  בשפה  מונחים   70

בוצית  או  אטומה  האדמה  שכבת  כי  שמשמעותן 
ראויה  אינה  ולפיכך  בה,  מחלחלים  אינן  והמים 

לעיבוד.
אצ"מ, S15/22479, ב' בכסלו תרפ"ו.  71

שם.  72

אצ"מ, S15/21109, שטרן להרצפלד, 31.8.1923;   73

הנ"ל, הרצפלד לשטרן, כ"ד באלול תרפ"ג.
שם, S15/21935, עמ' 2.  74

בשטח האדמה בן כ-2-1.5 דונם, ובסה"כ 
תקציב  בעבורם,  דרש  הרצפלד  ד'.75   44
לי"מ;   240 בסך  החי  האינוונטר  לתגבור 
תוספת  או  להרחבה  התייחסות  ללא 
כי  גרנובסקי,  לדר'  כתב  אטינגר  בתים.76 
מחוסר תקציב בקק"ל הסכימה ההנה"צ 
הבתים  לשיפוץ  לי"מ   1,200 להקציב 
מתקציבה.77 חברת יק"א, הסכימה למסור 
לקק"ל את 44 הד' ביבנאל, שניתנו לבניית 
מנהלית  הקלה  תוך  ב-1912,  הבתים 
וטכנית והבטחה מיידית להתחיל בשיקום 
הבתים.78 בחלוף שנה טרם תוקנו הבתים 
ולא נבנו חדשים, למרות שיק"א הסכימה 
ואותר  הקק"ל  ע"ש  השטח  את  למסור 
תקציב לשיקום. הטיעון היה כי "לקהק'ל 
אין עכשיו אפשרות להלוות איזה סכומים 
והוסיפו  לתיקון",  או  בתים  לבניין 
בתשובתם לוועד המושבה כי הבתים הם 
על שטח יק"א ולא של הקק"ל. בתשובה 
יק"א  מהסכמת  הקק"ל  התעלמה  זו 
אשתקד  ביולי  שמה  על  השטח  למסירת 
ומתקציב שהוסכם ע"י ההנה"צ בידיעתה 

ולפי בקשתה לשיקומם.79
דרש  ה"יבנאלים",  ב"כ  צימרמן,  חיים 
תוספת חמישה דונם לכל משפחה, רכישת 
זמינה  קרקע  על  והצביע  וכו',  זית  עצי 
 400 לרכוש  הציע  הוא  ליבנאל.80  בסמוך 
ד' זמינים מאדמת יפה במחיר 2,300 לי"מ 
כולל הבית עבור ה"כנרתים". ש' צימרמן 
להעברת  התנגד  הצעיר"  "הפועל  חבר 
מכירת  כי  והעיר  ליבנאל,  "הכנרתים" 
שטחו של יפה עדיין בספק. סמילנסקי היה 
בעד ההעברה שמבחינתו תיטיב עם כולם. 
בישיבת "ועד החקלאות" ב-18 באוקטובר 
1924 אושרה רכישת חמישה דונם קרקע 
לכל משפחה ביבנאל בסמיכות להם, כולל 

התקצוב.81
צימרמן  ואילו  דונם  שני  סברו  "הוועדה"  חברי   75

טענת  עלי  אמינים  וחצי;  דונם  טענו  והרצפלד 
"הוועדה"  אך  מקומי,  שצימרמן  משום  האחרונים, 
דבר  אב;  בית  לכל  דונם  כשלושה  מצאה  בביקורה 

המעמיד בסימן שאלה את מהימנות הנתונים.
למחלקה  הרצפלד   ,KKL3/152 אצ"מ,   76

להתיישבות חקלאית, כ"ד בחשוון תר"פ.
שם, KKL3/143, ד' בטבת תרפ"א.  77

ליק"א,  קק"ל  לענייני  הועד   ,KKL3/152 שם,   78

3.7.1922; הנ"ל, יק"א לקק"ל, 16.7.1922.
לאטינגר,  המושבה  ועד   ,KKL5/1796 שם,   79

המושבה,  לוועד  הקק"ל  הנ"ל,   ;26.6.1923
.17.7.1923

שם, S15/22183, כ"ב באלול תרפ"ד.  80

כ"ב-כ"ד  הישיבה  פרטי-כל   ,S15/21413 שם,   81

לאחר הסיור, הוסקו מסקנות "הוועדה": 
יבנאל - יש לרווח את צפיפות הדיור ולתת 
את 12 הבתים לשש משפחות, לבנות עוד 
שבעה בתים למשפחות הקיימות במקום; 
להוסיף שבעה רפתות על השבעה הקיימות 
ולרכוש 180 ד' מאדמת ברנדשטטר בעלות 
950 לי"מ כולל עצי מטע הזיתים ולסייע 
 - כנרת  ולגבי  החי.  משק  בארגון  כספית 
לבנות  יש  ובה  חיונית,  ליבנאל  העברתם 
בית,  לכל  דונם   2.5 עם  בתים  עשרה 
לרכוש 600 ד' אדמת מזרע סמוכה, ובכך 
יהיו לכל משפחה ביבנאל, המאוחדת עם 
וכן לבנות רפתות  ד',  תושבי כנרת, כ-26 
משק  לאינוונטר  ולדאוג  בית-אב  לכל 
מסקנותיה  את  גיבשה  "הוועדה"  החי.82 
לי"מ,   6,066 של  בעלות  ב-13.4.1925 
מזה 1,746 לי"מ ליבנאל והיתרה למימון 

העברת "הכנרתים" ליבנאל.83
ב-22.7.1925  והרצפלד  שטרן  בביקור 
ממשי  תוכן  לצקת  שנועד  ביבנאל, 
בעבור  כי  התברר  "הוועדה",84  להחלטות 
"הכנרתים" ו"היבנאלים" יש לרכוש 750 
ד' לעיבוד חקלאי )כ-30 ד' ל-20 משפחות(. 
הם ביקשו לרכוש את הקרקע בחמש לי"מ 
המעיינות  וייבשו  מאחר  אולם,  לדונם; 
לאקוטית,  הפכה  המים  בעיית  בסביבה; 
להודיע  "הכנרתים"  את  שאילץ  דבר 
יעברו  לא  הם   - מים  ללא  כי  לפורום 
סדורים  "בלי  סוכמה:  הישיבה  ליבנאל. 
שום  לפניהם  רואים  התימנים  אין  אלה 
פרספקטיבה להשאר על המקום ויצטרכו 
התישבות  למקום  לעבור  או  להתפזר 
"הכנרתים"  בשם  פנה  הרצפלד  אחר".85 
אופן  העברתם,  זמן  "על  מידע:  לקבל 
תשובת  בשבילם".86  בתים  ובנין  סדורם, 
סדור  ענין   ]...[" להתיישבות:  המחלקה 
המים אינו כל-כך קל, כנדמה לכם, שאלה 
זו דורשת הרבה טפול, חקירות וקדיחות 
במסמך  עצומים".87  סכומים  והוצאות 
בשל  לכך  התנגד  שקפלנסקי  הובהר 
הוצאות מרובות ורצון איכרי המקום לקבל 
חלק מהמים. שטרן סיכם שהנושא יובהר 

באלול תרפ"ד.
שם, S15/22246, י' באדר תרפ"ה.  82

מסקנות,   - הוועדה  ישיבת  של  פרטי-כל  שם,   83

20.4.1925, עמ' 4-3.
 3 תרפ"ח,  מנחם-אב  ו'   ,S15/22222 שם,   84

עמודים.
שם, עמ' 3.  85

שם, 8.8.1925.  86

אצ"מ, שם, ד' באלול תרפ"ה.  87
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רק לאחר הקונגרס ה-ט"ו )1927(.88
לבניית  תכניות  הוכנו   1925 באוקטובר 
ההתיישבות;89  למחלקת  והועברו  הבתים 
למיקום  באשר  אי-הבנות  שבשל  אלא 
ואיכות הקרקע לעיבוד למטעים ולמזרע, 
"הכנרתים"  להעברת  הכוללת  התכנית 
ליבנאל ובניית בתים חדשים ל"יבנאלים", 
בקרקע  הבעיות  ואכן,  בספק.90  הועמדה 
החלקות  בין  רציפות  היעדר  רבות:  היו 
מיעוט  להשקאה,  מים  אספקת  והיעדר 
מרוחקות  וחלקות  לצרכים  ביחס  קרקע 
מהיישוב.91 המחלקה להתיישבות הציעה 
ל"יבנאלים" את אדמת ניסבוים )600 ד'(, 
ונענו בשלילה בהעדיפם 60-50 ד' אדמה 
ניסבוים.92  של  זו  פני  על  וזמינה  קרובה 
מכתבים  שני  יצאו   )1927( בתרפ"ח 
במקביל ל"המרכז החקלאי" ובהם נסתם 
הגולל על תכנית ההרחבה ביבנאל; במכתב 
אחד הודיעו "הכנרתים" כי עשר משפחות 
ממתינות להתפתחויות בקשר עם אדמת 
השני  במכתב  שנים!  ארבע  כבר  קוביבה 
דרשו "היבנאלים" 60 ד' קרובים למושבה 

או בקוביבה לגידול טבק.93
מחלקה להתיישבות כתבה בדו"ח לקונגרס 
להעביר  המחלקה  מצד  "הרצון  ה-ט"ו: 
את תימני כנרת ליבנאל לא הצליח היות 
לא  זו  שהעברה  הראה  במקום  והברור 
תפתור את שאלת קיום המשפחות. שאלת 
מחדש  נמסרה  אלה  במקומות  התימנים 
הסכימו  השנה  במהלך   94."]...[ לוועדה 
עקרונית "הכנרתים" לעבור לזרנוגה, שם 
מצב  להיבנות.95  מרמורק  המושב  תוכנן 
אי-וודאות זה, באשר לגורל הרחבת יבנאל 
"הכנרתים"  העברת  על  הסיכום  לאחר 

שם.  88

שם, S15/22209, י"ג בתשרי תרפ"ו.  89

תרפ"ו;  באדר  ד'  להנה"צ,  התימנים  ועד  שם,   90

באדר  כ"ג  יבנאל,  פועלי  לוועד  "סולל-בונה"  הנ"ל, 
תרפ"ו.

להתיישבות,  למחלקה  החקלאי"  "המרכז  שם,   91

כ"ז באלול תרפ"ו.
שם, "המרכז החקלאי" לוועד, ט"ז בשבט תרפ"ז;   92

ל"המרכז  הוועד  הנ"ל,  תרפ"ז;  א'  באדר  ב'  הנ"ל, 
החקלאי", י"ח באדר א' תרפ"ז.

בתשרי  ד'  החקלאי",  ל"המרכז  כנרת  ועד  שם,   93

ד'  החקלאי",  ל"המרכז  יבנאל  ועד  הנ"ל,  תרפ"ח; 
בתשרי תרפ"ח.

שם, K29, דו"ח האקסקוטיבה לקונגרס ה-ט"ו,   94

לונדון 1927, עמ' 32.
ראו בר-מעוז, )לעיל הערה 21(, עמ' 170, הערה   95

מכנרת  משפחות  עשר  השתכנו  דבר  של  בסופו   .34
במרמורק.

למושב ביהודה ליד רחובות, נמשך עד סוף 
כהונת ההנה"צ.

השכונות בנס-ציונה, באר-יעקב וגדרה, 
בשכונות  המוסדות  טיפלו  לא   1924 עד 
לקו- לחברם  סירב  אף  והקק"ל  אלו 

למרות  גבוהה,  עלות  בשל  מים  אספקת 
שהדבר היה מתפקידה וחובתה ביישוב.96

לתרפ"ה:  העבודה  בתכנית  הציג  אטינגר 
ההתישבותי  למפעל  לגשת  הזמן  "בא 
החשוב של יסוד מושב תימני על האדמה 
]...[ על גבול נס-ציונה",97 באזור נרכשו ע"י 
הקק"ל כ-2,000 ד', ובחלקם תוכנן ליישב 
לי"מ.98   6,000 של  בעלות  משפחות   60
אי  בשל  בהן  ביקרה  לא  "הוועדה"  ברם, 
יכולתן לשאת את עצמן מבחינה כלכלית 
וחברתית ומשום כך, אין תימא כי תוכנן 
 -  )1932( בתרצ"ב  שהוקם  מושב,  עבורם 

טירת-שלום.

מסקנות "הוועדה" ויישומן
בפני  התכנית  הוצגה  הסיכום  בישיבת 
מים  בארות  חפירת  שכללה:  קפלנסקי,99 
בינוי  ובשיבת-ציון;  בשעריים  בנחליאל, 
במחנה-יהודה,  בשעריים,  נוספים  בתים 
שטחים  תוספת  ובנחליאל;  בשיבת-ציון 
חקלאית במימון הקק"ל כך שלכל משק 
עזר יהיו בין שמונה לעשרה דונם )ביבנאל 
הוצע 20 ד' ולהעתיק לשם את "הכנרתים" 
לביסוס  מימון  משק(;  ליחידת  ד'  ב-26 

משקי, הדרכה, הקמת מבני ציבור וכו'.
התכנית שהוצעה לפי מסקנות "הוועדה" 
כוללת תוספת 1,800 דונם קרקע, הקמת 
77 בתים ושלושה מבני ציבור, הקמת 17 
הלוואות  מתן  וכן  פרות  ורכישת  אורוות 
לביסוס משקי בחלק מהמקומות, ונאמדה 
הסתייג  קפלנסקי  לי"מ.100   23,000 ב- 
ממסקנותיה: "לבטל את ישובי התימנים 
לבסס את  ומציעה   ,]...[ המושבות  על-יד 
דונם   12-10 של  שטחים  על  התימנים 
תנאי  מהם  תמה  קפלנסקי  למשפחה".101 

לוועד  קק"ל  לענייני  הוועד   ,KKL3/44 אצ"מ,   96

המושבה, ל' בתשרי תרפ"ב.
חקלאית  להתיישבות  תכנית   ,S15/21454 שם,   97

ניסן תרפ"ד,  הנ"ל,  ב' תרפ"ד;  באדר  י"ח  בתרפ"ה, 
עמ' 2.

של  החקלאיות  הקרקעות   ,KKL5/16345 שם,   98

הקק"ל לסוף שנת תרפ"ד, עמ' 6.
שם, S16/22246, פרטי-כל מסקנות "הוועדה",   99

כ"ו בניסן תרפ"ה, 5 עמודים.
שם, עמ' 5-4.  100

המחלקה  הישיבה,  פרטי-כל   ,S15/22245 שם,   101

שלא  במושבות  התימנים  של  החיים 
מאפשרים קיום עבורם? והוסיף: "במובן 
תקציבי הנני מסופק עד כמה שאפשר יהיה 
להכניס את כל הסכום המוצע ע'י הועדה 
לתקציב  מ'קרן-היסוד'(  לי'מ   20,000(
תרפ'ז, יהיה אולי צרך לחלק את הסכום 
לשנתיים";102 ואישרן לביצוע, במימון דו-
שנתי. "הוועדה" החליטה בנוסף כי "אינה 
ליסוד מושב תימנים חדש  נחיצות  רואה 
בנס-ציונה כמו שחשבה הקהק"ל לעשות 
ובניגוד  לפנים", לפי תוכניתו של אטינגר 

לדעתו, מסיבה ארגונית.103

סיכום
התכנית המוצעת אושרה בקונגרס ה-י"ד 
היה  מימושה  אך  דו-שנתי  בתקצוב 
צרכים  למול  בלבד  בתים   49 נבנו  אטי; 
כפולים,104 נרכשו שטחים חקלאיים עבור 
חולקו  לא  אך  ומחנה-יהודה  שעריים 
ההנה"צ,  כהונת  תום  עד  למתיישבים 
 )1929( בשיבת-ציון  מים  בריכת  נבנתה 
ברם,   .)1921( שבמחנה-יהודה  לזו  בנוסף 
לא נבנו בנחליאל ובשעריים, וכן בשכונות 
בזיכרון-יעקב וביבנאל עקב היות הקרקע 
על-כך  )פיק"א/יק"א(.  הברון  בבעלות 
וציר  "ההתאחדות"  יו"ר  גלוסקא,  רטן 

הקונגרס:
גם מהמחלקה להתישבות לא שבענו נחת. 
]...[ בקונגרס הציוני הי"ד, הוקצבו שנים 
התימנים,  להתישבות  לא"י  אלף  עשר 
ובין  הקונגרס  של  ההחלטה  בין  אבל 
ההוצאה בפועל, היה מרחק רב. ]...[ בסוף 
של  החשבון  סוכם  התקציב,  שנות  שתי 
התישבות התימנים לאלף ומאתיים לא"י 
]...[, 10 אחוז ממה שהוקצב להם בקונגרס 

הי"ד.105
התימנים"  הפועלים  "מועצת  בוועידת 
להקמת  דרישות  הועלו   1927 ביולי 
מים  לאספקת  קרקע,  לתוספת  מושבים, 

להתיישבות לקק"ל, י"ז בסיוון תרפ"ה, עמ' 1.
אצ"מ, שם.  102

שם, K24, דו"ח האקסקוטיבה לקונגרס ה-י"ד,   103

 KKL5/1796, הנ"ל,   ;192-191 עמ'   ,1925 לונדון 
13.4.1925; הנ"ל, כנ"ל, 20.4.1925, עמ' 4.

יש לזכור כי התווספו כאלפיים עולים בתקופה   104

שהייתה  והצפיפות  הטבעי  לריבוי  מעבר  זאת  זו, 
קיימת העיקה מאוד. להרחבה ראו א' מעבי, קליטת 
יהודי תימן במושבות ארץ-ישראל 1946-1923, חיבור 
לתואר דר', אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ט, 

עמ' 100, טבלה 1 ובנספח 
ראו גלוסקא, )לעיל הערה 41(, עמ' 137-136.  105
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בוועידת  גם  נענו.  לא  הן  אך  ועוד,106 
מחלקת  הואשמה   )1929( ה"התאחדות" 
ההתיישבות: "במשך שנתיים לא הוציאה 
]ו[  ]...[ התימנים  בשביל  לפועל  דבר  שום 

היחס  על  הרבה  התמרמרותה  את  מביעה 
קיימת[  ]קרן  קה'ק   ]...[ של  השלילי 
מלאו  שלא  הציונית  וההנהלה  לישראל 
התימנים  להתיישבות  הועדה  תכנית  את 
"להכניס את  הוועידה תבעה  מתרפ'ה".107 
התימנים בתור ארגונים לתור ההתיישבות 
הבריאה" תוך וידוא שסידור המושב החדש 
למושבים  שווים  בתנאים  אפריורי  יהיה 
אחרים.108 ואולם, השפעתם הייתה זניחה; 
חלפו כארבע שנים מאז מסקנות "הוועדה", 
בתים  חוסר  היסוד:  בעיות  נפתרו  וטרם 

וחוסר קרקע כמפורט בטבלה.
ד'  כ-250,000  הקק"ל  רכשה  זו  בתקופה 
שרובה אדמה חקלאית,109 אך לא מצאה 

תרפ"ז,  בתמוז  כ"ו-כ"ח   ,IV/235-3-817 מ"ל,   106

עמ' 2-1.
אצ"מ, S6/620, החלטות הועידה השלישית של   107

"התאחדות התימנים בא'י", ז'-ט' באדר ב' תרפ"ט, 
3 עמודים, עמ' 2-1.

שם, עמ' 1.  108

בנוסף ל-16,700 ד' לפני 1914, ראו א' אוליצור,   109

ההון הלאומי ובנין הארץ, ירושלים ת"ש, עמ' 126, 

"הוועדה".110  ממסקנות  כנדרש  ד'   1,800
סדר  בשל  זאת  עשו  וההנה"צ  הקק"ל 
קדימות נמוך, תוך כניעה ללחצי קבוצות 
ועדי  מפלגות,   - יותר  משפיעות  לחץ 
וביסוס  פיתוח  שהרי  ועוד;111  מושבות 
כוחם  של  פונקציה  היו  היישובים 
האלקטוראלי הזעום שהתבטא בבחירות 
למוסדות ואשר פחת במידה רבה בעקבות 

הפיצולים הפוליטיים.
עמדו  "הוועדה"  מסקנות  רוב  מימוש 
היהודית  הסוכנות  הנהלת  של  לפתחה 
ומחלקת   ;1929 אוגוסט  ב-14  כינונה  עם 
היו  והקק"ל  בהסוכה"י  ההתיישבות 

אמורות לתת מענה למצוקות הנ"ל.
ואכן, הנהלת הקק"ל החליטה,112 להקים 
)אוגוסט  תר"צ  בקיץ  מרמורק  מושב  את 
דונמים.113   10 בני  נחלאות   45 ובו   )1930

136-135. 190,000 ד' יועדו לחקלאות.
ראו לעיל הערה 100, עמ' 4.  110

)לעיל  יבנאלי,  מסמכי   ,S15/20518 אצ"מ,   111

הערות 7, 11 ו-16(.
הנהלת קק"ל קיימה דיון ביום הקמת הסוכה"י   112

הישיבה,  פרוטוקול   ,KKL10/7 אצ"מ,  עיינו 
14.8.1929, סעיף ב.

וצירי  קפלנסקי  ע"י  אושרו  "הוועדה"  המלצות   113

כינרת  למגורשי  ניתנו  נחלאות   10 ה-י"ד.  הקונגרס 
והיתר לריווח צפיפות מתיישבי צריפי שעריים.

שיבת- למתיישבי  דונמים   185 נרכשו  כן 
וחולקו בחלוף שנה; מושב  ציון בתרצ"א 
אליו   )1932( בתרצ"ב  הוקם  טירת-שלום 
באר- מנס-ציונה,  המשפחות   25 רוכזו 
נחלה  כשלכל  שיבת-ציון  ומצריפי  יעקב 
ניתן בממוצע כ-25-20 ד'; השטח בן 470 
ד' שנרכש ב"שעירה" חולק ל-62 משפחות 
ביבנאל  ברם,  ב-1934.  המתיישבים 
ובזיכרון לא נפתרה הבעיה עקב התנגדות 
יק"א, ולמתיישבי נחליאל לא נרכש דונם 

אחד מיום הקמתה 
בה  היה  "הוועדה"  כינון  עצם  לסיכום, 
להתיישבות  ומכונן  מרענן  חידוש  מעין 
שינוי  בכך  יש  תימן;  עולי  של  החקלאית 
תפיסה מהותי לגבי יכולתם לעבוד במושב 
תום  עד  מהם  נשלל  אשר  דבר  שיתופי, 
בהתיישבות  תימן  עולי  ההנה"צ.  כהונת 
הדרגתי  מעבר  בהליך  החלו  החקלאית 
לסטאטוס  שכיר"  "עובד  של  מסטאטוס 
אפו  בזיעת  התלוי  עצמאי"  "עובד  של 
וקציר כפיו. אופן המימוש של הליך מעבר 
זה בעתיד ראוי למאמר בפני עצמו; ברם, 
ל"קו  בדיעבד  הייתה  "הוועדה"  הקמת 
המוסדות  בהתייחסות  המים"  פרשת 

לעולי תימן בהתיישבות החקלאית.  

שכונות עולי תימן בהתיישבות החקלאית 1929-1909

שטחצריפיםבתים + אבבתי 
מס'
סד'

שם
היישוב

שנת
ייסוד

תושבי 
1929

שנת 
ייסוד

שנת 
1929

שנת 
ייסוד

שנת
1929

ייסוד
בד'

1929
בד'

הערות

*לא ידוע 125**35 *כ-14100כ-19095419100שעריים1.

*חלק נרכש באופן פרטי61*8+2044 צ'-19121813030שיבת-ציון2.

2+101620 צ'-1924-1720 נווה-ציון3.

*5 דונם לא ניתנו6*2+511 צ'2+5 צ'1912381012נס-ציונה4.

*פוזרו במושבה-----*1912-6גדרה5.
344 צ'3 צ'19121443באר-יעקב6. 
*477 ד' טרם חולקו109*10+4944 צ'4+15 צ'19133046070מחנה-יהודה7.
* 40 ד' בור100*8+30100 צ'8+20 צ'19142294450נחליאל8.
כ-40כ-4540 צ'*45 צ'*1912-4345זיכרון-יעקב9.

144444 צ'14 צ'1912481514יבנאל10.

1912371210551010כנרת11.

250354-סה"כ12.
 76+59
צריפים

 92+219
צריפים

519 ד'348 ד'

הבהרות לטבלה:
א. המקורות לנתונים אלו שהוצגו בחיבור שלי לתואר PhD פרק 2 חלק א, ראו א' מעבי, מציאות כואבת, פתח-תקווה תשע"ב, חלק א, פרק שמיני.

ב. לא פורטו מספר התושבים בחלק מהיישובים בהיעדר מקורות מהימנים.
ג. בשעריים ובמחנה-יהודה הקמת המבנים ורכישות הקרקע בוצעו במספר שלבים.

ד. 43 יח"ד חסרו ללא התייחסות למצבם הפיסי של הבתים והצריפים ולצפיפות בהן, בנוסף ל-49 יח"ד שהוקמו.
ה. ב-1929 מסקנת "הוועדה" לגבי הקרקע באשר ל-10 ד' לכל משפחה לא יושמה, למעט בשעריים ובמחנה-יהודה שם נרכשה למתיישבים קרקע, אך טרם חולקה.
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של  למסעו  שנים   100 מלאו  השנה 
בשליחות  לתימן  יבנאלי  שמואל 
המוסדות הציוניים, ובחרנו להביא כאן 
ובו   ,1914 בשנת  בתימן  שנכתב  שיר 
זכריה  משה  מארי  השיר,  מחבר  כותב 
על  יבנאלי,  על שליחות  חייט משרעב,1 
נקדים  ועל האכזבה.  בו  התקוות שתלו 

מילים אחדות על הרקע לשליחות.

רקע
בשם  המוכרת  מתימן,  הראשונה  העלייה 
שנת  בסוף  החלה  בתמר",  אעלה  "עליית 
תרס"ד  בשנת  והסתיימה   )1881( תרמ"א 
)1904( בקירוב. רוב העולים בעלייה זו באו 
מאזור צנעא ובנותיה והתיישבו בירושלים. 
הישן"  "היישוב  לאנשי  הצטרפו  הם 
"היישוב  מאנשי  ונבדלו  בירושלים  שחיו 
ונשאו  בארץ,  להתארגן  שהחלו  החדש" 
את דגל הציונות וההתיישבות החקלאית 
במושבות. רק מעטים מבין העולים הללו 
הגיעו למושבות בתּוָרם אחר פרנסה, לרוב 

בעבודות עונתיות ומזדמנות.
בשנת תרס"ו )1906( בערך החלה העלייה 
השנייה מתימן, עם עליית יהודים מאזור 
וחידאן.  צעדה  בני  ובראשם  תימן,  צפון 
אליהם  הצטרפו  בקירוב  תרס"ז  בשנת 
גם  הצטרפו  מכן  ולאחר  שרעב,  יהודי 
יהוד  יהודים ממחוזות אחרים, המכונים 
אל-בלאד, כלומר יהודי הכפרים. המיוחד 
כפריים  היו  שאנשיה  היה  זו  בעלייה 
את  שמו  ורובם  שדה,  בעבודת  הרגילים 

פעמיהם אל המושבות החקלאיות. 
מן  רבים  בִעָתה.  באה  למושבות  הגעתם 
לשכור  העדיפו  ההיא  בעת  האיכרים 
זולים,  זמינים,  שהיו  ערבים  פועלים 
ממושמעים ויעילים מן ה"חלוצים", שהיו 
חסרי ניסיון ויכולת לעמוד בעבודה הקשה 
אג'נדה  בעלי  היו  החלוצים  והמפרכת. 
ואנטי-בורגנית,  סוציאליסטית  פוליטית 
גם  ולרוב  כפועלים,  לזכויותיהם  קנאים 
חילוניים קנאים ועוררו הסתייגות בקרב 
גילוי נאות הוא שכותב שורות אלו הינו נכדו של   1

הרב משה חייט שרעבי, מחבר השיר. השיר פורסם 
גם בתהודה תשע"א, גיליון מס' 27, בעריכת פלטיאל 

גיאת. 

העוסקים  כבטלנים  במושבות  האיכרים 
הָצפַת  לעבוד.  במקום  ב"פוליטיקה" 
הביאה  הערביים  בפועלים  המושבות 
להכרזת  בארץ  הציונית  התנועה  את  אז 
מלחמה בעד עבודה העברית. במצב דברים 
זה, השתלבו עולי תימן במושבות בהצלחה 
רבה והתחרו היטב בפועל הערבי. היותם 
נדודיהם  ובעלי משפחות מנע את  דתיים 
והגביר את נכונותם לסבול כל שכר, ואפילו 
יחס רע של חלק מן המעבידים לא הרתיע 

אותם, ובלבד שלא תיפגע פרנסתם.2 

פעילים  התחילו   )1909( תרס"ט  בשנת 
יבנאלי  שמואל  ובראשם  ציוניים, 
)ורשבסקי(, להצביע על כך שהתימנים הם 
הואיל  העברית  העבודה  למשבר  הפתרון 
הערבי  בפועל  להתחרות  ביכולתם  ויש 
במוסדות  שהתנהלו  בדיונים  בהצלחה.3 
הארץ- במשרד  ובראשם  הציוניים, 

רופין,4  ארתור  בהנהגת  ישראלי  ישראל 
יהודי  עליית  את  לעודד  הרעיון  התגבש 
ובמספרם  תימן, לשלוט באיכות העולים 
בהתחייבותם  העלאתם  את  ולהתנות 

להתיישב במושבות כפועלים. 

הטבעיים:  "הפועלים  דרויאן,  נ'  ראו  להרחבה   2

)תרע'ב-תרע'ד(",  עולי תימן בהתיישבות החקלאית 
יונה, תל-אביב תשמ"ד,  )עורך(, סעי  ש' סרי  בתוך: 
עמ' 210-195; ע' קמון, "בין אידיאולוגיה לתדמית: 
יחסה של תנועת העבודה לעליות מתימן", תימא, 7 

)2002(, עמ' 150-137.
למרחוק:  הרואה  קושניר,  ש'  עיינו  להרחבה   3

 ,1972 יבנאלי, תל-אביב  עלילה מחיי שמואל  פרקי 
עמ' 18-11.

הציונית  התנועה  את  ייצג  רופין  ארתור  ד"ר   4

מנהלית  האחראי  והיה  בארץ-ישראל  העולמית 
וציבורית על ההתיישבות הציונית בארץ בעת ההיא. 

שליחות יבנאלי לתימן
לאחר חודשים רבים של דיונים והתלבטויות, 
לתימן.  יבנאלי  שמואל  את  לשלוח  הוחלט 
את  תימן  ליהודי  להביא  הייתה  משימתו 
בשורת בניין ארץ ישראל והקמת המושבות, 
ולהשתתף  לארץ  לעלות  להם  ולקרוא 
שהקריאה  היו  אכן  התנאים  בבניינה. 
שיימצא  למי  רק  יופנו  לעלייה  והסיוע 
בחקלאות  קשה  פיזית  לעבודה  מתאים 
ולמי שיתחייב מראש להתיישב בכל מקום 

שהמשרד הארץ ישראלי יורה לו.
בכסלו תרע"א )דצמבר 1910( יצא שמואל 
שליחות  של  במסווה  לעדן  מיפו  יבנאלי 
הכהן,  קוק  אברהם  הרב  מטעם  דתית 
יהודי תימן  אשר ביקש ללמוד על מנהגי 
נמסר  זה,  לצורך  שונים.  הלכה  בתחומי 
שכתב  שאלות   26 ובו  שאלון  ליבנאלי 
השונות  בקהילות  הדין  ובתי  קוק,  הרב 
עליהן,  ולהשיב  להתכנס  התבקשו 
ולהחזיר את תשובותיהם באמצעות הרב 
שמו  עדן.5  קהילת  של  רבה  הכהן,  יצחק 
של יבנאלי במסע זה היה אליעזר בן יוסף, 
בן  משיח  את  תימן  ליהודי  שהזכיר  שם 
לפני  להופיע  עתיד  המסורת  שלפי  יוסף, 

משיח בן דוד. 
יבנאלי הגיע לעדן ביום ב בטבת תרע"א 
)2 ינואר 1911(, יצר קשר עם ראשי הקהל 
בעיר והקים לו שם בסיס פעולה לקראת 
התחיל  הראשון  מסעו  בתימן.  מסעותיו 
החסות  שבתחום  ובצ'אלע  בלחג  בטבת 
הבריטית. משם נכנס בראשית חודש שבט 
בראשית  שרעב(.  )שבמרכזו  תעיז  למחוז 
הפסח  את  ועשה  א-סדה  את  עבר  ניסן 
ושהה  לצנעא  הגיע  ניסן  בסוף  בד'מאר. 
בה ובסביבותיה עד תמוז תרע"א. אז חזר 
על  שנשלחו  העולים  קליטת  לצורך  לעדן 

ידו לעדן, ולשם התארגנות למסע נוסף. 
יבנאלי  נפגש  היהודיות  לקהילות  בהגיעו 
והנשיאים,6  הרבנים  הקהל,  ראשי  עם 

תשי"ב,  תל-אביב  לתימן,  מסע  יבנאלי,  ש'  ראו   5

עמ' 185; אהרן גימאני "תשובות חכמי תימן לשאלות 
הראי"ה קוק", בתוך ש' סרי וי' קיסר )עורכים(, הליכות 

קדם במשכנות תימן, תל-אביב 2005, עמ' 34-17. 
הרב  עמדו  בתימן  יהודית  קהילה  כל  בראש   6

והנשיא, שנקרא עאקל. 

שיר על שמואל יבנאלי ובשורתו, שרעב 1914
מאת טוביה סולמי
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עדכן אותם בדבר שליחותו הציונית ופרטי 
ומסר להם את שאלות  לעלייה  התוכנית 

הרב קוק.
למסע  מעדן  יבנאלי  יצא  תרע"ב  בטבת 
ובנסיכויות  )ביצ'א(  תימן  במזרח  שני 
אביאן,  חצרמוות,  חבאן,   - הרחוקות 
זנגיבר ועוד. בניסן תרע"ב שב לעדן, וחזר 

משם לארץ ישראל.

עליית יבנאלי
הייתה  יבנאלי  של  לשליחותו  התגובה 
מפתיעה, ועוד בטרם יצא מתימן התעורר 
הראשון  ממסעו  בשובו  גדול.  עלייה  גל 
למעלה  כי  לגלות  הופתע  לעדן  בתימן 
לארץ  במסעם  החלו  כבר  עולים  מ-600 
להגיע  מתכוונים  רבים  עוד  וכי  ישראל 
את  מכרו  רבים  הקרובים.  בחודשים 
רכושם ויצאו לכיוון עדן, ומשם - בתיווכו 
ישראל.  לארץ  המשיכו   - בתיווכו  ושלא 
בעלי אמצעים רבים הבהירו כי בכוונתם 
והתחילו  עצמאי,  באופן  אפילו  לעלות, 
להתכונן לעלייה: מכרו את רכושם, גבו את 

חובותיהם והתגבשו בקבוצות לנסיעה. 
במושבות  בעיקר  התיישבו  העולים 
למרבה הצער,  בעבודה חקלאית.  ונקלטו 
עוררה  במושבות  המוצלחת  השתלבותם 
ציוניים  חוגים  כמה  בקרב  בארץ  דאגה 
חששו  אשר  ואחרים,  סוציאליסטיים 
בפרנסתם  יפגע  מתימן  העולים  ריבוי  כי 
עקב  "החלוצים"  של  ובזכויותיהם 
התחרות על מקומות העבודה ועל תנאיה. 

הקפאת העלייה
הארץ  המשרד  החליט  מכך  כתוצאה 
ישראלי לבלום את גל העלייה, ובהוראתו 
 )1912( תרע"ב  בניסן  ב-י'  יבנאלי  שלח 
ליהודים  בה  וקרא  לתימן  איגרת 
יציאתם  את  לעכב  לעלות  המתכוונים 
)תרע"ג(.  הבעל"ט"  סוכות  חג  "אחרי  עד 
הוא הבטיח כי במועד המתאים תפורסם 
הארץ  המשרד  מטעם  חדשה  הודעה 

ישראלי על חידוש העלייה. 
הקפאת העלייה גרמה לזעזוע בקרב יהודי 
תימן, שחלקם כבר מכרו את רכושם ואת 
של  שונים  בשלבים  והיו  עבודתם  כלי 
מכך  נפגעו  מהם  ורבים  לעזיבה,  הכנות 
את  שקיבלו  מרגע  כן,  על  יתר  כלכלית. 
לארץ  העלייה  כי   - "הציונית"  העמדה 
מותרת ואין בה חשש "להחיש את הקץ" 

להם  נגרמה   - בפתח  והגאולה  הואיל 
יחמיצו  שמא  חששו  והם  גדולה  אכזבה 

את השעה.
מעטים מיהודי תימן התעלמו מאיגרותיו 
לארץ  בדרכם  לעדן  ויצאו  יבנאלי  של 
עזרה,  כל  ללא  לארץ  עלו  חלקם  ישראל. 
לפני  עוד  אחרים  רבים  זאת  שעשו  כפי 
שליחותו של יבנאלי ולפני הקמת המשרד 
והדרכה  לסיוע  זכו  ואחרים  הא"י, 
מיבנאלי, שלבו לא היה שלם עם מדיניות 
תימן  יהודי  רוב  לעומתם,  ההקפאה. 
הודעת  את  לב  בתום  קיבלו  ומנהיגיהם 
ההקפאה וצייתו לה מתוך תחושת אחריות 
וכניעות. חלקם ניסו לחזור לשגרת החיים 
הנזק  למרות  בתימן  חייהם  את  ולשקם 
שנגרם להם, והמתינו בקוצר רוח להודעה 
מלחזור  נמנעו  חלקם  העלייה.  חידוש  על 
כשהם  המזוודות",  על  ו"ישבו  לשגרה 

ממתינים להודעה המיוחלת.

איגרת ליבנאלי
משה  הרב  שכתב  השיר,  אל  ניגש  בטרם 
ה"הקפאה",  ועל  יבנאלי  על  חייט  זכריה 
נביא בזה דרישת שלום היסטורית מעניינת 
הכפרים  רבני  ששלחו  מכתב  בדמות 
יבנאלי  אל  וַאלְ-ְמזַאֵחן  אל-בעאדן  נגד 
באמצעות הרב יצחק הכהן בעדן, ובו הם 
מגיבים באכזבה על קבלת הכרוזים בדבר 

הקפאת העלייה עד סוכות. 
עת  שנת  חשון  כ"ח  תולד]ו[ת,  ששי  יום 

הזמיר הגיע7
תשובת ק"ק8 בעאדין ק"ק מזאחין

שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
ולמעלת  ולקראת  למול  מקע"י9  שי"ל 
הנשר הגדול אביר הרועים, יושב על טבור 
התורה והפלפול, לא יעצרנו גשם הקושיא 
עדינו   / תחכמני  בשבת  יושב  והתירוץ. 
צדק  מורה   / דאתרא  מאריה   / העצני 
כה"ר11  הוא  הלא  יע"א,10  עדן  דק"ק   /
הדיין המצויין ענותן כהלל / ראוי לגמור 
הי"ו  כ"ץ  יצחק  כמ"ו12   / הלל  את  עליו 
הר"י13 בכה"ר הדיין המצויין רב הפעלים 
בנהרא  וטבל  ונחת  דברדא  גזזי  דתבר 

תרע"ג.  7

קהל קדוש.  8

שלומך יסגי לעלמין מן קדם עתיק יומין.  9

דקהילת קודש עדן, יכוננה עליון אמן.  10

כבוד הרב.  11

כבוד מורנו ורבנו.  12

הרב יצחק.  13

יצחק  מ"ו  ה"ה  הוא  דאוריתא14הלא 
אני  באתי  ידידי  מאחד"שו16  נע"ג.15  כ"ץ 
במכתבי זה אל מול כבודך. ונודיע לאדוני 
קדשינו  למחנה  שבא  השליח  בעבור 
מאצלכם וממעלת כבודכם, ובידו מגילות 
האלה  האנשים  שלשת  בחתימת  שניות 
מ"ר אליעזר ]בן יוסף[, וגם הגביר יהושע 
פלדמן ועליהם חתימת רב ואב"ד דק"ק17 
יפו והמושבות אברהם בן יצחק כ"ץ קוק, 
ידו ממש בידי  וגם אזהרת אדוני כתיבת 

גם  בעינינו  ואז  נתן.  בן  משולם  השליח 
ויתר  ליבנו  ויחרד  שמענו  ובאזנינו  ראינו 
לנו  היה  גדולה  ועצבון  ודאגה  ממקומו, 
מאד על שמכרו בתיהם וכל כליהם ופזרנו 
את כל מחמד עינינו בזול ולא ביוקר. אבל 
זו לטוב. ומצד דבריכם הם  וגם  תלי"ת18 
דברי חכמים כגחלי אש מאירים ומזהירים 
יזהירו כזהר הרקיע. ועכשיו קבלנו את כל 
דבריכם מראש ועד סוף ויהיו לנו למשמרת 
/ כמו המן בתוך הצנצנת / עד אשר יגיע 
אמת  מגילות  איזה  כבודכם  ממעלת  לנו 

הגדול  בנהר  וטבל  וירד  הברד  חתיכות  ששיבר   14

נהר התורה )על-פי ברכות יח ע"א(.
השם הטוב מורנו ורבנו יצחק כהן צדק נוחו עדן גן.  15

מאחר דרישת שלומך וטובתך.   16

ואב בית דין דקהילות קודש.   17

תהילה לה' יתברך.   18
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אז  זכינו  לא  ואם  ברנה.  לציון  נעלה  ואז 
נשב לבטח / ואל אלהינו כי ירבה לסלוח 
/ עד יבא גואל צדק. ואז נעלה כולנו יחד 
משיח  פני  ולראות  לזכות  בפנים  פנים 
ושלום  אכי"ר,19  גואל  לציון  ובא  צדקינו. 

על ישראל.
כה דברי הצעיר קל הקלים / נבזה וחדל 
אישים / צעיר הצעירים/ עפר רגלי חכמים/ 
 / ותלמידיהון20  רבנן  קמי  קידה  מחוי 

ושותה בצמא את מיליהין.

הצעיר והב סעיד ס"ט
הצעיר שמואל רצ'א ס"ט

הצעיר והב יעקב21 ס"ט
הצעיר כלף והב ס"ט

הצעיר מוסא יחיא ס"ט
הצעיר פנחס והב ס"ט

הצעיר יהודא חסן ס"ט
זאת ועוד, שבא השליח מכפרי שרעב ואמר 
להם  ונתן  הכפרים  כל  את  שעברו  לנו, 
האגרות הדפוסים והכתיבת יד אדוני מ"ו 
יצחק בן מ"ו יצחק כ"ץ, ולא קיבלו ממנו 
השליח  ממנו  ביקש  כן  על  חכמים.  דברי 
ולעדות.  ולראיה  לזכו  בידו  השיטות  אלו 
ואני הצעיר הח"מ כתבתי וחתמתי כאשר 

אמר אלי ושלום על ישראל.
הצעיר סאלם אברהים22 ס"ט23

איגרת זו, שנשלחה לרב יצחק הכהן בעדן 
סאלם  הרב  בידי  נכתבה  יבנאלי,  בעבור 
הרבנים  בשם  כערור(  )שרעבי  אברהים 
בחשוון  כח  שישי,  ביום  עליה  החתומים 
תרע"ג )8.11.1912(. האיגרת משקפת את 
הקהל,  ראשי  של  המדוכדך  רוחם  מצב 
הדין,  את  לקבל  בתחילה  סירבו  אשר 
כי  ונראה שכותב המכתב שכנעם לאשר, 
הם מקבלים את הדין ויעכבו את יציאתם 

אמן כן יהי רצון.  19

קד קידה לפני חכמים ותלמידיהם, לשון הקטנה   20

וצניעות.
והב יעקב חיגאשי מַאלְ-ְמזַאֵחן; כלף והב בן והב   21

שרעבי מַאלְ-ּבְעַאֵדן, והוא גיסו, אחי אשתו של מורי 
חייט  זכריה  משה  מארי  הוא  יחיא,  מוסא  מוסא; 
שרעבי, מחבר השיר הנדון במאמרנו והיה חבר בית 
והב כהן, מַאלְ-ּבְעַאֵדן; מארי  ַאלְ-ּבְעַאֵדן; פנחס  דין 
צ'וביירי  חסן  יהודה  למארי  והכוונה  חסן,  יהודא 

שהיה קשור לַאלְ-ְמזַאֵחן; 
מארי סאלם בראהים כערור, היה אב בית דין   22

רוב  על  וכתב  בביתו  התארח  ויבנאלי  ַאלְ-ּבְעַאֵדן, 
עושרו ואישיותו המיוחדת, וראה יבנאלי עמ'. 

ואפר. על  סיין טין, לשון הקטנה ומשמעו עפר   23

האיגרת וניתוחה ראו י' רצהבי, במעגלות תימן, תל 
אביב תשמ"ח. עמ' 296-295.

עד אחרי סוכות, בהמתינם להודעה.
על  ההבטחה  קוימה  לא  הצער,  למרבה 
חידוש העלייה "אחרי החגים", וביוני 1914 
והמצב  הראשונה  העולם  מלחמת  פרצה 
נשתנה מיסודו. תקופת המלחמה נקראה 
ַאלְַּבנְד"  "ַסנַת  בשם  שרעב  יהודי  בפי 
קשה  תקופה  הייתה  וזו  ההסגר(,  )שנת 
ליהודיה.  שבעתיים  וקשה  לתימן,  מאוד 
רבים מהם סבלו חרפת רעב עקב ההסגר, 

המלחמה ושנות בצורת רצופות. 
על אלה נוספה בשנים 1919-1918 "מגפת 
המגפה  שהייתה  הספרדית",  השפעת 
הערכות  ולפי  ה-20  במאה  ביותר  הקשה 
הפילה בין חמישים למאה מיליון חללים 
במסורת  ידועה  זו  מגפה  העולם.  ברחבי 
יהודי שרעב בשם "ַסנַת ַא-ְרְחַמה", כלומר 
"שנת הרחמים", בלשון סגי-נהור. במהלך 
המלחמה והמגפה מתו ברחבי תימן אלפי 
בני אדם, וכפרים רבים נתרוקנו מיושביהם. 
במקומות רבים קברו את המתים בקברות 

אחים, חלקם בלא תכריכים. 
לעלייה  שנרשמו  יהודים  מאותם  רבים 
זה  זמן  בפרק  בתימן  נִספו   1911 בשנת 
יצחק  אבי,  אבי  ובהם  "ההקפאה",  עקב 
סאלם סולמי עם שניים מצאצאיו; סבה 
שמחי  שלום  בן  שלום  מארי  אשתי,  של 
נרשם  אשר  א-צ'אלע,  שבאזור  מגחאף 
ונדחה;  קהילתו  מבני   97 עם  לעלייה 
וכותב האיגרת הנ"ל בעצמו, מארי סאלם 
בראהים כערור מנגד אל-בעאדן שבשרעב 
רבים  ועוד  ב-1911,  יבנאלי  עם  שנפגש 

אחרים. 
עם תום מלחמת העולם הראשונה נשתנה 
השתחררה  תימן  התיכון.  במזרח  המצב 
משלטון התורכים ועברה לשלטון האמאם 
יחיא, שלאחר מכן אסר על יציאת יהודים 
ממנה. ארץ ישראל עברה לשלטון הבריטים 
שהטילו פיקוח על העלייה לארץ, והעניקו 
לסוכנות  עלייה  רישיונות  של  מכסה 
ליהודים  אותם  שתחלק  כדי  היהודית 
הרישיונות  מן  מעט  רק  העולם.  מרחבי 
יועדו בתקופת המנדט ליהודי תימן. עקב 
לעמוד  היהודית  הסוכנות  יכלה  לא  כך 
העלייה  חידוש  על  להודיע  בהבטחתה 

מתימן, גם לו רצתה לעשות כן. 
לאחר   ,1949 באמצע  רק  דבר  של  בסופו 
שהאימאם  ולאחר  ישראל,  מדינת  קום 
אחמד נתן את הסכמתו ליציאת היהודים - 
קראה ממשלת ישראל ליהודי תימן לעלות 

בהמוניהם  זאת  עשו  והם  ישראל,  לארץ 
במסגרת עליית "על כנפי נשרים". 

הרב משה זכריה חייט
הרב משה זכריה חייט )מוסא יחיא כ'יאט 
שרעבי( זצ"ל נולד בנגד ַאלְ-ּבְעַאֵדן שבשרעב 
בשנת תרל"ה )1875( בקירוב. היה תלמיד 
חכמים ואיש רוח הבקי בקבלה ובמדרש. 

לפרנסתו  עסק 
בחייטות ובכתיבת 
עם  נמנה  סת"ם, 
הקהילה  ראשי 
בית  חבר  ושימש 
בעירו.24  הדין 
עלה   1925 בשנת 
בשכונת  וגר  לארץ 
ברח'  התימנים 
בתל-אביב.  בלפור 
עבר   1927 בשנת 

לגור בשכונת מחנה יהודה בפתח-תקווה, 
יחד עם בנו, דוד משה חייט שרעבי, ועם 
קבוצת משפחות גדולה מעולי שרעב. בעת 
הרוחני  למנהיגם  חייט  הרב  נחשב  ההיא 
ובנו  הוא  תקווה.  בפתח  השרעבים  של 
בפתח  קלישר-צפון  שכונת  ממייסדי  היו 
של  הכנסת  בית  את  בה  והקימו  תקווה, 
המקובלים. הרב היה חסיד גדול של בניין 
תלמידיו  ואת  ילדיו  את  ועודד  הארץ, 
להתיישב במושב אלישיב שהוקם ב-1933, 
ולהקים את שכונת התקווה בשנת 1936. 
לגור  הרב  עבר  החמישים  שנות  בראשית 
ימיו  בשכונת התקווה בתל-אביב. בערוב 
עבר לגור במושב אלישיב, שם נפטר ונקבר 

בכ"ו בחשוון תשט"ו )1955(. 
הרב כתב שירים והשתייך לדור הביניים 
קום  לפני  בארץ  תימן  יוצאי  בשירת 
מדרשים  כבעל  יותר  נודע  אבל  המדינה, 
מדרש  ספרי  שלושה  כתב  ומקובל. 
משה"  "ימין  השם",  "אהבת  וליקוטים: 
בכתב-יד  עדיין  כולם  שר-חי",  ו"ילקוט 

במחנה יהודה. 
הקשר בין המשורר מארי משה )מוסא( 

חייט ויבנאלי
ב-ז' באדר תרע"א ביקר יבנאלי באזור ַאלְ-
נַגְד  המרכזי  בכפר  וָשבת  בשרעב  ּבְעַאֵדן 

גילוי נאות הוא שהרב משה זכריה חייט שרעבי   24

זצ"ל היה סבי, אבי אמי. השיר שנמצא בעיזבונו טרם 
פורסם, ותודה לד"ר יהודה עמיר ולאיתמר פנחס על 

עזרתם בתרגום השיר. 
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ַאלְ-ּבְעַאֵדן,25 שם נפגש עם ראשי הקהילה: 
דהוד  )שוכר  דוד  יששכר  הקהילה,  נשיא 
)כערור(  בראהים  סאלם  מארי  שמעוני(, 

ומארי משה זכריה חייט שרעבי.26 
בשבת התקבצו עשרות יהודים מהכפרים 
את  ושמעו  שבת,  שבתחום  הקרובים 
ועל  ישראל  ארץ  על  יבנאלי  של  דרשתו 
העלייה. יבנאלי מסר לרבנים את שאלות 
הדין  בתי  את  לכנס  וביקשם  קוק  הרב 
התשובה  איגרת  בצוותא.  עליהן  ולענות 
הרב  בכתיבת  נשלחה  קוק  הרב  אל 
סאלם בראהים כערור, ובין החותמים על 
מזאחן(  )ואל  ַאלְ-ּבְעַאֵדן  מנגד  התשובות 
חייט  )משה  יחיא  מוסא  הרב  גם  היה 

שרעבי(, משוררנו.27
קריאתו של יבנאלי ליהודי שרעב לעלות 
שנים  שכבר  משום  בהתלהבות,  נענתה 
אחדות לפני יבנאלי )ב-1908 בקירוב( עלו 
משפחות אחדות מאזור זה לארץ ישראל, 
כפי שמעיד יבנאלי עצמו. גם באזור אל-

הזריזים  גדולה:  התעוררות  קמה  בעאדן 
התארגנו ויצאו לעדן ומשם לארץ ישראל, 
רכושם  את  למכור  התחילו  אחרים 
ולהתכונן לנסיעה, ואילו אז נאלצו לבטל 
עיניים  ונותרו ממתינים בכיליון  נסיעתם 
להודעת יבנאלי על ביטול גזירת ההקפאה, 
שנכתב  הבא,  בשיר  המשורר  שמעיד  כפי 
העולם  מלחמת  פרוץ  ערב  הנראה  ככל 

הראשונה בשנת 1914. 
השיר עצמו כתוב על-פי סדר א"ב בערבית-

לתרגמו  השתדלתי  שרעבי.  בניב  יהודית 
בבתים  לתוכן.  הנאמנה  שוטפת  לעברית 
כבוד  האחרונים של השיר חלק המשורר 
לאביו ושיבץ בראשיהם את השם זכריה. 

בתחילה ניסה המשורר לשמור על החריזה 
לאורך כל השיר, אך בלהט רוחו ויתר על 

החריזה, וכן נהגנו אנו.

על פי עדותו של יפת נתן שרעבי, תושב אלישיב,   25

שהיה חתנו של מארי משה זכריה. ב-1981 במלאות 
70 שנה למסעו של יבנאלי, סיפר יפת נתן על ביקורו 
של יבנאלי בכפרם נגד אל-בעאדן, כאשר הוא כילד 
לפי  נכח באסיפה שהתכנסה בבית הכנסת הגדולה 

בקשתו של יבנאלי. 
ראו יבנאלי )לעיל הערה 4(, עמ' 91 ו-141. את   26

מארי סאלם אבראהים הוא מזכיר בספרו עמ' 141, 
זכריה  ומארי משה  דוד שמעוני  לגבי יששכר  ואילו 
חייט שרעבי, הפרטים נודעו לכותב המאמר משיחות 

עם זקני הקהילה בשנת 1981.
האיגרת שנשלחה ליבנאלי ולרב קוק מנגד אל-  27

)לעיל  רצהבי  י'  ראו  שבשרעב,  וַאלְ-ְמזַאֵחן  בעדאן 
הערה 5(, עמ' 296-295.

שיר על מסעות היהודים בשנת תרע"ב נׁשיד עלא ׁשידאד אל-יהוד בׁשנת תרע"ב 

ֲאַׁשּבֵַח לֵָאל ַהּטֹוב, ֲאֶׁשר ַמלְכּותֹו לְֵאין ֵקץ, אוסבח אילאהי אל-גייד מולכהו בלא תחדיד, 
ִמְתַחּדֶֶׁשת ּבְכָל יֹום וָיֹום, ֱהיֵה נָא ּבְעֶזְִרי: פז' כול יום ביומו גדיד וכון בעוני: פז' 

ַאָּתה ֵאלִי ַהּיֹוֵדעַ, ּבְכָל ֲאֶׁשר ָקָרה וְֵאַרע, אנת יא אללה דארי, בכול מא קאד גורי, 
וְִסבְלִי עַד ָאן יַּגִיעַ, ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ִׁשבְִרי: פז' כם שא יכון צברי, עלא האדא אל-הואני: פז' 

ּבְלִי רֹועֶה נְִהיֵיִתי, ּבְֵתיָמן עַד ּבֹוׁש ִחִּכיִתי,  בקית בלא ראעי, באל-ימאן מוראעי,  
ָמַתי יִָּׂשא ַהּכָרֹוז ּבְׂשֹוָרִתי, ָאׁשּוָבה ֶאל ְמקֹוִמי: פז' מתא ידעי אל-דאעי ארגע מכאני: פז' 

ַּבְּתִחּלָה ִהּגִיעְַתנּו, ֵאל ַרחּום, ִאּגֶֶרת ִמְּׁשנֵי ָהִאיִׁשים,  בלגנא יא רחום, כ'ט אתניין קחום, 
יֹום טֹוב ּוָמאִרי נַחּום,1 ֲאֶׁשר עֹוְררּו ָּבנּו ִּתְקוֹות: פז' יום טוב ומורי נחום, גרו לנא אל-סוהני: 

ּבְִעְקבֹוָתם ָּתַקע ׁשֹופָר, ָהָרב ַאבְָרָהם קּוק ָסַבר,2 בעדהם צ'רב אל-בוק, חכם אברהם קוק, 
לְהֹוִציא ִמן ַהִּמְדָּבר, ֶאת ּכָל זֶַרע ָהִעבְִרי:  צ'ן אנה שיסוק, גמיע אל-יהודאני: פז' 

ּגִּבֹוֵרי ַהּזְָמן, הּוא וִיהֹוֻׁשעַ פֶלְְדָמן3, גבאביר אל-זמאן, הוא ויהושע פלדמן, 
יָגֵן עֲלֵיֶהם ָהַרֲחָמן, ִמן ַהָּׂשָטן ָהֲארּוִרי: פז' חווטתהם באל-רחמאן, מן אל-שר אל-שיטאני: פז' 

ּגַם ֵאלֵינּו ָׁשלִיַח ִהּגִיעַ, ָאדָם ָחכָם וְיֹוֵדעַ,  גא לנא טאייף, שכצן עארף,  
ֱאלִיעֶזֶר ּבֶן יֹוֵסף הֹוִדיעַ,4 נָא ִׁשְמעּו ּדְָבִרי: פז' אליעזר בן יוסף, קאל אסמעוני: פז' 

 
יֵׁש ִעִּמי ּכְָתִבים, ֵמֵאת ַּתלְִמיד ֲחכִָמים,  דא מעייא כוטוט, מן ענד רוגל מציוט,  

ָּבֶהם ְׁשֵאלֹות ּוְדָבִרים, יְסֹודֹות ּדִָתי וְִספְִרי: פז' בהם סואל שורוט, ארכאן אדיני: פז' 

ֲהָתִבינּו ָּבֶהם, ִׁשלְחּו לִי ְּתׁשּובֹוֵתיכֶם הל תערפו פיהם, האתו לי גואבהם,  
ִמּיָד עָנָה עֲלֵיֶהם, ִאיׁש ּדָת ּוָמאִרי:5 פז' ת'ם גווב עליהם, רוגולן דייני: פז'  

 
וְִסּפֵר ֶשַרִּבים ַהּיְהּוִדים, ֶׁשִּבגְבּולֹוֵתינּו חֹונִים וזאד עאד אל-יהוד, אלד'י בהאדי' אל-חודוד,  
ּפָנּו לְעֶזְָרה ּבְַתֲחנּונִים, ַהּנִָׁשים וְַהּזְכִָרים: פז' רצדה פי אל-סנוד, ד'וּכור ואונת'אני: פז' 

נִזְּדַָרז וְיַָרד ִמּכָאן, וְָהלְַך ֶאל ַהְּסִפינָה, זאל מן הונא, וד'הב אל-ספינה,  
וְָקַבע ֶהְסּדֵר וְַתָּקנָה, לִכְנִיַסת ַהּיְהּוִדים: פז' ונאל לה מחסינה, בי דכול אל-יהודאני: פז' 

ִחיׁש ּפַָתח ְׁשעִָרים, ָאַמר ּבֹואּו, ֲחִביִבים  חאלן פתח אל-באב, קאל ידכולו אל-אחבאב,  
ַאף ִצּפָה לְהֹוָקָרה, ִמְּׁשלּוֵמי ֱאמּונִים: פז' זאד אחתמל ת'ואב, נצף אל-מסלומאני: פז' 

ִמּנָה ּבְעֲֶדן נִָציג, לְַמעַן ַהּיֹוצְִאים לַַּמָּסע, טרח פי עדן וכיל, למן שד אל-רחיל,  
יֹוֶרה לֶָהם ַהּדֶֶרְך, ִּבְסַבְך ַּתָּקנֹות וְֻחִּקים: פז' יכון להו דליל, פי אל- קואניני: פז' 

ּבְיֹום ִמן ַהּיִָמים, ִהְתּגְַּׁשמּו ַהּדְָבִרים, יומן מן אל-איאם, אתחקק אל-כלאם,  
וְֵהִפיצּו ֶאת ַהּבְׂשֹוָרה, לְכָל ַאֵחינּו: פז' ובלגו אל-אעלאם, לכול אל-אכווני: פז' 

יום טוב צמח )1939-1869( היה איש חינוך בחברת "כל ישראל חברים, שנשלח על ידה ב-1910 לתימן   1

ככל  הכוונה,  נחום  מורי  בצנעא.  מודרני  ספר  בית  להקמת  אפשרות  ולבדוק  שם  היהודים  חיי  את  לחקור 
הנראה, למארי יחיא נחום, )1963-1880( שהיה נציג בית הדין בצנעא לפיקוח על השוחטים ובודקים ברחבי 

תימן. י' טובי וש' סרי )עורכים(, ילקוט תימן, תל-אביב 2003.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שישב בעת ההיא ביפו ושימש כרב המושבות והישוב העברי.   2

יהושע פלדמן, הוא הסופר יהושע פלדמן-רדלר. מזכיר המשרד הא"י המקורב לתנועת "המזרחי" ויוזם השליחות   3

העולים  לקליטת  גם  קשור  והיה  תימן,  עולי  של  רשימה  מטעם  הראשונה  הנבחרים  באספת  ציר  היה  יבנאלי.  של 
בארץ. 

אליעזר בן יוסף היה כינויו של שמואל יבנאלי בעת מסעו בתימן.   4

מכאן אנו למדים כי רבני נגד ַאלְ-ּבְעַאֵדן אכן השיבו לשאלות הרב קוק.  5
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ּכָל ַהּיְהּוִדים ִקּבְלּו, ָאְמרּו ֶׁשּיַעֲלּו, כול אל-יהוד טאעו, קאלו שיטלעו,  
ֵהֵחּלּו וַּיַעְִּפילּו, ֶאל עֵבֶר ִצּיֹון: פז' בדאו יגזעו, לא-נחו ציוני: פז' 

ִמֶּׁשֵהֵחל ַהַּמָּסע, ּכָל ַהּדְָרִכים ָמגֹור, לומן חאל אל-שידד, כאנו אל-טורק הידאד,  
ּבְֵאיָמה נְִמלְאּו וְַהּכֹל ּבְפַַחד וֲַחָרדֹות: פז' ּבְַקת כול בכוף ורוהבאני: פז' 

לָָּמה ָרגְׁשּו יְִׂשָרֵאל, ְׁשֵאלּונּו יְִׁשָמעֵאל, מא שאן האד'א אל-סבב, סאלונא אל-ערב,  
ָאַמְרנּו זֶה ֵמָהֵאל, ׁשֹוכֵן ַהְּמרֹוִמים: פז' קולנא - האדא שי מן אל-רב, עאלי אל-שאני: פז' 

נְִׁשַמע קֹול ַהְּמַבֵּׂשר, יְהּוִדי ֹלא יִָּׁשֵאר, נאדי אל-מונאדי, לא יבקא יהודי,  
ִּכי ִּבְרצֹונֵנּו נֵלְֵך, וְֹלא יְעַּכְבֵנִי צֹוְרִרי: פז' קד אנא עלא בודי, ולא חד יעתרצ'ני: פז' 

ָסרּו לְַדְרּכָם ֲחבִֵרים, וְָאנּו נֹוַתְרנּו ֵמָאחֹור, סארו אצחאבנא, ואחנא תבקינא,  
ְמַקּבְִצים ְרכּוֵׁשנּו, לְִקַראת ַהיְִציָאה וְַהֵּמרֹוץ: פז' נלם אמואלנא, לא בעד אל-מגראני: פז' 

ִסיעָה ֵמִאָּתנּו ַרק יָצְָאה, ּוכְָבר ָאְמרּו ֵאין ָּבָאֶרץ ִּפּנָה,  סאפרו גמאעה, קאלו מא תיואסעה,  
ַּבְּטלּו ֶאת ַהַּמָּסע, הֹוִדיעּו ּבְֹראׁש חּוצֹות:6 פז' בטילו אל-גזעה, צדר בחוגראני: פז' 

עֹוד ָאנּו ְמלֵֵאי ִרגְָׁשה: ִעזְבּו ֶאת ַהַּתְדֵהָמה, עאד אנא בגושה, כלו אל-מודאהשה,  
עַד ַאַחר ַהֻּסּכֹות, ָאּנָא לִי ַהְמִּתינּו : פז' לא בעד עיד אל-עורשה, אשתהי תמהלוני: פז' 

ָאנִֹכי נֹוַתְרִּתי עָצּוב, וְַהּלֵב נְִמלָא ַרעַד, פני בקית מכרוב, ואל -קלב בקא כמא אל-רועבוב, 
ִמּתֹוכְנֹו ֶׁשל ַהִּמכְָּתב, ֲאֶׁשר ִהגִיעָנִי: פז' מן וצף אדא אל-מכתוב, אלד'י אתאני: פז',  

ֶחלְָקם ָׁשלְחּו: עָֹלה נַעֲלֶה! נִבְְטָחה ּבֵאלֹוֵהינּו, צדרו אל-בעץ' שנדכל, הכא פי תווכל,  
ֵמעֵֶׂשב ַהָּׂשֶדה נֹאכַל, ַאְך יַעֲֹלז לִּבֵנּו: פז' מן אל-עושוב שנאכל, וקלבנא האני: פז' 

ּבְכַּוָנֵָתנּו לָלֶכֶת, ַּבֲאֶׁשר נַּגִיעַ נֲַחנֶה, קצדנא נסרח, אין מא נצל נטרח,  
נָלּונָה ַּבָּׂשדֹות, עַד ָהֵאל יְַרֲחֵמנּו: פז' נסכן פי אל-ציראח, לא חאל מא ירחמני: פז' 

וְַהַּמעֲנֶה ֲאֶׁשר ָחזַר ֲאלֵיֶהם, ֹלא זֹו ּדֶֶרְך ַהּיָָׁשר, ריגע להם אל-גואב, האד'א מהו צואב,  
ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵסבֶל ָרב, ֵהן זֶה ֹלא יְנֵַּקנִי ֵמַאְחָריּות: פז' שיתעד בו עד'אב, האד'א מה יבריני: פז' 

ְקחּו ָאְרּכַת ָׁשנָה, ָאַמר ּבְכֵנּות ּבְַהבְָטָחה, של מוהלת סנה, קאל חסב אל-אמאנה,  
ִמּיָד ּכֲַאֶׁשר יְִתַּבֵהר - יָבֹוא לָכֶם ָהאֹות ִמֶּמּנִי: פז' חאל מא יצח כוהנה )?(, לכם באדי מני: פז' 

ַאזְָהַרת ּבֵית ִּדין עֲַדן ָהיְָתה, ַאל ָּתעֵזּו לָלֶכֶת, תחדור בית דין עדן, לא תסירו אבדן,  
ֹלא ֲאַקּבֵל ִמּכֶם ִאיׁש, ּבְֶטֶרם ִמִּצּיֹון יְִׁשיבּונִי: פז' פלא אקבל אחדן - קבל מא יגבוני: פ' 

ַהְרּגִיעּו ֶאת ַהְּׁשִאיפָה, ִהּזֲָהרּו ִמן ַהּפְזִיזּות,  סאהילו אל-נייה, חדרנא ענייה,  
עַד ּגְבּול ֲחֵמׁש ֵמאֹות, ּבְָׁשנָה יַּגִיעּונּו: פז' גומלת כ'מס מייה, בסנה יחודוני: פז' 

ִמן ָהֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ָׁשבּו, ּכָל ַהּיְהּוִדים נְִסעֲרּו, מן אלד'י ריגעו, כול אל-יהוד המעו,  
ּובְעֵינֵיֶהם ֶׁשּדְָמעּו, ִקּבְלּו ֶאת ּגְזַר ַהִּדין: פז' ואל-עיון ידמעו, ודעו אל-אדאני: פז' 

ָׁשֹלׁש ָׁשנִים ּכָלְָתה נַפְֵׁשנּו, אּולַי יָבֹוא אֹות, גלסנא ת'לאת סנין מוקאדי, כינא יגי באדי,  
ִאיׁש ֹלא ָּבא ֵאלֵינּו, וְִאיׁש ֹלא ִּבֵּקׁש אֹוָתנּו: פז' לא אחד אגא ענדי, ולא מן עאד טלבני: פז' 

אּולַי ֵאלִי ָרָצה ּפָעֳלָם, וְֵאין ּבְלִִּבי עֲלֵיֶהם, הל רצ'י אללה ענהם, ולא מא אנקד עליהם,  
יְבְֹרכּו עַל ַמֲאַמּצֵיֶהם, וְָהֵאל יְפַּצֶה אֹוִתי: פז' קד ילב עאן גהדהם, פא אללה שא יעווצ'ני: פז' 

נְַבֶּקְׁשָך ֵאלִי ְסלִיָחה, עַל ֹקצֶר ָהרּוַח וְָהַאכְזָָבה, פנסאלך ועז אל-גירה די פי, תסמח ותעאפי,  

כוונתו לאיגרת שהפיץ יבנאלי בתימן בניסן תרע"ב ובה נאמר כי על יהודי תימן לדחות את יציאתם מתימן עד אחרי חג הסוכות תרע"ג.  6
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ּכַּנְִרֶאה ֹלא ִהּגִיעָה עֵת גְֻאּלָה, ֶׁשֻהבְְטָחה לִי: פז' ועדנא עאד מא ופי, במא קד ארכּני: פז' 

עֹוד ִהּגִיעּונּו ֵהִדים, ֲאִפּלּו ֵמִאְסַטְמּבּול זאד וכב לנא אל-בוהלול, חיתא מן אצטמבול,  
וָאַמְרנּו ִהּגִיעָה ְׁשעַת ָהָרצֹון, אּולַי עַָּתה יַזְִמינּונִי:  קולנא קד היא יום אל-קבול, הם שא יעזימוני: פז' 

ּכַָּמה ַאּלִין עָלֶיָך, ֵאלִי, עַל זֶה ַהַּמעֲֶׂשה ַהַּמפְלִיא,  כם שא אשכי עליך יא רבי, בהאד'י אל-קצה אל-עגיבי, 
ּבְָאְמְרָך: ּבְַטח ִּבי, ּכְִמצְוַת ָאדָם יְֵרא ָׁשַמיִם: פז'  חיישאך עאד תרכן בי, כוצא עלא אנסאני: פז' 

ָרִאינּו ּבְִהְרהּוֵרינּו ִּכי זֹו ַהּגְזֵָרה,  ראינא בפכרנא מא ד'א אל-קצ'א,  
אּולַי מֹועֲֵדנּו ּכְָבר ָחלַף, וְגֹוֲאלִי ִמְּמקֹומֹו ֹלא אֹוֵתת, וזאד מיעאדנא קד מצ'א,  

וְֹלא ֲאהּוִבי ְקָרַאנִי: פז' והוא מכאנה מא איצ'א, ולא כילי דעאני: פז' 

הֹוי ַרעְיֹונִי, לָָּמה ּבֹוֵׁשׁש, ּכָכָה עֹפֶר ָהַאּיָלִים, יא פכרי למא אבטא, הכא צ'בי אל-וטא,  
ּגַם ִאם יֵׁש ִּבי ֵחְטא, ֶאְׁשָאלְָך ְסלַח לָנּו: פז' חיתא ולא פי כטא, אסאלך תוסאמחני: פז' 

ָהָבה ְׁשלַח ַרֲחֶמיָך, עַל ּכְלָל עְַּמָך יְִׂשָרֵאל, הייא תובלג רחמתך, גומלה עלא גמיע אומתך,  
ִּבְמֵהָרה ְּתִׁשיבֶּנּו לַעֲבֹודְָתָך, ֵאלִי, ְמאֹור עֵינִי: פז' סריע תרידנא לטעתך, אילאהי נור עיני: פז' 

ַחּנּון לְִׁשֵאלֹוֵתינּו ָהֵׁשב, ָהֵׁשב לָנּו ֶאת ָהָאהּוב, חנון לי סואלנא תגיב, ארסל לנא אל-חביב,  
יֹוִפיעַ וְיִָחיׁש ְמֵהָרה, יְַבְּׂשֵרנּו ּבְׂשֹוַרת ֱאֶמת: פז' יצל ויסרע פי קריב, יובשרנא בשארת חקאני: פז' 

ֵאלִי, ּבְנֵה ִמְקּדֵָׁשנּו, וְַקּבְצֵנּו ִמן ַהּגֹויִים, יא רב תבני למקדסנא, ותגמע לי שמלנא,  
ִּביֵדי ְמִׁשיֵחנּו, ֲאדֹון ַהּבְׂשֹוָרה: פז' עלא יד מסיחנא, סיד אל- חיסאני: פז' 

ּכָל יֵָמינּו ּכָלּו, וְָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְרצֹונְָך, טול אל-זמאן אייצ'א, קאצד אנא מנך ריצ'א,  
עַל עֲוֹונִי ֲאֶׁשר עָָבר, ָאּנָא ְסלַח לִי: פז' עָאן וזרי דיקי מצ'א, אנך תעפי עני: פז' 

ָּתם ַהִּׁשיר וְיָבֹוא ָׁשלֹום, עַל זֶַרע ַהּנְִדיִבים, תם ואל-סלאם כיתאם, יכץ נסל אל-כיראם,  
ּוִבְמיָֻחד עַל ַהֲחכִָמים, עַּמּוֵדי ָהֱאמּונָה: פז' אנא אנא אנא: וכוצה אל-עולאם, אלד'י הם אימאני: פז' 

ַמּצָה ְׁשמּוָרה
מאת מנחם מ' פאלק

ִאָּמא עְָׂשָתה ּכְִביָסה יָדָנִית עַל ֶקֶרׁש ַהּכְִביָסה
ִעְמלְנָה ֶאת ַהּכְָבִסים

ּגֲִהָצה וְִסּדְָרה ַהּכֹל ַּבָּמקֹום.

ַאַחר-ּכְָך ִהיא נְִּקָתה ָאָבק
וְנְִּקָתה ֵׁשנִית ּוְׁשלִיִׁשית

ּכְֵדי ֶׁשַהּכֹל יַבְִריק
עַד ֶׁשַאָּבא יָׁשּוב ֵמעֲבֹודָתֹו

ַּבּכְפָר ַהָּׁשכֵן,
יְִתַקלַח

וְיֵֵׁשב ֶאל ַהֻּׁשלְָחן.

עַל ִּכְּסאֹו ָהיָה ֻמּנָח ּכַר ּבְִצִּפית
ַמבְִהיָקה ּכֶַּׁשלֶג
עָלֶיָה ִהְתיֵַּׁשב.

ּבְכֵלִים ֻמכְָסִפים נֱֶעַרְך ַהֻּׁשלְָחן,
ָׁשֹלׁש ּכֹוסֹות לְיַיִן

וְעֹוד ַאַחת
"לְֵאלִּיָהּו ַהּנִָביא" הּוא ָאַמר.

ִמי זֶה ֵאלִּיָהּו ַהּנִָביא?
ָׁשַאלְִּתי.

לְָהִׁשיב ְּתׁשּוָבה ּבְרּוָרה ֹלא יַָדע.
ַרק ָאַמר:

ּכְֶׁשִּתגְּדַל וְֵתַדע לְִקֹרא ַּבֵּספֶר ַהָּקדֹוׁש
ּוַבִּסּדּור.

ֵּתַדע.

ִאָּמא ִחּלְָקה ַמּצֹות 
ּוָמָרק רֹוֵתַח ִעם ְקנֵיְדלְָך

)ֶׁשעָזַב זֶה עַָּתה ֶאת ַהַּתּנּור ּבֹו ּגִזְֵרי ָהעֵץ
עֲַדיִן ִהְׁשִמיעּו לְָחִׁשים ְסתּוִמים(,

וְעֹוף וְכָל ִמינֵי יְָרקֹות מּוזִָרים
וְֹלא ְטִעיִמים.

ּבְסֹוף ָהֲארּוָחה ִהיא עְָטפָה ִמְסּפַר ַמּצֹות
ִּבזְִהירּות

ֶׁשֹּלא ִּתָּׁשבְֵרנָה וְָאְמָרה לִי:
"ָמָחר ִּתַּקח וְָתִביא לַּמֹוָרה ָמִרּיָה.

ִהיא ִּתְׂשַמח לְִטעֹם ֵמַהּדְָבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשּלָנּו".

וֲַאנִי יַָדעְִּתי
ֶׁשִהיא ִהְתּכַּוְנָה לַחֹוב ַהּיְהּוִדי

ַּבֲאדָָמה נָכְִרּיָה.

זֶה ָהיָה ַהּפֶַסח ָהִראׁשֹון ֶׁשֲאנִי זֹוכֵר.
זֹו ַהַּמָּצה ֶׁשָּׁשְמָרה עָלַי ָׁשם.

ַמָּצה ְׁשמּוָרה.
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נר זכרון למנוח עודד חמדי ז"ל 

מעטרים  ואורה  זיווה  תורה,  של  כתרה 
את שירי ההלילות של אבותינו שבתימן, 
תורה  של  אור  עוטה  שירתם  שכל  כשם 
ומצוות. שירי ההלילות הם סוג נפוץ מאד 
בשירת יהודי תימן, והוא מיוחד אך ורק 
לקהילה זו. אלה הם שירי ברכה שנוהגים 
לברך בהם את החתנים או את המסובים, 
ובמסיבות של לימוד תורה הם משמשים 
ההלילות  ותלמידיהם.  רבנים  לברכת 
ובנויים  קצרצרים  שרובם  שירים  הם 
משלוש עד חמש צלעיות החורזות זו בזו, 
והצלעית האחרונה היא פסוק מן המקרא. 
ההלילות פותחים ומסיימים תמיד במלה 

"והללויה" שהפכה סימן הכר שלהם.

הלל,  שירי   )!( מאות  פזורים  היד  בכתבי 
אך רוב רובם נסתרים מעיני הקהל הרחב. 
מיוחדת  ספרותית-רוחנית  מורשת  זוהי 
במינה, עדות מפעימה בפני הדורות הבאים 
לאהבת אבותינו הקדושים ללימוד תורה, 
לרוב  מצוות.  ולקיום  חכמים  לתלמידי 
שימשו ההלילות למעמדות של מצוה, כגון 
חופות ובריתות, סעודות מצווה, ותלמידי 
מסכתות  בסיומי  אותם  נצלו  חכמים 
להלל  כדי  לשוחטים  סמיכה  במעמד  או 
ולרומם את התלמידים ואת כל העוסקים 
בלימוד תורה. שירי הלל מעין אלה נוצרו 
ואח"כ  עצמה,  המסיבה  בשעת  לעיתים 
נדדו בע"פ איש מפי איש עד שמצאו את 

דרכם לדיואן השירים. 

חדירת הקבלה לתימן הניבה יבול של שירי 
הלל ארוכים יותר בעלי צביון מדרשי, כגון 
או  הדיברות  עשרת  על  ספירות,  עשר  על 
על אירועים מרכזיים בחיי האומה בעבר. 
מי שהאריך בסוג זה של שירים הוא אביר 
גם  שחיברם  שבזי  שלם  ר'  המשוררים 
את  העשיר  ובכך  בארמית,  וגם  בעברית 
דיואן השירים בהלילות רבים כפי שעשה 

בכל סוגי השיר האחרים. 

להלן מבחר קצר של שירי הלל לתלמידים 
בדיואנים  הפזורים  רבות  עשרות  מתוך 
שבעזבון  כת"י  מתוך  א-ג  שירים  שונים. 
מתוך  הם  ד-ה  שירים  נחום,  י"ל  המנוח 
דיואן הרב המנוח אהרן חמדי, ושירים ו-ז 
הי"ו  מחפוד  שגיב  שבידי  יד  כתבי  מתוך 
מראש העין )בעל "נוסח תימן"(. ההלילות 
בדברי  עסקתי  לא  ולכן  הם,  פשוטים 

פרשנות ואף לא ציינתי מראי מקומות. 

לתהילת  המוקדשים  בהלילות  בחרתי 
התלמידים ושבחה של תורה, והריהם נְפָׁש 
לזכרו של התלמיד המעולה, עלם חמודות 
אברהם  ב"ר  ז"ל  עודד  המידות,  עתיר 

חמדי יבל"א.

ּבְתֹוַרת  ָהֵאּלּו  ַּתלְִמיִדים  וְַהלְלּויָּה,  ]א[ 
ַהִּמצְוֹות  ּובְכָל   / עֹוְסִקים  ָהֵאל 
ה'  ֵׁשם  וִיִדיעַת   / ּדְבִֵקים   וְַהִּמְׁשּפִָטים 
וְַאהָבתֹו וְַתלְמּודֹו חֹוְׁשִקים / לְעֹולָם יִיְרׁשּו 

ָאֶרץ ֶׁשּנֶא' וְעֵַּמְך ּכּוּלָם ַצִּדיִקים, וְַהלְלּויָּה:

וְָרָמה  ּתֹוָרה  לְכֶֶתר  זָכּו  וְַהלְלּויָּה,  ]ב[ 
ַמעֲלָָתם וְגַָדל הֹודָם / הּוַצק ֵחן ּבְִׂשפְתֹוָתם 
 / ָאדָם  ִמּבְנֵי  יָפּו  וְיֹוף[  ]נ"א:   וְיָף 
ּבְיָדָם,  ִּפיִפּיֹות  וְֶחֶרב  ִּבגְרֹונָם  ֵאל  רֹוְממֹות 

וְַהלְלּויָּה:

וְֹראְׁשָך  ּבְָבנֶיָך  ְׂשַמח  ּדֹוִדי  וְַהלְלּויָּה,  ]ג[ 
וְָרָמה  ּתֹוָרה  לְכֶֶתר  זָכּו  ִּכי   / ָּתִרים 
ּכְִחִּצים   / ַהַּבחּוִרים  ִמַּמעֲלַת   ַמעֲלָָתם 

ּבְיַד ּגִּבֹור ּכֵן ּבְנֵי ַהּנְעּוִרים, וְַהלְלּויָּה:

ּפְנֵיֶהם  ָהֵאּלּו  ַּתלְִמיִדים  וְַהלְלּויָּה,  ]ד[ 
ּובְתֹוָרה   / ָהָרִקיעַ  ּכְזֹוַהר  יַזְִהירּו 
 / יִַּביעַ  לְׁשֹונָם  ֶׁשּבְעַלְּפֶה  וְתֹוָרה   ֶׁשִּבכְָתב 
ָּתִמיד  הֹוגִים  ַהּתֹוָרה  ּובְִמצְוֹות 
ְמַסּפְִרים  ַהָּׁשַמיִם   / יֹוִדיעַ  לָזֶה  וְזֶה 
ָהָרִקיעַ,  ַמּגִיד  יָדָיו  ּוַמעֲֵׂשה  ֵאל   ּכְבֹוד 

וְַהלְלּויָּה:

ִעְסקּו  ָהֵאּלּו  ַּתלְִמיִדים  וְַהלְלּויָּה,  ]ה[ 
ּבְלֵב  ַּבּתֹוָרה  ִּדְרׁשּו   / ַהיְָקָרה  ַּבּתֹוָרה 
ַהּכֹל  ּבֹוֵרא  ּוְדעּו   / ְטהֹוָרה  וְרּוַח   נָכֹון 
לֹו  ָהבּו   / וְצּוָרה  לְגֹולֶם  ַהַּמְמִציא 
ּובְָׂשפָה  ָטהֹור  ּבְלֵב  אֹותֹו  ּוָבְרכּו  גֹוֶדל 
לֵב  ְמַׂשְּמֵחי  יְָׁשִרים  ה'  ִּפּקּוֵדי   /  ּבְרּוָרה 

ִמצְוַת ה' ָּבָרה, וְַהלְלּויָּה:

ּנָעֲָמה  ַמה  ֵאּלּו  ַּתלְִמיִדים  וְַהלְלּויָּה,  ]ו[ 
ּוַמה  ּנֱֶהדָָרה  ַמה   / ּתֹוָרָתם  ּבְִפיֶהם 
ָׂשמּו  ִּכי  ּבְעֵת   / ַמעֲלָָתם  ְמאֹד   ּיְָקָרה 
ֶמלְֶך  ּכְמֹו  וְִרָּבם   / ּבְלִּבֹוָתם  ֵאל  ּתֹוַרת 
ה'  לְנֹועַם  יִזְּכּו   / ּבֵינֹוָתם  ַמזְִהיר 
ָאבֹות  ּיְָקרּו  ַמה   / וְתֹולְדֹוָתם   ֵהָּמה 
 / ַּבֲאבֹוָתם  ָּבנִים  ּנֶהּדְרּו  ּוַמה  ִּבבְנֵיֶהם 
וְִתפְֶאֶרת  ָּבנִים  ּבְנֵי  זְֵקנִים  עֲֶטֶרת  ּכַּכָתּוב 

ָּבנִים ֲאבֹוָתם, וְַהלְלּויָּה:

ּבְִדבְֵרי  נְִׁשָמִתי  ִׂשיִׂשי  וְַהלְלּויָּה,  ]ז[ 
זִיוְֵך  לְַמעַן   / ַטְהָרה  וְלִבְִׁשי   / ּתֹוָרה 
 / נֹוָרא  ֵאל  וְִעבְִדי   / עֲבֵיָרה  ִּפְׁשִטי   יַזְִהיר 
ּבֹוִאי  יְַטִהיר  אֹוֵרְך   / אֹוָרה  ִחְׁשִקי 
אֹוָרה  ִּתְרִאי   / ַהְדָרה  לְִמקֹום   / לְַחְדָרה 
 / ֶחבְָרה  ִּתזְּכֶה  ָּבִהיר  אֹור  ְׁשהּוא   / 
 / נֹוָרא  ֵאל  לְנֹועַם   / ַהִּׁשיָרה  ּבְזֹאת 
לִָעיר  יְִקָרא  ה'  קֹול   / יִָאיר  ּבֶן  ּכְמֹו 
 / ֵׂשִעיר  ַהר  ִמּלְַבד   / יְַמִטיר  וְטּובֹו   / 
ַהר  ֶאת  לְִׁשּפֹוט  ִצּיֹון  ּבְַהר  מֹוִׁשיִעים  וְעָלּו 

ֵׂשִעיר, וְַהלְלּויָּה:

פניהם יזהירו כזוהר הרקיע
שירי הלילות לכבוד תלמידים

מאת דר' יהודה עמיר
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מבוא
הידועים  הז'אנרים  אחד  הם  ויכוח  שירי 
הייתה  כזו  שירה  הקלאסית.  בשירה 
הטרום  בתקופה  כבר  ומפורסמת  קיימת 
שני  עומדים  היו  ויכוח  בשיר  אסלאמית. 
וזה  בד"כ,  קהל,  מול  יותר  או  משוררים 
חלקם   - שירה  דברי  מדקלמים  זה  מול 
מאולתרים תוך הקפדה על משקל וחריזה 
אחידים, שתוכנם הוא תשבחות לשבטם 
לשבטים  או  הנגדי  לשבט  גנאי  ודברי 
שני  בין  גם  להיות  יכול  הויכוח  אחרים. 
משוררים כאשר כל אחד משבח את עצמו 
ומגנה את האחר. כמו כן נשכרו משוררים 
כדי לשבח מנהיג או אדם נכבד תוך שהוא 
מעלה על נס את תכונותיו ומעשיו ומגנה 
זכו  אלה  אנשים  ריבו.  ואנשי  אויביו  את 

לתהילה רבה ולפרנסה טובה בצידה. 
להתקיים  המשיך  שירים  של  זה  סגנון 
והוא  החדשה,1  לעת  עד  הדורות  לאורך 
ביניהם  אחרים  עמים  אצל  גם  נפוץ 

היהודים בגלות תימן. 
בסגנון  לא  ויכוח  בשירי  נדון  זה  במאמר 
הקלאסי בו מתנצחים שני משוררים, אלא 
ובהם  אחד  משורר  שכתב  ויכוח  שירי 
המייצגים  צדדים  שני  ביניהם  מתנצחים 
מהם  מי  מהויות  או  מופשטים  רעיונות 
חשוב יותר. סוג זה של שירי ויכוח מצוי בין 
והמפורסם  גדול משוררי תימן  שיריו של 

שבהם ר' שלום שבזי. 
 )1619( שע"ט  בשנת  נולד  שבזי  שלום  ר' 
בירת  לתעז,  הסמוך  אלוליד  נג'ד  בכפר 
תימן הדרומית, לאביו ר' יוסף בן אביגד בן 
חלפון, תלמיד חכם ומשורר, בן למשפחת 
בשל  ימים  באותם  שנודעה  משתא, 
והמשוררים שהעמידה.  תלמידי החכמים 
מצבו הכלכלי של ר' שלום שבזי לא שפר 
עליו, וכל ימיו חי חיי עוני ומחסור. ביטוי 
משיריו.2  ברבים  למצוא  אפשר  למצוקתו 
ידועה.  אינה  שלום  ר'  של  פטירתו  שנת 
עקבותיו נעלמו זמן מה לאחר גלות מוזע 
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)1679(, ויש משערים שנסתלק בתקופה זו 
או לאחריה במעט.

ברחבי  לנדוד  שלם  ר'  ִהרבה  בצעירותו 
אישים  הכיר  נסיעותיו  במהלך  תימן. 
מכל המעמדות ובא במגע עם חכמי דורו 
ועם  ומלומדים  משוררים  עם  היהודים, 

שליטים ערביים.
העיר  עד  בנדודיו  ר' שלום שבזי הרחיק 
צנעא כדי לפגוש את חכמיה. באוזל, היא 
חכמיה.  בישיבת  תורה  למד  צנעא,  העיר 
נראה שלאחר ביקורו בעיר צנעא לא חזר 
הולדתו,  מקום  אלוליד,  נג'ד  לכפר  עוד 

אלא התגורר בעיר תעז עד יומו האחרון.
של  קבוצה  למצוא  ניתן  שבזי  שירי  בין 
שני  או  אדם  בני  שני  בין  בד"כ  ויכוח  שירי 
אובייקטים, כגון: בין בני אדם )הרווק והנשוי; 
אדם עם אישה טובה והשני אישה רעה(, בין 
בין  וצנעא(,  תעז  הערים  שתי  )בין  מקומות 
מאכלים )הקפה והקאת(, בין אברי גוף )העין 

והלב(, בין בשמים שונים ועוד.
כמה  מוכר  היה  ויכוח  שירי  של  זה  סוג 
מאות שנים קודם לכן, ומי שחידש אותו 

היה אברהם אבן עזרא. 
אברהם אבן עזרא )1090-1165( - משורר, 
בתחומים  ספרים  כתב  ופרשן,  פילוסוף 
מתמטיקה,  דקדוק,  פילוסופיה,  שונים: 
שירת  ועוד.  אסטרונומיה  אסטרולוגיה, 
החול שלו עוסקת בנושאים שרווחו בסוגה 
זו, ובהם שירי ידידות, אהבה וקינה. בין 
חידושיו הוא סוג שירי "הויכוח" - שירים 
על  ויכוח  או  דו-שיח  מתנהל  שבהם 
הבכורה, כאשר כל צד מנסה להוכיח את 
לאו  הם  המתווכחים  הצדדים  עליונותו. 
בעלי  גם  אלא  אנושיות  דמויות  דווקא 
ומושגים  הטבע  איתני  דוממים,  חיים, 
בשיריו  מתווכחים  למשל  כך  מופשטים. 
יום השבת  והיין;  והחורף; הלחם  האביב 
האדם  והחיות;  האדם  המועדים;  ושאר 

והים ועוד.3 
גם יהודה אלחריזי )1234-1165( כתב שירי 
ויכוח חילוניים, אולם הם נכתבו בתבנית 
הקלאסית של המקאמה, כמקובל בשירה 

הערבית.4 
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השיר שיידון במאמר הוא שיר ויכוח בין 
בתימן:  והחשובות  הגדולות  הערים  שתי 
תעִז )تعز(, בירת דרום תימן, שוכנת במחוז 
הקרוי על שמה )או להיפך(, מחוז הגובל 
בעדן בדרום5 והעיר צנעא בירתה הרשמית 
של תימן, שאותן הכיר היטב, הכרה שבאה 
לידי ביטוי בהתנצחות ביניהן. תעז וצנעא 
כל אחת מהן היא מחוז בפני עצמו. בכל 
שיוזכרו  נוספים  וכפרים  ערים  אחד מהן 

בשיר.
יש לציין שהשיר מופיע במהדורות שונות 
בחילופי גרסאות6 בתחילה חשבתי להביא 
אך  הקורא,  בפני  השונות  הגרסאות  את 
הסתבר לי שהשינויים לא היו רק באותיות 
או במילים, אלא, לפעמים גם במשפטים 
ואפילו בבתים שלמים. על כן הסתפקתי 
חיים,  )חפץ  אחד  ממקור  השיר  בהבאת 
את  ולהשאיר  מקיטון(  שלמה  הוצאת 

בדיקת חילופי הגרסאות למאמר אחר.
בשל העובדה שבשפה הערבית 28 אותיות 
נוצר  אותיות   22 העברית  בשפה  ואילו 
מצב של שימוש באות אחת לשתי אותיות 
בערבית ולעיתים שלוש )מבחינת התעתיק, 
אין הבחנה בין ت \ ث שתיהן נכתבות לרוב 
غ  ذ ולעיתים גם ض נכתבות ד; ج \  ת; د \ 
שתיהן נכתבות ג לפעמים מוסיפים נקודה 
ا   \ أ  ל-غ;  ג כשהכוונה  על האות  גרש  או 
שתיהן נכתבות א; خ \ ك שתיהן נכתבות כ, 
לפעמים מוסיפים גרש או נקודה על האות 
כן  כמו  ועוד(.  خ,  לציין את האות  כדי  כ 
אין עקביות אפילו בכתיבת אותה האות, 
לדוגמא האות ض שיש לכתוב אותה ב-צ' 
או צֹ, נכתבה לפעמים עם הגרש/הנקודה 
ארץ,  במלה  בולט  זה  ללא.  ולפעמים 

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Index/Chapter.  4

aspx?nBookID=55009667&nTocEntryID=55064515
על היהודים בעיר תעז, ראה: גברא, משה,   5

בני  בתימן,  היהודיות  לקהילות  אנציקלופדיה 
ברק, המכון לחקר חכמי תימן, תשס"ה, כרך ב, 
עמ' 597- 598. יש לציין שספרו זה של גברא היה 
הבסיס לאיתור המקומות שהוזכרו בשיר הנדון. 
שחיבר  והשלם  הגדול  השירים  ראה: ספר   6

חסיד,  אהרון  בן  יוסף  בהוצאת  שבזי,  שלום 
תשנ"ה; חופת חתנים, המו"ל יוסף חסיד, ירושלים, 
התשכ"ד; חפץ חיים שירי רבינו שלם שבזי, הצאת 

שלמה מקיטון, ירושלים, התשכ"ו. ועוד.

קאלת תעז אל-עדינה - ר' שלום שבזי
תרגום וניתוח - דר' נעמה בן-עמי
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שמופיעה כ- ארץ או כ-ארץֹ. כך שרק דרך 
ניתן להחליט  הכרת המלים/המשמעויות 
לאיזו אות הכוונה ض או ص, כמו גם בשאר 

האותיות הנ"ל. 
בתרגום השיר לא נעשה ניסיון לשמור על 
חריזה ואפילו לא חלקית. ניסיון כזה היה 
גורם לשיבוש המשפטים וחריגה מהמקור. 
הניתוח  למקור.  ומקביל  קליל  התרגום 
מתייחס לכתוב בשיר, היינו הפשט. אפשר 
שהרי  נוספות,  בדרכים  השיר  את  לנתח 
בשירתו של שבזי ניתן לקרא בין השורות 
כפי  נעלות,  רוחניות  כוונות  על  וללמוד 
שזה בשירים רבים אחרים, אך הסתפקתי 

בדרך אחת כדי לא להכביד על הקורא. 

קאלת תעז אל-עדינה )אמרה תעיז אל-
עדינה(

שלוש המילים הפותחות את השיר "קאלת 
תעז אלעדינה" משמשות לשמו של השיר, 
כנהוג  העניינים.  בתוכן  מופיע  הוא  וכך 
כותרות  אין  הקלאסית,  הערבית  בשירה 
לשירים כפי שזה מוכר לנו היום, בשירה 
קצידה  )בין  לשיר  שיר  בין  המודרנית. 
כדי  "אחרת",  המילה  מופיעה  לקצידה( 
לציין את הרווח בין השירים. כמו כן גם 
מיקומם של השירים הולך לרוב לפי האות 
שלמה  של  בדיואן  השיר.  של  הראשונה 
נושאים  לפי  השירים  מסודרים  מקיטון, 
בסדר אותיות ה- א ב. והשיר הנדון מצוי 
הראשונה  האות  בשל  ק"  אות  ב"שירות 

במילה הראשונה של השיר: "קאלת".
בנויים  כולם  בתים  ל"ו  מכיל  השיר 
מארבע שורות, למעט בית ל"ד - בו חמש 
שורות. לשלוש השורות הראשונות חריזה 
ואילו לשורה האחרונה/הרביעית  אחידה 
)בבית  הבתים  בכל  "אן"  אחידה  חריזה 
הראשון  הבית  חמישית(.  שורה   - ל"ד 
שורותיו  כל  הפתיחה"  "תפארת  המהווה 

מסתיימות בחריזה "אן". 
כדי להקל על הקורא יובא הניתוח אחרי 
כל בית. יש לציין שבכמה מקומות בשיר 
לא היה פשוט להבין את כוונת המשורר, 
שהרי המשורר, מלבד התוכן, דאג לחריזה 
המילים  סדר  חשבון  על  וזה  ולמשקל, 
במשפט. החריזה אף היא תרמה לבחירת 
רצף  הבנת  על  הקשו  שלפעמים  מלים 
ניתן  ניקוד,  ואין  מאחר  כן,  כמו  הרעיון. 
היה לקרוא מילה בכמה אופנים שיכולים 
שכל  כך  הדברים.  משמעות  את  לשנות 

יכול להבין את הכתוב בדרכו, אך  קורא 
זה פוגם בשיר. הניתוח שיובא להלן  אין 
הוא, כאמור, על פי הבנתי. לאחר התרגום 
ההקשר  ולפי  מקומות  בכמה  התלבטתי 

בין הבתים כתבתי את הניתוח. 
והכפרים(  הערים  )המחוזות,  האתרים 
את  מודגשים.  נכתבו  בשיר  שצוינו 
גברא  של  ספרו  פי  על  ציינתי  מיקומם 
יהודיות  לקהילות  אנציקלופדיה  משה, 
בתימן. את רוב השמות מצאתי בו, אולם 
היו מקומות שלא הוזכרו בו, כי, כנראה, 
או  העלייה  בתקופת  יהודים  גרו שם  לא 
למצוא  הניסיון  לפניה.  כל שהיא  תקופה 
בדרכים  אתרים  אותם  של  מיקומם  את 
עיירות  כי חלקם  אולי,  צלח,  לא  אחרות 
קטנות, או שאינן מיושבות כיום או בשל 
סיבות אחרות, לא איתרתי אותן )אשמח 

לקבל עזרה במציאתן על המפה(. 

השיר, תרגומו, תוכנו ומסריו
א.

קאלת	תעז	אלעדינה	גנת	אלאוטאן		
אמרה תעז אלעדינה7 גן עדן עלי אדמות
יא	מן	רסולי	אלא	צנעא	בֹדא	אלעלואן		
מי זה יהיה שליחי אל צנעא בכתובת זו
נצֹמה	דעאני	מן	אלראחאת	ואלאפנאן  

חיבורו קראני מן השלווה והאומנות
מן	אלֹדי	פאז	מן	אלסכאן	ואלבניאן
מי אלה שזכו8 מהתושבים והבנייה

את השיר פותחת העיר תעז אלעדינה. תעז 
זהו התעתיק הערבי, אך רבים כותבים   -
את  משלימה  )היוד  "תעיז"  שמה  את 
הניקוד(. אך במאמר זה היא תכתב "תעז" 
על פי התעתיק הערבי, כפי שהיא כתובה 
גם בשיר. הכינוי "עדינה" לעיר זו בא בשל 
העובדה שכפרים ומקומות שונים סביבה 
)عدين(,  "עדין"  המילה  בתוספת  מופיעים 
כך שניתן להתייחס אל המונח "אלעדינה" 

כאל "רבתי", היינו תעז רבתי.9 

ייתכן שהכוונה לקרבתה לאזור   - אלעדינה   7

עדן. או... ? 
فاز  במקום  כתוב  חתנים  חופת  במהדורת   8

)עורך(,  מנחם  עווץ',  בו(.  )נמצא  فيه  )זכה( 
ירושלים,  וזמרה,  שירה  הנקרא  חתנים  חופת 

דפוס וינפלד, תשכ"ד, דף קטו, עמ' ב.
מי שהפנה את תשומת לבי לעניין כנויה של   9

תעז "אלעדינה" הוא מר איתמר פנחס, שהציג 
כאן  ולועזית.  בערבית  תימן  מפת  את  בפני 
על  איתי  שעבר  כך  על  גם  לו  להודות  המקום 
קונסטרוקטיביות  הערות  והעיר  השיר  תרגום 

לדיוק בתרגום.

עלי  עדן  כ"גן  עצמה  את  מציגה  תעז 
אדמות" ולמעשה מתחילה את הויכוח על 
להיות  שמוכן  למי  קוראת  היא  הבכורה. 
אמור  הלז  צנעא.  העיר  אל  שלה  השליח 
להעביר את מסריה, היא אינה שלֵווה עד 
ומי  הבכורה,  ולה  החשובה  שהיא  שתדע 

שגר בה זכה. 
ב.

גווב	צבר	קאל,	אנא	יא	ֹדא	אלמלך	חאצֹר
השיב צבר ואמר: אני, הוי זה המלך, מוכן
נמשי	עלא	אלראס	וטאעה	נעזם	אלבאכר 

נלך ובכבוד רב10 נצא למסע בבוקר
ואנא	למא	שית	יא	סידי	אנא	אסתאמר,  

ואני למה שתרצה, אדוני, לפקודתך
הייא	תהייא	בנא	יא	חאֹדי11	אלרכבאן 

הבה ונתכונן הוי מוביל השיירה
מי שנענה להזמנה הוא צבר )כפר במחוז 
את  למשימה.  עצמו  את  המציע  תעז12(, 
מוכן  הוא  מלך.  מכנה  הוא  תעז  העיר 
ודוחה  פקודתה,  פי  על  לפעול  הלב  מכל 
את יציאתו לבוקר המחרת, כדי למלא את 

בקשת העיר תעז.   
ג.

עזם	ואמסא	אל	עמאקי	האֹדך	אל	לילה	
החליט ונשאר אל עמאקי באותו לילה
		 ויום	תאני	עלא	אלקיתאן	פי	גבלה

ביום השני על אלקיטאן בג'בלה
ויום	תאלת	אלא	אלמנזל	רחל	רחלה 

ביום השלישי למקום החנייה נסע ]יום אחד[
ויום	ראבע	ֹדמאר	הי	כֹירת	אלארצֹאן 

וביום רביעי ]אל[ ד'מאר היא היפה עלי אדמות
בבית זה מתואר המסע יום אחר יום. את 
שנקרא  במקום  העביר  הראשון  הלילה 
הראש  על  מילולית  אלראס,  עלא  במקור:   10

אך זה חלקו של הביטוי "אל אלעין ואלראס", 
היינו על העין ועל הראש, ז"א ברצון רב, ללא 
אלראס  ל"עלא  הביטוי  נשתנה  כאן  עכבות. 

ואלטאעה" - מילולית: על הראש והציות. 
בגרסאות אחרות )חופת חתנים, ספר שירי ש.   11

שבזי הגדול ועוד(: חאדי, שמשמעותו מוביל, נוהג 
גמלים וממריץ אותם בקצב שירתו. רכבאן - שיירה, 
המילון  אברהם,  שרוני,  תרגום:  רוכבים.  שיירת 

המקיף ערבי-עברי, תל-אביב, 1987, עמ' 465. 
לקהילות  באינציקלופדיה  מציין  גברא   12

צ'בר:  בשם  מקומות  שלושה  בתימן  היהודיות 
הראשון - בנפת בני חביש, ממערב לצנעא; השני 
- כפר בנפת כ'ובאן, דרום מחוז ירים; השלישי - 
כפר במחוז תעז )שם, עמ' 468- 470(. בטקסט 
המקום נקרה צבר ואילו בספרו של גברא צ'בר. 
אך משום שאין הקפדה על התעתיק בשיר, לכן 
האלה.  מהמקומות  לאחד  שהכוונה  להניח  יש 
תעז  לעיר  קרבתו  בשל  לשלישי  הכוונה  לדעתי 

ומצוי בתחומה. 
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אלעמאקי )אצל גברא הוא נקרא עמיקה - 
כפר בנפת חבייש, מחוז אב(. למחרת, ביום 
- עיר  השני המשיך לאלקיטאן שבג'בלה 
המקום  היינו  גלות,  ריש  נחשבת  עתיקה, 
בהגיעם  היהודים  התיישבו  בו  הראשון 
דרום  לאב,  מערב  מדרום  מצויה  לתימן. 
תימן. ביום השלישי נסע למקום שלא צוין 
שמו, וביום הרביעי הגיע אל העיר ֹדמאר 
בין  )נמצאת  לצנעא  מדרום  ועיר  מחוז   -
ואב  ירים  המחוזות  לבין  במרכז  צנעא 
ניתן לעקוב אחר  זה  בדרום תימן(. בבית 

המסלול שעבר השליח כדי להגיע ליעדו. 
ד. 

קאלת	ֹדמאר	מרחבא	בך	אנת	צֹיף	ואפד	
האורח  אתה  בואך  ברוך  ד'מאר:  אמרה 

השליח
נגעל	מכתב	אלא	צנעא	אליזאל	קאצד 

נכתוב אגרת המיועדת אל צנעא אליזאל
קאלת	תווכף	לנא	ואבקא	הנא	קאעד 

אמרה המתן אצלנו והישאר כאן לשבת
נטלע	מן	אגלך	ונאכֹד	ראי	מן	אלסלטאן  
נלך למענך ונבקש חוות דעת מהסולטאן

ֹדמאר מקבלת את האורח/השליח בברכה 
מוזמן  עצמו  הוא  עזרתה,  את  ומציעה 
להישאר בֹדמאר והיא תעשה את הפעולות 
- לכתוב איגרת אל צנעא אליזאל ולבקש 
בעיר  היושב  הסולטאן,  דעת  חוות  את 
הבירה, כנראה, לגבי מי משתי הערים היא 

הנעלה יותר. 
התואר "אליזאל" לעיר צנעא בא כנראה 
שטיינברג  יהושע  לפי  אוזל.  מהמילה 
י'  )ברא'  יקטן  מבני  אחד  הוא  "אוזל" 
לשבטי  אבות  "ראש   )21 א'  דה"א   /27
צנעא בירת תימן בדרום ערב,  ערב בעיר 
העיר  של  התואר  אוזל".13  לפנים  ושמה 
ל"יזאל".  נשתבש  "אוזל"  אולם  נשאר, 
בעבר  נקראה  גברא,  מציין  ֹדמאר,  העיר 
הדורם  "ואת  בתורה  הפסוק  הדורם.14 
 )27 י'  )בראשית  דקלה"  ואת  אוזל  ואת 
וצנעא  "וד'מאר  רס"ג  בתפסיר  מתורגם 
וצעדה" )תאג' ירושלים תרנ"ד ועוד(. ערים 
אלה על פי התרגום עתיקות, כולן מצויות 

בתימן ויהודים גרו בהן מקדמת דנא. 
שטיינברג, יהושע, מילון התנ"ך, תל-אביב,   13

יזרעאל, תשכ"ז, עמ' 16.
הוא  מסורות אחרות,  פי  על  הדורם,  השם   14

תימן,  מזרח  בדרום  הנמצאת  ביחאן  של  שמה 
הנמצאת  נג'ראן,  היא  שהדורם  אומרים  ויש 
בצפון הרחוק של תימן, היום בשטח סעודיה. 
עמ'  יהודיות,  לקהילות  אנציקלופדיה  גברא, 
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ה.
עזם	ואמסא	זראגה	יאכֹד	אלאכֹבאר 

התכבד ונשאר בזראגה לקבל את הידיעות
חתא	תכון	אלאואמר	בעד	ראיה	באר

עד שיתקבלו הפקודות אחרי ]חוות[ דעתו 
הבדוקות

ויום	תאני	טלוע	אלפגר	באלאנואר  
וביום השני עם עלות השחר באורות
באלכֹיל	ואלרכֹל	ואמסא	פי	רבא	סיאן

עם הסוסים והרחלות, ולן בגבעות סיאן
השליח מקבל את הצעתה של ֹדמאר. הוא 
אינו עוזב את האזור ונשאר ללון בזראגה 
מחוז  חדא,  נפת  במרכז  קטנה  עיירה   -
הבדוקות  הדעת  חוות  לקבלת  עד  ֹדמאר, 
עלות  עם  למחרת  הפקודות.  ובעקבותיהן 
אל  בדהרה  המקום  את  עוזב  הוא  השחר 
בנפת  עתיק  יהודי  כפר   - סיאן  גבעות 
סנחאן, מדרום לצנעא, ומשם, על פי המשך 

השיר, הוא מגיע אל היעד- צנעא הבירה. 
ו.

קאלת	יזאל	מרחבא	אלפין	באלוצאל 
אמרה יזאל: ברוך הבא אלפיים לאהוב /

זה שהגיע
אעזך	אללה	ולאכן	אסמע	אלקואל  

יחזקך האל, אך שמע את הנאמר
מולא	אלסעאדה	וכם	לך	יא	מלך	גֹאפל  

אתה  מלך,  הוי  זמן,  כמה  האושר  אדון 
מתעלם

הנא	מכתב	אליכם	רב	מא	לה	שאן
יש כאן מכתב אליכם, אולי יש לו חשיבות

צנעא מקבלת את האורח שהגיע בברכה 
יחזק אותו  מכל הלב ומאחלת לו שהאל 
כבוד  לו  ייתן  גם  משמעות  באותה  )אך 
את  להשמיע  מבקש  מצידו  הוא  ויקר(. 
דבריו, שהרי זמן רב המלך, אדון האושר 
]כנראה הכוונה לצנעא בה נמצא השליט 
שיכול  זה  והוא  דבר  כל  יישק  פיו  שעל 
ממה  מתעלם  לנתיניו[,  אושר  להעניק 
שיש  המכתב,  את  מציג  השליח  שקורה. 
לקרוא אותו ולבדוק אולי בכל זאת יש בו 

משהו שיש להתייחס אליו בכובד ראש. 
ז.

קאלת	תעז	אלעדינה	אני	אלאברג'  
אמרה תעז: אני הנעלה ביותר

אנא	אלכֹלילה	אֹדי	פוק	הֹדא	אלתאג
אני הידידה אשר מעל לכתר הזה

באלסאג	ואלעאג	מבנייה	עלא	אלדיבאג	
בנויה מעצי תיק ושנהב על המשי

תעז	מא	מתלהא	הי	כֹירת	אלארצֹאן 

תעז אין כמוה, היא היפה במקומות
יש להניח שבית זה מציג את מה שכתוב 
מציגה  תעז  בו  לצנעא,  שהגיע  במכתב 
תפארתה:  ואת  מעלותיה  את  עצמה,  את 
מבחינת מעמדה - היא נעלה ביותר, ואם 
צנעא נושאת את כתר הבירה, הרי שתעז 
רואה את עצמה מעל לכתר זה. היא עשירה 
- בנויה מעצי תיק, ]התכשיטים[ משנהב 
ו]הביגוד[ ממשי. ומסכמת - שאין כמוה - 

יופייה עולה על שאר הערים בארץ. 
ח.

קאלת	יזאל	מרחבא	באלצֹיף	דא	אלוצאל 
אמרה יזאל: ברוך הבא לאורח שהגיע

קל	לה	יבאדר	אלא	ענדי	יצאל	באלחאל 
אמור לו להקדים ולבוא אלי מיד

טלע	רסול	אלעדינה	ינשר	אלאקואל  
עלה שליח אלעדינה להפיץ את הדברים
יקרא	אלעלאוין	עלא	אלגלאס	פי	אלדיואן

שבלשכה  לאלה  הכתובות  את  לקרוא 
יושבים

צנעא, עדיין אינה מגיבה על המכתב, היא 
אותו  מקבלת  שהגיע,  באורח  מתמקדת 
גם  מיד.  להגיע  ממנו  ומבקשת  בברכה, 
לה יש מה לומר, היא מעבירה לשליח כדי 
הנאמר  את  לקרוא  הדברים,  את  שיפיץ 
או  לשכה   - בדיואן  שיושבים  אלה  לכל 
כנראה  צנעא,  של  ובמקרה  אירוח,  חדר 
מכל  נכבדים  אליו  בבירה  מדובר במקום 
מועצה  ומהווים  מגיעים  הארץ  קצווי 
מילולית:  ג'אלס/ג'ליס.  )ביחיד:  "ג'לאס" 

יושבים, אנשי שיח, חברים לשיחה(.
ט.

קאל	מא	תקולו	בהאד'א	יא	בני	עבאס 
בני  הוי  זה,  על  אומרים  אתם  מא  אמר: 

עבאס
קאלו	כלאמך	ושורק	יא	שדיד	אלבאס 

אמרו: דברך ועצתך, הוי החזק, בעל האומץ
ואנת	אלֹדי	פי	גמיע	אלאמר	מא	תבתאס 

אתה הוא זה שבכל הנאמר לא נעצב
ואנת	אלֹדי	פוק	ראסך	תנצב	אלתיגאן  

ואתה הוא זה אשר על ראשו מוצבים הכתרים
ההתייעצות מתחילה. הדובר פונה אל בני 
מחוז  חוגריה,  בנפת  וכפר  אזור   - עבאס 
תעז - ושואל לחוות דעתם על העניין. הם 
משיבים: נלך על פי עצתך, ומחמיאים לו 
לעמוד  יודע  ואמיץ,  חזק  אותו  בכנותם 
במצבים קשים, ועל ראשו הכתרים. אפשר 
שאין אלה כתרים במובן המילה אלא בעל 
מעלות טובות, שאותן הם מעלים על נס. 
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י.
קאלת	תעז	אלמדינה	ערפי	אלסאבק  
אמרה תעז אלעדינה: נדיבותי15 קודמת

אנא	אלמניעה	אנא	אלגנה	אנא	אלחאֹדק  
אני החזקה, אני גן העדן, אני הפקחית

אנא	אלשהירה	אנא	אלכֹצֹרה	אנא	אלפאיק 
אני המפורסמת, אני הירוקה, אני הנעלה

ואנא	תעז	אלעדינה	מעדן	אלגֹזלאן
ואני תעז אלעדינה מחצב האריגה16

כפי  מעלותיה  את  להציג  ממשיכה  תעז 
אחת  שהיא  הנדיבות,  ז':  בבית  שעשתה 
ואצל  במדבר  ביותר  החשובות  המעלות 
במצבים  העמידה   - החוזק  ערב;  עמי 
בו;  לחיות  נפלא  מקום   - עדן  גן  קשים; 
פקחית - התבונה לנהל את ענייניה בדרך 
אליה  באים   - מפורסמת  ביותר;  הטובה 
מכל קצות הארץ; ירוקה - הכוונה לצמחיה 
הממלאת את אדמתה; נעלה - מקומה בין 
 - נוסף  בנתון  זה  בית  ומסיימת  הערים, 

מחצב האריגה, המסמל גם עושר. 
יא. 

קאלת	יזאל	יא	תעז	אלממלכה	מלכי  
אמרה יזאל: הוי תעז הממלכה רכושי

מן	מצר	אלכֹצֹר	אלא	אסטנבול	אנא	אלמחכי 
ממצרים הירוקה עד אסטנבול אני הדובר

ואנא	מחלי	אלערב	ואלמלוך	ואלתרכי  
ואני, גרים אצלי ערבים, מלכים ותורכים

ואנא	אלֹדי	נור	כֹדי	יגלי	אלאחזאן  
ואני זו שאור לחיי מסיר את העצבונות

צנעא אף היא מציגה את מעלותיה כנגד 
יריבתה ומתמקדת בבית זה בכמה דברים: 
הממלכה  שכל  הרי  תימן,  כבירת  ראשית 
אסטנבול  עד  ממצרים  רכושה.  היא 
עמים  גרים  ובה  דבריה,  את  מקבלים 
שונים ומלכים שמגיעים אליה. יתירה מזו 
אור לחייה - היינו יופייה - גורם לשמחה, 

מסיר עצבות מכל לב.
יב.

קאלת	תעז	אלעדינה	לי	בלאד	מוזע 
אמרה תעז אלעדינה: לי שייכת ארץ מוזע

ולי	זביד	אלֹדי	גֹזלאנהא	תסגע  
ולי זביד שעופרים לה חורזים

את המילה "ערף" ניתן לתרגם בכמה וכמה   15

אפשרויות ביניהן: חסד, טובה, צדקה, נדיבות, 
מנהג, מסורת ועוד. בחרתי דווקא בנדיבות בשל 

מניית מעלותיה בשורות הבאות. 
עופר  זה  מילולית  גזאל(  )ביחיד:   - גזלאן    16

זה לא מתאים כאן, העדפתי את  או צבי, אך 
גֹזל - טוה, שזר בגלל  התרגום אריגה מהשורש 
כמעצמת  עצמה  את  מציגה  תעז  בו  ההמשך 

אריגים. 

יכאד	שמס	אלבהא	מן	נורהא	תטלע 
שמש זוהרת אפשר שמאורה עולה

וואדי	אלנכֹל	מחפוף	דאירה	באלבאן 
וואדי הדקלים אפוף מעגל של עצי מורינג

תעז - לא נשארת חייבת. אף היא מציגה 
 - מוזע17  בארץ  ומתחילה  מרחביה,  את 
אזור מדברי גדול בתהאמה, מדרום מערב 
לתעז, ליד חוף ים סוף - דרום מערב תימן, 
ירים  למחוזות  ממערב  עיר   - זביד  וכן 
לתימן,  ממערב  הים  לחוף  סמוך  ואב, 
אליה  וההערכה  יפה,  הייתה  שכנראה 
כמו  שירים.  בחיבורי  ביטוי  לידי  באה 
צנעא, מתפארת תעז בזוהרה המאיר את 
סביבותיה, בה מצוי ואדי הדקלים המקיף 
המורינג  מעצי  נעים  בה  והריח  אותה 

המוסיפים ליופייה.  
יג.

קאלת	יזאל	לי	בלאד	אלשאם	אלא	ג'דה 
אמרה יזאל לי ארץ אלשאם עד ג'דה

ועאד	לי	אלגוף	בלאד	אלשרק	אלא	אלסודה 
ולי בנוסף אלגוף ארץ המזרח עד אלסודה

ולי	נקם	ואלימן	חתא	אלא	צעדה  
ולי נקם ותימן עד צעדה

תאג	אלבנאדר	ואיצֹא	אלתמר	מן	נגראן 
]אני[ כתר הערים וגם התמרים מנגראן

נוספים  מקומות  זה  בבית  מונה  צנעא 
השייכים לתחומה: אלשאם - צפון תימן, 
הכוונה בד"כ לישובים בצפון תימן: צעדה 
ערב  נמל במערב  עיר   - ג'דה  עד  וחידאן 
הסעודית, לחוף ים סוף; אלגוף - נפה בצפון 
מסחר  עיר   - אלסודה  עד  לצנעא,  מזרח 
חאשד,  נפת  לכ'מיר,  ממערב  מרכזית 
מצפון לצנעא; נקם - שם מקום )לא מופיע 
בספרו של גברא( ותימן עד צעדה - מחוז 
ועיר הבירה של צפון תימן )שוכנת כ-240 
זה  בית  החותם  במשפט  מצנעא(;  ק"מ 
צנעא מתגאה בזה שהיא נזר הערים, ולא 
חסר בה דבר, גם התמרים מגיעים אליה 
של  ביותר  הרחוק  בצפון  נפה   - מנג'ראן 
תימן, היום בשטח סעודיה. משפט זה בא 
הקודם,  בבית  תעז  העיר  לדברי  בתגובה 

שהיא מוקפת בדקלים )עצי תמר(.
יד. 

קאלת	תעז	אלעדינה	אן	בלאדי	אב  
אמרה תעז אלעדינה: אכן ארצי אב

וארץ	גבלה	וצֹלמה	גנת	אלמגֹרב  
וארץ גבלה וֹצלמה גן עדן של המערב

גזירת  בגלל  התפרסם  מוזע  המקום  שם   17

גברא,   .1679 בשנת  שארעה  מוזע",  "גלות 
אנציקלופדיה לקהילות היהודיות, עמ' 307.

ולי	חביש	ואלשואפי	חסנהא	יסלב  
ולי חביש ואלשואפי יופיים שובה

וֹדי	אלסואפל	ואלעדין	ואלחד	אלא	בעדאן 
ואלה שבתחתית, אלעדין ואלחד עד בעדאן

בתגובה לכל אותם מקומות שציינה צנעא, 
החשובים  המקומות  את  מציינת  תעז 
ועיירה  מחוז   - ִאּב  בתחומה:  המצויים 
למחוז  ירים  בין  תימן,  בדרום  גדולה 
ועיירות  נפות  כולל מספר  זה  מחוז  תעז, 
מדרום  עתיקה  עיר   - גִּבְלֵה  מרכזיות18; 
מערב לִאּב; ֹצַלְַמה - עיירה בנפת חובייש, 
הכוונה  כנראה  אלשואפי,  אב;  מחוז 
חוגרייה,  נפת  בחיפאן,  אזור   - לשויפה 
כנראה   - ואלחד  אלעדין  תעז;  מחוז 
שרעב,  בנפת  כפר   - לחדא/חדה  הכוונה 
מחוז תעז; בעדאן - נפה וכפר במחוז אב. 

אלה האחרונות בדרום תימן. 
טו.

קאלת	יזאל	אן	בלאדי	חגה	אלסמעה 
אמרה יזאל: אכן ארצי חגה אלסמעה
נואחי	אלגֹרב	מן	אלמחוית	אלא	לאעה 
סביבות המערב מאלמחוית עד לאעה
ולי	שהארה	ולי	ארץ	אלשרף	גמעה  

לי פרסום ולי ארץ אלשרף כולו
ולי	אלצֹפיר	אלמטווק	תם	אלא	כחלאן

ולי אלֹצפיר סביב עד כחלאן
צנעא, כמו תעז, ממשיכה בבית זה לציין 
את המקומות השייכים לתחומה, אליהם 
מגיע פרסומה: חגה - נפה ועיירה ממערב 
גברא  אצל  מופיע   - אלסמעה  לצנעא; 
בשם סמאעה - והוא מודה כי לא ידוע לו 
מקומו; אלמחוית - כפר בין ברט לחידאן, 
לאעה19;  תימן;  צפון   - לצעדא  מדרום 
מערב  מצפון  נפה  )שראף(   - אלשרף 
לצנעא; אצ'פיר - מבצר בנפת חגה, מצפון 
)כוחלאן( עיירה   - וכחלאן  מערב לצנעא; 

בנפת חגה, מצפון מערב לצנעא.
טז.

קאלת	תעז	אלעדינה	אני	אלזהרה  
אמרה תעז אלעדינה: אני ]כוכב[ נוגה

קד	פקת	צנעא	אליזאל	באללים	ואלכֹצֹרה 
מלימונים  אליזאל  צנעא  התפקעה  כבר 

וירקות
שבהת	ֹדא	אלחסן	יאקותה	מעא	אלדרה 
דמתה את הטוב הזה לאבן חן עם פנינה

או	גוהר	אביץ	נבת	פי	רמל	מן	עקיאן
או אבן חן לבנה צומחת בחול מפז

לקהילות  אנציקלופדיה  גברא,  ראה:   18

יהודיות, עמ' 1.
המקום - לאעה אינו מצוי בספרו של גברא.  19
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תעז  עוברת  המרחבים  מיצוי  אחרי 
היא  ועושרה.  יופייה   - אחרים  לנושאים 
פותחת בזה שהיא "אלזהרה" כוכב נוגה, 
אחד הכוכבים הזוהרים ברקיע, או אולי 
הכוונה לפרח )תלוי בניקוד, אולם הטקסט 
להשערות(.  מקום  יש  ולכן  מנוקד  אינו 
פרח,  או  נוגה  כוכב  זה  אם  מקרה  בכל 
שניהם מציינים דברים חיוביים. המשפט 
הבא יש בו מן הזלזול בצנעא, כי מה שיש 
בה זה רק לימונים וירקות, שאותם היא 
בחול  יקרות הצומחות  לאבנים  מחשיבה 

)הפירות והירקות - גדולי אדמה(.
יז.

קאלת	יזאל	אלמדינה	אני	אלנקטה 
אמרה יזאל אלמדינה: אני הנקודה/הטיפה

ואנא	עלי	אלארץ	באלאקלים	מנקוטה 
ואני על הארץ באזור מנוקדת

ואנא	אלדי	פי	מחלי	כם	מן	חנטה  
אני זו שבאזורי החיטה בשפע

וכם	איימה	להם	פי	כל	יום	ברהאן  
וכמה אני נותן להם בכל יום הוכחה

חשיבותה,  את  מדגישה  זה  בבית  צנעא 
היא נקודה הפזורה על הארץ. לא ברור לי 
למה הכוונה, בהמשך היא מתייחסת לדבר 
המצויה  החיטה   - המזון  לאדם,  החשוב 
אצלה בשפע. דבר זה לא יסולא בפז. ועניין 

זה מהווה הוכחה יומית לחשיבותה. 
יח.

קאלת	תעז	אלעדינה	לי	בלאד	כנפר 
אמרה תעז אלעדינה: לי ארץ כנפר
ולחג	ואבין	בלאדי	ואלמכֹא	אלבנדר 

ולחג ואבין ארצי ואלמכ'א עיר ]הנמל[
אהל	אלמראכב	וכל	אלבז	אליה	יגתר 

בעלי האוניות וכל הבדים בה נסחרים
לו	מא	אלמכֹא	כאן	צנעא	ואהלהא	עריאן 
לולא אלמכ'א צנעא ואנשיה היו ערומים

תעז, שאין לה תגובה למה שצנעא ציינה 
המרחבים   - הקודם  הנושא  אל  חוזרת 
עיירה   - לחג  כנפר20;  לתחומה:  השייכים 
 - אבין  עדן;  מצפון  ק"מ  ששים  במרחק 
בדרום  גדולה  עיירה   - אביין21(  )אביאן, 
מזרח תימן, כחמישים ק"מ מצפון מזרח 
לעדן; אלמכ'א - )מוכ'א או מוקא( - עיר 
דרום   - לתעז  ממערב  סוף  ים  לחוף  נמל 
את  תעז  מדגישה  בהמשך  תימן.  מערב 
סחורה  המביאות  האוניות   - העושר 
גברא,  של  בספרו  מופיע  אינו  כנפר   20

אנציקלופדיה לקהילות יהודיות. 
אבין מופיעה בספרו של גברא, אנציקלופדיה   21

לקהילות יהודיות, כ- אביאן - אביין. שם, עמ' 2.

צנעא,  גם  ממנה  קונה  אותם  והבדים 
אותה  לולא   - מעליב  במשפט  ומסיימת 
תושבי  שבתחומה,   - אלמכ'א  נמל  עיר 

צנעא היו מהלכים עירומים. 
יט.

קאלת	יזאל	אצברי	לאלגרח	ואלתצבין  
אמרה יזאל: ]חכי ב[ סבלנות לפצע ולסיבון

ואנתו	יא	אהל	אלימן	באלארץ	כסאבין 
אתם אנשי תימן את הארץ רכשתם

ואלבז	לו	נשתהי	יאתי	מן	בלאד	אלצין 
והבד לו נרצה יבוא מארץ סין

תחכמי	לאלאדב	ואלחפץ	לאללסאן  
שפטי את הנימוס ושמרי על הלשון

צנעא, למרות שהיא מתחילה במילים שיש 
להיות סובלני כנגד פגיעות שניתן ל"נקות 
על  בשתיקה  עוברת  אינה  היא  בסבון", 
על לשונה  לתעז לשמור  ומציעה  העלבון, 
אינם  בדים  הרי  כי  האחרים,  את  ולכבד 
מונופול של תעז, אפשר לייבא אותם ללא 

קושי גם מסין. 
כ.

קאלת	תעז	אלעדינה	עד	מעי	אשיא 
אמרה תעז אלעדינה: יש לי עדיין עניינים

גבל	צבר	ליס	מתלה	גנת	אלדניא  
הר צבר אין כמוהו גן עדן על פני האדמה

וחוץ	אלאשראף	יקול	לאלואפדין	חייא 
וחוג הנכבדים מברך את הבאים

באלורד	ואלפל	ואלכאֹדי	מעא	אלריחן 
]בפרחי[ ורדים, יסמין ופנדוס עם ריחאן

תעז ממשיכה להתפאר במקומות המצויים 
)שהוזכר  צבר  הר  את  ומצינת  באזורה, 
לעיל( כמקום מופלא, גן עדן לשוהים בו, 
ומי שמגיע לשם מתקבל בברכות ובפרחים 

ריחניים: ורדים, יסמין, פנדוס וריחאן. 
כא.

קאלת	יזאל	אלמדינה	סוקי	אלאשרק 
)בעל  הרם  שוקי  אלמדינה:  יזאל  אמרה 

איכות(
אנא	אלמניעה	אנא	אלגנה	אנא	אלבירק 

אני החזקה אני גן העדן אני הדגל
אנא	אלשהירה	אנא	אלכֹצֹרה	ֹדהב	תברק 

אני המפורסמת אני הירוקה זהב נוצץ
ישהד	חפאש	באלבהא	ואלחסן	מן	מלחאן 

ואלחסן  באלבהא  חפאש  כך  על  יעידו 
ממלחאן

מה  את  לפאר  ממשיכה  תעז  כמו  צנעא 
את  האיכותי,  השוק   - בתחומה  שיש 
על  ועושרה.  פרסומה,  הדרה,  עוצמתה, 
כל זה היא מציינת את העדים שיעידו על 

חפאש  באלבהא  חאפש   - דבריה  נכונות 
)חופאש( - נפה וכפר גדול ממערב לצנעא, 
אלבהא - )לא ידוע(22, ואלחסן )כנראה שם 
של אדם, אולי שליט ]?[( מִמלחאן - כפר 
מדרום למחוית וחופאש, ממערב לצנעא. 

כב.
קאלת	תעז	אלעדינה	חיס	פאנוסי  

אמרה תעז אלעדינה: חיס מנורתי 
חית	אלקנא	באלמלאחאת	ואלבהא	אלמכסי
היכן שהחינה ביפיפיות והפאר במלבושים

ולי	בית	אלפקיה	אלעדני	ואלקודסי
ולי בית אלפקיה אלעדני ואלקודסי
אנא	הדייה	לכם	חמל	בה	אלארצֹאן

אני המתנה שנשאה אותה הארץ בעבורכם 
ההתנצחות ממשיכה. תעז אף היא מציגה 
את הדברים המייחדים אותה: חיס - כפר 
מערב  מצפון  המדאן  נפת  ת'לא,  באזור 
לצנעא - משמשת תאורה בעבורה, בה יש 
גם  מתפארת  היא  פאר.  לבושות  יפיפיות 
ב-בית אלפקיה - אזור מדרום לעיר הנמל 
לעדנה  הכוונה  אולי   - אלעדני  חודידה; 
המופיע פעמיים אצל גברה: הראשון כפר 
בנפת אנס, מחוז ד'מאר, והשני כפר באזור 
אפשר   - ואלקודסי  קעטבה;  נפת  שעיב 
מחוז  עודיין,  בנפת   - ל-קודס  שהכוונה 
הובא,  אלה  בשמות  היוד  תוספת  תעז. 
כנראה, בשביל החריזה. תעז מסכמת בית 
אותה  שנשאה  המתנה  "אני  במשפט  זה 

הארץ בעבורכם". 
כג.

קאלת	יזאל	קד	נצבנא	פי	וצאב	כ'ימה 
אמרה יזאל: התמזל מזלנו בוצאב כ'ימה

ואלגעפריה	וכסמה	תם	אלא	אלחימה 
ואלגעפריה וכסמה עד אלחימה

וקד	וצול	אמרנא	חתא	אלא	רימה  
וכבר הגיע ענייננו עד רימה

וארץ	אלתהאים	בלאדי	תם	לא	גיזאן  
ואדמת אלתהיים ארצי הגיעה עד גיזאן

צנעא חוזרת אף היא לציין את כל אותם 
מקומות ששמה הגיע אליהם ומהם כאלה 
נפה  )גוצאב(   - וֻצאב  לתחומה:  השייכים 
אלגעפריה   ;]?[ כ'ימה  ד'מאר;  במחוז 
]?[; כסמה - )כוסמה( אזור בנפת ריימה, 
מחוז ד'מאר; אלחימה - נפה מדרום מערב 
נאד'רה, נפת  - כפר באזור  רימה  לצנעא. 
במהדורת חופת חתנים מופיע הצירוף "חופאש   22

אל בהא" ולא "באלבהא". ז"א שהמילה אלבהא 
משמשת תואר לשם "חופאש". ואז אפשר לתרגם 
שוב  מופיעה  אלבהא  המילה  ההדורה.  חופאש 

בבית הבא במשמעות של פאר, הדר. 
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לצנעא  תימן.  דרום   - ירים  מחוז  עמאר, 
הכוונה  כנראה   - אלתהיים  גם  שייכת 
ים  חוף  לאורך  )אזור  תהאמה  לאדמות 
סוף, מחולק ליחידות וכל יחידה בו נקראת 
תהאמה ומכאן צורת הריבוי - אלתהאים(, 
)דרום תימן(  תחום שמתחיל באזור מוזע 
עד גיזאן - אזור לחוף ים סוף, בגבול צפון 

תימן-סעודיה, צפון מערב תימן.
כד.

קאלת	תעז	אלעדינה	סוקי	אלמשהור  
אמרה תעז אלעדינה: שוקי המפורסם

באלחסן	ואלמלך	עלא	צנעא	אליזאל	ואלדור 
אליזאל  צנעא  על  ]עולה[  וברכוש  ביופי 

והארמונות
מא	תנצֹרוני	לאני	כוז	מן	בנור 

אינכם רואים אותי, כי אני כד של קריסטל
ואלכֹמר	פי	אלכוז	כמתל	אלדר	ואלמרגאן 

והיין בכד כמו פנינים ואלמוגים
המפורסם  בשוק  היא  אף  מתפארת  תעז 
עולה  שלדעתה  וברכושה,  ביופייה  שלה, 
על זה של צנעא הבירה. היא משווה את 
עצמה לכד23 קריסטל, שהוא לבן ושקוף, 
ובו יין משובח ויקר כמו פנינים ואלמוגים. 
נראית  אינה  שהיא  לדעתה,  הסיבה,  זו 

)כמו צנעא ]?[(. 
כה.

קאלת	יזאל	אן	בלאדי	כלהא	תזרע  
אמרה יזאל: אדמתי כולה מצמיחה

ארבע	בארבע	וארבע	תם	עאד	ארבע 
ארבע כפול ארבע, וארבע ועוד ארבע
וואחדה	תאנייה	באלנצֹם	זאד	אתבע 

ואחת נוספת שירה חרוזה הוסיף בעקבותיה
אן	אלבסאתין	גמלה	ענדנא	אפנאן  

אכן, הגנים כולם אצלנו ]מעשי[ אומנות
צנעא בתגובה מתפארת ביבול אדמתה הרב, 
הגנים המפארים אותה, אותם היא מתארת 
כמעשי אומנות, ועל כל זה שירים חרזו לה.

כו.
קאלת	תעז	אלעדינה	שהר	אלא	ארצ'י 

אמרה תעז אלעדינה: חודש אל אדמתי 
מן	גיר	חאכם	ולא	דולה	ולא	קאצֹי  

ללא מושל, ללא ממשלה וללא שופט
ונתרך	אלנהב	גומלה	כל	שי	מאצֹי  

ננטוש את הגזל כולו, כל דבר עובר
וכל	האֹדא	בגמלת	סאגי	אלאעיאן  

וכל זה בכל יפי העיניים/הנכבדים

המילה "כוז" בתימנית כד, בילדותי היה לנו   23

כד גדול שקראנו לו "כוז", בו מלאנו מים שהיו 
נשמרים צוננים.

תעז מצידה מתפארת במוסר הקיים בה, 
תפקידים  בעלי  ללא  גם  לתפקד  שיכולה 
מושל, ממשלה ושופט )המצויים בבירה(. 
שמירת המוסר קיימת אצל כל הנכבדים. 
אולי יש כאן רמז לשחיתות הקיימת אצל 

בעלי התפקידים הבכירים בצנעא. 
כז.

קאלת	יזאל	אלחֹדר	באללא	מן	אלתנדיף 
אמרה יזאל: הפחד מהאל מהניפוץ

וכֹירת	אלנאס	מא	יחתאג	אלא	תעריף 
והטוב באנשים אינו זקוק להכרה/להגדרה
נבקא	עלא	אלעהד	אלאוול	לא	יכון	תכֹליף 
נשאר עם האמנה הראשונה24 לא יהיה שינוי
יא	מא	אחסן	אלכֹיר	ואלאצלאח	ואלאימאן

הוי מה יפים הטוב, התיקון והאמונה
יריבתה  דברי  את  להפריך  מנסה  צנעא 
)לא  מהאל  הוא  שהפחד  ומציינת 
מהמושלים(, ואנשים טובים אינם זקוקים 
להכרה או להגדרה. הם ממשיכים ללכת לפי 
דרכם כפי שהתחייבו, ואין צורך לשנות דבר. 
)השיפור,  היא משבחת את הטוב, התיקון 
החזרה בתשובה( והאמונה - שלושה דברים 

המעניקים לאדם שלווה וחיים טובים.
כח.

קאלת	תעז	אלעדינה	בנדר	אלעסכר 
אמרה תעז אלעדינה: עיר החיילים 

יכפיני	אסמי	ומן	ישהד	אלי	כֹבר  
די לי בשמי ומי שיאשר את הידיעה

אני  אנא	אלגואהר	אנא	אלמסך	ואלענבר 
אבני החן אני המושק והענבר

פי	סוקי	אלסמן	ֹדי	אענאקהא	כיזאן 
בשוקי החמאה גודשת את הכדים

תעז עיר החיילים, מתייחסת לשמה "תעז" 
 - בערבית  "עז"  חיוביות  משמעויות  בעל 
ויקר,  כבוד  אצילות,  עוצמה,  כוח,  בעל 
את  גם  יש  )עזז(  שורש  ומאותו  תפארת. 
היא  שבמהותה  כך  אהוב.  יקר   - "עזיז" 
יקרה, משווה את עצמה לאבני חן, לבושם 
עניין  מוסיפה  היא  והענבר25.  המושק 
כלכלי המדגיש את השפע - חמאה הממלאת 
את הכדים. "אענאק" מילולית זה רבים של 
לכך  שהכוונה  לי  שנראה  כך  )ענק(,  צוואר 
האמנה/ ההבטחה/   - אלאול"  "אלעהד   24

חשבתי  תחילה  הראשון/ה.  החוזה/הברית 
בערבית  קוראים  לתנ"ך  אך  לתנ"ך,  שהכוונה 

"אלעהד אלקדים", ולא "אלעהד אלאול". 
ענבר הוא גם סוג של שרף מאובן של עצי   25

הים  מחופי  בעיקר  המוצא  חומר  או  אורן, 
הבלטי, הוא שקוף במקצת וצבעו צהוב בהיר. 
ירושלים,  החדש,  המילון  אברהם,  אבן-שושן, 

קרית-ספר, תשנ"ז, עמ' 2369. 

שהיו  רבה  כך  כל  הייתה  החמאה  שכמות 
ממלאים בה את הכדים עד צוואר. 

כט.
קאלת	יזאל	אלגראף	מלכי	אלא	חדא 

אמרה יזאל: אלגראף רכושי עד חדא 
ואלפין	בסתאן	פי	אלרוצֹה	מעדודה 

ואלפיים גנים ברוצ'ה ספורים
ואנא	אלֹדי	פקת	עלא	אלארצֹאן	מנקודה

ואני זו שהתעוררתי על האדמה המובחרת
הֹדא	אלבסאתין	לנא	ואלבית	ואלבניאן  

הגנים האלה שלנו גם הבית והבניין
זה עדיין מוסיפה להציג את  צנעא בבית 
המרחבים ששייכים לה - אלגראף - גברא 
המצויים  זה  בשם  כפרים  שני  מזכיר 
בנפת  כ'מיר  ליד  האחד  לצנעא,  צפונית 
עד   - חארית  בני  בנפת  והשני  חאשד, 
תעז; את  שרעב, מחוז  חדא - כפר בנפת 
הגנים הרבים בתחומה שהמספר אלפיים 
האדמה  את  העצומה;  הכמות  את  מציין 
בתי  הגנים,  מצויים  שבה  המובחרת 

המגורים ומוסדות הציבור. 
ל.

קאלת	תעז	אלעדינה	מתל	מן	חסני 
אמרה תעז אלעדינה: משל מיופיי 

אהל	אלבנדר	וכל	אלארץ	תעשקני  
אנשי הערים וכל הארץ אוהבים אותי
מן	בעד	מא	שאהדי	כלין	מלא	פני  

אחרי שעדי כל אחד מלא אומנותי
אנא	אלֹדי	חל	פי	סוקי	בני	אלגֹצאן  

אני זה אשר גרו בשוקי בני אלֹגצאן
בה,  והשפע  חוזקה  על  שדברה  אחרי  תעז, 
מציגה בבית זה את יופייה והאהבה שרוחשים 
לה לא רק במחוז שלה אלא כל תושבי הארץ. 
היא  וההוכחה  כך  על  להעיד  יכול  אחד  כל 
)ֹגצאן -  בני אלֹגצאן  שבשוק שלה התיישבו 

אזור בנפת חוגריה, מחוז תעז(. 
לא.

קאלת	יזאל	אלמדינה	סוקי	אלמחרוס	בית	
אלמלך

אמרה יזאל: שוקי השמור בית המלך
ואסתעלמי	מא	אלקצֹיה	פי	כֹרוג	אלתרך 

ושאלי מה הבעיה ביציאת התורכים
מא	גֹיר	כמא	צנעא	אלמדינה	מלך  

אין זולת צנעא העיר מלך 
ישהד	לי	אלהנד	ואלרום	חית	מא	אלסלטאן

היכן  והיוונים  ההודים  עבורי  ויעידו 
שהסולטאן

צנעא מתחילה את הבית במה שמסיימת 
תעז בבית הקודם - השוק. היא מתפארת 
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בזה שהשוק השמור שלה הוא בית המלך. 
זו כנראה הסיבה שהתורכים יצאו ממנה, 
כי "המלך" - השליט של תימן נמצא בה. 
מרכז  היינו  "המלך",  עצמה  שהיא  או 
מקומות  אינם  הפעם  העדים  השלטון. 

אלא עמים: ההודים והיוונים. 
לב.

קאלת	תעז	אלעדינה	עאד	אנא	כ'איף 
אמרה תעז אלעדינה: אני עדיין חוששת 
אלא	כם	אצבר	וכם	לי	פי	אלזמאן	חאלף	

עד מתי אסבול וכמה זמן אני נשבע
אמא	להֹדא	אלכלאם	מא	בה	אנא	חאסף 
באשר לדברים האלה אינני בהם שוטם
הֹדא	כתאבי	אלא	חצן	אלצֹפיר	פי	טאן	
זהו מכתבי אל מבצר אלֹצפיר בחותם

בבית זה יש מעין נסיגה כל שהיא של תעז. 
אין כאן דברי התפארות כפי שהיה בבתים 
הקודמים. יש אפילו חשש מן העתיד. היא 
שואלת כמה זמן עוד תסבול, אולי, את דברי 
איבה  נוטרת  נשבעת שאינה  היא  יריבתה. 
בשל כך. ואת דבריה שכתבה היא שולחת 
אל מבצר אלֹצפיר סגור בחותם. אלֹצפיר - 

מבצר בנפת חגה מצפון מערב לצנעא.
לג.

קאלת	יזאל	עאד	מן	ארצֹי	ֹדמאר	אלברד 
אמרה יזאל: עדיין ]חלק[ מארצי/אדמתי 

ֹדמאר אלברד 
מסאכן	אלפן	פיהא	ואלכֹיול	אלפרד 

והסוסים  בה  אומנות  ]מעשי[  מגורים 
המיוחדים במינם

כמן	מחגל	תלאת	אשקר	ומטלק	פרד 
שונה  ואחת  בלונד  שלוש  שפרסותיו  כמי 

)משוחררת(
ולי	רדע	אלֹדי	פיהא	אלנקי	ואלצֹאן

ולי רדע שיש בה קמח וצאן
להתפאר  ממשיכה  לתעז  בניגוד  צנעא 
חלק  שהם  חשובים  ארץ  חבלי  באותם 
מדרום  ועיר  מחוז   - ֹדמאר  מאדמתה: 
לצנעא. אלברד - תואר לצנעא - לא ברור 
של  היא  המשמעות  שהרי  הכוונה  למה 
קור. מבחינת החריזה זה מתאים לשורה 
שאחריה, למילה אלפרד, ואולי זו הסיבה 
לא  למשוררים  גרמה  )החריזה  שנכתבה 
כדי  משפטים  ולעוות  מלים  לשנות  פעם 
בשיר  גם  קורה  וזה  תתאים,  שהחריזה 
בנייניה  יפי  את  מציינת  צנעא  הנדון(. 
וכן הסוסים האצילים המצויים  המיוחד 
רדע  את  צנעא  מזכירה  כן  כמו  בה. 
 - לצנעא  מדרום  ועיר  מחוז  )רדאע(   -

וצאן  בקמח  והעשירה  בתחומה  המצויה 
- מצרכים בסיסים לאדם. 

לד.
קאלת	תעז	אלעדינה	קצדנא	אחנא 

אמרה תעז אלעדינה: כוונתנו אנחנו 
נבקא	עלא	אלעהד	אלאוול	מתל	מא	כננא

להישאר לפי האמנה הראשונה כפי שהיינו
ונתרך	אלגרח	לא	מנכם	ולא	מננא  

וננטוש את הפגיעה לא מכם ולא מאתנו
אלקצד	יא	צאחב	אלעתאב	לא	יתנא 
הכוונה, הוי בעל התוכחה, לא ִתַשנֵה

ואן	אללסאן	אכֹטת	כאן	אלֹדנב	לה	גֹפראן
ואם הלשון טעתה לחטא יש מחילה

תעז ממשיכה לסגת, אין כאן דברי התפארות 
רוצה  היא  התבצרות.  כאן  יש  להיפך, 
לשמור על השקט והשלום, לחיות על פי 
האמנה הראשונה. ומבקשת להפסיק את 
הדדיות,  פגיעות  שיוצרות  ההתנצחויות 
משפט  בא  וכאן  לכך.  טעם  שאין  משום 
ה"התקפלות" - אם בכל זאת הייתה איזו 
לחטא/לעוון  יש  בדיבור,  טעות  שהיא 

מחילה. 
לה.

קאלת	יזאל	כד'ב	מא	יוגד	כמא	צנעא  
אמרה יזאל: שקר, אין כמו צנעא בנמצא
כל	אלעואלם	אלא	צנעא	אליזאל	תסעא 

כל הבריות אל צנעא אליזאל הולכים
מא	מתלהא	פי	אלמעאש	ואלכבר	ואלמרעא

אין כמוה בפרנסה, בגדולה ובמרעה
תשהד	לי	אלרום	וישהד	לי	אבן	עותמאן 

אבן  למעני  ויעיד  היוונים  למעני  יעידו 
עתמאן26

התפארות.   - שלה  בקו  ממשיכה  צנעא 
מתעלמת  היא  תעז,  של  נסיגתה  למרות 
מדבריה וממשיכה לציין את ייחודה. היא, 
אליה מכל  באים  בירה,  עיר  היותה  בשל 
קצוות הארץ. אין כמוה בפרנסה, בגדולה 
ובמרעה. הפעם יעידו למענה אנשים מחוץ 
לארצה - היוונים ו"אבן עותמאן" - אפשר 
שגדולתה  ז"א  לעותמאנים.  שהכוונה 

ידועה לכלל העולם. 
לו.

פגוובה	כוכבאן	בלאלף	ואלזפאת   
השיבה לה כוכבאן בידידות ובתהלוכות

וטווקו	פי	וצולה	אלף	ציואנאת  
והקיפו אותו בהגיעו אלף אוהלים

ואכרמוה	באלצֹיף	מן	כֹאלץ	אלנייאת 

במהדורת חופת חתנים, הוצאת יוסף חסיד,   26

תשכ"ד, בית זה אינו קיים. 

וכבדו אותו באירוח מכל לב
וקאלו	חמאכם	אללה	אלואחד	אלרחמן 

ואמרו: ישמור אתכם האל האחד והרחמן
הבית האחרון סוגר את ההתנצחות בדברי 
מצפון  יזיד,  בני  בנפת  עיירה   - כוכבאן 
מי  זה  מבית  ברור  לא  לצנעא.  מערב 
המנצח, אף כי נראה שהבכורה בכל זאת 
ניתנה לצנעא. כי כל הנאמר כאן מתייחס, 
השליח(,  )אולי,  שהגיע  לזה  כנראה, 
 - )ציואן  ציואנאת  באלף  אותו  מקיפים 
לו  ומעניקים  אותו  מכבדים  גדול(,  אוהל 
אירוח מכל הלב, ולבסוף מברכים את כל 
האנשים שאלוהים, האל היחיד והרחמן, 

ישמור את כולם. 

לסיכום
ותעז,  צנעא  הערים  בין שתי  ההתנצחות 
הצגת מעלותיהן, ייחודן ותפארתן מובאת 
כאן בצורה ייחודית. כמעט כל ה"דמויות" 
בשיר הן מחוזות ומקומות יישוב - ערים 
ניתן ללמוד רבות על  וכפרים. דרך השיר 
תימן - מימדיה, תושביה, כלכלתה, יופייה 
מחוזות  בשני  מדובר  אומנם  והדרה. 
הרחבה  יש  צנעא"  ב"דברי  אך  בתימן, 
לשאר גבולות תימן. לשאלה מי בכל זאת 
ניצח ביריבות זו, אין אמירה מפורשת מי 
מדברי  אולם  יותר,  הנעלה  היא  משתיהן 
שצנעא  לומר  אפשר  תעז  של  נסיגתה 
זו  היא  הבכורה.  את  שתופשת  זו  היא 
גם  היא  נסוגה.  ולא  להתפאר  שהמשיכה 
בירת תימן כולה )תעז - בירתה של דרום 
תימן(. גם דברי כוכבאן לא הוסיפו להבנת 
הדברים. כי את השליח שלחה תעז. והוא 

התקבל בכבוד רב. 
מן השיר ניתן ללמוד על בקיאותו של ר' 
שלום שבזי בגיאוגרפיה של תימן, מצבה 
הערים,  מאפייני  והדימוגרפי,  הכלכלי 
המסחר בהן ומעלותיהן. מצב זה נתאפשר 
שהחלו  חייו,  במהלך  נדודיו  בשל  לו 
בצעירותו. תוך כדי נסיעותיו הכיר אישים 
מכל המעמדות ובא במגע עם חכמי דורו 
ועם  ומלומדים  משוררים  עם  היהודים, 
שליטים ערביים. בנדודיו הגיע גם לצנעא, 
הנדודים  חכמיה.  מפי  תורה  למד  שם 
ללימודים  בצנעא  השהייה  תימן,  ברחבי 
והמגורים בתעז עד סוף ימיו הטביעו את 

חותמם בו והביאו לכתיבת שיר זה.



78
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

"לְִמי אֹוי לְִמי ֲאבֹוי, לְִמי ִמְדיָנִים לְִמי ִׂשיַח, 
עֵינָיִם,  ַחכְלִלּות  לְִמי  ִחּנָם,  ּפְָצִעים  לְִמי 

לְַמַאֲחִרים עַל ַהּיָיִן..." )משלי כג(.
הפסח,  חג  בערב  תשע"ג,  בניסן  יג  ביום 
נפקד מאתנו כב' הרב אבשלום ב"ר יחיא 
עדן נע"ג. שבר גדול ָהְשַּבְרנּו, בני המשפחה 
בעיר  קהילתו  בני  והרחוקים,  הקרובים 
עם  "הליכות  בתנועת  ידידיו  ראש-העין, 
ישראל", וכל שאר ידידיו ומכריו, הצטערו 
המציאות,  יקר  איש  אבדן  על  רב  צער 
אוהב הבריות ומקרבן לתורה בדרכי נועם, 

ידידות ואהבה.
היה  ובר אבהן  אוריין  בר  תלמיד חכמים 
על  ברבים  תורה  וריבץ  אבשלום,  הרב 
משכים  היה  הרב  פרס.  לקבל  שלא  מנת 
ומוסר  המוקדמות  הבוקר  בשעות  קום 
שיעור בהלכה לפני תפילת שחרית, כמנהג 
וממשיך  דנא,  מקדמת  נפש  נוחי  אבותינו 
בעבודת השם מדי יום ביומו בלימוד תורה 
ובמסירת שיעורים. הרב היה קנאי למורשת 
בכל  והנחילה  הפיצה  שיבחּה,  אבותינו, 
בבתי  מצווה,  בסעודות  בשמחות,  מקום: 
ובכל מקום שביקשו תורה מפיו,  אבלים, 
שומעי  את  ללמד  ומזומן  מוכן  היה  הוא 
תדיר  נעלות.  ומידות  חכמה  תורה,  לקחו 
היה מראה לנו בחן האופייני לו כי מנהגי 
אבותינו מיוסדים על אדני פז ומשוקעים 
שמסרוה  כפי  היהודית  המסורת  במעבה 

קדמונינו חכמי המשנה והתלמוד.
בעיני  וחּביב  אהוב  היה  אבשלום  הרב 
פניו,  על  נסוך  היה  מיוחד  חן  רבים, 
והוא היה כובש את לבבות שומעי לקחו 
תכונות  הליכותיו.  ובנֹעם  אמריו  במתק 
אלה סייעו לו להקים ולהעמיד עולה של 
תורה. הוא אף ניהל את הכולל שבחסות 
עמותת "הליכות עם ישראל", וזכה לסייע 
הרב  כבנים.  לו  שהיו  הכולל  לתלמידי 
אבשלום היה גומל חסדים בגופו ובנפשו, 
והיה מכתת רגליו ממקום למקום, לשדל 
את הרבים לעסוק בתורה ולסייע מהונם 

ומאונם לתלמידי חכמים.
הרב אבשלום היה "איש הרמב"ם", וזכה 
ללמוד שנים רבות בבית מדרשו של מו"ר 
ולא  היה,  ענוותן  זצ"ל.  יוסף קאפח  הרב 

תורתו,  בזכות  לא  לעצמו,  טובה  החזיק 
רבות  שנים  הרבים.  מפעליו  בזכות  ולא 
הוא היה מנחה את כנס התורה והלימוד: 
לימד  שלמד  מה  כל  הרב".  פני  "הקבלת 
ושיתף  מסר  לו  שהיה  מה  כל  לאחרים, 
באהבה לזיכוי הרבים, כדי "שידעו ויכירו 

את האמת" כפי שהיה אומר תמיד. לשם 
אשר  הקלטות  כל  את  מסר  גם  הוא  כך, 
הקליט  ובהן  ארוכות,  שנים  במשך  צבר 
בשיעוריו,  קאפח  יוסף  הרב  מו"ר  את 
מתוך מטרה להפיצם ברבים, כדי שילמדו 

וידעו דור "אשר לא ידע את יוסף".
בלימוד,  רק  לא  הרמב"ם  איש  היה  הוא 
אלא גם הלכה למעשה, ואהב את בוראו 
מתוך ידיעה אמיתית מעמיקה, וכפי שספד 
לו מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו. בהזדמנויות 
שונות הוא היה מספר לנו כי בזמן שהיה 
מעשן סיגריות, העיר לו פעם אחת ויחידה 
כדרכו,  וקולעת  חדה  הערה  זצ"ל  מו"ר 
אדם",  לדרגת  הגעת  לא  "עוד  לו:  ואמר 
שהרי אדם שכפוף ליצריו אינו יכול להגיע 
לדרגת אדם שנברא בצלם א-להים. הרב 
המעשה,  את  כאן  מסיים  היה  אבשלום 
ונותן לנו להבין לבד את ההמשך. הוא לא 
נפשו  אצילות  על  לנו  לספר  ממשיך  היה 
יצרו בכך שהפסיק  וגבורתו בהתגברו על 
או  תחליפים  ספרים,  ללא  מיד,  לעשן 

את  ובהכירו  מיד.  אלא  גמילה,  מכוני 
הפגם הגדול הזה בנפשו, התעלה והפסיק 

הרגל מגונה זה.
בחייו,  אבשלום  הרב  עבר  רבים  ייסורים 
בעיקר במחלתו האחרונה. למרות ייסוריו, 
לדאוג  המשיך  ואף  מתלמודו,  פסק  לא 
בין  חוליו,  ממיטת  גם  הכולל  לתלמידי 
שלוחים. את  ידי שליחת  על  ובין  בעצמו 
ייסוריו קיבל באהבה, ותמיד הצדיק בפיו 

ובליבו דין שמים. 
יהי רצון שנזכה ומעשיו ומידותיו יהיו נר 

לרגלינו. יהי זכרו ברוך.

 

דברים לזכרו של הרב אבשלום עדן
מאת ר' יוסף פרחי

ַמְּתנַת ַהּגֶֶׁשם 
מאת רחל ארזני 

ַהגֶָרנְיּום ָהָאֹדם
ְׁשנַָתיִם ַּבעֲִציץ ַהֶחֶרס

יֹוֵׁשב עַל ַהחֹוָמה
ּפַעַם ּפֹוֵרַח ּופַעַם סֹוֵרַח.

ַהָּׁשנָה 
ַמְּתנַת ַהּגֶֶׁשם 

גָבַֹה, ִהְתַרֵחב, ִהְתּרַּוַח ִּבְמקֹומֹו 
ּכְָאדָם ַהּיֹוֵׁשב עַל ּכְֻרָסה. 

ּפַָׁשט עֲנִָפים לָֹרַחב 
ֲאֵחִרים ִהגְלִיׁש לִצְדִָדים 

נִָּצב ּגֵֶאה ִּכְמֻׁשּלָׁש ָהַאּׁשּוַח
ַמְרֵאהּו נֶָאה ּכְִאּלּו ֻמְמֶחה 

לְִסּדּור ּפְָרִחים
ִעּצְבֹו.

 
ּפְָרחיו ָהֲאֻדִּמים ָצִדים ּכָל עַיִן 

ְמיַּפֶה ֶאת ַטּיֶלֶת ַהַּׁשיִׁש 
ֶׁשּבְחֹוַמת ַהִּמְרּפֶֶסת

הּוא ַמִּביט 
לַָּסלֹון, לִַּמְטָּבח ּולְִפּנַת ָהאֹכֶל

ּכְאֹוֵמר: ִהּנֵה לָכֶם ִּפּצּוי 
עַל ְׁשנֹות 

ִחּדָלֹון וְיֹבֶׁש.

15 באפריל 2012
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ֻׁשָּתפִים ּבַּמֹוָׁשב
מאת זכריה אריה
מושב גאולי תימן

ַהּסּוָסה ֶׁשל ְסעְַדיָה
צֶַבע ָהֲאדָָמה  ִצבְעָּה כְּ

ְמעַט ֲאפָֹרה וְַהְרּבֵה ֲאֻדָּמה
ַציְָתנִית ַאְך עַצְלָנִית ִקְמעָה.

ְסעְַדיָה ַּבעַל ַהּלֵב ָהַרְך
ֹלא ׁשֹוט ּבְיָדֹו ֹלא ַמֵּקל

לְזְַרזָּה עָלֶיָה ִּכְמַאּיֵם
"ִאם ֹלא ֵּתלְִכי, ַאְרִּביץ לְָך!"

ַהּסּוָסה ֶאת נֶפֶׁש ֲאדֹונָּה יְָדעָה
ַמְמִׁשיכָה לִלְעֹס ְמזֹונָּה ַּבֲהנָָאה.

"ִּדיֹו ַחּבּוָּבה" קֹוֵרא ּבְקֹול ַמפְִציר
ִהיא לְִאָּטּה ֶאת ֹראָׁשּה ְמִריָמה
ּבֹו ַמִּביָטה וְֶאל עֲֵריַמת ֶהָחִציר

ֶאת ֹראָׁשּה מֹוִרידָה.

ִּבְמִׁשיכָה ַקּלָה ָמַׁשְך ִמְתּגָּה
ִמְׁשַּתּדֵל ֹלא לְַהכְִאיב לָּה

לִבְסֹוף נְִתַרּצְָתה ּכְאֹוֶמֶרת
"עֲבֹודָה יֵׁש וְָצִריְך לַעֲׂשֹוָתּה." 

ֶאת ַהּדֶֶרְך לַָּׂשֶדה 
ִּבְדָהָרה ַקּלָה ּגְָמעָה

לַַּמֲחֵרָׁשה נְִרְּתָמה
ֵחֵרׁש ַהַחּלָה ְמלֶאכֶת ַהֲחִריָׁשה.

ִהיא מֹוֶׁשכֶת ַהַּמֲחֵרָׁשה
ּוְסעְַדיָה ְמַחֵּמר ַאֲחֶריָה

"ִּדיֹו, ַחּבּוָּבה" ּבְִעּזּוז קֹוֵרא...
 

ּבְקֹולֹו ַהְּמַאנְּפֵף 
ְמַצְקצֵק ִּבלְׁשֹונֹו,

אֹו ּבְִׂשפְּתֹוָתיו ְמַצפְצֵף...
ּכֲַאֶׁשר עָלָיו ָהרּוַח נָָחה

ִפיו יִפְַצח ּבְִׁשיָרה
ְמַאלְֵּתר הּוא ִמּלִים ּוַמנְּגִינָה:

"סּוָסה יָפֶה וֲַאִצילָה
 ֲחבֵָרה טֹוָבה וְנֱֶאָמנָה

שירה  לכנס  הגיעו  רבים  משתתפים 
ידי  על  שאורגן  שפיים,  במלון  והרצאות 
עמותת "אפיקים", לזכרו של גדול משוררי 

תימן רבי שלום שבזי זצ"ל. 
עורך  דחוח-הלוי  יוסף  המכובדים,  בין 
עיתון "אפיקים" ויו"ר העמותה, דר' יהודה 
בר-אילן  באוניברסיטת  מרצה  עמיר 
יהדות  שירת  חוקר  טובי  יוסף  ופרופסור 
הרצאות  התקיימו  הכנס  במהלך  תימן. 
בנושא קווים לדמותו של רבי שלום שבזי 
כן  כמו  התימנית.  השירה  על  והשפעתו 
הנעימו הפייטנים אלי ערוסי, יוסף בוטייל 
ואלי יהושוע בשירי שבת והודיה לקב"ה, 

משיריו של רבי שלום שבזי.

ִמְׁשִכי ַמֲחֵרָׁשה יִּפְָתחּו ְּתלִָמים
ָּבֶהם יִּזְָרעּו זְָרִעים

יִנְּבְטּו יִצְְמחּו ִׁשּבֳלִים
יֹאכְלּו, יְִׂשָּבעּו עֲֵמלִים,

ַטף, נִָׁשים ּוַבעֲלֵי ַחּיִים."

ּכְָך ַהּצֶֶמד ַמְמִׁשיְך ִמּדֵי יֹומֹו
ְסעְַדיָה ָׁשר, ְמַצפְצֵף ְמַאנְּפֵף

אֹו ְמַצְקצֵק ִּבלְׁשֹונֹו
נֱֶעצֶֶרת ַהּסּוָסה ִמיֵדי ּפַעַם

עֵֶׂשב ְמלֹוא ִּפיָה ּתֹולֶֶׁשת לֹועֶֶסת
וְֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה מֹוֶׁשכֶת.

ּוָבעֶֶרב ַהּיֹום ָהעֲבֹודָה ִמְסַּתּיֶֶמת
ֶאל ָהעֶגְלָה ַהּסּוָסה נְִרַּתְמָּת 

ִּבצְעִָדים ּכְבִֵדים לָֻאְרוָה צֹוֶהלֶת
ּוְסעְַדיָה ֶאל ַסִעידָה לְִתִפּלָה וְנְַרּגִילָה.

כנס שירה והרצאות במלון שפיים 
כתב וצילם - גבי בוטייל

בתמונות:
טוביה סולמי,

יוסף דחוח-הלוי,
אלי ערוסי,

יוסף בוטייל,
אלי יהושע,

מרדכי הוזמי ואחרים.
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הג'מביה בחברה הערבית
תפוצת  את  בספרו  סוקר  גראסי  סטפן 
והמוסלמית  הערבית  בחברה  החרב 
הפרסי.  המפרץ  ובאיזור  התיכון  במזרח 
בהקדמה מביא המחבר סקירה היסטורית 
שונים  באיזורים  השכיחות  החרבות  על 
ההודי  האוקיינוס  סומטרה,  האי  מפרס, 
עד קרן אפריקה. בעיקר מתעכב המחבר 
הדרומי  בחלקה  החרב  של  מקומה  על 
החרב  שם  ערב,  האי  חצי  של  והמזרחי 
מההווייה  נפרד  בלתי  כחלק  מופיעה 
וחלק  האיזור  תושבי  של  התרבותית 
הגברית.  האוכלוסיה  של  מהמלתחה 
סטפן גראסי מביא סקירה היסטורית על 
באיזורים  בחרבות  השימוש  התפתחות 
במאה  החרב  וגורס שמאז שפסקה  הנ"ל 
תפקידה  את  למלא  ה-16  או  ה-15 
חיוני  כאביזר  נשארה  היא  הגנה,  כנשק 
האריסטוקרטים  הגברים  של  במלתחתם 
הים  של  באיזורים  במיוחד  והמיוחסים. 
האדום והמפרץ הפרסי החרב היא אביזר 

חשוב בלבוש הגברים. 
עוד  בערב  נפוץ  היה  בג'מביה  השימוש 
בחפירות  איסלמית.  הפרה  בתקופה 
ארכיאולוגיות במאריב, בגאיימן ובסביבות 
עיר הבירה צנעא נמצאו פסלים מאלבסטר 
לפני  הששית  מהמאה  אבן  על  וחריטות 
ישרות  חרבות  מופיעים  בהם  הספירה 
שהיו מחוברות לחגורה במותני הגבר. ישנו 
כפוף  להב  להבי-חרבות.  של  רחב  מיגוון 
נמצא  ביותר  כקדום  הידוע  ג'מביה  של 
בלוריסטאן ומייחסים אותה למאה ה-8. 
בפרס נמצאה חרב מהמאה ה-15 הנצמדת 
והמוגדרת  המתניים  באיזור  לחגורה 

כג'מביה איסלמית.

פרקי הספר
מביא  הראשון  בפרק  פרקים:   9 בספר 
המחבר סקירה היסטורית על תימן, הוא 
מנתח את ההשפעות החיצוניות עליה לפני 
כמדינה  וגיבושה  האסלאם  הופעת  ומאז 
מיקומה  את  מתאר  הוא  מוסלמית. 
אם  על  בהיותה  החשוב  הגיאופוליטי 
בתקופה  הבינלאומי  המסחר  של  הדרך 
וכלכלה  לעושר  הגיעה  תימן  העתיקה. 
יציבה הודות למונופול שהיה לה בשיווק 

הקטורת והצור למדינות המזרח התיכון.
צנעא  של  לשוק  מוקדש  השני  הפרק 
בהם  ייצור,  ענפי  לפי  לאגפים  המחולק 
את  ומוכרים  מייצרים  המלאכה  בעלי 
על  סקירה  גם  יש  זה  בפרק  מוצריהם. 
בשוק  בתימן  היהודים  הצורפים  עבודת 
של  תמונות  גם  מצרף  המחבר  עקיל.  אל 
תכשיטים שיצרו צורפים יהודים ותמונה 
מלאכתו  בבית  אלאביאד  הצורף  של 

בצנעא.
בפרק השלישי מתאר סטפן גראסי ג'מביה 
שנים  מאות  שלוש  כבת  במינה  מיוחדת 
מהקוראן  פסוקים  חרותים  נרתיקה  ועל 
87- עמ'  ראסאם,  יחיה  של  )שבבעלותו 

המחבר  מציג  הרביעי  בפרק   .)92  ,84
השוק  של  האוירה  את  הקורא  בפני 
היושבים  המפורסמים  הסוחרים  בצנעא. 
הקירות  על  כשמאחוריהם  בחנויותיהם 
מופיע אוסף מרשים של חרבות ונרתיקים 
החמישי  בפרק   .)196-194  ,66  ,88 )עמ' 
סוקר המחבר מבחר של ג'מביות חרותות.

בפרק השישי מובאות תמונות פולקלוריות 
ארוחה  בצנעא.  יום  היום  חיי  משגרת 
קאת.  ואכילת  תפילה  זמן  היום,  בצהרי 
עבדאללה  לעלי  מוקדש  השביעי  הפרק 
יחיא אלאקווע - היצרן האחרון שמייצר 
את הת'ומה, הנרתיק של החרב. המקצוע 
בשנים  מאות  מאז  שלו  המשפחה  בידי 
והוא האחרון בשלשלת. ילדיו לא ימשיכו 
יש  שלו  למשפחה  המשפחה.  מסורת  את 
ובעיר  השביעית  למאה  עד  יוחסין  אילן 

ירים שימש כשליט צאצא של משפחתו.
תפוצת  את  המחבר  סוקר  השמיני  בפרק 
החרבות בתימן על פי איזורים. הוא מפרט 

ועומד גם על פרטים  את שמות החרבות 
התשיעי  הפרק  את  הג'מביה.  חלקי  של 
מקדיש המחבר לבעלי המלאכה ולשיטות 

הייצור של החרבות.

התפתחותה הצורנית של הג'מביה
מחקר חשוב ערך המחבר על ההתפתחות 
בעיני  וחשיבותה  הג'מביה  של  הצורנית 
החברה כסמל למעמד חברתי, להשתייכות 
בעליה.  של  הסוציאלי  ולמצב  שבטית 
)חרב  הצורה  הסגנון,  את  מתאר  המחבר 
כפול, ישר או כפוף(, הטכניקה וחומר הגלם 
בארצות  המצויים  השונים  החרבות  של 
התימנית  הג'מביה  של  עיצובה  שונות. 
מפרס  במיוחד  שכנות  מתרבויות  הושפע 
תורכיה  של  השפעה  מייחס  והוא  והודו 
בתקופות שתימן היתה תחת חסותה של 
ובמאה  ה-16  במאה  העות'מנית  תורכיה 
ה-19 )ר' בעמ' 24 טבלה הלקוחה מכה"י 
ה-16,  מהמאה  מהודו  אקבר"  אל  "עין 
בה מופיעים שרטוטים של חרבות שונות 
וביניהם גם החרב עם להב כפופה(. ידוע 
מלאכה  בעלי  לתימן  ייבאו  שהתורכים 
לעבוד בשביל הצבא  ומהודו  מאיסטנבול 
לתימן.  אלו  מארצות  צורפים  גם  והגיעו 
ה-18  המאה  מלפני  החרבות  בנרתיקי 
הצורפות  בעבודות  מאוד  מעט  מופיעים 
בסוף  והגרנולציה.  הפיליגראן  טכניקות 
העשרים  מחצית המאה  עד  ה-19  המאה 
הרבו הצורפים להשתמש בטכניקות הללו 
לכל סוגי התכשיטים והנדנים של החרבות 
הצורפות  להשפעת  זאת  המייחסים  ויש 

ההודית על הצורפים היהודים בתימן. 
לדעת המחבר מקורה של הג'מביה הכפופה 
חרב  בהודו  תורכיה.  או  בהודו  היא  גם 
"ג'מד'אר"  או  "ג'נבאוה"  נקראית  כפופה 
בצפון  ארכיאולוגיות  בחפירות   .)25 )עמ' 
המיוחסות  כפופות  חרבות  נמצאו  תימן 
של  בשווקים  אך  ה-16.  עד  ה-14  למאה 
למצוא  נדיר  אספנים  ובידי  ותעיז  צנעא 
כמו  ה-18.  או  ה-17  המאה  לפני  חרבות 
לגבי  גם  כך  התכשיטים,  לגבי  שנהגו 
או  שבורות  ישנות  חרבות  החרבות. 
פגומות הותכו ומחומר הגלם שהופק יצרו 

סיקורת: הג'מביה בחברה הערבית - סטפן גראסי
מאת דר' אביבה קליין-פרנקה
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חרבות  מעט  מוצאים  אנו  התיעוד  לצורך  כן  על  חדשה.  חרב 
שתאריכם לפני המאה ה-18 )עמ' 26(. רוב החרבות המובאות 
ונדונות בספר הם חרבות הנפוצות ואופייניות לתימן ולעומאן.

האמנות בעיצוב הג'מביה
בעלי המלאכה המייצרים את החרבות חיים באיזור השפלה. 
בית זביד ובית אל פקיה הם מקומות מפורסמים לייצור חרבות. 
נמכרים  בהם  חנויות  עשרות  נמצאות  ותעיז  צנעא  של  בשוק 
חרבות במיגוון רחב של סגנונות. על המדרכות ברחובות העיר 
ובשוק יושבים עשרות בעלי מלאכה שעבודתם היא לשפר את 
החרב הקנוייה לפי טעמו של הקונה, או להוסיף אורנמנטיקה 
אחרים  מלאכה  בעלי  קישוטיות.  חריטות  או  במטבעות  לנדן 
או  הנרתיק  על  אפליקציות  ומוסיפים  החרב  את  משחיזים 
הידית )עמ' 181-176, 201-188(. מיגוון הנרתיקים הוא מרשים 
ביותר: יש נרתיקים עתיקים שהם מעץ וסרט עוטף את גופם או 
הם מכוסים בבד לרוב ירוק או כחול, יש שחגורה המחזיקה את 
הנדן היא סרט רקום, יש נרתיקים מכסף טהור וחזיתו מחורצת 
בסגנון פרחוני או גיאומטרי. יש נרתיקים מלאכת מחשבת של 
צורף יהודי שקישט את הת'ומה בעבודות פיליגראן וגרנולציה 
לבית  מיועדים  והם  יקרים  אלו  נרתיקים  שונות.  בפורמציות 
לבעלי  לאריסטוקרטיה,  ממלכתיות,  משרות  לבעלי  המלוכה, 

יכולת הזיידים והקאדים בצנעא ובתעיז.

מי רשאי לשאת ג'מביה
לא כל אחד בתימן היה רשאי לשאת בחגורתו ג'מביה. השכבה 
המיוחסת בחברה העירונית, הזיידים ובני השבטים האמורים 
להגן על אנשיהם ואדמותיהם היו רשאים לשאת את החרב. על 
ניכרים מן האוכלוסיה המקומית נאסר לחגור חגורה  חלקים 
וחרב במותניהם, כגון: הבדווים, האוכלוסיה לאורך החופים של 
הים האדום, התושבים ממוצא אפריקאי, האכ'דם והיהודים. 
יסוד הרפובליקה בשנת 1962 הביא שיויון לכל האוכלוסיה ללא 
קשר ליוחסין ולמצב הכלכלי. מדיניות זו פרצה את הגבולות 
לתושבים  חופש  הוענק  החברתיות.  והמיגבלות  הסוציאליות 
להופיע בלבוש ובכובע כבחירתם, לחגור חגורה וכל אחד יכול 
לבחור לו חרב כלבבו ויכולתו הכספית. היהודים החלו להופיע 
עם חגורה באיזור מותניהם אך לא הורשו לשאת את החרב, 
כי היהודי לא היה רשאי להגן על עצמו גם בתקופה החדשה, 

למרות שמעמדו כד'מי בוטל.
גם  המחבר  מביא  החרבות,  של  ולתיאורים  להסברים  בנוסף 
על הצד האנושי  ומתעכב  מהתרשמויותיו בעת סיוריו בתימן 
של הסוחרים, המוכרים ואנשים שפגש בדרכו. הוא מתאר את 
החיים בעיר העתיקה, את פתיחת היום עם שחר, את הקריאה 
של המואזין לתפילה בשעות שבין הערביים ומציג בתמונות את 

מאכלים אופיינים לתושבי תימן.
בנספח שבסוף הספר המחבר צירף את הקאנון )עמ' 207-206( 
בידי  הנמצא  צנעא,  של  אלעקיל  סוק  או  המוכ'לס  שוק  של 
המפקח על שוק אל עקיל בצנעא אחמד ראסאם )עמ' 92(. הספר 
ערוך בצורה יפה, הצילומים איכותיים ומרהיבים והמבחר של 

חרבות שהמחבר הצליח לאסוף הוא מרשים מאוד.

ַהּכְַרֶמל ּבְֶמְרּכְבֹות ֵאׁש

וְרּוחַ ִּתיכֹון 
לאהובה תומר  

דר' רחלי אברהם-איתן

ים וְַרּבֵי הֹוד ְרִקיִעים ּבֹועֲִרים ִעם ַהַּצָּמרֹות ֲאיִֻמּ
ּבְַהֲאִדיָמם נֹוָרא 

ֶחְרַדת ַהּלֵב וְהֹוד ָהֵאׁש ַהּלֹוכֵד ּכָל ַחי, ּכָל צֶַמח
נֵט ֶאת ָהעַיִן ַהּבְהּולָה ֶאל ַהָּמָסְך ַהּלֹוֵהט.  ְמַהפְּ

ּכְֵחלֶב ַהּנֵרֹות - ָּבעֲרּו ַהּנְעִָרים וְִהְתעְַּׁשנּו 
ּוָמה ַּתכְלִית לְ"ָמעֹוז צּור" ּו"ָבאנּו חֶֹׁשְך לְגֵָרׁש", 

ּכְֶׁשֶחְׁשכַת ָהֵאׁש ְמפֶַחֶמת ֶאת ַהּלֵב
ת ֵאׁש, ַהִּמְתַאּדֵם עַד ֵאפֶר. ֵאׁש ּבְלִַבּ

רֹוֲחׁשֹות ַהּלְָהבֹות ּבְלַַהט ֵאינְסֹוִפי ַמכְִאיב, 
ְמכַּוֶה, צֹוֵרב ֶאת ַהּגּוף ֶׁשּפַָׁשט ֶאת צּוָרתֹו 

וְִהְמִריא ִמּתֹוְך ַהחֶֹמר ּכֲָאהּוָבה ּתֶֹמר ֶאל רּוַח ַהָּׁשַמיִם 
ַהּלֹוֲהִטים ּבְֶמְרּכְבֹות ֵאׁש, ִּבצְלִילִים ּבֹועֲִרים, 

ֻמָּתִכים ּבְַמַּטח ָהעִֵצים ַהּנֹופְלִים. עַנְנֵי ּבְֹדלַח חֹובְִקים 
ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהִּמְׁשַּתְחְררֹות ִמן ַהּגּוף ַהּבֹועֵר,

ֲאָהבֹות וֲַחלֹומֹות נְִטָמנֹות ּבְעָפָר. ַהּכְַרֶמל נְִׁשַּבר, 
ָקַרס לִּבֹו ַהּיָֹרק ּבֶעָָשן. ָקַרס ֵמָהִכיל ֶאת ּכְֵאב ָהָאבְּדָן.

ֹרק  ָּ ֵריחֹות ֶטַבע לְכּוִדים ּבְַמעֲֵׁשנַת ָהָהר ַהי
ּכָל יְמֹות ַהָּׁשנָה ּוַמְׁשִחיר ִּבְמִחי יַד ׁשֹוגָה

ַהּלֵב נִכְַמר
ַמְרֵמר וְדֹוֵקר וְזֹועֵק ּבְִאּלְמּותֹו ֶאת ּפַַחד ַהִּכּלָיֹון נִגְַמר ַּבַּמר ַהְמּ

ה וְָאדָם אֹו ָטעּות ָמָרה וְנִָּסּיֹון ֹלא  ָּ ִעוְרֹון לֵב ְמכַּלֶה יַעַר, ַחי
נִלְַמד

ָאסֹון רֹוֵדף ָאסֹון, עֵץ ַמבְִעיר עֵץ ּוָמה נֹוַתר? 
ַּתְרנְגֹול ָאבּוד ְמפֻּיָח ֹלא לְכַּפָָרה

וֱֶאלִיָהּו ּבְֶמְרּכֶבֶת ִאּׁשֹו, ָמה יֹאַמר? 
 עָלָה ֶאל ֹראׁש ַהּכְַרֶמל וַּיִגְַהר וְקֹול ֲהמֹון

ַהּגֶֶׁשם ֹלא ּפַָקד ֶאת ָהָהר, ּומֹוַתר ָהָאדָם ִמן ַהּבְֵהָמה? 
לֵב ָחרּוְך, ּדָם וְִדְמּדּוֵמי ְׁשִקיעָה. 

עֵת לִיגִיעָה וְלְִתִפּלַת "ַמִּׁשיב ָהרּוַח" 
וְעָב ְקָטנָה ַּתעֲלֶה ִמּיָם וְרּוַח עַם ִּתּכֹון ֵׁשנִית.
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הממשיכה  החטופים',  תימן  'ילדי  פרשת 
גם  ועולה  חוזרת  רבים,  להטריד  עדיין 
לא- לאור  שיצא  חדש,  ישראלי  ברומאן 

מכבר.
'כולם אוהבים את דורה', פרי- הרומאן, 

עין-גיל  אהוד  והעתונאי  הסופר  של  עטו 
'העיר',  העתונים  בעריכת  )שהשתתף 
מזה  ומשמש  ראשית',  ו'כותרת  'חדשות' 
כ-15 שנים כסגן-העורך של מוסף-השבת 
בהוצאת  אשתקד  יצא  'הארץ'(,  של 
ולא  מזכיר,  הספר  מבנה  זמורה-ביתן. 
הקלאסי  היפאני  הסרט  את  במקרה, 
הישן 'רשומון', שבו סופר הסיפור מנקודת 
בשער  ואכן,  גיבוריו.  של  השונה  ראותם 
האחורי של הספר נאמר: "במעין רשומון, 
 - החטופים  תימן  ילדי  פרשת  כשברקע 
העלילה  את  מהדמויות  אחת  כל  מאירה 
ותורמת פרט משלה שיכול לסייע בפענוח 

התמונה השלה".
אחד מגיבורי הרומאן החדש של עין-גיל, 
'כולם אוהבים את דורה', הוא צעיר בשם 
מהפכים  הכהה  צבע-עורו  שבגלל  שבח, 
חבריו את סדר האותיות בכינויו ל'חבש'. 
לדמויות  תימני  מוצא  לייחוס  רמיזות 
פעמים.  מספר  בספר  חוזרת  כהות-עור 
עניין  ודאי  ימצאו  'אפיקים'  קוראי  אף 
של  ל'פרשה  בספר  החוזרת  בהתייחסות 

ילדי תימן'.
שומע  "שבח",  הנקרא   ,13 בפרק  כבר 
גיבורו  מפי  המחבר-המספר-העתונאי 
את  בדרום-אמריקה,  החוזר  הבדיוני, 

הדברים הבאים:
יש לי עוד איזה סיפור שאולי יעניין אותך. 
עליתי  לאינטרנט  להיכנס  כשהתחלתי 
כשהעסק   - תימן  ילדי  של  הפרשה  על 
כבר  ועדת החקירה  והקימו את  התפוצץ 
הייתי בחו"ל - ומצאתי שם את הכתבות 
כשנתקלתי  ב'הארץ'.  משיח  יגאל  של 
דג'אני  ]בית-החולים[  של  באזכורים 
ילדים,  עשרות  משם  נעלמו  איך  ]ביפו[, 
אחד  באמת  אני  שאולי  לחשוד  התחלתי 
אני  גם  הרי   - האלה.  החטופים  הילדים 
מה  כל  על  שוב  חשבתי  בדג'אני.  נולדתי 
שהורי היו אומרים, איך היו מסבירים את 

היהודים  עדת  כהים:  כך  כל  שאנחנו  זה 
 - שהתגיירו  צוענים  כוזרים,  השחורים, 
הכל נשמע אגדות. בטח יש פה איזה סוד. 
בשביל  לישראל  עכשיו  חזרתי  בעצם  אז 

לברר את זה. 
הלכתי אל השירות למען הילד וביקשתי 
לבדוק אם אני מאומץ, אבל שם אמרו לי 
שאין תיק עם מספר הזהות שלי. חשבתי 
את  לי  לפתור  יוכל  משיח  יגאל  שאולי 
התעלומה, וכשהתקשרתי אליו הוא סיפר 
והפנה אותי  עובד בעתון,  שהוא כבר לא 
אליך. הוא אמר שבעצם עבדתם יחד על 
סדרת הכתבות, ושאתה התמחית בעניינים 
המסמכים  הארכיונים,  הניירת,  של 
הותיקים, ואם מישהו יוכל אולי לעזור לי 

בזה, זה אתה.
היה  הוא  שמשניכם,  לי,  אמר  יגאל 
אותם.  ולדובב  אנשים  למצוא  המומחה 
הדמות  ]אחד  שפיניֶיה  לו  כשסיפרתי 
החמישים  בשנות  עבד  בספר[  המרכזיות 
בדג'אני, גם הוא נדלק. הוא אמר שינסה 

למצוא אותו. )עמ' 94-95(

בהמשך הספר מקבל המחבר מכתב מד"ר 
שהצליח  המספר  משיח,  יגאל  )לקולנוע( 
כותב  והוא  פינייה,  את  סוף-סוף  לאתר 

לשבח:
שבח, שלום,

מצאתי אותו! תאר לעצמך, פינייה נמצא 
בדג'אני. עכשיו יש שם בית זקנים: 'מרכז 
לעצמי,  אמרתי  צהלון'.  גריאטרי  רפואי 
אין סיכוי שהוא שם - אבל השם דג'אני 
יהיה צחוק  ריתק אותי. חשבתי, זה הרי 

הגורל, למצוא אותו דווקא שם.

הסיפור  את  לי  וסיפרת  בארץ  כשהיית 
שלך, אמרת שקראת את כל הכתבות שלי 
על ילדי תימן. אני לא יודע עד כמה אתה 
הדוח  פורסם  מזמן  לא  בפרשה.  מעודכן 
של ועדת החקירה הממלכתית. כפי שקרה 
בזמן העבודה על הכתבות, גם בדוח הוועדה 
נתקלתי שוב ושוב בשמו של בית-החולים 
ההורים  עשרות  ביפו:  דג'אני  הממשלתי 
שנשלחו  אחרי  נעלמו  שילדיהם  התלוננו 

לשם לאשפוז. הוועדה פסקה שכולם מתו 
בקריית- בבית-העלמין  רובם  ונקברו, 
שאול. אבל אותי המשיכה להטריד שיחת 
קיבל  ]המספר[  שאהוד  מסתורית  טלפון 
את  פירסמנו  שבה  בתקופה  במערכת, 
סדרת הכתבות. המתקשר הציג את עצמו 
כרופא בכיר, סירב להזדהות בשמו, וסיפר 
שבסוף שנות החמישים, מיד אחרי שגמר 
בבית-החולים  עבד  הרפואה,  לימודי  את 
העברי  בשמו  נקרא  כבר  )שאז  דג'אני 
לו  לקרוא  המשיכו  כולם  אבל  'צהלון', 
בית-החולים, שכבר  מנהל  הערבי(.  בשמו 
הצעיר  הרופא  את  חיבב  בחיים,  אינו 
מורה  של  קרובים  יחסים  ביניהם  ונוצרו 
של  בגן  יחד  הלכו  אחד  יום  ותלמיד. 
הסביר  האלמוני  המטלפן   - בית-החולים 
בדיוק היכן - והמנהל הצביע על המדשאה 
שלידה עברו ואמר: "פה קברנו לפני כמה 

שנים עשרות ילדים תימנים."
המידע הזה עורר בנו התרגשות. אם זה נכון, 
ייתכן שנמצא בידינו מפתח לפתרון חלק 
גופותיהם  מתו,  ילדים  נכבד מהתעלומה: 
הועברו לנתיחה שלאחר המוות, וכדי שלא 
לעורר את ההתנגדות של ההורים - שרובם 
חברא  אנשי  ושל   - דתיים  היו  ככולם 
קדישא, נקברו הגופות בחשאי בחצר בית 
החולים. כעבור זמן מה, כשההורים החלו 
לזעוק, הראו להם קברים בקריית-שאול, 
אבל ההורים ממשיכים להאמין עד היום 
שהקברים ריקים; רבים מהם מספרים על 
שום  ולפיהן  לאוזן  מפה  שעברו  שמועות 
ילד לא נקבר שם. אם נצליח להוכיח את 
נכונות המידע שמסר הרופא הבכיר, נוכל 
להראות שהיה בשמועות יותר מגרעין של 

אמת.
]עין- אהוד  רדפנו,  שבועות  כמה  במשך 
גיל[ ואני ]יגאל משיח[, אחרי הרוח. - אני 
שעבדו  אנשים  כמה  לאתר  אז  הצלחתי 
בדג'אני בשנים ההן, רופאים ואחיות ואנשי 
סגל )אבל פינייה לא היה אחד מהם(. כמה 
שלי,  הכתבות   - איתי  לדבר  סירבו  מהם 
והתגובות שבאו בעקבותיהן, עוררו אצלם 
את הרושם שאני מחפש רק הוכחות לכך 
שהילדים שנעלמו נחטפו ונמסרו לאימוץ, 

הדי 'פרשת ילדי תימן' ברומאן ישראלי חדש
מאת דר' דן אלמגור



86
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

את  ולהרשיע  להפליל  בעצם  ושמטרתי 
שהסכימו  השניים  האשכנזי".  "הממסד 
אפשרות  כל  הסף  על  דחו  אתי  לדבר 

שילדים נקברו בשטח בית-החולים.
לדג'אני.  אחד  יום  נסעתי  סקרנות  מתוך 
שנים  לפני  נסגר  שבית-החולים  ידעתי 
רבות, אבל לא ידעתי למה משמש המתחם 
מאז )הרי לא ייתכן שהחזירו אותו לבעליו 
המקוריים, משפחת דג'אני, שהתגוררה בו 
עד 1948(. מצאתי שהמקום עדיין משמש 
זקנים.  בית  בו  ופועל  ציבורית,  למטרה 
הגן היה מוזנח במקצת, ועל הבוגנוויליות 
מעטים. המדשאה  ופרחים  עלים  רק  היו 
הדשא  שרידי  אבל  ברובה,  קירחת  היתה 
המרוצפים,  השבילים  ליד  בשוליים, 

הזכירו שהיה לה עבר ירוק יותר.
ישבתי על ספסל ליד המקום שציין הרופא 
האלמוני בטלפון, וכל מה שיכולתי לעשות 
שוטרים  מסרט:  תמונה  לדמיין  היה 
ומרחיקים  האזור  את  מגדרים  נרגשים 
את קהל הסקרנים ואת צלמי העיתונות, 
בזהירות  חופרים  קדישא  חברה  ואנשי 
וחושפים את השלדים הקטנים. חלומות 

בהקיץ.
היה  בידינו  שנשאר  האחרון  החוט  קצה 
בדג'אני,  הבכיר  המנהלה  איש  של  שמו 
שלדברי כמה מהוותיקים ידע על כל מה 
האיש,  את  לאתר  הצלחתי  שם.  שקורה 
בדלת.  צלצלתי  תל-אביב.  בצפון  בדירה 
ככל  קטן,  חריץ  רק   - זקן  גבר  לי  פתח 
שנמתחה השרשרת - וכשהצגתי את עצמי 
טרק את הדלת בפני. גם ניסיון נוסף נגמר 

באותה צורה.
להעביר  ואני,  אהוד  חלטנו,  ברירה  בלית 
ועדת  של  הראשי  לחוקר  המידע  את 
כעבור  יותר.  יצליח  הוא  אולי  החקירה, 
זמן מה שמענו שאיש המנהלה אכן זומן 
לחפור  ביקש  לא  אחד  אף  אבל  לעדות, 
זה  יודע אם  בחצר בית-החולים. אני לא 
זכות  על  שמר  או  הכחיש,  שהעד  משום 
החליטה  שהוועדה  משום  או  השתיקה, 
לא להסתכן בחפירה כזאת, מחשש לעורר 
את המתים מקברם )קלישאה, נכון, אבל 
]עמ'  מתבקשת(  פשוט  היא  שכאן  תודה 

.]184-186

מספר  שלו,  המכתב-המונולוג  בהמשך 
וביקש  לבית-החולים  שהגיע  לשבח  יגאל 
לראות את פינייה, שהיה בין המאושפזים 

מטושטש  מאד,  זקן  אדם  מגלה  הוא  בו. 
מתרופות, המספר לו במקוטעין, בעברית-

חייו  סיפור  את  פולנית-רוסית-ויידיש, 
בברית-המועצות ובפולין.

לי.  עזר  לא  הוא  אגב,  התימנים,  בענין 
שאלתי אותו כמה פעמים אם קברו ילדים 
תימנים בדשא של דג'אני והוא לא הכחיש, 
הוא רק אמר "אני לא יודע על דבר כזה", 
או "אני לא ראיתי", או "אני לא שמעתי" 

)עמ' 187(. 
הוא  עין-גיל  אהוד  עם  השבוע  בשיחתי 
אישר באזניי שהדברים המופיעים בספר 
יגאל  שעשו  המחקר  על  מבוססים  אכן 
בספר  המתואר  ושהמכתב  והוא,  משיח 

אכן נשלח לוועדה. 
פרי-עטו,  הקודם  ברומאן  גם  אגב, 
בדרך  )'תחנות  שנים  כארבע  לפני  שיצא 
חצרמוות'. הקיבוץ המאוחד, 2004(, עסק 
"יקית",  משפחה  יליד  עין-גיל,  אהוד 
בנושא "תימני". ספרו הכמו-אוטוביוגרפי 
כ"סיפור-חניכה  המו"ל  ע"י  תואר  הזה 
הפנימייה  חניך  אנרכיסט,  שמאלן  של 
בסיפוח  מתמיכה  שהיטלטל  הצבאית, 
השטחים עד לחוגי השמאל האנטי-ציוני, 

ועד למפגש חשאי בדרום-תימן". 
ואכן, כבר בראשיתו נחקר הגיבור-המספר 
שהיו  ושיחות  פגישה  על  השב"כ  ידי  על 
מלחמת  בימי   ,1973 בשנת  כשהגיע  לו 
לפגוש  כדי  לקהיר,  מניו-יורק  ההתשה, 
שם את נשיא דרום-תימן בן ה-38, סאלם 
אליו  יפנה  שהצעיר  המבקש  עלי,  רובייע 

בכינוי 'סאלמין'.
של  גילוי-הדעת  על  אז  קרא  'סאלמין' 
בעל-פה,  ידע  אותו   - הכיבוש  נגד  'מצפן' 
חבר  אז  הייתי  לא  עוד  אני  במלה.  מלה 
רק  בשמאל.  חדש  הייתי  ובעצם  'מצפן', 
בצבא,  שלי  והאחרונה  השלישית  בשנה 
ההתשה,  במלחמת  שלי  ההתנסות  מתוך 
ישראל  של  ברצונה  לפקפק  התחלתי 

בשלום. 
ממני,  לשמוע  רצה  ]'סאלמין'[  הוא   --
מסודות  חוץ  הכל,  הכל.  עלי  ללמוד 
צבאיים, הבהיר כבר בהתחלה. הוא גם לא 
ביקש ממני שאהיה פרשן של הפוליטיקה 
הישראלית. הוא רצה להכיר אותי, להבין 
על  ללמוד   - ובאמצעותי  אותי,  מניע  מה 
שאוכל  ידע  הוא  הישראלית.  החברה 
לספק רק נקודת-מבט צרה יחסית, אבל - 
כך אמר - זאת נקודת-המבט שהיה בוחר 

בכל מקרה: מבפנים, אבל גם קצת מבחוץ. 
- הוא רצה לדעת מה בדיוק נהגנו לעשות 
]והמספר  הנוער  תנועות  של  בפעולות 
בקן  בנעוריו  הפעולות  את  בפניו  מתאר 

"השומר הצעיר", ועוד[.
הוא לא עשה זאת כדי להכיר את האויב, 
דרום-תימן  אצלנו.  להגיד  שאוהבים  כמו 
היא  אבל  נכון,  זה  לציונות,  עוינת  היתה 
רחוקה מישראל, והיו לה עניינים דחופים 
יותר על סדר-היום. זו היתה מדינה ערבית 
ולהפיל  לערער  שביקשה  סוציאליסטית, 
את כל המשטרים באזור - את הלאומיים 
ה"מתקדמים" ואת הריאקציוניים גם יחד 

)עמ' 16-18(. 
ומעניין שממש בימים אלה יצא בארץ לאור 
ספר חדש, שגם במהלכו יש מפגש של בן 
תימן צעיר, אבינועם )המכונה 'אבונועם'( 
קליינמן(.  )שמעון  קיצוני"  "שמאלני  עם 
יניב  של  העמודים   385 בן  ספרו  זהו 
אגדות'  לכתיבת  התימני  'המדריך  חג'בי, 
שנתפרסמה  בביקורת  בבל(.  )הוצאת 
בכסלו  )כב  'הארץ'  של  'ספרים'  במוסף 
קציעה  מתארת   ,)4 עמ'   ,9.12.09 תש"ע, 
עלון את הספר, הנפתח בציטוט הבדיחה 
שהושמעה  וחסרת-הטעם,  המקוממת 
לפני כמה שנים בתכנית קומית, כביכול, 
אחינו  "את  בטלוויזיה:  הצחוק'  ב'ערוץ 
שיהיו  כדי  לישראל  הביאו  האתיופים 

להם חלקי חילוף לתימנים". 
גם  מופיעים  בספר  הדמויות  שפע  בין 
הורוביץ,  אסתר  בשם  ניצולת-שואה 
שוק  של  דמארי  "שושנה  שם  המכונה 
]'מורי'[  המארי  וכן  בוורשה",  הפשפשים 
רק  לא  בתלמידיו  תורה  המרביץ  צברי, 
שאותם  שניים,  אלא  אחד,  מקל  בעזרת 
הוא מכנה בשמות "תימניים" אופייניים: 
)כי  "זכריה"  בפיו  מכונה  האחד  המקל 
ואילו  בנים"(,  על  אבות  עוון  "זוכר  הוא 
חולים  סועד  הוא  )"כי  "סעדיה"   - השני 

רחום ומכפר עוון ומלטף את העור"(. 
 

כמובן,  ראויים,  האחרונים  הספרים  שני 
של  שדמויות  לציין  וכדאי  נפרד.  לדיון 
האחרונות  בעשור  מופיעות  בני-תימן 
בכמה רומאנים של סופרים ישראלים מן 
השורה הראשונה, ובראשם שני חתני 'פרס 
על  )'סיפור  עוז  עמוס  לספרות:  ישראל' 
אהבה וחושך'( וסמי מיכאל )'מים נושקים 

למים', 2001(. על כך - בגיליון הבא. 
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לאחרונה יצא לאור הספר "מושב ּבְִטָחה 
בנגב" מאת טוביה סולמי  ציוני  - פלא 
מביא  הספר  בתמר".  "אעלה  בהוצאת 
של  הציוני  סיפורם  את  הציבור  לידיעת 
המושבים שהוקמו בראשיתה של המדינה, 
וביניהם המושב שלנו - בטחה אשר בנגב 

המערבי.
תושבי  ביקשו   2000 בשנת 
מושב בטחה לחגוג 52 שנים 
כנפי  "על  במבצע  לעלייתם 
נשרים" ויובל שנים להקמת 
המושב, שהוקם ביולי 1950. 
היגוי  צוות  הקימו  מייד 
והתחילו  היובל  לארגון 
בעבודת שטח כשהם מערבים 
המושב  בני  את  ומשתפים 

לדורותיהם. 
ביותר  החשובה  הפעולה 
שאלון  הכנת  הייתה  שעשו 
שכלל ראשי פרקים למסירת 

ונשים  גברים  המושב,  תושבי  מפי  עדות 
תלאותיהם  בתימן,  חייהם  על  כאחד, 
במהלך העלייה מתימן, התיישבותם בנגב 
וחייהם במושב עד שנת אלפיים. המשימה 

הוטלה על כל משפחה ומשפחה במושב. 
בשנת 2004 לאחר שנים אחדות של הכנה, 
מה,  באיחור  עם,  ברוב  בטחה  תושבי  חגגו 
את שנת היובל לעלייתם מתימן במבצע "על 
כנפי נשרים" ואת הקמת המושב. שמחתם 
הייתה עצומה משום שידעו, כי לאבותיהם, 
יוצאי תימן, היה חלק חשוב בשיבתו של עם 
ישראל מגלות לגאולה, ושותפים מלאים היו 
בהקמת מדינת ישראל וביסוסה. גאים היו 
בנגב  שהתיישבו  פי  על  שאף  כך,  על  כולם 

המדברי הצליחו להקים יישוב לתפארת. 
כאב להם, לאחר משבר המושבים שפקד 
כי  הקודמת,  המאה  בסוף  כולם  את 
המושבים  שמאות  זכרו,  במדינה  מעטים 
הראשונות  בשנים  שנבנו  והקיבוצים 
להקמת המדינה הם אשר יישבו את ארץ 
ופיזורם  גבולותיה,  את  עיצבו  ישראל, 
לביטחונה  מהותי  באופן  תרם  בשטח 

ולשגשוגה של ארץ אבותם.

לצפון   1950 בשנת  שהגיעו  בטחה,  אנשי 
הנגב, שהיה מדבר שממה, חשו ביובל כי 
התיישבותם שהייתה קשה שבעתיים מזו 
ביהודה  בגליל,  שהתיישבו  אחיהם  של 
ואיש  להכרה  זוכה  אינה   - ובמרכז 
חגיגת  בתום  לכן,  למנחתם.  ׁשֹועֶה  אינו 
חוקר,  אינו  איש  אם  כי  החליטו  היובל 
סיפורם  את  מספר  ואינו 
את  להנציח  ידאגו  הם 
בעבור  ראשית  קורותיהם, 
בעבור  ושנית  צאצאיהם 

מדינת ישראל.
לשם כך הוקם צוות היגוי, 
להוציא  היה  שתפקידו 
לאור ספר על מושב ביטחה, 
החברים  בהשתתפות 

הבאים: 
א.  מ.  יו"ר   - מורי  אבנר 
מרחבים, יליד בטחה, מזכיר 
 ,1990-1983 המושב בשנים 

וחבר הוועד מ-1983 ועד היום.
המושב  בת   - מיכאלי-יהודה  יואלה 

ורכזת במתנ"ס מרחבים. 
שרון יצחק - יו"ר ועד המושב כיום. 

זרח שרעּבי - יו"ר ועד המושב לשעבר.
יפת כהן - מראשוני המושב, תלמיד חכם, 

פעיל ומתנדב.
יששכר אברהם )כהן( - בן המושב לשעבר, 

איש חינוך ובעבר מנהל בית ספר בדרום.
פעילה  המושב,  מראשוני   - אהרן  תמר 

ומתנדבת. 
פעילה  המושב,  מראשוני   - דוד  לאה 

ומתנדבת. 
המושב,  מראשוני   - שובלי  יוסף  רבקה 

פעילה ומתנדבת.
עמותת  יו"ר  סגן  שהיה  ז"ל,  דוד  דוד 
"אעלה בתמר" ויו"ר חוג הפעילים יוצאי 

תימן במושבים. 
טוביה סולמי - כותב הספר ועורכו, מזרחן, 
ותולדותיהם,  תימן  יהודי  בתרבות  חוקר 
בתל- התקווה  שכונת  בן  וסופר,  משורר 

אביב וכיום תושב פתח תקווה.
את  שנתנה  בתמר",  "אעלה  עמותת 

חסותה, ששימשה כהוצאה לאור.
הספר ערוך בשיטת "בני בטחה מספרים", 
הואיל  לזיכרונותיהם.  עדיפות  ניתנה  כי 
מהעבר  לזכור  התקשו  מהכותבים  ורבים 
העלייה,  בעת  ילדים  שהיו  או  הרחוק, 
השלים הצוות את המידע החסר ממקורות 
ומספרים רבים. כל הזיכרונות, המסמכים 
הספר  לכתיבת  ששימשו  והתמונות 

שמורים בארכיון בטחה. 

מבנה הספר
בספר ארבעה פרקים:
א. החיים בגלות תימן

ב. אנשי בטחה בארץ ישראל
ג. בטחה בספרות ובמחקר

ד. שער הזיכרונות של אנשי בטחה.
בטחה,  לאנשי  הייתה  מיוחדת  בקשה 
הסיפור  את  יתחיל  הספר  שכותב 
ולכן  בתימן  עוד  בטחה  יהודי  בתולדות 
חיי  על  התיאור  הראשון,  בפרק  הורחב, 
יהודי שרעב  ועל תרבות  היהודים בתימן 
ודרום תימן, שממנה באו מתיישבי בטחה. 
תולדותיהם  מובאות  הספר  בהמשך 
והתקדמותם  בבטחה  התנחלותם  בארץ, 

עד היום. 

תמונות ומפתח אישים ומקומות
כולל  והוא  אלבומי  אופי  נושא  הספר 
מהן  שרבות  תמונות  מ-200  למעלה 
נדירות שהושגו מחברי המושב וממקורות 
אחרים. כמו כן בספר קיים מפתח שמות 
של אנשים ומקומות כדי להנציחם ולסייע 

באיתורם.

המבהיר  מורי  אבנר  של  בדבריו  נחתום 
את חשיבותו וייחודו של הספר:

יצאנו מתימן כתושבים חסרי זכויות וכבר 
לאזרחים  הפכנו  בעדן  העלייה  במחנה 
של  ליחס  בניגוד  זכויות,  שווי  ישראלים 
הפלסטיניים.  הפליטים  אל  ערב  מדינות 
פליטים  עצמנו  ראינו  לא  שלב  בשום 
פליטים  כאל  אלינו  התייחס  לא  ואיש 
אלא כאנשים השבים למולדתם. לא גרנו 

"מושב ּבְִטָחה - פלא ציוני בנגב" 
ביקורת ספרותית 

מאת יואלה מיכאלי-יהודה



88
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

עולים  במחנות  אלא  פליטים  במחנות 
זמניים, אשר מהם הועברנו להתיישב על 

אדמתנו במושבים. 
עד  שנה  שרק  המדהים,  הציוני  הפלא 
מבתינו  שיצאנו  מיום  חלפו  שנתיים 
בבתינו  לגור  שנכנסנו  ועד  תימן  בכפרי 
אשר במושב!!! עברנו מהפכה בכל תחומי 
חיינו, תוך שמירה של מורשתנו ותוך שנים 
לישראלים  וילדינו,  אנו  הפכנו,  מועטות 

לכל דבר אך בסגנון הייחודי שלנו.
מהי  ציונות,  אינם  מעשינו  אם 

ציונות!!!
ממצאים אלה, מעוררי התפעמות וראויים 
מדינת  לתפארת  תבל  ברחבי  להתפרסם 
כדי  הציונית,  העשייה  ולתפארת  ישראל 
שישמשו מופת לעמים ולמדינות הנאלצים 

בימינו לקלוט פליטים. 

בנגב"  ציוני  פלא   - ִּבְטָחה  "מושב  הספר 
הוא  אלא  יבש,  אקדמי  מחקר  רק  אינו 
ובראשונה סיפורה של קהילה של  בראש 
גברים, נשים וטף, המספרים בלשונם על 
על  שמירה  כדי  תוך  הציונית,  עשייתם 
שלה.  המיוחדים  והצלילים  הניחוחות 
לשמה  ציונות  שעשו  אנשים  של  סיפורם 
עוד בהיותם בגלות, מבלי לדעת שקוראים 

לעשייה חשובה זו ציונות.
בטחה,  מושב  של  הסיפור  לסיכום, 
של  סיפורם  גם  הוא  זה,  בספר  המתואר 
תימן  יוצאי  ע"י  שהוקמו  מושבים  שאר 
מיד לאחר העלייה. בטחה היא רק לבנה 
אחת מתוך מבנה מפואר של עשייה ציונית 
לשמה, והנציגה של אותה עלייה. כמו כן 
ספר זה משמש ספר עזר לכל מי שמבקש 

לספר על שורשיו לדור הבא.

אודות המחבר
ועורך  חוקר,  משורר,  הוא  סולמי,  טוביה 
שנה  כארבעים  כיהן  אשר  ניסיון,  רב 
רבות  פעל  שם  וגם  הביטחון  במערכת 
הוא  הציונית.  העשייה  לטובת  ונצורות 
בנוב'  אביב  בתל  התקווה  בשכונת  נולד 
1939, ובמהלך השנים פרסם ששה ספרי 
כאות  רבים.  ספרים  וערך  ציונית  שירה 
הוקרה על עשייתו החשובה ורבת השנים 
קבל טוביה סולמי, ב-25 באוקטובר 2011, 

את אות 'יקיר העיר פ"ת'. 
ציוני  פלא   - ִּבְטָחה  "מושב  הספר:  שם 

בנגב"
שם הסופר: טוביה סולמי

שנת פרסום היצירה: תשע"ב - 2011
"אעלה  עמותת  לאור:  ההוצאה  שם 

בתמר"

אורח  הוא  לשנת תשע"ג-2012  פרס שבזי  אבנר בהט, חתן  דר' 
כבוד על במותנו, בהיותו מן החוקרים הוותיקים והחשובים של 
השירה והמוזיקה של יהודי תימן, ורעייתו נעמי בהט-רצון הינה 

מן המומחיות לחקר מחולות יהודי תימן.
לעיל  אנו  שלמדים  כפי  השניים,  כבר  פרסמו  אחדים  ספרים 
מנימוקי השופטים לוועדת פרס שבזי המובאים בגיליון אפיקים 
זיכה אותנו דר' אבנר בהט בשני ספרים חדשים  זה, ולאחרונה 

הראויים לכבוד ויקר. 
הראשון שבהם הוא הספר "מוזיקה יהודית - שער לאוצרותיה 
ויוצריה", ספריית הלל בן חיים למדעי היהדות והוצאת הקיבוץ 

המאוחד, 2011, ירושלים.
ספר זה עוסק לראשונה מזה עשרות שנים 
ועד  מראשיתה  ישראל  עם  של  במוזיקה 
למוזיקה  רק  לא  מתייחס  כשהוא  ימינו, 
עדות  כל  של  אלא  באירופה  היהודית 

ישראל: מזרח ומערב וגם מתימן.
הדגש מושם בספר על הפעילות המוזיקלית 
בקרב היהודים, על תפקידה החשוב בחייהם, 
ומאיר את תרומתה לחיי החברה והתרבות 

של היהודים ושל העמים שבתוכם ישבו. 
הספר כולל נספחים אשר מפנים את הקורא המעוניין להרחיב 
דעת אל מקורות רבים לשם עיון וקריאה, האזנה, זמרה וצפייה 

וכן אל אתרים נבחרים במרשתת.
מטבע הדברים, הספר מתמקד בסופו של דבר במוזיקה היהודית 
הישראלית  המוזיקה  של  הסקירה  את  ומרחיב  העשרים  במאה 

תוך הצבעה על זיקתה למוזיקות היהודיות. 

פרק מיוחד מייחד החוקר למסורות המוזיקה היהודית בישראל 
יהודי  על עדותיה, כשהוא מרחיב את הדיבור על המוזיקה של 

תימן כחלק מן המוזיקה היהודית הכללית. 
אין ספק, שלפנינו ספר בעל ערך רב המאיר את המוזיקה היהודית 
לאורך הדורות והגלויות, ויש בו כדי לעניין כל יהודי המתעניין 

במוזיקה ובתרבות היהודית.
הספר השני הוא "שאו זמרה - שרה לוי תנאי", הוצאת אעלה 

בתמר, 2012, תל-אביב. 
שרה לוי תנאי נולדה בשנת 1910 ונפטרה 
לפטירתה  שנים  שש  ובמלאות  ב-2005, 
גדול  אוסף  המקבץ  הספר  לאור  יצא 
בזמר  ייחוד  בעלות  שהן  יצירותיה,  של 
משוררת-מלחינה  היותה  בזכות  העברי 

וכוריאוגרפית מעולה. 
בדרכו המעניינת סוקר המחבר, דר' אבנר 
והשירה  הספרות  תולדות  את  בהט, 
זמננו כולל  ועד לשירת  העברית מהתנ"ך 

שיריה של שרה לוי תנאי עצמה, ולאחר מכן מחלק הוא את הספר 
לשבעה מדורים על פי נושאיהם ואופים, והם: "פסוקי דזמרא", 
העברית  "מהשירה  ותימן",  ספרד  "משירת  השירים",  "שיר 
ו"שירי  ומהתלות"  "שעשועים  ונוף",  טבע  "שירי  החדשה", 

ילדים".
תנאי, אך  לוי  דר' בהט עם שרה  כי חסד של אמת עשה  נראה 
יותר מכך השלים בעבורנו פרק חשוב בהתפתחות השירה והזמר 
וזמרתם  הישראליים, שהוא גם פרק חשוב בהתפתחות שירתם 

של יהודי תימן.

ספריו החדשים של דר' אבנר בהט
מאת טוביה סולמי
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 - ומסר  כסות  מולר-לנצט:  אביבה 
האסלאם בארצות  יהודים  של   לבושם 
והאוניברסיטה  בן צבי  יד  בן צבי,  )מכון 

העברית(, ירושלים, תש"ע
Aviva Muller-Lancet:
Garments with a Message - 
Ethnography of Jewish Wear in 
Islamic Lands
Ben-Zvi Institute for the Study of 
Jewish communities in the East
Yad Izhak Ben Zvi and the 
Hebrew University of Jerusalem, 
Jerusalem, 2010

אביבה מולר לנצט 
שנים  כיובל  עסקה  לנצט  מולר  אביבה 
במחקר, תיעוד ואיסוף התרבות החומרית 
של קהילות היהודים בישראל. כשהחלה 
בעבודתה החלוצית באיסוף אתנוגרפיקה 
האסלאם,  ארצות  יוצאי  היהודים  של 
עסקו מעטים בחקר מורשת יהודי המזרח. 
תחילת עבודתה כאתנוגרפית היתה בשנת 
ופולקלור"  לאתנולוגיה  ב"מוזיאון   1957
נוי.  בחיפה, שהיה בניהולו של פרופ' דב 
האוספים  את  תיעדה  היא   1964 בשנת 
"בצלאל"  הנכות  בבית  ומרוקו  תימן  של 
ל"מוזיאון  העברתם  לקראת  בירושלים, 
ישראל" שנפתח בשנת 1965. משנת 1965 
שימשה  היא   1984 בשנת  לפרישתה  עד 
כאוצרת המחלקה לאתנוגרפיה ב"מוזיאון 

ישראל".
כאוצרת המחלקה לאתנוגרפיה ב"מוזיאון 
יחד  לנצט  מולר  אביבה  ערכה  ישראל", 
חוקרים מצומצם מחקרי-שדה  צוות  עם 
וראיינה מאות גברים ונשים. היא תיעדה 
על  מידע  ואספה  החפצים  את  וצילמה 
התרבותי.  בהקשרם  אתנוגרפיקה  פריטי 
והעדיים,  הלבוש  תיעוד  של  יוצא  כפועל 
והמנהג  המסורת  את  חקרה  גם  היא 
השנה.  ומחזור  החיים  למעגל  הקשורים 
היא לא רק הצילה את המידע משכחה, 
מסורות  של  החיאתם  את  עודדה  אלא 
ויזמה  תקציבים  השיגה  היא  ומנהגים. 

אתנוגרפיקה  חפצי  מאות  של  רכישה 
ששימשו את הבסיס להקמתן של תערוכות 
העשיר  האוסף  היהודים.  קהילות  על 
ביטא  השנים,  ברבות  ורכשה  שתיעדה 
היהודים.  תרבויות  של  גוניות  הרב  את 
התערוכות שהוצגו על תרבויות היהודים 
יוצאי ארצות האסלאם, העלו את קרנן של 
ובעיני  עצמן  בעיני  המזרחיות  הקהילות 
של  המודעות  להכירן.  שנפתח  הציבור 
הציבור הרחב ברב-תרבותיות של החברה 
לשילובם  לגיטימציה  נתנה  הישראלית, 
החברתי, ואיפשרה את התערותן בתרבות 

הישראלית המערבית-אירופית.

מבנה הספר
ממבחר  אסופה  הוא  שלפנינו  הקובץ 
מאמריה של אביבה מולר לנצט, שפורסמו 
ישראל"  "מוזיאון  של  בקטלוגים  בעבר 
פעילותה  את  משקפים  הם  ובכתבי-עת. 
אתנוגרפיקה  בתיעוד  שנים  כיובל  במשך 
התרכזה  לנצט  מולר  אביבה  יהודית. 
הלבוש,  נושאים:  בשלושה  במיוחד 
התכשיט והרקמה של קהילות היהודים.

 389( בעברית  מאמרים  סדרת  בספר 
המתפרסמים  מאמרים  ושני   ) עמודים 
באנגלית )67 עמודים(. החלק העברי כולל 
פרק  כל  ובסוף  ביבליוגרפיות  רשימות 

מצורף מילון מונחים.
בקובץ  מאמרים  שני  גם  כולל  הספר 

מתפרסמים בשפה האנגלית:
1. Jewish Ethnography at the 
Israel Museum )32-50(.
2. Exhibition and Ethnic Image: 
The Role of Anthropological 
Museum in National and 
International Education )51-67(.
בפתח הספר שלוש הקדמות מאת: פרופ' 
גלית חזן-רוק )עמ' 11(, פרופ' שלום צבר 
)עמ'  לנצט  מולר  ואביבה   )12-18 )עמ' 
בהתפתחות  עוסקות  ההקדמות   .)44-19
שנות  מאז  בישראל  האתנוגרפי  המחקר 
מניכור  העשרים,  המאה  של  השבעים 
הכותבים  והערכה.  לטיפוח  עד  ודחייה 

מדגישים את חשיבות עבודתו של האתנולוג 
של  החומרית  התרבות  ואיסוף  בתיעוד 
היהודים. פרופ' שלום צבר ואביבה מולר 
לנצט דנים בהבדלים בין אמנות יהודית 
שלה  בהקדמה  יהודית.  אומנות  לעומת 
ובמאמריה דנה אביבה מולר לנצט בקושי 
את  ומעלה  כיהודי,  חפץ  הגדרת  של 
הוכן  הפריט  אם  זיהויו  של  הבעייתיות 
על ידי לא יהודים או אינו נבדל מזה של 
היא מביאה את  זה  המקומיים. בהקשר 
הדוגמא של התלבושות של יהודי בוכרה. 
השאלה עלתה בעקבות הקמת התערוכה 
על יהודי בוכרה ב"מוזיאון ישראל" בשנת 
1967. אביבה מולר לנצט הגיעה למסקנה 
שאין חפצים שהם טיפוסיים יהודיים. יש 
תיחום מעורפל בהגדרתם, משום שאותם 
בגדים שהיו שכיחים בין יהודי בוכרה היו 

נפוצים גם בקרב הלא יהודים.

העיסוק באומנויות של היהודים
של  באומנויות  שהעיסוק  העובדה 
אמנות  של  אחרי המחקר  פיגר  היהודים 
יהודית, נעוצה בעיקר במשקלם הסגולי, 
בתכנים של החפצים ובבעייה של זיהויים 
אין  כלל  בדרך  כיהודיים.  החד-משמעי 
בעיה לזהות חפץ כיהודי אם הוא קשור 
תשמישי  כגון,  הדתי-יהודי,  לפולחן 
השתמשו  והאמנים  הצורפים  קדושה. 
בחומרים יקרים, כסף וזהב או ציפוי זהב, 
חן  גם אבני  גם שיבצו בהם  לעתים הם 
והוסיפו להם סמלים יהודיים או אותיות 
עבריות. החפצים נועדו לשימוש בימי חג 
ושבת. הם היו חגיגיים, יפים, אסטטיים, 
צורות  ובמיגוון  באורנמנטיקה  עשירים 
ארכטקטוניות. בהפקת פריטים מסוג זה, 
הצורף ביקש ליצור פריט אמנותי בו הוא 
היהודי.  הרוח  מעולם  סמלים  גם  שילב 
כגון:  מלאכה,  בעלי  יצרו  חולין  פריטי 
הקולעות,  הרצענים,  הפחחים,  המסגר, 
אלה  כל  והקדרים-  החייטים  הרוקמות, 
יצרו כלי אוכל וכלי קיבול ואיחסון וכד'. 
הבא  אתנולוג  של  הקלאסית  השאלה 
להגדיר ולתעד חפץ בעבודת-שדה היא לאן 

כסות ומסר - לבושם של יהודים בארצות 
האסלאם - אביבה מולר-לנצט

מאת דר' אביבה קליין-פרנקה
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לשייך אותו אתנית וכיצד להגדירו? בעוד 
אם  כיהודי  חפץ  להגדיר  ספיקות  שאין 
משתמשים בו באופן חד משמעי לפולחן 
הדתי או עם סימני-היכר כגון, כתב עברי, 
סמלים או איורים המתייחסים לתרבות 
שהאתנולוג  הרי  היהודים,  ואמונת 
מתלבט אם להגדיר חפץ כיהודי אם אינו 
פרי עמלו של בעל המלאכה היהודי, אינו 
בלעדי לשימוש בקרב היהודים והוא חלק 
האוכלוסיה  של  החומרית  התרבות  מן 
שבעלי-המלאכה  נזכור  אם  המקומית. 
יהודים,  היו  האסלאם  ארצות  ברוב 
לאוכלוסיה  גם  ותכשיטים  כלים  שיצרו 
שהפריטים  הרי  יהודית,  הלא  המקומית 
יוגדרו כיצירה יהודית אך החפץ עצמו לא 
וכל  הפיליגראן  עבודת  לדוגמא,  בהכרח. 
האורנמטיקה על החזאם )החגורה לאיזור 
המתניים( והנרתיק לג'מביה שיצר הצורף 

היהודי בתימן ללקוחו המוסלמי.

הנוהל ב"מוזיאון ישראל" 
בהקשר זה מעלה המחברת על הכתב את 
ישראל",  ב"מוזיאון  הנוהל  על  השגותיה 
של  מאגף  בנפרד  יודאיקה  אגף  לקיים 
המיועדים  פריטים  יהודית.  אתנוגרפיה 
וכלי  פולחן  כלי  כלומר,  דתיים,  לצרכים 
שחפצים  בעוד  זה,  באגף  מוצגים  קודש 
חילוניים,  ולצרכים  יומיומי  לשימוש 
עבודה  כלי  התכשיטים,  הלבוש,  כגון, 
ומוצגים  יהודית  לאומנות  שייכים  ובית 
חלוקה  יהודית.  אתנוגרפיה  של  באגף 
חד  אינו  התיחום  כי  מלאכותית  היא  זו 
כלי  או  פמוטים  חנוכה,  מנורות  משמעי; 
תאורה מאבן השייכים לתרבות החומרית 
מוצגים בעיקר באגף של יודאיקה וכחלק 

מאמנות יהודית.
המחברת,  מציינת  לספרה  בהקדמה 
ההחלטות  מקבלי  השנים  שבמרוצת 
אצלם  וגדלה  עמדתם  הגמישו  במוזיאון 
והתיעוד  המחקר  לחשיבות  המודעות 
הקהילות  של  והפולקלור  המורשת  של 
המזרחיות. האגף לאתנוגרפיה שהחל כ"בן 
יותר  ונחשב  ישראל"  ב"מוזיאון  חורג" 
מטרד מאשר אהוד על מעצבי המדיניות 
במימדיו  והתעצם  התפתח  במוזיאון, 
המנהלים,  בעיני  הוכרה  וחשיבותו 
המוזיאון.  של  והשוחרים  התורמים 
אביבה  השאירה  לגימלאות,  צאתה  עם 
מולר לנצט אגף אתנוגרפי גדול ומרשים. 

תערוכות קבועות ומתחלפות מציגות עד 
במחסני  השמור  הגדול  מהאוסף  היום 

המוזיאון.

פועלו של קרל רתייאנס
שבמחלקה  הרבים  האוספים  בין 
שני  ישראל",  ב"מוזיאון  לאתנוגרפיה 
המוצא  מארץ  ישירות  שהגיעו  אוספים 
של הקהילה, דהיינו תימן ומרוקו. האוסף 
תימן  יהודי  של  החומרית  התרבות  של 
המיוחד  ביותר.  והמקיף  האוטנטי  הוא 
קרל  מדעית.  בשיטה  תועד  שהוא  בו, 
תיעד,  ואנתרופולוג,  גיאוגרף  רתייאנס, 
חקר, צילם ואסף בצורה שיטתית את כל 
בתימן.  היהודים  של  החומרית  התרבות 
גם היבטים אחרים  קרל רתייאנס תיעד 
בתימן.  והמוסלמים  היהודים  מחיי 
כחמשת  של  ארכיון  השאיר  רתייאנס 
הביא  הוא  ונגטיבים.  צילומים  אלפים 
מתימן להמבורג אלפי חפצי אתנוגרפיקה, 
המוזיאון  וכתבי-יד.  צילומים  עתיקות, 
לאתנוגרפיה בהמבורג קנה חלק מהאוסף. 
כהשאלה  למוזיאון  השאיר  רתייאנס 
וחלק  עתיקותיו  אוסף  את  קבועה 
רכש.  לא  שהמוזיאון  מהאתנוגרפיקה 
ובארץ  בתימן  פעמים  ארבע  ביקר  הוא 
בתימן  ו-1938.   1927 השנים  בין  ישראל 
שהה כל פעם חדשים מספר. רוב הזמן חי 
בצנעא והיה בן-בית ברובע היהודי. קרל 
בביתו  חדשים  מספר  התארח  רתייאנס 
לנו  והשאיר  צוברי  ישראל  הסוחר  של 
שנכתב  )חיבורו  ביתו  של  מרשים  תיעוד 
שהוציאו  גויטיין  לש"ד  נמסר  בגרמנית 
ביקר  בתימן  האנגלית(.  בשפה  לאור 
בבית  המלאכה  בעלי  את  רתייאנס  קרל 
אל-עקיל  בשוק  ובחנויותיהם  מלאכתם 
ותיעד את עבודתם. הוא תיחקר את בעלי 
תהליכי-הייצור  על  והסוחרים  המלאכה 
חומר- את  מזמינים  הם  מניין  והשיווק, 
הגלם וכיצד מגיעה הסחורה שהזמינו עד 
ישירות  או  בעדן  סוכן  דרך  אם  לצנעא, 
רתייאנס  בחודידה.  הנמל  דרך  לתימן 
ביקר את היהודים בבתיהם ושאל אותם 
על הכלים בהם הם משתמשים במטבח 
החפצים  את  שרכש  לפני  הבית.  ובמשק 
הוא קיבל הסבר על שמותיהם ושימושם. 
של  מפורט  תיאור  מכילה  שלו  הכרטסת 
החפץ ולעתים גם הוסיף שרטוט שלו או 
השנייה  העולם  המלחמת  בשנות  צילום. 

את  כתליו  בין  לאחסן  המוזיאון  הסכים 
שאר האוסף שלו שהביא מביקורו האחרון 
בתימן בשנת 1938 )מעשה זה הציל את 
האוסף שלו מעיקול, כי עם עלות הנאצים 
הושם  ואף  נרדף  רתייאנס  לשלטון, 
בכלא ובמחנה ריכוז. הוא שוחרר הודות 
שטען  יחיא,  האימאם  של  להתערבותו 
דיפלומטית  מחסינות  נהנה  שרתייאנס 
כלכליות  עיסקות  לביצוע  האישי  כנציגו 
בשביל  ובלגיה  מגרמניה  נשק  ורכישת 
תימן, הוא אף נתמנה לנספח מסחרי של 
תימן בגרמניה ובערים אחרות באירופה(.

התעוררות המודעות לתרבות החומרית 
של יהודי ארצות האסלאם

ליאו  ופרופ'  נרקיס  מרדכי  של  ההיכרות 
המאה  של  השלושים  בשנות  מאייר  א. 
העשרים עם התרבות, האמנות והאומנות 
של יהודי תימן מחד, באמצעות המחלקה 
לצורפות שבניהולו של בוריס שץ, המפעל 
הדסה  הגב'  שניהלה  "שני"  לרקמה 
רתייאנס,  ואוסף  קאלווארי-רוזנבליט 
מרוקו  יהדות  של  התרבות  עם  ומאידך, 
מודעותם  את  עוררו  החמישים,  בשנות 
לתרבות החומרית של היהודים מארצות 
אריך  דר'  האנתרופולוג  האסלאם. 
בראואר, שהגיע לא"י עם מילגה מגרמניה 
בקרב  אתנרופולוגיים  מחקרים  לערוך 
יהדות ארצות האיסלם, המליץ בתחילת 
העשרים  המאה  של  השלושים  שנות 
קרל  של  תימן  מאוסף  חפצים  לרכוש 
שנעדרו  אף  שעל  הדגיש  הוא  רתייאנס. 
מהם סמלים יהודיים והם שימשו את כלל 
רבה  האוסף  של  חשיבותו  האוכלוסיה, 
ללימוד המלאכות ותרבותם החומרית של 
היהודים, הוא גם הציע שהאוסף ישמש 

בסיס לתערוכות עבור הקהל הרחב.
זלמן שוקן רכש מקרל רתייאנס והמוזיאון 
בהמבורג כאלף פריטים של אתנוגרפיקה 
מאוספו  עבריים  יד  כתבי  וכמה  יהודית 
הפרטי של רתייאנס. האוסף הגיע לארץ 
 )1939 נכתב  1936)בטעות  בשנת  ישראל 
לאוניברסיטה  קבועה  כהשאלה  ונמסר 
וחוסר  לאיחסון  מקום  מחוסר  העברית. 
האוניברסיטה  העבירה  להציגו,  מימון 
העברית חלק גדול של האוסף האתנוגרפי 
לבית הנכות "בצלאל". שנתיים לפני בוא 
האוסף לארץ ישראל, פורסם מחקרו של 
האתנולוג אריך בראואר על "האתנולוגיה 
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בדרמשטדט  שהופיע  תימן",  יהודי  של 
אנתרופולוגי  מדעי  מחקר   .1934 בשנת 
קהילה  על  מסוגו  הראשון  זה,  חשוב 
הרחב  הציבור  להיכרות  תרם  מזרחית, 
את התרבות של יהודי תימן. אמנם ספרו 
של בראואר פורסם בשפה הגרמנית, אך 
בעברית  מאמרים  גם  בארץ  פירסם  הוא 
וכתבות בעתונות. הגעתו של האוסף של 
ונקרא  שוקן  זלמן  ע"י  שנרכש  רתייאנס 
התעניינות  בציבור  עורר  שמו,  על  בארץ 
אריך  ובתרבותה.  תימן  ביהדות  גדולה 
לעניין  השתדלו  גויטיין  וש"ד  בראואר 
יהדות  של  בייחודה  אקדמיה  אנשי 
מגוון  קהל  לפני  הופיעו  גם  הם  תימן. 
יהודי  על  והרצו  אביב  ובתל  בירושלים 
האתנוגרפית  התערוכה  ותרבותה.  תימן 
יהודית  על תרבות של קהילה  הראשונה 
תימן.  יהודי  על  היתה  מוסלמית  מארץ 
מצומצמת  תערוכה  התקיימה  בירושלים 
של  האסיסטנטית  של  בהרצאה  מלווה 
דויד-מיינץ.  אני  דר'  בהמבורג,  רתייאנס 
בתל  התקיימה  מקיפה  יותר  תערוכה 
אביב בשנת 1941. התערוכות, ההרצאות 
פרופ'  של  ביזמתו  נעשו  והפרסומים 
מרדכי נרקיס, מנהל בית הנכות "בצלאל" 
ובמעורבותו של פרופ' ל. א. מאייר. שניהם 
יהודי  של  האמנות  על  חיבורים  פרסמו 
תימן. בהקמתן של התערוכות סייעו גם 
פרופ'  בראואר,  אריך  דר'  האנתרופולוג 
ש"ד גויטיין, פרופ' יהודה רצהבי ושמעון 
גרידי, שהיה תלמיד מ. א. ראשון ממוצא 
תימני באוניברסיטה העברית וכתב עבודת 
ועל  תימן  יהודי  על התכשיטים של  גמר 
יש  הולדתו(.  )עיר  ד'מאר  יהודי  קהילת 
אביבה  של  הראשונה  שההיכרות  להניח 
שאינה  יהודית  תרבות  עם  לנצט  מולר 

אירופית היתה עם תרבות יהודי-תימן.
של  בהמלצתו  גויטיין,  ש"ד  של  בעידודו 
שהעמידה  ובתקציב  מאייר  א.  ליאו. 
לרשותה בתו, הגב' וורה ברייס סלומונס, 
כדי  להמבורג,  לנצט  מולר  אביבה  נסעה 
האוסף  על  רתייאנס  קרל  עם  לעבוד 
האתנוגרפי שנשאר במוזיאון לאתנולוגיה 
על  אתו  עברה  היא  כן  כמו  בהמבורג. 
תלבושות  על  ורשימותיו  שלו  הכרטסת 
את  מימנה  גם  סלומונס  הגב'  היהודים. 
מצילומיו  רבים  העתקים  של  הרכישה 
של רתייאנס המתעדים את חיי היהודים 
חלק  המחברת  פרסמה  בספר  בתימן. 

הספר  את  הנ"ל.  התמונות  מאוסף  קטן 
ולבתו,  לאב  המחברת  הקדישה  שלפנינו 
ורה ברייס  ולגב'  דהיינו לליאו.א. מאייר 

סלומונס.

"אוסף שולמן" של יהדות מרוקו
על  מבוסס  מרוקו  יהדות  של  האוסף 
"אוסף שולמן". האספן שבעצם התמחה 
בחפצי יודאיקה של מזרח אירופה, שהה 
שנים רבות במרוקו. על פי עצתו של פרופ' 
אתנוגרפיקה  רכש  הוא  נרקיס,  מרדכי 
הגיע  שלו  המרשים  האוסף  שם.  יהודית 
לארץ בשנת 1963 לבית הנכות "בצלאל" 
האוסף  עם  יחד   1965 בשנת  והועבר 
ל"מוזיאון  רתייאנס-שוקן  של  התימני 
ישראל". אביבה מולר לנצט נסעה לפריז 
והשתלמה בעבודה אתנוגרפית מוזיאלית 
אפריקה  צפון  של  האיסלמית  במחלקה 
הגב'  של  שבניהולה  האדם"  ב"מוזיאון 
9(. לקראת תיכנון  )עמ'  דומיניק שאמפו 
תערוכה על יהדות מרוקו, נתגלה הצורך 
המוזיאון.  באוספי  החסר  את  להשלים 
עריכת  רוטשילד מימנה  הברונית אליכס 
הגב'  עם  יחד  למרוקו  נסעה  ואף  סקר 
דומיניק שאמפו, לרכוש חפצי אתנוגרפיקה 
יהודית שם בשביל התערוכה בירושלים. 
ב"מוזיאון  מרוקו  יהודי  על  התערוכה 
ישראל" התקיימה בשנת 1973. חשיבותו 
בארץ  שנאסף  הוא,  שולמן"  "אוסף  של 
תימן.  יהודי  של  האוסף  כמו  המוצא 
פרט לשתי קהילות אלו, איסוף התרבות 
בוצע  החומרית של הקהילות המזרחיות 

בישראל והיה אקראי ולא מקיף.

נושאי המאמרים
ביהדות-תימן  עוסקים  מאמרים  חמישה 
עוסקים  186-46(. שלושה מאמרים  )עמ' 
בקהילות של יהודי מרוקו )עמ' 284-187(, 
עיראק  ויהודי   )334-286( בוכרה  יהודי 

.)379-335(
עוסקים  תימן  יהדות  על  המאמרים 
של  בטקסים  אם  היהודים,  בתלבושות 
יום  ובחיי  השנה  מחזור  מחזור-החיים, 
השרד  בגדי  בתימן,  החתונות  כגון:  יום, 
ותלבושות החתונה של היהודים בצנעא, 
בצנעא,  היהודיה  הכלה  עטרת  תיעוד 
היהודייה  הכלה  תלבושת  של  שיחזורה 
מכנסי  בצנעא,  היהודים  רקמת  בצנעא, 
יהודיות  של  הרקמה  ושפת  הנשים 

לנצט  מולר  אביבה  של  מאמרה  תימן. 
בתלבושות  עוסק  מרוקו  יהדות  על 
היהודים ובמרכיבים הייחודיים בלבושם 
עיראק,  יהודי  על  במאמרה  ובעדייהם. 
נשים  לבושן של  בתולדות  דנה המחברת 
הייחוד  את  ומדגישה  בבגדאד  יהודיות 
הצורני בלבושן. פרק נוסף דן ברעלה של 
נשות בגדד ובבלעדיותה כיהודית. בפרק 
העוסק ביהודי בוכרה, מדגישה המחברת 
המפוארים  והרקמה  הלבוש  תרבות  את 
ומעלה את השאלה בדבר הייחוד הצורני 
של לבושם. בוכרה שנכבשה בשנת 1868 
העשרים  במאה  נחשבה  רוסיה.  ידי  על 
למלאכת  המשי,  למיטווה  חשוב  כמרכז 
בתחילת  בנחושת.  ולעבודות  הרקמה 
המאה העשרים החלו השפעות אירופיות 
בחיי  חותמם  שהשאירו  לאיזור  לחדור 
נבדלים  אינם  בוכרה  יהודי  היומיום. 
בהופעתם החיצונית מהמקומיים. לדברי 
יום  של  היהודים  לבגדי  פרט  המחברת, 
ליהודים  מיוחדים  "בגדים  הכיפורים 
נמצאו אך מעט ולגבי רובם אין וודאות 
ויהודיים  בצורתם"  ייחודיים  היו  אם 

בהגדרתם )עמ' 291(.

מחקרי שדה בטרם היעלמות
ומנהלת  כאוצרת  שנים,  עשרות  במשך 
היתה  המחברת  לאתנוגרפיה,  המחלקה 
מודעת לצורך הדחוף לבצע מחקרי-שדה 
ארצות-האיסלאם.  יוצאי  העדות  בקרב 
היא חקרה, תיעדה ואספה אותם בטרם 
החפצים  ו"ינותקו"  המידענים  ייעלמו 
ממקור המידע. היא ידעה שככל שתקדים 
המידע  יהיה  כן  לעבודת-שדה  לצאת 
יותר, כי תיעודו של  שתקבל רב ומהימן 
על  ברובו  מבוסס  היה  שנאסף  החומר 
הזכרון של המרואיינים. החפצים שמצאה 
לא  מיקרי,  אוסף  היוו  המידענים  אצל 
מייצג אופטימלית ולא שלם. על כן נדרש 
היה שיחזור והשלמה של מערכות הלבוש, 

במיוחד כאלה שיועדו לטקסים ולחגים.
באיסוף  ולחריצותה  זו  למודעות  הודות 
האתנוגרפיקה, יש כיום ב"מוזיאון ישראל" 
אוסף מרשים של התרבות החומרית של 
יהודי  כורדיסטן,  מרוקו,  תימן,  יהודי 
והודו.  עיראק  העותומאנית,  האימפריה 
המוצגים  של  הצגתם  הצילום,  התיעוד, 
ההסברה  ופעולות  הפרסום  בתערוכות, 
רק  לא  תרמו  לתצוגות,  בסמיכות  שבאו 
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היה  ישראל"  ב"מוזיאון  לאתנוגרפיה 
מפעל גדול ומפואר בחייה של אביבה מולר 
לנצט, אך תיעוד נכסי התרבות החומרית 
משכחה  והצלתם  המזרח  יהדות  של 
פעילותה  גולת הכותרת של  לדעתי,  היא 
ניהלה  לנצט  מולר  אביבה  כאתנוגרפית. 
ב"מוזיאון  לאתנוגרפיה  המחלקה  את 
אנו,   .1984 בשנת  לפרישתה  עד  ישראל" 
בפולקלור  העוסקים  המדענים  קהילת 
פועלה.  על  אותה  מברכים  ואתנולוגיה 
בהצלחתה  גאה  גם  להיות  יכולה  היא 
הממשיכים  תלמידים  של  דורות  להקים 
במוזיאונים  כיום  העובדים  דרכה,  את 

ועוסקים בהוראה באקדמיות בארץ.

להצלתם משיכחה, אלא גם לאקולטורציה 
של העדות המזרחיות. הם גם תרמו לזרם 
המרכזי של התרבות הישראלית הכללית 
ולהגבהת רף הסובלנות ההדדית בציבור.

מסר חינוכי ושיפור התדמית העצמית
מסר  לנצט  מולר  לאביבה  היה  כאוצרת 
מוזיאון.  של  כתליו  בין  חריג  אז  שהיה 
ההיבט  גם  בעבודתה  אותה  הנחה 
התערוכה  של  הקמתה  החינוכי-לאומי. 
הבליטה   1973 בשנת  מרוקו  יהודי  על 
בישראל  העם  של  ההיכרות  זה.  היבט 
והמפוארת  העשירה  ההיסטוריה  עם 
היהודית  המורשת  מרוקו,  יהדות  של 
מימי קדם, זיקתם לארץ ישראל, עושרם 
תרבותם  של  הרבים  והגוונים  התרבותי 
בערים ובכפרים במרוקו, כל אלה תרמו 
ל"שיפור" תדמית של יהדות מרוקו בעיני 
הציבור כולו, בנוסף יישר את גיוום והעלה 

את קרנם גם בעיני עצמם.
להעביר  ביקשה  לנצט  מולר  אביבה 
למידענים שלה את החשיבות של המסורת 
כפי שהיא ראתה והאמינה, כלומר, שיש 
והמסורות  המינהגים  את  לשמר  רק  לא 
אלא גם לחדשן. כך עוררה בהם את הרצון 
ובנותיהם.  לבניהם  ממסורתם  להנחיל 
של  עלייתם  לאחר  והשלישי  השני  הדור 
למד  הגולה,  שלילת  על  שחונך  ההורים, 
בה.  להתבייש  ולא  מורשתו  את  לאהוב 
וחידושה,  מסורת  לטיפוח  טובה  דוגמא 
החינא  טקס  חידוש  את  למשל,  נביא 
וחידוש  והתימנית  המרוקאית  בעדה 
בעקבות  ו"הסהרנה".  ה"מיימונה"  חגי 
הכלה  תלבושת  של  והשיחזור  התיעוד 
התחדש  צנעא,  יהודי  של  החינא  וטקס 
טקס החינא בקרב העדות וגרר בעקבותיו 
הרקמה  נוספות.  רבות  מסורות  החייאת 
והתכשיטים על הבגד והעטרת לראש של 
לפריחה  הביאו  לולו",  ה"תשבוך  הכלה, 
הצורפים  המסורתיות;  המלאכות  של 
לתכשיטים,  הדרישה  את  לספק  פעלו 
הרוקמות רקמו בגדי חג לכלה ומלוותיה. 
והמחול  השירה  הזמרה,  מסורות  גם 

התחדשו.

קשר אישי עם המרואיינים
המחקר  תקופת  לאחר  גם  רבות  שנים 
עם  אישי  קשר  על  המחברת  שמרה  עוד 
ידידות  קשרי  קשרה  היא  המרואיינים. 

אמיתיים עם רבים מהם. היא התעניינה 
במוצאות אותם ובמשפחותיהם וליוותה 
עם  קשריה  בחייהם.  חשובים  אירועים 
לדור  גם  האנשים אותם חקרה התרחבו 
את  בתערוכות  בהציגה  והשלישי.  השני 
היא  בגולה  מחייהם  והיבטים  תרבותם 
ומוקירה  מכירה  שהיא  בפניהם  הדגישה 
כל קהילה  זכותה של  ואת  את תרבותם 
לא  האותנטית,  זהותה  על  לשמור 
השוני  היופי,  את  להציג  בה  להתבייש 
המודעות  תרבותה.  של  והייחודיות 
ארצות  יוצאות  הקהילות  של  בזכותן 
האסלאם לשמר את תרבותן גברה בשנות 
השמונים והתשעים של המאה העשרים. 
קהילות פעלו להנצחת מורשתם בהקמת 
מוזיאונים אתניים. כיום פועלים כעשרים 
זה רק  מוזיאונים אתניים בישראל. היה 
התבקשה  לנצט  מולר  שאביבה  טבעי 
של  להקמתם  ועזרה  כיועצת  לשמש 
המוזיאונים האתניים הללו. בנוסף פעלה, 
יעצה וסייעה להקים תערוכות אתנולוגיות 
פעילים  שיזמו  אחרות,  במסגרות  רבות 

מקהילות שונות.

לסכום
בפעילויותיה של אביבה מולר לנצט במשך 
לשילובן  רבות  תרמה  היא  רבות  שנים 
יהדות המזרח עם התרבות  של תרבויות 
ושלטה  שרווחה  אשכנזית  האירופית 
ולאחר  הבריטי  המנדט  בתקופת  בארץ 
שביצעה  שדה  בעבודת  המדינה.  הקמת 
את  הדגישה  היא  שהקימה  ובתצוגות 

הרב-תרבותיות של החברה הישראלית.
אביבה מולר לנצט והמחלקה לאתנוגרפיה 
ישראל" תרמו לשינוי  יהודית ב"מוזיאון 
בתפיסה המוזיאלית. כלומר, לא רק משכן 
ותרבות  ארכיאולוגיה  להיסטוריה,  כבוד 
של צויליזציות מהעבר, אלא גם היכרות 
עם תרבות עכשוית, חינוך ואתגר חברתי 
לסובב אותנו כאן ועכשו. התערוכות על 
המזרחיות  הקהילות  ומורשת  תרבות 
לגבולות  מעבר  תרם  המוזיאון  במשכן 
כלל  בקרב  "להכשר"  גם  הקהילתיות 
הציבור. נתן לגיטימציה להם ואיפשר את 
הטמעתן. התפתחות זו הביאה בעקבותיה 
גם התעוררות של המוסדות האקדמיים, 
שיסדו מחלקות לפולקלור יהודי וקתדרות 

ללימוד מורשת יהדות המזרח.
האגף  של  ובניהול  בהקמה  עבודתה 

ּכִי בָא אֹוֵרְך
דר' רחלי אברהם-איתן

ִּכי ָבא אֹוֵרְך

ִמִּמזְָרח ְמבֹואֹו

קּוִמי עּוִרי

ְׂשִאי עֵינַיְִך

ְסִעי

ַמעֲָרָבה

ֶאל זְַהב-ַהּיָם

ְׂשִחי

ִּבנְגֹוהֹות ַהּיִָמים

ִּבזְִריַחת ַהּלֵילֹות

ְּתנִי

לִנְִׁשיָמֵתְך

לְֵהעָצֵר

ִעם ֲחִדיַרת ַהַּמיִם

לְִהְתַמּלֵא

וְלִצְֹלל

לְנִבְכֵי 

ָהאֹור ַהֵּמיִמי

21.1.05
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הקדמה1
על עליית יהודי תימן לארץ ישראל נכתב 
אין  שבדקו  חוקרים  על-ידי  הן  רבות 
ספור מקורות, והן על-ידי אנשים שכתבו 
במהלך  שחוו  האישיות  חוויותיהם  על 
עלייתם לא"י. אלה גם אלה כתבו מנקודת 

מבט יהודית. 
במאמר "יהודי תימן - הדבקות במולדת 
ולגירוש"  להגירה  והגורמים  ]התימנית[ 
ניתן לראות תמונה של עליית יהודי תימן 
לארץ ישראל דרך מבט של עיתונאי ערבי 
שלפי  יהודים,  לענייני  מומחה  תימני, 
ביהודי  הדנים  במחקרים  נעזר  דבריו 
תימן, בתקופות שונות. המאמר מציג את 
תימן,  יהודי  של  מוצאם  לגבי  הסברות 
חייהם בקרב הערבים, העליות הראשונות 
העלייה  ישראל,  מדינת  הקמת  שלפני 
הקסמים",  "מרבד  המכונה  הגדולה 
הסיבות לעלייה, מספר העולים )מספרים 
מדויקים שאינם תואמים את מה שידוע 
תאריכים(,  )פירוט  העלייה  זמני  לנו(, 
לישראל,  יהודים  שהעלו  הטיסות  מספר 
)בריטניה  חיצוניים  גורמים  מצד  הסיוע 
היהודים  של  התקוות  זרים(,  ומוסדות 
חינם  קרקעות  )לקבל  בתימן  בעודם 
בארץ( ואכזבתם בהגיעם לישראל )קיבלו 

צריפים ובתי קש לגור בהם(. 
כמה  עד  לשמור  ניסיתי  המאמר  בתרגום 
שאפשר על המקור, תוך שמירה על סדר 
אנשים,  שמות  העברי.  במשפט  המילים 
שהם  כפי  נכתבו  ומושגים  מקומות 
על  להקל  כדי  והודגשו,  עברי  בתעתיק 

הקורא. 

1  מאמר זה נשלח אלי ע"י חבר ערבי החי בתימן, 

ולבקשתי תרגמה אותו ד"ר נעמה בן עמי והוא מוגש 
והועלה  נכתב  המאמר  רואים  שאנו  כפי  לפניכם. 
כסקירה ביום עיון שהתקיים בצנעא ועסק ביהודי 
תימן. במאמר אי-דיוקים רבים הנוגעים למחקרים 
כביכול על מקורם של היהודים והיהדות בתימן, אך 
היהודים  בענייניות את מצב  סוקר  כללית המאמר 
כיום בתימן והוא משקף את הסבריהם לגבי הסיבות 
להגירת היהודים מתימן. תודתנו לד"ר נעמה בן עמי. 

בברכה, טוביה סולמי 

יהודי תימן - הדבקות במולדת 
והגורמים להגירה ולגירוש

דף עבודה מוגש לכנס יהודי תימן 
שהתקיים בצנעא 

ב- 23 באפריל 2009 לסה"נ
שאורגן ע"י אתר "השינוי ומפגש האישה" 

מאת מחמוד טה
עיתונאי מומחה לענייני יהודים

הקדמה ומבוא היסטורי
הקדומות  המדינות  אחת  נחשבת  תימן 
ביותר אשר אימצה את היהודים בעולם. 
שמספר  מגלים  היסטוריים  מחקרים 
ִחְמיַר  בארץ  בתימן  התיישבו  יהודים 
בשנת 24 לפנה"נ, ז"א כאשר לקח איליוס 
לכבוש  וניסה  אתו  היהודים  את  חאלוס 

את תימן.
מקור היסטורי מוסר שרוב היהודים הם 
הדת  את  עליהם  שקיבלו  תימן  מערביי 
המלך  בידי  התימנית  בארצם  היהודית 
החמירי ד'ּו נּואס במאה הרביעית לסה"נ. 
המדינה  דת  הייתה  ]אז[  היהודית  הדת 

הרשמית לצד הנצרות. 
מרצה   - אלעודי  חמוד  שהד"ר  אלא 
טוען   - צנעא  באוניברסיטת  לסוציולוגיה 
קיבלו  שהתימנים  מכחיש  הוא  אחרת. 
מעיון  הנצרות.  או  היהדות  את  עליהם 
בסיבה לכך ]הוא טוען[ "לא הגיוני שיקבלו 
הפרובלמאטיות  הדתות  שתי  את  עליהם 
ביותר באותה תקופת זמן, שלא עברה את 
המאה הראשונה וינטשו אותה בו בזמן".

היסטוריים  מחקרים  מספר  בזמן  בו 
היהודית  הדת  כניסת  לגבי  מסכימים 
בתקופת  זה  היה  ]לדבריהם[  לתימן. 
אלכאמל,  אסעד  החמירי  המלך  ממשל 
וראשית  בין סוף המאה הרביעית  ששלט 
היה  הוא  לסה"נ.  החמישית  המאה 
היהודית  הדת  את  עליו  שקיבל  הראשון 

וקרא לעמו לקבל אותה. 
היסטוריונים האמינו ששורשי יהודי תימן 
גזעיים/אמיתיים,  תימן  בשבטי  מקורם 
אלא שהם אינם חושבים לבלתי סבירים את 

התמזגותם בגזעים אחרים לא תימניים.
ההיסטוריים  המקורות  מגוון  בין 
שיהודי  מתברר  החברתיים  והמחקרים 
יש  במקור.  תימנים  כולם  אינם  תימן 
מהם שהגיעו אליה ]אל תימן[ כשהם כבר 
יהודים, ומהם כאלה שקיבלו אותה כשהם 

כבר על אדמת תימן. 
על  עלי אבראהים עבדה במחקר  החוקר 
"יהודי ארצות ערב" ]הערה מס' 1 - מחקר 
עלי  החוקר  מאת  ערב  ארצות  יהודי  על 
שליהודי  שנראה  טוען  עבדו[  אבראהים 
תימן יש תכונות ומאפיינים ]כמו אלו[ של 
ראשים  "בעלי  התימנית:  החברה  תושבי 
מאורכים, רזים, עורם כהה, ושערם שחור 

וארוך".
קווים  שלו  נראה  האחר,  לחלק  באשר 
התושבים  ממאפייני  שונים  מאפיינים 
המקוריים, כי הם באים מחברות אחרות 
השונות  מחברות  הם  במקורם  כי  או 

באופיין מהחברה התימנית. 
קבעו  החברתית  האנתרופולוגיה  חוקרי 
שונים  מיעוטים  מייצגים  שהיהודים 
לגזע  משתייכים  ואינם  העולם  בארצות 
אחד, אלא כל קבוצה מקורה בחברה שהיא 
חיה בה, כך שהם משתייכים לאומות או 
לאנשים אשר הם חיים בתוכם, מה שמדגיש 

שיהודי תימן הם מגזעים תימניים. 
יהודי  שמקור  מסכימים2  המחקרים 
החדש(  )השוק  אלג'דיד  באלסוק  עמראן 
בח'ריף והעיר רידה וכך גם יהודי משפחת 
בצנעא  בשרתון  כיום[  ]החיים  סאלם 
את  עליהם  שקיבלו  היכן  בתימן  מקורם 
הדת היהודית בתקופת המלך החמירי ד'ו 
נואס. לדעה זו לא מסכימים חלק מיהודי 
פאיז  )ַאלְעַיְלּום(  תימן, כי לדעת המלומד 
אלשבזי  בי"ס  מנהל  שהיה  אלג'ראדי, 
העברי בעיר רידה, היהודים הם חלק מבני 
יהודה,  ]שבט[  לבני  המשתייכים  ישראל 
שהיא  כל  בדרך  לתימן  שהגיעו  מאלה 
ובית  ההיכל  חורבן  אחרי  בה  והתיישבו 

המקדש בשנת 70 לפה"נ. 
כאן מתייחס הוא למוצאם של יהודים שעדיין   2

חיים בתימן כיום!

הסיבות להגירת היהודים מתימן
לדעתו של עיתונאי תימני

תרגום - דר' נעמה בן עמי
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אצל מספר גדול של היסטוריונים יהודים, 
מהם יחיא סעיד אלג'רידי, ]דעה[ יציבה, 
אלילים,  עובדי  היו  תימן  יהודי  שרוב 
שקיבלו את הדת היהודית בתקופת מלכי 
באותה  נואס.  ד'ו  המלך  ובראשם  חמיר, 
והיה  דעה  מחופש  תימן  נהנתה  תקופה 
באפשרותה של הדת היהודית בצילה ]של 
תימן[ להפיץ את קריאתה ]להתייהד[ בין 

מלכי חמיר. 
לאחת  נחשבה  בתימן  היהודית  העדה 
העדות היהודיות הקדומות ביותר בעולם, 
כפי שנכתב בספרי הרומנים ההיסטוריים 
ומהם מה שנכתב בתלמוד 950 מאת משה 
בן מימון, אחד מחכמי התלמוד, אנשי הדת 

היהודים והוגי הדעות הפילוסופיים.
וחכמיה  היהודיות  העדות  היסטוריוני 
בעולם - העתיק והחדש - מסכימים שהעדה 
היהודית בתימן היא העדה שקיבלה עליה 
ועקרונותיה  היהודית  הדת  שורשי  את 
ימינו  ועד  קדם  מימי  בטקסיה  ודבקה 
אלה. כמו כן מעידים על כך צחות לשונם 
כך שבים  הנכון בעברית, משום  והמבטא 
לדעת  כדי  בתימן,  חכמיה  אל  וחוזרים 
וללמוד את עקרונות הדת היהודית ]הערה 

2 - התלמוד 950 מאת משה בן מימון[.
היהודים גרו במספר ערים וכפרים ]בתימן[ 
כמו צנעא, עדן, לחג', תעז, רידה, חורה, 
צעדה, ח'מר, וחבור שסבלו )ט'לימה( לצד 
שהחלק  אלא  מות,  חצר  מואדיות  חלק 
הגדול ביותר מאותם ריכוזים נעלם מהמפה 
הגיאוגרפית ולא נשאר מהם אלא שלושה 
הנפות  בשתי  מוזעה  ב-  קטנים  ריכוזים 
והקהילה  עמראן  במחוז  ו-ח'ארף  רידה 
הבירה,  בעיר  שרתון  בשכונת  המיושבת 
נפש   400 על  עולה  אינו  תושביה  שמספר 
והיא מהווה קרוב ל-60 משפחות. הקבוצה 
נחשבת לקהילה הגדולה ביותר של יהודים 
הנמצאת  זו  היא  האחרון.  בזמן  שנוצרה 
המערבית  השכונה  בין  גיאוגרפי  בקירוב 
של העיר רידה השוק החדש בנפת ח'ריף 

באזור עמראן, צפונית לבירה צנעא. 
פנימית  עקירה  דרך  נעשה  זה  ריכוז 
אזורים  ממספר  יהודים  קבוצות  והגירת 
נאעט,  אלערקה,  והם:  בעבר  בהם  שגרו 
העקירה  ועוד.  עת'אר  עבד,  בני  קאנט, 
האחרונה או המעבר היה לפני כ-17 שנה 
במעבר משפחות סאלם אלשע'דרי מאזור 
שיחברו  כדי  חג'ה  באזור  אלשע'אדרה 
לריכוז היהודי באזור השוק החדש בשטח 

היהודים או אלּכרסעה )המרוץ(. כך מכנים 
באזור  בה  גרים  שיהודים  השכונה  את 
השוק החדש, שאינה מופרדת או מבודדת 
משכניהם המוסלמים, אלא שהם, כלומר 
בחומות  בתיהם  את  מקיפים  היהודים, 
גבוה  יותר  קצת  הנבנות  וחזקות,  גבוהות 
מהבתים, והסיבה לכך, לפי הנתונים, כדי 
לשמור מגנבים וכאמצעי ביטחון. היהודים 

מסבירים את ]אופן[ חייהם בקבוצות:
או  שהוא  כל  באזור  מיעוט  שכל  "בכך 
היהודית  העדה  ביניהם  שהיא,  כל  בעיר 
בתימן שנחשבת כאחד המיעוטים, הפכה 
להיות מורכבת ומתקרבת לשלוש קבוצות 
בין  עמראן  בנפת  היא  בהן  שהגדולה 
ח'ארף ו-רידה. לצרכינו, לחלקנו, לשיתופנו 
ולרגיעה במצבנו זה עם זה, ובנוסף לקיום 
בניית  לצד  שבתותינו  חגינו,  תפילותינו, 
תורה  ובנותינו  בנינו  ללימוד  ספר  בתי 

וכתובים ולחיים ומות".
אין בין היהודים בעלי קרקעות חקלאיות 
או נכסי דלא ניידי או בתי מסחר, כמו כן 
אין ביניהם מי שמקבל משכורת חודשית 
כמו פקיד במנגנון המנהלי של המדינה. אין 
להם יותר מזל ולא מצב יותר טוב בחייהם 
משאר העם התימני, שהרי הכול נאנקים 
ומצוקות  העוני  האומללות,  כובד  תחת 
נפחות,  כמו  במקצועות  עוסקים  החיים, 
עובדים  חלק  מכוניות.  ותיקון  נגרות, 
כנהגי אופנועים ואחרים סנדלרים כלומר 
בתיקון נעלים בדרכים ובשווקים עממיים 
לצד העבודה בעונת הקציר החקלאי אצל 

מוסלמים בעלי אדמות חקלאיות. 
ההידרדרות הכלכלית, הקושי באורח חייהם 
ועוניים הקשה המריץ את המנהל )אלעמיד( 
טה האג'ר, מושל מחוז עמראן לשעבר, לפני 
מספר שנים לפטור אותם מלשלם למדינה 
את המסים "מס הגולגולת" )אלג'זיה( שהיו 

חייבים לשלם בזמן הקרוב.
קודמות  אלה  וקיומיות  כלכליות  לסיבות 
רובן  יותר,  חשובות  סיבות אחרות  מספר 
נובעות מריבוי העקירה וההגירה לישראל 
- לאחרונה - כלומר מאז 1994 של המאה 
קרוב  ששיעור  כך  היום,  ועד  הקודמת 
ל-266  מגיע  הנוכחי  ממפקדם  ל-65% 
משפחות  ל-45  לקרוב  המתחלקים  נפש 
שרתון  ב-  נפשות   67 כן  כמו  בעמראן, 
בצנעא. ]הערה 3 - ראה מחקר שדה מיוחד 

במסמך מאת מחמוד טה[.

תחנות ושלבי הגירת יהודי תימן
היהודים  הגליית/גירוש3  פעולות  לפנים 
נקשרו קשר חזק למאבק הערבי - ישראלי 
ישראל בשנת  וההכרזה על הקמת מדינת 
1948 על אדמת פלסטין. שם החלו פעולות 

גירוש היהודים מארצות שונות בעולם. 
שהארגונים  מסרו,  היסטוריים  מחקרים 
 -  1881 השנים  במהלך  שקדו  היהודיים 
1885 על הוצאת היהודים הערבים במיוחד 
יותר  לפלסטין  באים  היו  אשר  התימנים 
]מאשר שאר יהודי הארצות האחרות[ דרך 

ארץ שלישית ביחידים ובסתר.
מיהודי  הגרו   1911-1912 השנים  במהלך 
תימן קרוב ל- 1500 נפש וסיבות הגירתם 

קשורות ללחצים חיצוניים. 
במהלך התקופה -1919 1929 היגרו 8917 
בדרך  שהיגרו  אלפים  למספר  בנוסף  נפש 

בלתי חוקית. 
שבה   ,1939 בשנת  פחתה  הגירה  אותה 
היגרו כ-182 נפש ובשנת 1940 פחת ל-80 
מהגרים, ועוד יותר פחת בשנת 1941 ל-57, 

ובשנת 1942 ל-80 מהגרים. 
וגירוש  ההגירה  פעולת  נעשתה  זה  אחרי 
מספר  שליחת  דרך  לפלסטין  תימן  יהודי 
גדול של יהודי אירופה לעדן במטרה לעודד 
לבצורת  בנוסף  זה  להגר,  תימנים  יהודים 
הביאה  ואשר  ]תימן[  בצפון  קרתה  אשר 
והמגפה[  ]מהרעב  מהן  מפחד  להגירתם 
ומהפצת מחלות היגרו כ-19424 נפש בשנת 

1942, ו-1788 מהגרים בשנת 1944.
הגירת יהודי תימן נמשכה לפלסטין אשר 
הגיעו 900 מהגרים מהם אליה במרץ שנת 
ל-1024   1945 במאי  עלה  המספר   .1945

מהגרים. 

מרבד הקסמים
יהודי  של  ביותר  הגדולה  ההגירה  פעולת 
תימן נחשבת זו אשר כינו אותה הציונים 
גייסו  ואשר  הקסמים"  "מרבד  בשם 
למענה משאבים עצומים בעזרת הארגונים 
הבריטיים.  השלטונות  ובסיוע  היהודים 
ביצועה נעשה במעטה של חשאיות וסודיות. 
האמריקאית   - היהודית  החלוקה  ועדת 
את  לשלם  נאלצה   )A.J.D.C( המשותפת 

תימן  יהודי  עליית  את  מגדיר  שהוא  המעניין   3

באה  שיציאתם  כלומר  והגליה",  כ"גירוש  לישראל 
יותר עקב הלחצים בתוך תימן ופחות ממשיכתה של 

א"י והציונות!
לשנה  זהה  הוא  כי  שגוי,  שהמספר  לי  נראה   4

שנכתבה בהמשך.
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הוצאותיה. גובה הסכום ששילמה היה בין 
5 ל- 5.5 מליון דולר. 

החל  פעולה  אותה  של  הראשון  השלב 
עברו  שבמהלכו   ,1948 דצמבר  במחצית 
תימן  מיהודי  מהגרים   50 האוויר  בדרך 
אל ארץ פלסטין, אחריו בינואר ובפברואר 
של שנת 1949 עברו 4500 יהודים תימנים5 
ב-55  שנה  אותה  מרץ  במהלך  ו-3300 
תימן  מיהודי  המהגרים  כל  סך  טיסות. 
השלב  במהלך  פלסטין  לארץ  ]שיצאו[ 
הראשון של מבצע "מרבד הקסמים" הגיע 
וסוף   1949 מרץ  בסוף  מהגרים  ל-8000 

השלב הראשון. 
"מרבד הקסמים",  השני של מבצע  השלב 
 ,1949 שנת  של  מאי-יוני  במהלך  שהיה 
עברו בו 267 מהגרים מיהודי תימן הצפונית 
ויהודי החסות בעדן באותו זמן. באוקטובר 
של אותה שנה עברו 11445 מהגרים מיהודי 
 8563 ו-  טיסות,  ב-89  לפלסטין  תימן 
מהגרים מיהודי תימן עברו במהלך נובמבר 

ודצמבר של אותה שנה. 
פעולת ההעברה האווירית של יהודי תימן 
ממושבת עדן הבריטית דאז נמשכה בסיוע 
 9246 הועברו  כן[  ]כמו  שלה.  השלטונות 
שנת  דצמבר  עד  מינואר  תימנים  יהודים 

.1950
סך כל המהגרים היהודים התימנים מצפון 
ומדרום תימן לפלסטין הגיע במהלך מבצע 
 1948 לדצמבר  מ-16  הקסמים"  "מרבד 
אלף  ל-65  בערך   1950 לדצמבר   24 עד 

יהודים.

משרד הסוכנות היהודית בעדן
נציגי משרד הסוכנות היהודית בעדן ניצלו 
את המתח וההחמרה באזור אחרי הכרזת 
מחאות  בגל  שלוותה  פלסטין,  חלוקת 
ושביתות בעדן. ]כל אלה[ הביאו למאבקים 
שהגבירו  החסות  ויהודי  המוסלמים  בין 
המוסלמים  אחד  רצח  אחרי  המתח  את 

באחת משכונות היהודים.6 
נציגי הסוכנות היהודית בסיוע השלטונות 
היהודים  את  לקבץ  פעלו  הבריטיים 
עדן  אל  הצפון  מן  הבאים  התימנים 
ולעודדם להגר, זאת בנוסף לשימוש בשתי 

דרכים להגשמת אותה מטרה: 
הכוונה ליוצאי תימן ששהו במחנה חאשד ועלו   5

לארץ בסוף 1948.
הוא מעלים כאן את ההפרעות שנעשו ביהודים   6

בעדן ובשיח' עותמאן החל מ-3.12.1947 בהם נהרגו 
מעל 100 יהודים.

הראשונה - התרכזה בצד הדתי שבמהלכה 
המציאו אצל יהודי תימן שהחזרה לפלסטין 
הופעת  עם  אלא  אופן  בשום  תהיה  לא 

המשיח הגואל )אלמסיח אלמח'לץ(.
השנייה - ]מתייחסת[ לצד הביטחוני שבו 
היהודים[  ]של  בנפשותיהם  פחד  נטעו 
לדיכוי  בתימן  ייחשפו  דבר  של  שבסופו 
תימן  יהודי  ספר   -  4 ]הערה  והשפלה. 
וההגירה לפלסטין מאת הד"ר מחמד עבד 

אלכרים עּכאשה[.

חאשד
הקימו  הקסמים"  "מרבד  מבצע  לפני 
הסוכנות  באמצעות  היהודיים  הארגונים 
היהודית ובסיוע השלטונות הבריטים מחנה 
את  לקבל  כדי  "חאשד",  לו  וקראו  בעדן 
היהודים הבאים מהצפון בתקופת שלטון 
אלדין,  חמיד  יחיא  בן  אחמד  האמאם 
כ-5500   1948 בספטמבר  הגיע  שמספרם 
של  באוקטובר  נפש  ל-7000  ועלה  נפש 
אותה שנה. רובם מהעיר צנעא וסביבותיה 
ומרביתם מהיהודים העניים אשר פיתתה 
להם  המזומנה  בחינם  האדמה  אותם 
ואשר יקבלו אותה מיד עם הגיעם למדינה 
העברית שהוכרז על הקמתה באותה שנה, 
גרו  הם  שהרי  כך,  קרה  לא  שזה  אלא 
באוהלים ובתי קש והם עמדו בפני קשיים 
רבים במשך מספר שנים. ]הערה 5 - מחקר 

שדה מיוחד במסמך של מחמוד טה[.
תימן  יהודי  גירוש  מבצע  חזר  לאחרונה 
העולם  מלחמת  סיום  בעקבות  לפלסטין 
היהודיים  שהארגונים  אחרי  השנייה, 
העולמיים הפנו באותו תחום את תשומת 
]וזאת[  אירופה,  יהודי  לגירוש  לבם 
יהודים  מאות  על  שנעשה  הפיקוח  מלבד 
תימנים שהיגרו לארה"ב ולבריטניה אחרי 
ואוקטובר  ספטמבר  של  ההפיכות  שתי 

והתיישבו בהן עד היום.
העברית  המדינה  אל  וגם  אליהן  ההגירה 
נמשכת עד היום בחוגי היהודים התימנים 
סיבות  מספר  בשל  אחת,  מדרך  וביותר 
ובדרכים שונות שעדים להם שני העשורים 
של   1993 משנת  דיוק  וליתר  האחרונים, 
שיעור  הגירת  היום,  ועד  שעברה  המאה 
בתימן  שנשארו  מאלה  יהודים  של  גדול 
הנוכחי  היהודים  כ- 65% ממספר  מוערך 
בעיר השוכנים בשרתון בבירת צנעא, וכך 
בח'ריף  החדש  והשוק  רידה  באזורי  גם 

ובנפת עמראן. 

העדה  לה  נחשפה  אשר  התקפות  מספר 
גדול  בשיעור  להגירתם  גרמו  היהודית 
מהם מאז שנת 1993, והבולטות בין אותן 

ההתקפות והאירועים הן כדלהלן: 
יהודה  ויחיא  רצח אבראהים אסחאק   •
שנת  של  האחרונים  החודשים  במהלך 
1993 באזור רידה והשוק החדש בח'ארף 
בידי מוסלמים. על אף הוצאת גזר דין מות 
כעונש חוקי לרוצחים, הרי שבתיווך השבט 
מג'אהד אבו שוארב ואחרים  של השיח' 
מות,  הדין  גזר  הומר  האזור,  מנכבדי 
העונש החוקי, בבוררות שבטית וכופר נפש 
הידועים  השבטיים  מהליקויים  ודומיהם 
בנוסף לברית השיח'ים ונכבדי האזור עם 

היהודים והמצורף העתק ממנו.
מעשי  לכמה  נחשפה  היהודית  העדה   •
איבה ואיומים שהגיעו עד לשריפת נגריה 
יהודה  יחיא  בן  יעיש  הגדול  הרב  של 
ידי  על  ביתו  לחצר  רימונים  והשלכת 

אלמונים. 
• בנוסף להיות בתיהם מטרה לפעולות הרס 
וגניבות, ביניהם ביתו של הרב סלימאן בן 
יחיא יעקוב מנהל ביה"ס העברי בח'ארף 
בלילה  עליו  התנפלו  שבו  כשנתיים,  לפני 
אחרי שנעל את הדלת הראשית של הבית 
על אלה שבתוכו, כנגד אנשים זרים שניסו 
אחרי זה לפתוח ולשבור את ה-"מח'לפה" 
הבית  גג  אל  המובילה  הדלת  את  כלומר 
ללא תועלת. הם כיתרו את בית סולימאן 
ובני המשפחה שבתוכו לאורך כל הלילה 

ולא עזבו את המקום אלא עם שחר. 
שלטונות הביטחון במחוז הודיעו על מה 
שקרה ומה שנחשפו לו ביתו של סלימאן 
החיילים  אחד  את  והציבו  ומשפחתו 
לשמור על הבית מספר לילות. אלה שבצעו 
את המעשים לא שבו ולא נאסר איש ואף 

לא נודע מישהו מהם. 
הבולטים  והאיומים  האיבה  מפעולות 

שנחשפה להם העדה היהודית לאחרונה:
• ההתנכלויות ליהודים ממשפחות סאלם 
במחוז צעדה והאיומים עליהם שהואשמו 
שהביא  מה  אלחות'י,  מלווי  בהם 
להעברתם והשכנתם ]של היהודים[ בעיר 
במרץ  צנעא  בבירה  "שרתון"  בשכונת 
כיום  נפש.   57 היה  אז  מספרם   .2007
מספרם מגיע ל-65 נפש, וזה מה שהתכוון 
של  הגירה  אי   - יוסף  יחיא  הרב  ומנה 
סאלם אל מחוץ  מישהו מיהודי משפחת 

לתימן, זה החריג היחיד במקרה זה. 
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שנה  אותה  של  באוקטובר  זה,  אחרי   •
התאסלמות נינוה סלימאן אלעבדי ברידה 
המוסלמים  הצעירים  לאחד  ונישואיה 
באיומים  בקריאות,  מלווים  בעיר, 
פאיז  להן  שנחשף  איבה  ובפעולות 
העברי  אלשבזי  בי"ס  מנהל  אלג'ראדי 
היהודיים  הארגונים  אחד  בסיוע  ברידה. 
מספר  לפני  ומשם  לאמריקה  פאיז  היגר 
המורכבת  משפחתו,  עם  היגר  חודשים 

מאשתו וארבעת ילדיו, לישראל. 
אלנהארי  יעיש  )משה(  מאשא  רצח   •
שנת  בדצמבר  ה-11  חמישי  יום  בבוקר 
עבד  שנקרא  בדימוס,  טייס  בידי   2008
אלעזיז יחיא חמוד אלעבדי, במרכז השוק 
רידה בפרהסיה ]כשאנשים[ רואים  בעיר 
ושומעים. העו"ד של הנאשמים דחה כמו 
גם העדה היהודית במחוזות ח'ארף ורידה 
דחתה את גזר הדין הראשוני שהוצא על 
וחייבו  בנפשו  למעורער  שנחשב  הרוצח 
אותו לשלם כופר נפש על הרצח בסך 5,5 

מליון ריאל.. וכו'. 
מאשא  מבנות   3 היגרו  האירוע  בעקבות 

אלנהארי לישראל. 
בית  לחצר  רימון  השליכו  אלמונים   •
ה-15  ליל  בחצות  ישראל  בן  סעיד 
לדצמבר 2008, היינו היום הרביעי לרצח 
החקירות  הגיעו  ולא  אלנהארי  מאשא 
סעיד  עכשיו.  עד  לתוצאות  הביטחוניות 
צנעא,  לבירה  לעבור  נאלץ  ישראל  בן 
ולמשך מספר חודשים נשאר לגור באחד 
לצידו  המצויה  משפחתו  עם  המלונות 
וכן  ילדים,  ושבעה  מאשתו  ומורכבת 
בגלל שאיש לא הסכים להשכיר בית לבן 
ומצד  אחד,  מצד  יהודי  הוא  כי  ישראל 
שהוא  לאיזה  שייחשף  מכך  מחשש  שני 
בגלל  טרור  פעולת  או  תוקפנות  מעשה 
הצליחה  היהודית  ההגירה  סוכנות  דתו. 
להעבירו עם משפחתו ועשירי )עוד אחד( 
שלא ידוע שמו לישראל במבצע שתואר 
שלא  אחרים   7 הגירת  אחריו  כמוצלח, 
הסוכנות  ]דבר[.  עתה  עד  אודותם  ידוע 
היהודית לא הודיעה על טיפולה בפעולת 
העברתם לישראל, יש גם הכנות להגירת 
בנפת  היהודית  העדה  מבני  גדול  מספר 
עמראן במהלך השבועות הבאים, במיוחד 
בהעברתם  הרשמית  המעורבות  אחרי 
והשכנתם בצנעא, והענקת אדמות להם 
אשר הקצה להם ראש הקהילה בשכונת 
צנעא  הבירה  בעיריית  סעואן  סואד 

וכבר  אלנהארי,  מאשא  רצח  בעקבות 
חודשים, אלא  כ-5  היום  ועד  עברו מאז 

ששום דבר לא יצא לפועל מזה. 
נראה שאותה הפנייה הייתה הגורם לכך 
רכושם  או  בתיהם  את  לקנות  שנמנעים 
הגיע  העניין  מזו,  יתירה  עמראן.  בנפת 
בתיהם  את  למכור  שכניהם  להתנגדות 
יבקש  לאזור  מחוץ  שמישהו  והתנגדות 
זאת. זה מה שקרה עם אסחאק בן יעיש 
אלקדימי ולוזה פאיז נהארי שמזה ארבע 
חודשים היא מונעת משכניה למכור את 

ביתה ברידה ודומיהם.
עם כל ִאנְִתפאדה פלסטינית נגד הכיבוש 
הישראלי היהודים נמנעים כמה שאפשר 
שיאונה  חשש  מתוך  מבתיהם  מלצאת 
מבדילים  שאינם  משכניהם,  רע  להם 
בין הכיבוש הישראלי לבין יהודי ח'ארף 

ורידה. 
כמה  לאחרונה  לו  ונחשפו  שארע  מה 
עמראן  בנפת  היהודית  העדה  מבני 
השנה  בראשית   - בעזה  המלחמה  בזמן 
הנוכחית - ונרשם בה באופן רשמי הוא 
ושבירת  ג'פרה  זאהר  על  איבה  מעשה 
יהודה  יחיא  מאשא  בבית  הזכוכית 
ושּכר אלקדימי ונזקים נוספים אשר קרו 
מלחמת  על  המחאה  בפעולות  למכוניתו 
עזה. כמו כן, היו איומים ברצח וחיסולם 
יהודה  יחיא  בן  יעיש  יחיא  הרב  של 
אלנאעטי,  סעיד  בן  סעיד  אלקדימי, 
מאשה  סאסאן  אלנהארי,  יוסף  יעיש 
נהארי  אסחאק  אפרים  אלנהארי, 
טופלו  הם  אלקדימי.  יעיש  בן  וסעיד 
מול משרד התובע הכללי בצנעא ומעשי 
הגיעו  ואשר  טופלו  אשר  אחרים  איבה 
ואורחיהם  מבקריהם  עם  חקירה  לכדי 
שעברו  החודשים  במהלך  בתיהם  מול 

מהשנה הזו. 
בדרכים  מהם  חלק  של  ההצקות 
רובם  שבו  לשלב  ]הגיעו[  ובשווקים 
מסתירים  שהם  או  מפאותיהם  נפטרו 
להתרחק  כדי  אוזניהם  מאחורי  אותם 
ממעשי איבה נגדם. בנוסף, מזה תקופה 
יהודים  בקברי  פוגעים  אלמונים  ארוכה 
עת'אר,  ב-  מתיהם  קברי  את  ופותחים 
בשל  ועוד  צרים  בני  עבד,  בני  קאנט, 
הפרסום שהיהודים קוברים עם מתיהם 
תיבות כסף ורכוש של כסף וזהב וכדומה 
]הערה 6 - מחקר שדה מיוחד במסמך של 

מחמוד טה[.

יהודי  וגירוש  ונסיבות ההגירה  הסיבות 
תימן 

והנסיבות  מהסיבות  כמה  נתמצת  כך   •
הפנימיות והחיצוניות שעמדו בעבר ועדיין 
יהודי  וגירוש  ההגירה  מאחורי  עומדות 

תימן ובראשן הדברים הבאים: 
הקמת  והכרזת  הערבי-הישראלי  המאבק 
בשנת  פלסטין  אדמת  על  ישראל  מדינת 

1948 לסה"נ. 
בפיתויים  היהודיים  הארגונים  שימוש   •
ובהבטחות למקום מגורים ואדמה בישראל 
דבר  תימן,  מיהודי  למהגרים  ]חינם[ 
שהביא להיענות אלפים מהם להגר וניצול 
היחשפותם למעשי איבה ופגיעות ודרבונם 
להגר תוך שימוש בשתי דרכים למטרה זו, 
והן: הראשונה התרכזה בצד הדתי, שלגביו 
יהודי תימן שהשיבה לפלסטין לא  אמרו 
תתקיים אלא כשיופיע "המשיח האמיתי", 
והשנייה - הצד הביטחוני שבו זרעו פחד 
בליבותיהם שבסופו של דבר יהיו חשופים 

לדיכוי. 
ארגונים  אותם  של  פעילותם  המשך   •
מיהודי  שנשארו  אלה  הגירת  בשרשרת 
אותם  שונות.  ושיטות  בדרכים  בתימן 
ארגונים  עם  בהתייעצות  ארגונים 
בהדרגה  להוציא  ממשיכים  אמריקאים 
את היהודים התימנים מארצם ולהביאם 

לאמריקה ומשם למדינה העברית. 
מרבית  של  המחייה  מצב  הידרדרות   •
הבורות  והתפשטות  התימנים  היהודים 

ביניהם לצד הפחדים, הפגעים והמחלות.
החברה  מצד  האיבה  סכסוכי  ריבוי   •
דתיות  סיבות  בשל  סביבם  המוסלמית 
הקשורות  פוליטיות  וסיבות  קיצוניות 

במאבק הערבי-הישראלי.
• העדר החיפוי וההגנה השבטית ליהודים 
מותם  לאחר  שפסקו  חסותם  תחת  שחיו 
והשיח'  שוארב  אבו  מג'אהד  השיח'  של 

עבד אלוהאב סנאן. 
ידועה  שהיא  כפי  הנפוצה  ההתחמשות   •
נחשבת  השבטיים  באזורים  כמו  לכול 
לחלק חשוב מהווייתה וחייה, ומכת הרצח 

היומי מגיע ל- 4-5 הרוגים.
זכויות  לגבי  החברתית  התודעה  נסיגת   •
היהודים כבני חסות, בעלי ברית ומיעוט 
מ"בעלי הספר" החיים בחברה מוסלמית 

בעוד עליה להיטיב עמם ולהגן עליהם.
שהזמן  ולסיבות  לנסיבות  בנוסף  זאת 

מועט מכדי לספר עליהם.
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مقدمة ومدخل تأريخي : 
تعترب اليمن من أقدم الدول التي احتضنت اليهود يف العامل 
، وتكشف النقوش التاريخية أن عددُا من اليهود استوطن 
أخذ  عندما  أي  ق.م   24 عام  الحمريية  الدولة  يف  اليمن 

)أيليوس حالوس( اليهود معه و حاول غزو اليمن.
مصدر تاريخي يفيد أن غالبية اليهود هم من عرب اليمن 
اعتنقوا الديانة اليهودية عىل أرضهم اليمنية عىل يد امللك 
وكان   ، امليالدي  الرابع  القرن  يف   ) نواس  ذو   ( الحمريي 

الدين اليهودي دين الدولة الرسمي إىل جانب املسيحية.
االجتامع  علم  أستاذ   - العودي  حمود  الدكتور  أن  إال 
بجامعة صنعاء- يرى غري ذلك، وينفي أن يكون اليمنيون 
ال   ( انه  إىل  السبب  مرجعا  النرصانية،  أو  باليهودية  دانو 
يعقل أن يدينوا بديانتني من اعقد الديانات يف فرتة زمنية 

ال تتجاوز القرن الواحد ويتخلوا عنها يف نفس الوقت(.
أن  عىل  التاريخية  الدراسات  من  عدد  تجمع  حني  ويف 
حكم  فرتة  إبان  كان  اليمن  إىل  اليهودية  الديانة  دخول 
أواخر  مابني  حكم  الذي   - الكامل  أسعد  الحمريي  امللك 
كان  حيث  امليالدي،  الخامس  القرن  وأوائل  الرابع  القرن 
أول من اعتنق الديانة اليهودية - أي أسعد الكامل- ودعا 

قومه إىل لدخول فيها.
ترجع  اليمن  يهود  أصول  أن  إىل   - مؤرخون   - ذهب  و 
إىل قبائل مينية أصيلة, غري أنهم ال يستبعدون اختالطهم 

بأصول وأجناس أخرى غري مينية. 
االجتامعية  والدراسات  التاريخية  املصادر  اختالف  وبني 
مينني أصليني فمنهم  ليسوا جميعاً  اليمن  يهود  أن  يتضح 
اعتنقها وهو  ، ومنهم من  اليهودية  إليها حامال  من قدم 

عىل األرض اليمنية.
الباحث عيل إبراهيم عبده ويف دراسة عن ) يهود البالد 
العربية 1 (، يرى انه من املالحظ عىل يهود اليمن صفات 
الرؤؤس،  مستطيلو   ( اليمني  املجتمع  سكان  ومميزات 

ضئيلو الحجم، برشتهم غامقة وشعرهم أسود طويل(.
السامت  بعض  مالمحه  عىل  فتظهر  اآلخر  البعض  أما 
السكان األصليني ألنهم  التي تختلف عن مالمح  األجنبية 
إىل  تعود  أصولهم  ألن  أو  أخرى  مجتمعات  من  قادمون 

مجتمعات تخلف يف طبيعتها عن املجتمع اليمني .
اليهود  أن  إىل  االجتامعية  االنرثوبولوجيا  باحثو  ويجمع 
ميثلون أقليات يف دول العامل ، وال ينتمون إىل جنس واحد 
بل كل جامعة يرجع أصلها إىل املجتمع الذي تعيش فيه 
، حيث ينتمون إىل األمم أو األقوام التي يعيشون فيها ما 
يؤكد بان اليهود من أصول مينية ، وتجمع الدراسات عىل 
أن أصول - يهود عمران يف السوق الجديد بخارف ومدينة 
ريدة وكذا يهود آل سامل يف شرياتون بصنعاء - ترجع إىل 
اليمن حيث اعتنقوا اليهودية يف عهد امللك الحمريي "ذو 

نواس".
هذا الرأي ال يتفق معه بعض يهود اليمن إذ يرى العيلوم 
فائز الجرادي " وكان مديراً ملدرسة الشبزي العربية مبدينة 
إىل  يرجعون  إرسائيل  بني  من  جزاء  اليهود  أن  ريدة" 
بأخرى  أو  بطريقة   - اليمن  وصلوا  ممن  يهودا(،   ( أبناء 
العام  القدس يف  الهيكل ومعبد  تدمري  بعد  واستوطنوها، 

الـ 70 قبل امليالد .
ومنهم  اليهود  املؤرخني  من  كبري  عدد  لدى  الثابت  و   
كانوا  اليمن  يهود  غالبية  بان  الجريدي(  سعيد  )يحيى 
وثنيني، اعتنقوا الديانة اليهودية يف عهد ملوك حمري وعىل 
رأسهم امللك ) ذو نواس ( حيث كان اليمن يف ذلك العهد 
ينعم بحرية فكرية متكنت الديانة اليهودية يف ظلها من 

نرش دعوتها بني ملوك حمري .
الطوائف  أقدم  من  اليمن  يف  اليهودية  الطائفة  وتعترب 
اليهودية يف العامل كام ورد يف الكتب والروايات التاريخية 
لـ )موىس بن ميمون(   ) التلموذ 950   ( ومنها ما ورد يف 
واملفكرين  اليهودي  الدين  ورجال  التلموذ  علامء  احد 

والفالسفة .
العامل  يف  وحاخاماتها  اليهودية  الطوائف  مؤرخي  ويجمع 
- قدمياً وحديثاً - عىل أن الطائفة اليهودية يف اليمن هي 
وثوابتها  اليهودية  الديانة  بأصول  التزاما  الطوائف  أكرث 
كام   ، هذا  يومنا  وحتى  القدم  منذ  بطقوسها  والتمسك 
ولذلك  للعربية,  نطقها  وصحة  بفصاحتها  لها  يشهدوا 
اليمن ملعرفة وتعلم  يوصون ويرجعون إىل حاخاماتها يف 

أصول الديانة اليهودية2. 
صنعاء  مثل  والقرى  املدن  من  عددا  اليهود  سكن  وقد 
 , خمر   , صعدة   , حورة   , ريدة   , تعز   , لحج   , عدن   ,
وحبور ظليمة إىل جانب بعض وديان حرضموت , غري أن 
القسم األعظم من تلك التجمعات قد اختفى من الخارطة 
الجغرافية، ومل يتبق منها سوى ) 3 تجمعات ( صغرية يف 
موزعة يف مديريتي ريدة وخارف مبحافظة عمران واملدينة 
السكنية بحي شرياتون يف أمانة العاصمة ، وال يزيد عدد 
سكانها عن )400( نسمة ومبا يقرب من ستني أرسة ، ويعد 
اكرب تجمع سكاين - لها - تشكل يف اآلونة األخرية هو ذلك 
الواقع يف التقارب الجغرايف مابني الحي الغريب من مدينة 
ريدة و)السوق الجديد ( مبديرية خارف مبحافظة عمران 

شامل العاصمة صنعاء .
و تكون - هذا التجمع - عرب نزوح داخيل وهجرة جامعات 
العرقة و   : ومنها  اليهود من عدة مناطق سكنوها سابقاً 
أو  نزوح  وآخر   ، وغريها  عثار  و  عبد  وبني  وكانط  ناعط 
انتقال كان قبل ما يقرب من سبعة عرش عاما بانتقال أرسة 
) سامل الشغدري ( من منطقة ) الشغادرة ( مبحافظة حجة 
لتنظم إىل التجمع اليهودي يف منطقة " السوق الجديد " 
يف ) بقعة اليهود أو الكر سعة ( هكذا يطلق عىل الحي 
ليس  الجديد،  السوق  منطقة  يف  اليهود  يسكنه  الذي 
منفصاًل أو معزوالً عن جريانهم من املسلمني، إال أنهم - أي 
اليهود - يحيطون منازلهم بأسوار عاليه ومتينة ، شيدت 

يهود اليمن
التمسك بالوطن

ودوافع الهجرة والتهجري

ورقة عمل مقدمة إىل ندوة
يهود اليمن

والتي ينظمها موقع التغيري وملتقى املرأة
صنعاء 23 أبريل 2009م

أعدها / محمود طه
 صحفي مختص بالشأن اليهودي
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 - املعلومات  وأرجعت   ، املنازل  ارتفاع  بضعف  مرتفعة 
سبب ذلك- إىل الحامية من اللصوص ومن باب االحتياط 
أي  بان   (  : تجمعات  يف  حياتهم  اليهود  ويفرس   ، األمني 
أقلية يف منطقة ما يف بلد ما مبا يف ذلك الطائفة اليهودية 
األقليات جعلها تتشكل  ألتي أصبحت يف عداد  اليمن  يف 
وتتقارب يف ثالث تجمعات وأكربها مبحافظة عمران ما بني 
خارف وريدة ، لحاجتنا لبعضنا ولتكافلنا ولالطمئنان عىل 
وأعيادنا  صلواتنا  إلقامة  وباإلضافة  البعض،  بعضنا  أحوال 
وبناتنا  أبناءنا  لتعليم  املدارس  بناء  جانب  إىل   ، سبوتنا   ،

التوراة والزبور، ولحياة وموت(.
ليس من بني اليهود من ميتلك األرض الزراعية أو العقارات 
أو املحالت التجارية ، كام أن ليس من بينهم من يتقاىض 
راتباً شهرياً كموظف يف الجهاز اإلداري للدولة, ليسوا أوفر 
حظاً وال أحسن حاال يف معيشتهم عن باقي الشعب اليمني 
الحالة  وضيق  والفقر  البؤس  وطأة  تحت  ينئ  فالجميع 
املعيشية يقومون بأعامل حرفية عدة كالحدادة والنجارة 
وإصالح السيارات ويعمل البعض سائقاً للدرجات النارية 
الطرقات  عىل  األحذية  إصالح  أي   ) إسكايف   ( وآخرين 
الحصاد  مواسم  يف  العمل  جانب  إىل  العامة  واألسواق 
أن   ، املسلمني  من  الزراعية  األرايض  مالك  لدى  الزراعي 
التدهور االقتصادي وسؤ حالتهم املعيشية وفقرهم املدقع 
حدا بالعميد/ طــه هاجر محافظ عمران سابقاً , قبل عدة 
سنوات إىل إعفائهم من دفع الرضائب ) الجزية ( للدولة 

والتي كانت مفروضة عليهم إىل عهد قريب.
ولذات األسباب االقتصادية واملعيشية، يتقدمها جملة من 
األسباب األخرى واألكرث أهمية، فإن غالبيتهم ُيرجع تزايد 
نسبة النزوح والهجرة إىل إرسائيل - مؤخرا - أي منذ عام 
تلك  اليوم، حيث وصلت  املايض وحتى  القرن  1994 من 
النسبة إىل ما يقرب من 65% من تعدادهم الحايل والبالغ 
تتوزع عىل قرابة ) 45 عائلة ( يف   ) حوايل )266 نسمة 

عمران، وكذا 67 نسمة يف شرياتون بصنعاء 3.

محطات ومراحل هجرة يهود اليمن :
قدمياً : ارتبطت عمليات تهجري اليهود ارتباطا وثيقاً بالرصاع 
العريب اإلرسائييل واإلعالن عن تأسيس دولة إرسائيل عام 
تهجري  عمليات  بدأت  فلسطني،حيث  ارض  عىل   1948

اليهود من مختلف دول العامل.
وأفادت دراسات تاريخية بان املنظامت اليهودية نشطت 
العرب  اليهود  تهجري  ( يف   1885 -1881 ( األعوام  خالل 
فلسطني  إىل  القادمني  أكرث  كانوا  الذين  اليمنيني  وخاصة 

عن طريق بلد ثالث وبشكل فردي وبصورة رسية.
اليمن  يهود  من  هاجر   )  1912  -1911  ( عامي  وخالل 
أساسا  هجرتهم  أسباب  وارتبطت  نسمة   )1500( قرابة 

بضغوط خارجية.
نسمة   )8917  ( هاجر   )  1929  -1919  ( الفرتة  وخالل 

باإلضافة إىل بضعة أالف هاجروا بطريقة غري مرشوعة.
سوى  يهاجر  مل  حيث   1939 عام  الهجرة  تلك  وقلت 
 ، ، وانخفض عام 1940 إىل )80 ( مهاجرا  )182( نسمة 
 ( إىل   1942 وعام   )  57  ( إىل   1941 عام  أكرث  وانخفض 

80 ( مهاجراً.
وشهدت بعد ذلك عملية الهجرة وتهجري يهود اليمن إىل 
يهود  كبرية من  أعدادا  إرسال  من خالل  نشاطاً  فلسطني 
عىل  اليمنيني  اليهود  تحريض  لغرض  عدن  إىل  أوروبا 
الهجرة إضافة إىل املجاعة التي حدثت يف الشامل والتي 
أدت إىل هجرتهم خوفاً منها ومن انتشار األمراض، حيث 
هاجر حوايل ) 1942( نسمة عام 1942 و ) 1788( مهاجراً 

عام 1944 .
تواصلت هجرة يهود اليمن إىل فلسطني التي وصل إليها 
منهم ) 900( مهاجرا يف مارس عام 1945 ، وارتفع ذلك 

العدد يف مايو 1945 إىل ) 1024 ( مهاجرا.

البساط السحري : 
التي  تلك  هي  اليمن  ليهود  تهجري  عملية  اكرب  وتعترب 
أو بساط  السحري  البساط   ( اسم  الصهاينة  أطلق عليها 
الريح ( والتي حشدت لها املنظامت اليهودية ومبساعدة 
تنفيذها  وجرى   ، هائلة  إمكانيات  الربيطانية  السلطات 
التوزيع  لجنة  وتكفلت  والرسية،  التكتم  من  أجواء  يف 
اليهودية األمريكية املشرتكة ) A.J.D.C ( بدفع تكاليفها 
و قدر املبلغ الذي دفعته ما بني ) 5 ماليني ( و ) 5 ماليني 

ونصف املليون ( دوالر.
حيث بدأت املرحلة األوىل من تلك العملية يف منتصف 
ديسمرب 1948 نقل خاللها جواً ) 50 ( مهاجرا من يهود 
اليمن إىل أرض فلسطني، تالها ويف يناير وفرباير من عام 
خالل   )  3300  ( و  مينيا  يهوديا   )  4500  ( نقل   1949
مارس من ذات العام ويف )55( رحلة جوية ، وبلغ إجاميل 
خالل  فلسطني  أرض  إىل  اليمنيني  اليهود  من  املهاجرين 
 )  8000( السحري  البساط  عملية  من  األوىل  املرحلة 

مهاجرا نهاية مارس 1949 ونهاية املرحلة األوىل .
البساط السحري والتي كانت  الثانية من عملية  املرحلة 
 )267  ( نقل  حيث   1949 عام  من  ويونيو  مايو  خالل 
اليمن الشاميل ويهود املحميات بعدن  مهاجراً من يهود 
آنذاك ، ويف أكتوبر من ذات العام نقل ) 11445( مهاجرا 
من يهود اليمن إىل فلسطني يف ) 89 ( رحلة جوية ، ونقل 
) 8563 ( مهاجرا يهودياً من اليمن خالل نوفمرب وديسمرب 

من العام نفسه.
وتواصلت عملية النقل الجوي ليهود اليمن من مستعمرة 
الربيطانية - آنذاك - ومبساعدة سلطاتها وتم نقل  عدن 
يناير وحتى ديسمرب  من  مينياً  يهودياً   )  9246 ( وتهجري 

عام 1950.
) شامال  اليمنيني  اليهود  من  املهاجرين  إجاميل  بلغ  وقد 
وجنوبا ( إىل فلسطني خالل عملية البساط السحري من 
16 ديسمرب 1948 وحتى 24 ديسمرب 1950 حوايل ) 65 

ألف ( مهاجر. 

مكتب الوكالة اليهودية يف عدن 
التوتر  عدن  يف  اليهودية  الوكالة  مكتب  مندوبو  استغل 
فلسطني  تقسيم  عن  اإلعالن  بعد  املنطقة  يف  والتصعيد 
عدن  يف  وإرضابات  احتجاجات  موجة  رافقتها  والتي 

والتي  املحميات  ويهود  املسلمني  بني  إىل رصاعات  أدت 
أحياء  أحد  يف  املسلمني  احد  مقتل  بعد  فيها  التوتر  زاد 

اليهود.
السلطات  ومبساعدة  اليهودية  الوكالة  مندوبو  وظل 
الربيطانية يعملون عىل تجميع اليهود اليمنيني القادمني 
من الشامل إىل عدن وتحريضهم عىل الهجرة إضافة إىل 

استخدام طريقتني لتحقيق ذلك الغرض: 
األوىل : اقترصت عىل الجانب الديني والذي أوجدوا من 
خالله لدى يهود اليمن بان العودة إىل فلسطني لن تكون 

إال بظهور ) املسيح امُلخلص (. 
نفوسهم  الخوف يف  زرعوا  األمني حيث  الجانب   : الثاين 

بأنهم سوف يتعرضون لالضطهاد4
 ) املصدر : يهود اليمن والهجرة إىل فلسطني - للدكتور 

محمد عبد الكريم عكاشة (.

حاشد 
اليهودية  املنظامت  قامت  السحري  البساط  عملية  قبل 
الربيطانية  السلطات  ومبساعدة  اليهودية  الوكالة  وعرب 
عىل عمل معسكر بعدن أطلق عليه ) حاشد ( الستقبال 
اإلمام أحمد بن  إبان حكم  الشامل  القادمني من  اليهود 
يحيى حميد الدين ليصل عددهم يف سبتمرب 1948 حوايل 
أكتوبر  يف  نسمة   )  7000( إىل  وأرتفع  نسمة   )  5500  (
وضواحيها  صنعاء  مدينة  من  معظمهم  العام،  ذات  من 
املجانية  األرض  أغرتهم  الذين  اليهود  فقراء  وأغلبهم من 
الدولة  وصولهم  فور  عليها  سيحصلون  والتي  والجاهزة 
انه مل يكن  إال   ، العام  تأسيسها ذلك  املعلن عن  العربية 
الكثري  وواجهتهم  القش  وبيوت  الخيام  فقد سكنوا  ذلك 

من املتاعب وللسنوات عدة5.
فلسطني  اىل  اليمن  يهود  تهجري  عملية  تراجعت  حديثاً: 
وجهت  أن  بعد  الثانية،  العاملية  الحرب  انتهاء  عقب 
اىل  اهتاممها  املجال  العاملة يف ذات  اليهودية  املنظامت 

تهجري يهود أوروبا.
إال انه لوحظ هجرة املئات من اليهود اليمنيني أيضاً اىل 
كل من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا بعد ثوريت 

سبتمرب وأكتوبر واستقروا فيها حتى اليوم.
يف  العربية  الدولة  واىل  إليها  الهجرة  تتواصل  ومازالت   
اليمنيني، وبأكرث من صورة ولعدة أسباب  اليهود  أوساط 
وبطرق مختلفة حيث شهد العقدين اآلخرين وبالتحديد 
منذ عام 1993 من القرن املايض وحتى اليوم هجرة نسبة 
كبرية ممن تبقى من يهود اليمن تقدر بحوايل 65% من 
يف  بشرياتون  السكنية  املدينة  يف  لليهود  الحايل  العدد 
العاصمة صنعاء وكذا يف منطقتي ريدة والسوق الجديد 

بخارف من محافظة عمران. 
لها  تعرضت  التي  االعتداءات  من  جملة  تسببت  وقد 
الطائفة اليهودية إىل هجرة نسبة كبرية منهم منذ العام 

1993 ومن ابرز تلك االعتداءات والحوادث ما ييل : 
 

مقتل إبراهيم إسحاق ويحيى يهودا خالل األشهر األخرية 
بخارف  الجديد  والسوق  ريدة  1993مبنطقتي  العام  من 
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وعىل يد مسلمني، وعىل الرغم من صدور حكمي إعدام 
للشيخ  قبلية  وساطة  إن  إال  القاتلني  يف  رشعي  كقصاص 
مجاهد أبو شوارب وآخرين من أعيان املنطقة استبدلت 
الحكم باإلعدام والقصاص الرشعي بالتحكيم القبيل والدية 
اىل  باإلضافة  عليها  املتعارف  القبلية  العيوب  وغريها من 

عهد مشايخ وأعيان املنطقة لليهود واملرفق صورة منه.
االعتداءات  من  لجملة  اليهودية  الطائفة  وتعرضت 
ورشة  بإحراق  مجهولني  قيام  حد  وصلت  والتهديدات 
نجارة الحاخام األكرب يعيش بن يحيى يهودا وإلقاء قنابل 

يدوية إىل حوش منزله. 
باإلضافة إىل تعرض عدد من منازلهم لعمليات مداهمة 
ورسقات، ومنها ما تعرض له منزل )الحاخام سليامن بن 
يحيى يعقوب ( مدير املدرسة العربية بـ ) خارف ( قبل 
ما يقرب من عامني،حيث ٌهوجم لياًل بعد أن أغلق الباب 
الرئييس للمنزل عىل من بداخله من قبل مجهولني, حاولوا 
بعدها فتح وكرس ) املخلفه( أي الباب املؤدي إىل سطح 
 ) سليامن   ( منزل  يحارصون  وظلوا  جدوى,  دون  املنزل 
يغادروا  ومل  الليل  طوال  األرسة  أفراد  من  بداخله  ومن 

املكان إال عند الفجر.
 أبلغت السلطات األمنية يف املديرية مبا حدث وتعرض له 
منزل وأرسة سليامن، وبدورها كلفت احد الجنود لحراسة 
الحادث  باقرتاف  قاموا  من  يعاود  ومل  ليال,  لعدة  املنزل 
احد  عىل  التعرف  حتى  أو  القبض  يتم  ومل   , محاولتهم 

منهم.
لها  تعرضت  التي  والتهديدات  االعتداءات  أبرز  من  و 

الطائفة اليهودية مؤخراً : 
من  صعدة  مبحافظة  سامل  آل  يهود  له  تعرض  ما   )  4
نقلهم  إىل  أدى  ما   ، الحويث  أتباع  فيها  اتهم  تهديدات 
وتسكينهم باملدينة السكنية )شرياتون ( بالعاصمة صنعاء 
يف مارس من العام 2007، حيث كان عددهم ) 57( نسمة 
- آنذاك- إال أن عددهم اليوم وصل إىل ) 65( نسمة وهو 
ما يعني وحسب - الحاخام يحيى يوسف - عدم هجرة 
االستثناء  وهي  اليمن،  خارج  إىل  سامل  آل  يهود  من  أي 

الوحيد يف هذه الورقة .
5 ( تالها يف أكتوبر من ذات العام إسالم نينوى سليامن 
العبدي بريدة وزواجها من أحد شبان املسلمني باملدينة 
التهديدات  منها  وتداعيات  تبعات  من  صاحبها  وما 
مدرسة  مدير  الجرادي  فائز  تعرض  التي  واالعتداءات 
الشبزي العربية بريدة الذي ومبساعدة إحدى املنظامت 
اليهودية هاجر إىل أمريكا ومن ثم وقبل عدة أشهر هاجر 

وأرسته املكونة من زوجته وأطفاله األربعة إىل إرسائيل.
6 ( مقتل ماشا يعيش النهاري صباح الخميس الـ 11 من 
ديسمرب عام 2008 عىل يد طيار سابق يدعى عبد العزيز 
عىل  ريدة  مبدينة  السوق  ووسط  العبدي  حمود  يحيى 
رفض  كذا  و  الدم  أولياء  محامي  ورفض  ومسمع،  مرأى 
الطائفة اليهودية مبديريتي خارف وريدة للحكم االبتدايئ 
وألزمه  عقلياً  مختل  أعتربه  الذي  القاتل  حق  يف  الصادر 
ألف  مليون وخمسامئة   5 مبلغ  العمد  القتل  دية  بدفع 

ريال ...الخ

النهاري إىل  الحادث 3 من بنات ماشا  وقد هاجر عقب 
إرسائيل.

7 ( ألقى مجهولون قنبلة يدوية بحوش منزل سعيد بن 
إرسائيل منتف ليل الـ 15 من ديسمرب 2008 أي رابع يوم 
األمنية إىل  التحقيقات  تتوصل  النهاري، و مل  مقتل ماشا 
الجناة حتى اآلن ، واضطر سعيد بن إرسائيل باالنتقال إىل 
العاصمة صنعاء، ولعدة أسابيع ظل يسكن احد الفنادق 
مع أرسته املكونة إىل جانبه من زوجته و 7 أطفال، وعدم 
من  يهودي  ألنه   ! إرسائيل  البن  منزل  بتأجري  احد  قبول 
بسبب  إرهايب  أو عمل  اعتداء  لتعرضه ألي  جهة وخوفاً 
نقله  من  اليهودية  الهجرة  وكالة  نجحت  ديانته،وقد 
وأرسته وعارش مل يعلن أسمه إىل إرسائيل يف / / ويف عملية 
وصفتها بالناجحة ، تالها هجرة 7 آخرين مل يكشف عنهم 
حتى اآلن ومل تعلن الوكالة اليهودية تبنيها لعملية نقلهم 
إىل إرسائيل، فيام هناك إعدادات وتجهيزات لهجرة عدد 
خالل  عمران  مبحافظة  اليهودية  الطائفة  أبناء  من  كبري 
بنقلهم  الرسمية  املامطلة  بعد  خاصة  القادمة،  األسابيع 
وتسكينهم بصنعاء ومنحهم األرايض التي وجه بها رئيس 
صنعاء  العاصمة  بأمانة  سعوان  سواد  بحي  الجمهورية 
عقب مقتل ماشا النهاري والتي مر عليها حتى اليوم قرابة 

5 أشهر، إال أن شيئاً مل ينفذ منها . 
عن  أحد  بعزوف  لهم  تسبب  التوجيه  ذلك  أن  ويبدو 
رشاء منازلهم أو ممتلكاتهم يف محافظة عمران، بل وصل 
األمر إىل اعرتاض جريانهم عىل بيع منازلهم واعرتاض أي 
احد من خارج املنطقة يطلب ذلك ) وهو ما حدث مع 
إسحاق بن يعيش القدميي ولوزة فائز نهاري التي ومنذ 
أربعة أشهر وهي متنع من جريانها من بيع بيتها يف ريدة 

وغريهام ( 
ومع كل انتفاضة فلسطينية ضد االحتالل اإلرسائييل يكاد 
تعرضهم  خشية  منازلهم  من  الخروج  من  اليهود  ميتنع 
االحتالل  بني  يفرقون  ال  الذين  جريانهم  من  مكروه  ألي 
حدث  ما  كان  ولقد   ، وريدة  خارف  ويهود  اإلرسائييل 
وتعرض له مؤخراً عدد من أبناء الطائفة اليهودية مبحافظة 
عمران إبان الحرب عىل غزة - مطلع العام الجاري - والتي 
تسجل منها رسمياً سوى االعتداء عىل زاهر جفره وتكسري 
زجاجات منزل ماشا يحيى يهودا و شكر القدميي وبعض 
عىل  االحتجاجات  بفعل  سيارته  طالت  التي  األرضار 
حرب غزة وتهديدات بالقتل والتصفية لكل من العيلوم 
يحيى يعيش بن يحيى يهودا القدميي وسعيد بن سعيد 
النهاري  ماشا  النهاري وساسان  يوسف  الناعطي ويعيش 
وأفرايم إسحاق نهاري وسعيد بن يعيش القدميي ، أمام 
مكتب النائب العام بصنعاء وغريها من االعتداءات التي 
متارس والتي وصلت حد التحقيق مع زوارهم وضيوفهم 
العام،  هذا  من  املاضية  األشهر  خالل  منازلهم  وأمام 
ومضايقة البعض لهم يف الطرقات واألسواق إىل درجة أن 
الكثري منهم تخلص من زناريه أو يقوم بإخفائهام خلف 
أذنيه تجنباً ملا قد يتعرض له، باإلضافة إىل قيام مجهولني 
ومنذ فرتة طويلة باالعتداء عىل مقابر اليهود ونبش قبور 
موتاهم يف كل من : عثار وكانط وبني عبد وبني رصيم 

وغريها وإشاعة أن اليهود يقربون مع موتاهم مدخراتهم 
املالية ومقتنياتهم من ذهب وفضة وغريها6. 

أسباب وظروف هجرة وتهجري يهود اليمن
وهكذا نخلص إىل جملة من األسباب والظروف الداخلية 
والخارجية وقفت قدمياً وتقف حالياً وراء هجرة وتهجري 

يهود اليمن وعىل رأسها ما ييل : 
إرسائيل  دولة  تأسيس  وإعالن  اإلرسائييل  العريب  الرصاع 

عىل أرض فلسطني عام 1948 م 
استخدام املنظامت اليهودية اإلغراءات والوعود باملسكن 
واألرض يف إرسائيل للمهاجرين من يهود اليمن، ما أدى إىل 
استجابة هجرة اآلالف منهم، واستغالل ما يعرضون له من 
باستخدام  الهجرة  وتحريضهم عىل  وانتهاكات  اعتداءات 
طريقتني لذلك الغرض هام األوىل : اقترصت عىل الجانب 
بان  اليمن  يهود  لدى  خالله  من  أوجدوا  والذي  الديني 
العودة إىل فلسطني لن تكون إال بظهور )املسيح امُلخلص( 
والثاين : الجانب األمني حيث زرعوا الخوف يف نفوسهم 

بأنهم سوف يتعرضون لالضطهاد 
مواصلة تلك املنظامت سلسلة تهجري ما تبقى من يهود 
اليمن بطرق وأساليب مختلفة، حيث تقوم تلك املنظامت 
اليمنيني  اليهود  باستدراج  أمريكية  منظامت  مع  بالتآمر 

من بالدهم إىل أمريكا ومن ثم إىل الدولة العربية. 
وتفيش  اليمنيني،  اليهود  لغالبية  املعيشية  الحالة  تدهور 

الجهل بينهم إىل جانب مخاوف اإلصابة باألمراض .
حولهم  املسلم  املجتمع  من  العدائية  النزعات  تنامي 
ألسباب دينية متطرفة وألسباب سياسية مرتبطة بالرصاع 

العريب اإلرسائييل.
يف  يعيشون  كانوا  التي  القبلية  والحامية  الغطاء  انعدام 
أبو  مجاهد  الشيخ  من  كل  رحيل  بعد  وحاميتها  كنفها 

شوارب والشيخ عبد الوهاب سنان.
التسليح املنترش وبصورة معروفة للجميع يف مثل مناطق 
ويصل  وحياتها  تكوينها  من  هاما  ذلك جزء  تعترب  قبلية 

معل القتل اليومي ما بني 4 - 5 قتىل .
تراجع الوعي االجتامعي بحقوق اليهود كذميني معاهدين 
من  مسلم  مجتمع  يف  تعيش  كتاب  أصحاب  من  وأقلية 

الواجب عليه اإلحسان إليهم وحاميتهم.
باإلضافة إىل جملة غريها من الظروف واألسباب ال يتسع 

الوقت لرسدها.

املصادر 
عيل  للباحث   ) العربية  البالد  يهود   ( عن  دراسة   -  1

إبراهيم عبده 
2 - ) التلموذ 950 ( لـ ) موىس بن ميمون ( .
3 - بحث ميداين خاصبالورقة لـ محمود طه . 

4، 5 - كتاب ) يهود اليمن والهجرة إىل فلسطني - للدكتور 
محمد عبد الكريم عكاشة (.

6 - بحث ميداين خاص بالورقة لـ محمود طه . 
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מבוא
פרדריק  הדני  המלך  שיגר   1761 בשנת 
בת  חקר  משלחת   )1766-1746( החמישי 
למזרח  בקפידה  שנבחרו  אנשים  חמישה 
הייתה  עתידה  המשלחת  ערב.  ולארצות 
לבקר במצרים, חצי האי ערב וסוריה, כאשר 
פסגת המסע הייתה אמורה להיות הביקור 
בתימן. תימן כונתה על-ידי מתכנני המסע 
בשמה הלטיני העתיק: "ערב המאושרת" 
נהגו  שגיאוגרפים  כפי   ,Arabia Felix((
לקרוא בעבר הרחוק לחלק הדרומי של חצי 

ערב הכולל את תימן ועומן של היום. 1 
בה  בתקופה  לדרכו  יצא  הערבי"  "המסע 
הייתה  באירופה.  חדשות  רוחות  נשבו 
והנאורות  ההשכלה  תקופת  תחילת  זו 
ולדעת.  לחקור  ללמוד,  ברצון  שהתאפיינה 
הטהורים  המדעיים  למניעים  מעבר  ברם, 
כי  אם  הנצרות  של  ההשפעה  גם  הורגשה 
בצורה חדשה ומעניינת. הרעיון לצאת למסע 
באירופה  החוקרים  מקבוצת  בא  החקר 
 Johann( ובראשם פרופ' יוהן דוד מיכאליס
תיאולוג  מזרחן,   )David Michaelis
וחוקר תנ"ך והלשון העברית מאוניברסיטת 
http://translate.googleusercontent.
com/translate_c?depth=1&hl=iw&
langpair=en%7Ciw&rurl=translat
e.google.co.il&u=http://www.uni-
goettingen.de/&usg=ALkJrhirqWw3

HmHlQ6kX04EhcTxAYpvggw גוטינגן 
)Universität Göttingen( בגרמניה. 

מיכאליס עסק באותה תקופה בהכנת תרגום 
שלו  העבודה  הנחת  למקרא.  חדש  גרמני 
זמנו  בת  הערבית  התרבות  בתוך  כי  הייתה 
מלפני  קדומה  תרבות  של  מרכיבים  נשמרו 
של  התרבות  כלומר  שנה,  אלפים  שלושת 

תקופת המקרא. 
מיכאליס )ואחרים( בקשו אם כן לקשר בין 
את  להבין  יש  זה  רקע  על  לאמונה.  המדע 

של  הלאומית  לספריה  מודה  "אפיקים"  מערכת   1

דנמרק על האישור לפרסם את התמונות לכתבה הזאת. 
 The editorial board of "Afikim" is grateful to
 the Royal Library of Denmark for permitting

.the use of pictures for this article

נתבקשו  המשלחת  שחברי  השאלות"   100"
חלק  המסע.  במהלך  תשובות  להן  למצא 
גדול מהשאלות הוכנו בידי מיכאליס עצמו 
מיוחד  ובאופן  לתנ"ך  ישירות  והתייחסו 
השאלה  ממצרים.  ישראל  בני  ליציאת 
הייתה: מהו  100 השאלות  הראשונה מתוך 
ה"סּוף" שמוזכר בהקשר לים סוף. השאלה 
הׂשליו  עוף  מהו  לברר  בקשה  החמישית 
שמוזכר בספר שמות )ט"ז, א( ובספר במדבר 
ישראל.  לבני  כמזון  שימש  ואשר  לא(  )י"א, 
במקרה זה זיהו חברי המשלחת את השליו 

 .Wachtel עם הציפור שבגרמנית נקראת
בהמשך עוסקות השאלות בין השאר בזיהוי 
"תחש"  הוא  מה  בבירור  וכן  "הסנאי" 
)כה,  37( שמוזכר בספר שמות  )שאלה מס' 
כל  המשכן.  לאוהל  שימשו  שעורותיו  ה(, 
שהוצגו  בשאלות  הופיעו  האלו  המונחים 
בדו"חות  יותר  ומאוחר  המשלחת  לחברי 

שלהם בכתב עברי.2
תשובות  למצוא  הוטל  המשלחת  חברי  על 
למגוון של שאלות מדעיות, לאסוף פריטים 
להביא  היסטורי,  ערך  בעלי  אתנוגרפיים 
יד  כתבי  ולרכוש  והצומח  מהחי  דגימות 
עתיקים. חברי המשלחת היו אמורים לתעד 

2 בערבית: سلوی )סלּוי(.

יבקרו  בהם  המקומות  את  שיטתי  באופן 
ואת התרבויות שייפגשו בהן. 

מסע זה מוכר בספרות המדעית תחת השם: 
של  החקר  "משלחת  או  הערבי"  "המסע 
את  ששרד  היחיד  המדען  שם  על  ניבוהר" 
מעבר  הישגיו המדעיים.  והנציח את  המסע 
השונים  הספציפיים  ולדיווחים  לגילויים 
של חברי המשלחת, הייתה חשיבות עצומה 
עבודתה.  ובשיטת  המשלחת  שיגור  בעצם 
בהיסטוריה  הראשונה  הפעם  זאת  הייתה 
למשימות  יצאה  מדעית  חקר  שמשלחת 
הקודמים  המסעות  כל  טהורות.  מדעיות 
שיצאו מאירופה שוגרו לצורכי דת )נוצריים(, 
מסחר או כיבוש. זאת ועוד, עד כה התמקדו 
באזורי  בביקורים  הקודמות  המשלחות 
תוכנן "המסע  ואילו עתה  אגן הים התיכון 
הערבי" להתמקד בתימן "המסתורית והלא 
פרסום  ודרכי  העבודה  לשיטות  מוכרת". 
מתודולוגיות  השפעות  גם  היו  הממצאים 
חקר  משלחות  של  פועלן  על  טווח  ארוכות 

עתידיות. 

באופן פורמלי לא מונה ראש למשלחת שמומנה 
בידי המלך הדני, אך בידי הקרטוגרף קרסטן 

"המסע הערבי" 
250 שנה לביקורה של משלחת החקר הדנית בתימן )1767-1761(

מאת דר' דב לויטן
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ניבוהר )Carsten Niebuhr 1815-1733( בן 
נושא  הופקד  בחבורה,  הצעיר  שהיה  ה-28 
)בגרמניה  בסקסוניה  נולד  הוא  הכספים. 
ולמד מתמטיקה,  איכר  כבנו של  היום(  של 
באוניברסיטה.  וקרטוגרפיה  אסטרונומיה 
לשירות  כמהנדס  הצטרף  הוא   1760 בשנת 
הערבי"  ל"מסע  יציאתו  לפני  הדני.  הצבא 

השתלם ניבוהר בשפה הערבית.

תחומים  של  רחב  מגוון  ייצגה  המשלחת 
אקדמיים. מלבד ניבוהר הקרטוגרף השתתפו 
הבוטניקאי  נוספים:  בכירים  מדענים  שני 
פורשקול  פטר  פרופ'  השוודי  הטבע  וחוקר 
לשפות  הדני  )והבלשן   Peter( Forsskål
הייבן  פון  כריסטיאן  פרדריק  שמיות 
Christian von( )Haven. המשלחת כללה 
קרמר  קרל  כריסטיאן  הדני  הרופא  את  גם 
)Christian Carl Cramer(, הצייר והסרטט 
 Georg( הגרמני גיאורג וילהלם באורנפיינד
שוודי  וחייל   )Wilhelm Baurenfeind
 )Lars Berggren( ברגן  לרס  בשם  לשעבר 

ששימש כשומר ושרת. 
בשנת 1767 אחרי כמעט שבע שנים, כאשר 
את  שוב  לראות  התקווה  את  איבדו  רבים 
חברי המשלחת, חזר קרסטן ניבוהר לדנמרק 

כניצול היחיד של "המסע הערבי".
והחומרים  הממצאים  ניבוהר,  של  פרסומיו 
השנים,  במהלך  אספו  המשלחת  שחברי 
ורב חשיבות, שעתיד  מפרך  על מסע  העידו 
להירשם בהיסטוריה המדעית כמחקר  היה 

חלוצי וחסר תקדים. 

תחילת המסע 
חברי המשלחת הפליגו מקופנהגן ב-7 בינואר 

וקונסטנטינופול  מלטה  מרסיי,  דרך   17613

כחמישה  במשך  שהו  בה  )איסטנבול( 
שבועות. מכאן המשיכו לאלכסנדריה אליה 
הם   .1761 בספטמבר   26 בתאריך  הגיעו 
במקומות  וסיירו  במצרים  וחצי  כשנה  שהו 
הנילוס  במעלה  ובמיוחד  במדינה  שונים 
בנובמבר  ב-10  בגיזה.  הפירמידות  ובאזור 
זו הם  1761 הגיעה המשלחת לקהיר. בעיר 
הנחות  המעמד  עניין  את  בשרם  על  למדו 
יותר  עוד  הנחות  והמעמד  כנוצרים  שלהם 
נוצרי  אם  למוסלמים.  ביחס  היהודים,  של 
או יהודי היו רכובים על בהמה אחרת ופגשו 
בדרכם מוסלמי נכבד, הם היו חייבים לעצור 
ולרדת מהבהמה אחרת היו מוכים נמרצות 

על-ידי משרתו של המוסלמי.
ביקור  ערכו  הם  מצרים  את  עזיבתם  לפני 
סיני.  הר  לאזור  גם  והגיעו  סיני  האי  בחצי 
הרב,  לדאבונם  אך  מוסא  לג'בל  עלו  הם 
ולמרות בקשותיהם החוזרות, הם לא הורשו 
להיכנס למנזר קטרינה ולבחון את הספרייה 

העשירה של המקום.
לגלות  ניבוהר  של  בחלקו  נפל  זאת  לעומת 
ופסלים  כתובות  ובו  מקדש  סיני  במערב 
מצריים. הכוונה ל-סרביט אל-ח'אדם )رسابيت 
לאבן  כמכרה  שימש  קדם  שבימי  الخادم (, 
הוא  וכיום  מצרים  ממלכת  של  הטורקיז 
את  זיהה  ניבוהר  חשוב.  ארכאולוגי  אתר 
נאמר  עליהם  התאוה"  כ"קברות  המקום 
ַההּוא,  ֶאת-ֵׁשם-ַהָּמקֹום  וַּיְִקָרא  מדבר  בספר 
ֶאת-ָהעָם,  ָקבְרּו,  ִּכי-ָׁשם,  ַהַּתֲאוָה:   ִקבְרֹות 
מפה  ושרטט  לד(,  י"א,  ַהִּמְתַאּוִים.")במדבר, 

של האתר.

המשך המסע לעבר תימן
)למרות  מוסלמים  צליינים  של  במסווה 
אכן  שהם  להוכיח  נדרשו  לא  שמעולם 
 1762 באוקטובר  ב-5  יצאו  הם  מוסלמים( 
הרגל  עולי  עם  לג'דה,  מסואץ  בספינה 
מכה.  לכיוון  דרכם  את  שעשו  המוסלמים 
בדרך לג'דה נלווה אליהם יהודי תימני צעיר, 
היו  שהם  מצנעא,  מכובדת  למשפחה  בן 
עתידים לפגוש שוב בבואם לבירה התימנית. 
למשלחת  להצטרף  בקש  התימני  הצעיר 
כדי  והן  הנסיעה  בהוצאות  לחסוך  כדי  הן 
ההתנכלויות  לאור  זאת  מחסותה.  ליהנות 
הנוסעים  מצד  הצעיר  ליהודי  הצפויות 
שבהם.  מהטורקים  ובמיוחד  המוסלמים 

מדנמרק  הספינה  יצאה  בעייתי  אויר  מזג  בשל   3

בפועל רק ב-10 במרס 1761.

את  האדום.  בים  שיט  בעיקר  כללה  הדרך 
זמן השיט ניצל ניבוהר להכין מפה מדויקת 
את  לשרת  עתידה  הזו  המפה  סוף.  ים  של 
עם  יותר.  מאוחר  שנים   100 הבריטי  הצי 
הגיעם לג'דה ב-29 באוקטובר 1762 המשיכו 
חברי המשלחת לאורך החוף "בסירת קפה" 

פתוחה.

המסע בתימן
ב-29 בדצמבר 1762, כשנתיים לאחר יציאתם 
בנמל  המשלחת  חברי  נחתו  קופנהגן,  את 
ביותר  החשוב  החלק  התחיל  כאן  לוחיה. 
מתכנני  בתימן.  הביקור  החקר,  מסע  של 
המסע שיערו כי בגלל בדידותה הגיאוגרפית 
נחקרה  שטרם  ארץ  והיותה  והתרבותית, 
יכלה  האקזוטית  תימן  שיטתית,  בצורה 
מחקריים".  מעבדה  תנאי  "כמעין  לשמש 

טוב  זמן  זה  היה  ההיסטורי  העיתוי  לגבי 
לעריכת ביקור בתימן - זאת לאור העובדה כי 
הקנאות המוסלמית באותה התקופה הייתה 
האימאם  של  אישורו  קבלת  ולאחר  בשפל, 
בתימן  סיורה  להמשיך את  יכלה המשלחת 

באין מפריע.
אדיב  סיוע  לקבל  המשלחת  זכתה  בלוחיה 
גמלים  להם  סיפק  שגם  העיר  של  מהאמיר 
 .)Mocca( להמשך המסע דרך היבשה למוח'ה
במהלך השהות בלח'יה הכין ניבוהר תיאור 
תצפיות  ערך  לכך  בנוסף  העיר.  של  ומפה 
אחרים  ומאתרים  בלח'יה  אסטרונומיות 
בתימן )ומקומות אחרים בהם ביקר(. המפה 
של  הפינה  אבן  להוות  עתידה  לח'יה  של 

קרסטן ניבוהר

קרסטן ניבוהר לבוש כנכבד ערבי
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על תימן  המפה המפורסמת שניבוהר שרטט 
כולה - המפה המדעית הראשונה של ארץ זו. 
במקביל חקר הבוטניקאי פורשקול את החי 
יעסוק  הוא  מיוחד  באופן  באזור.  והצומח 
והפורה  הצפוני  בחלק  העשירה  בצמחיה 
"הרי  כינו  המשלחת  שחברי  המדינה  של 
פון  הפילולוג  ניסה  הזמן  באותו  הקפה". 
הייבן להעשיר את הידע הלשוני שלו על-ידי 

שיחות שניהל עם בני המקום.
פון  נדבק  ַאל-פֲִקיה  לבית  מלוחיה  בדרך 
על  להעיד  יכלה  זו  עובדה  במלריה.  הייבן 
המשלחת  חברי  שבהם  הגדולים  הקשיים 

יתקלו בהמשך הביקור בתימן.
בית אל-פקיה

המשלחת  הגיעה   1763 בפברואר  ב-25 
לבית אל-פקיה אשר תשמש כנקודת מוצא 
מיקומה  לאור  זאת  בתימן.  המסע  להמשך 
נסיעה  ימי  ארבעה  של  במרחק  המרכזי 
ללח'יה, מוח'ה וצנעא. בעוד שפון הייבן יצא 
פורשקול  עלה  חודידה  הנמל  בעיר  לסיור 
ל"הרי הקפה". המחקר של פורשקול אודות 
גידול הקפה בתימן היה חשוב באופן מיוחד. 
מונופול  למעשה  לתימן  היה  הזמן  באותו 
שווק  הפקתו  שלאחר  הקפה  צמח  בגידול 
דרך מצרים. עניין הקפה היה כל כך מרכזי 

עד שהאוכלוסייה המקומית לא יכלה להבין 
לתימן  הגיעו  האלו  האירופאים  מה  בשביל 
אם לא לקנות קפה? לכן הופצה שמועה כי 
פורשקול  כך  ולשם  זהב"  "לייצר  באו  הם 
חיפש צמח מיוחד. הבוטניקאי החרוץ אמנם 
לא מצא את "צמח-הזהב" אך לעומת זאת 
עץ  את  תעיז  של  ההררי  באזור  גילה  הוא 
שמקורו   )Balsam of Mekka( האפרסמון 
בעת  כבר  ואשר  ערב  האי  חצי  של  בדרומו 
באזור  וגודל  ישראל  לארץ  הובא  העתיקה 
 .)Commiphora gileadensis( עין-גדי 
החשובים  הגילויים  באחד  דובר  ספק  ללא 
שהותם  בעת  בתימן.  החקר  משלחת  של 
לפיו  מהאימאם  האישור  גם  נתקבל  בתעיז 
הם הורשו להמשיך בנסיעתם 

לעיר הבירה צנעא.

מוח'ה 
מבית אל-פקיה הם המשיכו 
הנמל  לעיר  היבשה  בדרך 
املخا(   Mocha=( מוח'ה 
היצוא  כנמל  הייתה  שידועה 
עברו  הם  בדרך  הקפה.  של 
בכפר ג'יבלה. ניבוהר ציין כי 
התגוררו  במקום  היהודים 
לעיר.  מחוץ  משלהם  ברובע 
במקומות  למצב  בדומה  זה 
ישוב אחרים בתימן. ניבוהר ופורשקול הגיעו 
כשהם   1763 באפריל  ב-23  ערב  לעת  לעיר 
רכובים על גבי סוסים, זמן קצר לפני סגירת 
להיכנס  הספיקו  שהם  לפני  אך  השערים. 
כי  המקום  תושבי  להם  הבהירו  פנימה 
נוצרים ויהודים אינם מורשים להיכנס לעיר 

רכובים על בהמה. זאת הייתה אחת העדויות 
הראשונות שהם קבלו על מעמדם הנחות של 

הנוצרים ובמיוחד של היהודים בתימן. 
המשלחת  חברי  התייחסו  שלהם  בדיווחים 
יחסי  באופן  כי  ציין  ניבוהר  מוח'ה.  ליהודי 
פורשקול  ואילו  זו.  בעיר  רבים  יהודים  היו 
נפגש עם רב העיר )המארי( והפנה אליו חלק 
מיכאליס  פרופ'  על-ידי  שהוכנו  מהשאלות 
הטבע  חוקר  האירופאיים.  והמלומדים 
לרישומים  המארי  של  תשובותיו  את  צירף 
המקורית  במשמעות  שעסקו  תשובות  שלו, 
באופן  מעניין  במקרא.  עבריות  מילים  של 
מיוחד לציין כי המארי הציג בפני פורסקול 
רב  מאת  לערבית  התורה  תרגום  "תפסיר", 
סעדיה גאון, והחוקר העתיק חלקים מכתב 

היד.
במוח'ה נתקלו חברי המשלחת בכמה בעיות. 
ממשרד  לשחרר  בקשו  כאשר  כל,  ראשית 
לנמל  שהגיע  שלהם  המטען  את  המכס 
פשר  את  הבינו  לא  המוכסים  הים.  דרך 
הבקבוקים עם דגים שמורים בכוהל שנאספו 
במהלך השיט בים סוף. חשדם של המוכסים 
עם  ארוכים  בקבוקים  ראו  הם  כאשר  גבר 
נחשים מתים שמורים באלכוהול. הפקידים 
המקומיים היו בטוחים כי האירופאים זממו 
גירשו את  והם  להרעיל את תושבי המקום 
כדי  המכס.  מבית  פנים  בבושת  החוקרים 
להרגיע את המצב נאלצו לשלם סכום כסף 

נכבד לאמיר של העיר.
תנאי  קשה.  יותר  עוד  היה  השני  האירוע 
התחילו  המפרך  המסע  ותוצאות  האקלים 
טראגית.  ובצורה  אותותיהם  את  לתת 
במהלך חודשי האביב של שנת 1763 התקשו 
רוב חברי המשלחת לתפקד. הם חלו במחלת 
הדיזנטריה שהכתה בהם קשה וב-25 במאי 
1763 נפטר הפילולוג פון הייבן והוא בן 34.

בשל החום והלחות יצאו חברי המשלחת את 
מוח'ה ב-9 ביוני 1763. הם עלו צפונה לאזור 
בעל אקלים נוח יותר והגיעו כעבור ארבעה 
ימים לתעיז בה נחו כ-10 ימים. לאחר מכן הם 
המשיכו בדרכם לעבר צנעא. עכשיו היה זה 
תורו של פורשקול האנרגטי לסבול ממחלת 
מאוד,  חולה  היה  שהוא  למרות  המלריה. 
הבירה.  לכיוון  להמשיך  בחבריו  האיץ  הוא 
הצעיר.  הטבע  חוקר  על  גברה  המחלה  אך 
לאור מצבו הקשה החליטו חברי המשלחת 
פורשקול  נפטר  כאן  ירים.  בעיירה  לחנות 
מותו  שנים.   31 בן  והוא   1763 ביולי  ב-11 
של המדען הצעיר היה מכה קשה למשלחת. 

אשה תימניה מאחד הכפרים
"בהרי הקפה" מטעים בהרי הקפה

המפה המפורסמת של תימן שניבוהר שרטט
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חלקת  לרכוש  הצליחו  הם  מאמצים  אחרי 
שאפשר  כדי  מעץ,  ארון  להכין  ואף  קרקע 
יהיה להטמין את חברם למנוחתו האחרונה 

בדרך המקובלת באירופה.
היה  ופורשקול  הייבן  פון  של  מותם  אחרי 
המשלחת  מחברי  היחיד  המדען  ניבוהר 
אם  התלבטו  וחבריו  הוא  בחיים.  שנותר 

להמשיך במסע בתימן או לעזוב את הארץ 
ולצאת  קשים  הכה  החיים  תנאי  בעלת 
לאירופה דרך הודו. היות וההפלגה הקרובה 
של ספינה להודו הייתה רק כעבור חודשיים, 
החשוב  היעד  לעבר  להמשיך  החליטו  הם 

ביותר: עיר הבירה צנעא. 
בדרכם  היו  הם  כאשר  ימים  מספר  כעבור 
לצנעא, נודע להם כי בלילה שלאחר קבורת 
פורשקול פתחו ערבים מקומיים את הקבר 
משום  זאת  הארון.  מן  הגופה  את  והוציאו 
קברו  האירופאים  לפיה  שמועה  שהופצה 
את חברם בארון משום שטמנו בו גם אוצר 
נוהג  בארון?  לקבור  מה  בשביל  אחרת   -
נמצא  שלא  כמובן  בתימן.  מוכר  היה  שלא 
היו  לא  הקבר  מחללי  אך  בארון,  אוצר  כל 
על-כן  מחדש.  הגופה  את  לקבור  מוכנים 
הוטל הדבר על אדם שמעמדו היה בתחתית 
היהודי  כאשר  יהודי.  על  החברתי:  הסולם 
דרש תמורה למלאכתו, נאמר לו כי הוא יכול 

לקחת את ארון העץ לעצמו.

הביקור בצנעא
כדי  תוך  לבירה  בדרכה  המשיכה  המשלחת 
קשיים הולכים וגדלים וכאשר שלשה מהם 
דרך  עברו  הם  גבוה.  ומחום  סבלו ממחלות 
דמאר והגיעו לצנעא ב-17 ביולי 1763 וזאת 
כשנתיים וחצי לאחר תחילת מסעם. בצנעא 
הם פגשו קודם כל את היהודי הצעיר שנלווה 
אליהם במסע ממצרים לתימן. אולם הפגישה 
כל  ראשית  השלטונות.  את  הכעיסה  הזאת 

משום שחברי המשלחת טרם התקבלו אצל 
לפגוש  "העיזו"  בגלל שהם  ושנית  האימאם 
של  הבית"  "מעצר  לאחר  יהודי!  כל  קודם 
יומיים הם התקבלו ב-19 ביולי 1763 לשיחה 

אצל האימאם. 
פנים  בסבר  אותם  קבל  התימני  השליט 
לא  אמנם  ניבוהר  רבה.  ובאדיבות  יפות 
להגיע  האמיתית  המטרה  את  פירט 
לתימן, דהיינו לצורכי מחקר ואיסוף 
חומרים שונים, משום שחשש שהדבר 
זה  תחת  חיובית.  בצורה  יתקבל  לא 
המושבה  היה  יעדם  כי  סיפר  הוא 
 )Tranquebar( טרנקנבר  הדנית 
לעבור  בקשו  הם  זה  ולצורך  בהודו 
כי  להם  השיב  האימאם  תימן.  דרך 
ואיפשר להם את המשך  הוא מאשר 

השהות בתימן ובצנעא.
עוד לפני הפגישה הוא העמיד לרשותם 
בית גדול בצנעא וכן מתנות שימושיות 
ובהן ארבע כבשים ושלושה גמלים עמוסות 

בנרות, שקי אורז, ירקות ועוד. 
ניבוהר  יצא  האימאם  עם  הפגישה  לאחר 
החרוץ לסייר בעיר ושירטט מפה של צנעא. 

יהודי צנעא
המקום.  ביהודי  רב  עניין  גם  גילה  ניבוהר 
יד  כתבי  לאתר  ניבוהר  על  הטיל  מיכאליס 
עתיקים של התנ"ך בתימן. אי-לכך הוא פנה 
ליהודי צנעא בעניין זה, אך הם השיבו לו כי 
לא היו ברשותם כתבי יד כאלה. לעומת זה 
שונים  ישוב  במקומות  היהודים  אצל  ראה 
בתימן ספרים מודפסים שמקורם היה בבתי 

דפוס באמסטרדם וונציה.
רבים  מידע  פרטי  לאסוף  הצליח  ניבוהר 
יהודי  צנעא. לאחר שובם של  יהודי  אודות 
צנעא מהגירוש של "גלות מוזע" בשנת 16814 
הם לא הורשו לגור בתוך העיר צנעא אלא 
הקימו  הם  כאן  ַאל-עֲזַּב.  ִּביר  ליד  במישור 

ששלט  מהדי  אל  חסן  אבן  אחמד  האימאם   4

קשות  גזירות  גזר   )-1676  1681( שנים  בין  בתימן 
על היהודים ואף ציווה להרוס את כל בתי הכנסת 
תימן  יהודי  כל  בה  מוזע",  "גלות  את  גזר  גם  הוא 
גורשו בשנת 1679 למוזע שנמצא בדרום תימן באזור 
של שפלה מלוח וצחיח בשם תהאמה. תנאי החיים 
טרף,  חיות  חול,  סופות  וכללו  נוראים  היו  במקום 
מגיפות וחום נוראי שהגיע עד כדי 50 מעלות צלזיוס. 
לשוב  וזכו  בחיים  נותרו  מהמגורשים  כשליש  רק 
בנפש  לאבידות  בנוסף  כשנתיים.  לאחר  זו  מגלות 
אבדו גם ספרים וכתבי יד יקרים רבים. בין הגולים 
היה גם גדול משוררי תימן הרב שלום שבזי אשר נתן 

ביטוי בשיריו לתקופת הייסורים במוזע.

כפר חדש בשם ַקאע ַאל-יְהּוד. יש לציין כי 
במחצית  נערך  מדנמרק  המשלחת  ביקור 
חל  הזו  במאה  ה-18.  המאה  של  השנייה 
שיפור במצבם של יהודי תימן לעומת המאה 
כמקלט  המדינה  שימשה  השאר  בין  ה-17. 
ליהודים שגורשו מג'דה. בתקופה זו גם נבנו 

אל-יהוד.  קאע  בשכונת  רבים  כנסת  בתי 
היהודים  של  בחייהם  עניין  גילה  האימאם 
מטבעות,  להטבעות  מונופולין  להם  ונתן 
יהודים  שריפה.  אבק  והכנת  יי"ש  ייצור 
היהודיות  מהמלאכות  התפרנסו  אחרים 
צורפות  ובראשן  המסורתיות  התימניות 

וקדרות. 
כאשר המשלחת הדנית הגיעה לצנעא ביקרו 
אשר  הרובע  אל-יהוד",  ב"קאע  גם  חבריה 
נהגו  היהודים  יהודים.  כאלפיים  איכלס 
ניבוהר  ג'ראד.  שנקרא  מהזן  ארבה  לאכול 
אחד  עם  פגישתו  את  מיוחד  באופן  ציין 
מבכירי הקהילה, קרוב משפחה של היהודי 
ממצרים  בדרכם  אליהם  שנלווה  הצעיר 
שבעבר  עראקי,  שלום  בשם  אדם  לתימן, 
האימאם.  בחצר  ביותר  בכירה  עמדה  תפס 
וניהל את  על המכסים  כמפקח  שימש  הוא 
בבירה.  האימאם  של  הגנים  ואת  הבניינים 
על אף מעמדו הרם הוא לא הידר בלבושו, 
אלא התלבש כמו שאר היהודים בבגד בצבע 
שנתיים  אולם  כותנה(.  או  )מפשתן  כחול 
לפני בואם של חברי המשלחת ירד קרנו של 
עראקי. הוא נכלא בבית הסוהר והוטל עליו 
וחבריו  שניבוהר  לפני  כשבועיים  גבוה.  קנס 
ושיחרר  אותו  חנן  האימאם  לצנעא,  הגיעו 

תעיז
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אותו מהכלא. התברר כי מאסרו היה קשור 
נגד  כושל  קשר  לניסיון  קשור  שהיה  לחשד 

האימאם. 
ניבוהר  למד  עראקי  עם  השיחה  במהלך 
בכלל  תימן  יהודי  של  הבעייתי  מצבם  על 
ובמיוחד על מצבם של יהודי צנעא. למרות 
שהמצב השתפר מאוד אחרי החזרה מ"גלות 
מוזע", הרי שלעיתים סבלו היהודים מגזירות 
שונות מצד השלטונות. באופן מיוחד התברר 
כי דווקא בשנים האחרונות שקדמו לביקורה 
היהודים  של  מעמדם  נפגע  המשלחת  של 
באורח קשה. 12 מתוך 14 בתי כנסת בקאע 
אל-יהוד הוחרבו בפקודת השלטון וכן הורו 
ניבוהר  בתיהם.  גובה  את  להנמיך  ליהודים 
וציין כי בהשוואה למצב היהודים בטורקיה 
היה מעמדם של היהודים בתימן נמוך יותר. 
מסר  שעראקי  היהודים  על  למידע  מעבר 
לניבוהר הוא גם סיפק לו מידע על השלטון 
נהוגה  שהייתה  המיסוי  ושיטת  בתימן 
במדינה. אין ספק כי המידע שחברי המשלחת 
הקהילה  אודות  בצנעא  מביקורם  שאבו 
לימוד  לצורך  ביותר  חשוב  היה  היהודית 
מצבם ואורח חייהם של יהודי תימן במאה 
ה-18. חוקר יהודי תימן הנודע, פרופ' שלמה 
דב גויטיין מסתמך במחקריו בין השאר על 
הספרים שניבוהר פרסם בעקבות המסע של 
משלחת החקר. לפי המידע שנתקבל אז חיו 
יהודיות  משפחות  כ-5000  תקופה  באותה 

תחת שלטונו של האימאם התימני. 
המשלת  וחברי  שניבוהר  הדברים  שאר  בין 
ברחבי  פגשו  שהם  היהודים  אודות  למדו 
מעניינות.  אבחנות  מספר  גם  היו  המדינה 

הם שמו לב כי הפאות והזקנים של הגברים 
של  מאלו  שונים  היו  בתימן  היהודים 
היהודים במזרח אירופה. כמו-כן הם הבחינו 
יותר מאשר  שגוון העור של היהודים בהיר 
זה של שכניהם המוסלמים. "היהודים בתימן 
הפולנים.  ]היהודים[  כמו  כמעט  נראים 
הם רק יותר נקיים ולא כל כך מרושלים". 
חברי המשלחת למדו גם כן כי יהודי תימן 
וזאת  הסתייגו מ"הקראים" עד כדי תיעוב, 
למרות העובדה כי בתימן עצמה לא התגוררו 

"יהודים קראים". 
בכלל,  המשלחת  חברי  כי  לציין  גם  חשוב 
בתרבותם  עניין  אמנם  גילו  בפרט,  וניבוהר 
ואורח חייהם של יהודי תימן איתם נפגשו. 
יחד עם זאת הרקע והתרבות המקראית עמדו 
ולא  ותיעוד,  למחקר  כנושא  עיניהם  לנגד 
במאה  תימן  יהודי  של  העכשווית  הווייתם 
וחבריו  ניבוהר  ה-18. אי-לכך בדיווחים של 
באופן  שקשורים  רבים  אזכורים  אמנם  יש 
שימשו  תימן  יהודי  ,וכי  תימן  ליהודי  ישיר 
להם לעיתים קרובות כמקור חשוב לשאיבת 
מידע, אך הדבר נעשה בצורה ספוראדית ולא 

באופן שיטתי.

הדרך חזרה למוח'ה
טוב  יותר  הרגישו  המשלחת  שחברי  אף  על 
באוויר ההררי של צנעא, ולמרות שהאימאם 
הם  בבירה,  לשהות  להמשיך  להם  הציע 
היו  עדיין  הם  העיר.  את  לצאת  החליטו 
חבריהם  שני  מות  של  הקשה  הרושם  תחת 
ולכן רצו להגיע לנמל מוח'ה לפני שהספינות 
הבריטיות יפליגו להודו. לאור זאת הם עזבו 

את צנעה ב-26 ביולי 1763 כדי לשוב לאזור 
גמלים  לרשותם  העמיד  האימאם  החוף. 
לדרך, ואף העניק להם מתנת כספים לפרידה 

בסך 200 טאלר )ריאל(.
חברי  סבלו  שוב  מוח'ה  הנמל  לעיר  בדרכם 
המשלחת מתנאי האקלים הקשים ובריאותם 
הגיעו  בה  לדרך  בניגוד  והתדרדרה.  הלכה 
בחר ניבוהר לחזרה במסלול נסיעה שלא עבר 
שחברי  שיי'חים  שלטו  בהן  ובתעיז  בירים 
המשלחת לא שבעו מהם נחת בדרכם לצנעא. 
את  ולשפר  להוסיף  ניבוהר  ביקש  כמו-כן 
המפה שהוא שרטט על תימן. לאחר קשיים 
הגיעו  הם  גדולים  מאמצים  ותוך  מרובים 
למוח'ה ב-5 באוגוסט 1763. ב-23 באוגוסט 
בריטית.  מפרשים  ספינת  על  עלו  הם   1763
היחיד שעלה בכוחות עצמו על הספינה היה 
ניבוהר, ואילו את שאר חברי המשלחת היו 
צריכים לשאת בידיים. כעבור שלושה ימים 

הפליגה הספינה לבומביי בהודו.
ב-29  באורנפיינד  הצייר  נפטר  להודו  בדרך 
השומר- גם  נפטר  ולמחרת   1763 באוגוסט 
רק  לים.  הוטלו  וגופותיהם  ברגן  השרת 
להודו  בחיים  הגיעו  קרמר  והרופא  ניבוהר 
חודשים  חמישה   .1763 בספטמבר  ב-11 
גם  נפטר   ,1764 בפברואר  ב-10  מכן  לאחר 
הרופא קרמר והוא בן 31. עכשיו היה ניבוהר 
הישרדותו  המפרך.  מהמסע  היחיד  השורד 
נבעה  המשלחת  חברי  לשאר  בניגוד  בחיים, 
את  לעצמו  סיגל  שהוא  מהעובדה  כנראה 
המקומית,  האוכלוסייה  של  החיים  אורח 
לבש את בגדיהם ואכל את מזונם. אולם גם 
יצא  כאשר  מאוד  ותשוש  חלש  היה  ניבוהר 
שהה  שהוא  הסיבה  הייתה  זאת  תימן.  את 
בהודו במשך למעלה משנה. במהלך התקופה 

הזאת הוא הצליח להבריא ולאגור כוחות. 

המשך הסיור באסיה
בהודו.  וחודשיים  שנה  שהה  ניבוהר 
הנחיות  קיבל  הוא  בבומביי  שהותו  בזמן 
של  פועלה  להמשך  באשר  מדנמרק  חדשות 
"המשלחת". יש לציין כי בדנמרק ובמקומות 
נוספים הושמעה ביקורת מסוימת על המחיר 
הגבוה בחיי אדם שמסע-החקר גבה עד כה. 
ששרד  היחיד  המשתתף  היה  שהוא  למרות 
לבחון  כדי  לקפריסין  לנסוע  נתבקש  הוא 
לעומת  במקום.  שנמצאו  עתיקות  כתובות 
לג'בל  נוספות  מנסיעות  אותו  פטרו  זאת 
אל-מוקטב בסיני ולמצריים ומביקור בארץ-

ישראל.
בית )בשכונה( בכפר היהודי מחוץ לצנעא, קאע אל-יהוד ליד ביר-אל עזב 
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של  ומותם  המצטברת  העייפות  על-אף 
בדעתו  נחוש  ניבוהר  היה  למשלחת  חבריו 
ישירות  לשוב  ולא  החקר  במסע  להמשיך 
לדנמרק. בשלב ראשון הוא התמקד באסיה 
הפליג  הוא   1764 בדצמבר  ב-8  המזרחית. 
בירת  =היום   Muscat( למוסקט  מבומביי 
עומן(, ולאחר מכן ב-4 בפברואר 1765 הוא 
הגיע לבושר )Bushier= היכן שנמצא היום 
משם  איראן(.  של  הגרעין  ממתקני  אחד 
 ,Shirazלשיראז היבשה  דרך  המשיך  הוא 
 =  Babylon( בבל   ,Persepolis פרספוליס 
 Mosul( מוסול   ,)  )Baghdadבגדד עיראק( 
וחלב Aleppo(. בכל מקום הוא ערך בדיקות, 
תצפיות ורישומים חשובים. באופן מיוחד יש 
לציין את רישומיו ושירטוטיו של הכתובות 
בכתב היתדות בעתיקות פרספוליס. מעשיו 
חשובה  תרומה  להוות  עתידים  היו  אלו 
להתפתחות הדיסציפלינה של אשורולוגיה. 

הביקורים בקפריסין ובארץ-ישראל
לרנקה  ניבוהר בנמל  נחת  ביולי 1766  ב-18 
בעתיקות  מקיף  סיור  וערך  בקפריסין 
של  העתיק  השם   =  Citium( "סיטיום" 
לרנקה (. כמו-כן הוא הכין סקירה מפורטת 
היונית  האוכלוסייה  בין  היחסים  אודות 
באותם  באזור.  הטורקית  לאוכלוסייה 
הימים הזדמנה לו האפשרות להפליג לארץ-

ישראל. למרות שעל-פי ההנחיות האחרונות 
חייב  היה  לא  הוא  מדנמרק  קיבל  שהוא 
לצאת  זאת  בכל  החליט  הוא  כן,  לעשות 
בירושלים.  לבקר  כדי  בעיקר  לארץ-הקודש 
ב-30 ביולי 1766 הוא הגיע לנמל יפו וכעבור 
יומיים נכנס לירושלים. בדומה למסעו לתימן 
הייתה חשיבות מיוחדת גם לסיור שניבוהר 
הדיווחים  לאור  זאת  לארץ-ישראל.  ערך 
של  למקרה  בניגוד  זו.  מנסיעה  הכין  שהוא 
תימן, הרי לגבי ארץ-ישראל ביקרו והמשיכו 
לבקר נוסעים רבים שגם רשמו פרטים בכתב 
לגבי  ביקוריהם בארץ-הקודש. ברם,  אודות 
הם  מארץ-ישראל  ניבוהר  של  הדיווחים 
היו מפורטים ונערכו בצורה שיטתית כיאה 
לאיש מדע. ניבוהר שהה שבועיים בירושלים 
ותיאר ביומנו את הייחודיות של העיר לגבי 
נוצרים, יהודים ומוסלמים. בדומה לביקוריו 
עיר  של  מפה  שרטט  הוא  אחרות,  בערים 
לחם  בבית  גם  לבקר  הספיק  הוא  הקודש. 
צפונה  הפליג  הוא  מכאן  ליפו.  ששב  לפני 
והכין  ביקור  ערך  בה  לעכו  קטנה  בספינה 
מפה של העיר. ב-16 באוגוסט 1766 הוא עזב 

בהמשך  לצידון.  בספינה  ארץ-ישראל  את 
חשובות  בערים  וכדרכו  בדמשק  ביקר  הוא 
העיר.  של  מפה  שרטט  בהן  ששהה  אחרות 
לאחר סיום המלאכה הזאת המשיך בדרכו 

והגיע שנית לחלב.

הדרך הארוכה חזרה לדנמרק
בחודש פברואר 1767 הגיע לקונסטנטינופול 
 Taurus( טאורוס  הרי  את  שחצה  לאחר 
כמה  נשאר  הוא   .Mountains )Brussa
קונסטנטינופול  את  ויצא  בעיר  חודשים 
ביוני 1767 בדרכו צפונה דרך בודפשט  ב-8 
הן  רבות  סכנות  לו  ארבו  בדרך  ובוקרשט. 
שונות  והן מצד מחלות  דרכים  שודדי  מצד 
באירופה.  שפשטה  הדבר  מגפת  ובפרט 
בבוקרשט הוא ראה כיצד עגלות פינו עשרות 
לפי  מהמחלה.  שנקטלו  אנשים  של  גוויות 
בקשתו והזמנתו של מלך פולין, סטניסלאוס 
 Stanislaus August( פוניטובסקי  אוגוסט 
ב-18  זו  לארץ  הגיע  הוא   ,)Ponitowski
ב-6  גדול.  לכבוד  זכה  בה   1767 באוגוסט 
בספטמבר 1766 הוא יצא את פולין, חצה את 
הגבול לגרמניה והמשיך דרך ברסלא, דרזדן, 
הדנית.  לממלכה  הגיעו  עד  והנובר  ליפציג 
עם  להיפגש  הספיק  עוד  הוא  בגרמניה 
פרופסור מיכאליס, הוגה רעיון מסע-החקר 

למזרח, שקבל אותו בחום רב.
סיים  הוא   1767 נובמבר  לחודש  ב-20 
שב  הוא  כאשר  והפרך  הארוך  המסע  את 
לקופנהגן כשש שנים לאחר שיצא את העיר.

פרסומים והכרה בין-לאומית
התקבל  לצפות  היה  שאפשר  למה  בניגוד 
ניבוהר בקופנהגן בצורה מינורית ולא נערכו 
אירוע  כל  או  פנים  קבלת  מסיבת  לכבודו 
אחר. שובו לקופנהגן מהמסע המפרך הוזכר 
בהודעה קצרה, בעמוד השלישי, של העיתון 
השאר  בין  קשור  הדבר  קופנהגן.  של  היומי 
שמימן  החמישי  פרדריק  המלך  כי  לעובדה 
וחצי  כשנה  נפטר  המשלחת  את  ושיגר 
ה-7  כריסטיאן  המלך  בנו-יורשו  לכן.  קודם 
נפש.  )Christian VII( סבל קשות ממחלת 
למרות התעניינותו בתרבות ובפילוסופיה הרי 
ובוודאי  במדע  מיוחד  עניין  גילה  לא  שהוא 

לא בהישגיהם המדעיים של ניבוהר וחבריו.5
הרוזן  אותו  קבל  ה-7  כריסטיאן  המלך  לעומת   5

ויועץ  כשר  ששימש   )Grev Bernstorff( ברנשטוף 
פרדירק  למלך  הן  )מעין ראש ממשלה(  בכיר מאוד 
ה-5 והן למלך החדש בסבר פנים יפות. הרוזן שהיה 
דאג  המשלחת-החקר  של  בשיגורה  מאוד  מעורב 

הלב  תשומת  מחוסר  נואש  לא  ניבוהר  אך 
הראשונות  בשנים  חלקו  מנת  שהייתה 
את  הקדיש  הוא  לקופנהגן.  שובו  לאחר 
ממצאיו  ולפרסום  המסע  לסיכום  כולו  כל 
היו  לא  שכבר  חבריו  שני  של  וממצאיהם 
פורשקול  הטבע  וחוקר  הבוטניקאי  בחיים: 

והפילולוג פון הייבן. 

חמש שנים לאחר תום המסע יצא לאור ספרו 
בקופנהגן  שפורסם  ערב"  "תיאורי  הראשון 
שלטונות  של  כספי  סיוע  עם   1772 בשנת 

דנמרק.6 
שהיוו  ניבוהר  של  ספריו  של  כרכים  שני 
תיאורי ")יומני( מסע לארצות ערב ולמדינות 
 Reisebeschreibung von( השכנות" 
 Arabien und anderen umliegenden
 .1778-1774 בשנים  פורסמו   )Ländern
הכרך השלישי שכלל את תיאור סיוריו בארץ-

בתו,  בידי   1837 בשנת  רק  פורסם  ישראל 
כלומר 17 שנים לאחר מותו. כמו-כן פרסם 
וחוקר  הבוטניקאי  של  ממצאיו  את  ניבוהר 
בקופנהגן  שפורסם  בספר  פורשקול  הטבע 

בשנת 1775 תחת השם:
 Descriptiones animalium, Flora  
 Aegyptiaco-Arabica and Icones

.rerum naturalium
מלבד המפות שניבוהר שרטט בעצמו צורפו 
גיאורג  הצייר  של  תמונותיו  גם  לספריו 
וילהלם באורנפיין שמת במסע הימי ממוח'ה 
לבומביי. ציורים שכללו ערים, הרים ונופים 
כתובות  של  והעתקים  חורבות  אחרים, 
נעליים,  ותמונות של ציוד חקלאי,  עתיקות 

כובעים ועוד. 

בעקבות פרסומיו המדעיים הגיעה גם ההכרה 
המדעית והבין-לאומית בניבוהר כאיש מדע. 
בין השאר הוא התקבל כחבר במכון היוקרתי 

.L'Institut de France :המדעי של צרפת
המאה  ותחילת  ה-18  המאה  סוף  לקראת 
האסטרונומיות  תצפיותיו  גם  זכו  ה-19 

להכרה בין-לאומית. 
המשך בעמוד 121

ברם,  ספריו.  לפרסום  כספי  סיוע  יקבל  שניבוהר 
ניבוהר  וכך איבד  פוטר מתפקידו  1770 הוא  בשנת 

את מיטבו העיקרי בחוגי השלטון.
 Beschreibung von Arabien aus eigenen  6

 Beobachtungen und im Lande selbst
 gesammleten Nachrichten Beschreibung

.von Arabien



106
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

אסטרטגיית העלמת המידע בפרשת ילדי תימן 
מאת שושי זייד 

"היעלמותם"  לפרשת  הממסדית  הגרסה 
העלייה  בתקופת  וילדים  ילודים  של 
של  בדו"חות  שמשתקפת  כפי  הגדולה, 
שלוש ועדות הבדיקה/חקירה, מספרת על 
תמותה של כ 95% מהם, היעלמותם של 
בחיים  בנות  ארבע  של  ומציאתן  עשרות 
אחת,  ועוד  מאומצות  ילדות  שתי  מתוכן 
מדבר  הממסדי  הסיפור  בספק.  חמישית, 
תנאים  של  אובייקטיביות  נסיבות  על 
קשים, עולים חולים, אי סדרים ברישומים 
אין  להורים.  בהודעות  תמים  וליקוי 
אחד  אף  נעלמו,  פשוט  הילדים  אשמים, 

לא חטף ולא הייתה קנוניה ממסדית.
לומדת על הפרשה  לאחר 18 שנים שאני 
ילדים  חטיפת  פה  הייתה  שאכן  לי  ברי 
היקף  ממוסדת.  הייתה  שלא  יתכן  שלא 
התופעה, שיטות ההפעלה הזהות במחנות 
החיסיון  ובעיקר  הארץ,  ברחבי  השונים 
וההשתקה המלווים את הפרשה מאז ועד 
היום מצדיקים מסקנה זו. פרשה של ניצול 
בכוח  מהם  לקחת  כדי  ההורים  חולשת 
לאימוץ  מסירתם  הילדים,  את  ובערמה 
מתכוונת  אני  בכסף.  חלקם  ומכירת 
ולמחלימים.  שנלקחו,  הבריאים  לילדים 
מאומצים  ילדים  באלפי  מדובר  להבנתי 

בארץ ובחו"ל. 
מוסכמת  מדיניות  שללא  יתכן  האם 
ומושלטת באופן הרמטי, פרשה שכזו לא 
אותה  מהי  ציבור?  לאוזני  מגיעה  הייתה 
הצליחה  כך  שכל  השתקה  אסטרטגיית 
רוב  היום  שאפילו  קרה  איך  ומצליחה. 
למהות  מודע  לא  הציבור  של  מוחלט 
הפרשה לממדיה ולחומרתה. השם "פרשת 
ילדי תימן" אכן מוכר כבר יותר, אבל לא 

התוכן.
אתייחס  זו  שאלה  על  לענות  לנסות  כדי 
אל שלושה גורמים האחראים על העברת 
דמוקרטית  במדינה  לציבור  המידע 
ובחברה פתוחה, והם הממסד התקשורת 

והאקדמיה. 
הגורמים  שלושת  אל  אתייחס  במאמר 
מבחינת  והן  תפקודם  מבחינת  הן  הנ"ל 
מניעיהם תוך כדי הצגת מסמכים ועדויות 

אישיות שלי במפגש עם שלושתם.

את  כוללת  אני  ממסד  במילה  הממסד: 
כנסת,  וחברי  שרים   - השלטוני  הדרג 
הפנים  המשפט  הבריאות,  מערכות 
והמשטרה ואת ראשי הסוכנות ופקידיה. 
מזלזול  מורכבת  מידע  להעלמת  שיטתם 
באנשים, משימוש בכוחם להעלמת מידע, 
ביטחון  תוך  זה  וכל  שקריים  מדיווחים 

מוחלט שהכוח בידם. 

עם  אמת  בזמן  התחיל  בהורים  הזלזול 
על  לטענותיהם  הממסד  התייחסות  אי 
ידעה,  הממסד  צמרת  הילדים.  חטיפת 
שינוי  היה  ולא  חיפשה  לא  המשטרה 
המחנות  עובדי  של  ההתנהגות  בדפוסי 
ועם  השנים  בחלוף  הבריאות.  ומוסדות 
הדרישה למנות ועדת חקירה מינו ועדות 
מטעם, תוך התחמקות ממסדית מוועדת 
חקירה אמיתית. חברי הוועדות למיניהם 
היו קשורים לנושא ולא הייתה להם שום 
כוונה לחפש את הילדים החיים או לתת 
המסמכים  כל  להורים.  אמת  תשובת 
למסמכים  גישה  ואין  חסויים  החשובים 
לויטן,  דב  של  מחקרו  )ראו  המקוריים 

אונ' בר אילן, 1983 ובספרי "הילד איננו", 
2001, הוצ' גפן(.

להלן אדגים את דברי במבט על ציר הזמן 
לאחור מהיום ועד לפני למעלה משישים 
שנה. לפניכם מסמך משנת 2004. קבלתי 
מאוכסן  שם  המדינה  בארכיון  אותו 
החקירה  ועדת  של  החקירה  חומר  כל 

הממלכתית שעבדה בשנים 1995-2001. 

של  כוחו  עוצמת  את  ממחיש  המסמך 
יהודית  העדה  האמת.  בהסתרת  הממסד 
מרשם  על  אחראית  הייתה  היבנר 
ספק  אין  הפנים.  במשרד  התושבים 
או  הפרט  צנעת  של  בעיה  אין  שבעדותה 
המדינה,  של  ביטחוניים  סודות  חשיפת 
ובכל זאת העדות חסויה לעוד 70 שנה, וזו 
לא העדות היחידה. על פי המסמך נראה 
שרק כשיעברו 120 שנה מזמן האירועים 

העדות תיפתח. 
החקירה  שוועדת  היא  תמוהה  עובדה 
של  רב  מספר  על  החליטה  הממלכתית 
עדויות שתהיינה חסויות מלכתחילה, ועל 
מסמכים שיישארו חסויים גם לאחר סיום 
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תפקידה, כמו תיק המסמכים שהגיש ד"ר 
שדנים  הסוכנות  מכתבי  תיק  וכל  לויטן 

בנושא.
עדותו  גם  רשומה  העדויות החסויות  בין 
מר  החמישים,  בשנות  הש.ב.  ראש  של 
עמוס מנור. אין בפני את העדות אך בדו"ח 
גופי  אל  פנתה  "הועדה  נרשם:  הוועדה 
המודיעין הממלכתיים וביקשה להסתייע 
במידע או בתיעוד המצוי ברשותם בקשר 
גופים  כי  מסתבר,  ההיעלמות.  לפרשת 
- לאמור בעת  לא התבקשו בשעתו  אלה 
התרחשות התופעה בפועל - לקיים חקירה 
קוימה  לא   - ובפועל  אחרת,  או  פרטנית 
חקירה בעניין זה במסגרתם ואין ברשותם 
 142 )עמ'  לוועדה".  לסייע  העשוי  חומר 

במבוא לדו"ח הוועדה(. 
אם אכן אין ברשות הקהילה המודיעינית 
גם  בזמנו  התבקשה  לא  והיא  חומר,  כל 
תמוהה.  החיסיון  שאלת  נשארת  לחקור, 
הקהילה  יותר  מאוחרת  בתקופה  אם 
אזי  לחקור  התבקשה  כן  המודיעינית 
צריך להיות בידה חומר וזה אולי מסביר 
מדוע יש חיסיון. בדו"ח הביניים של ועדת 
ש"שר  נאמר   ,4.8.1997 מיום  החקירה 
בזמנם  הורו  המשטרה  ושר  המשפטים 
נראה  בחו"ל".  החקירה  את  להפסיק 
ועדת  דו"ח  בעקבות  התקיימה  שחקירה 

בהלול מינקובסקי, אך המידע חסום.
מעבר להוכחת כוחו של הממסד בהסתרה, 
עולות ממילא השאלות למה 50 שנה אחרי 
חסויות  עדויות  בכלל  היו  האירועים 
ולמה העדויות החשובות חסויות לעוד 70 

שנה?? 
הם  מה  ומחליט  למעלה  שם  עומד  מי 
להיות חסויים. למה  החומרים שצריכים 
בכלל יש חיסיון בפרשה שאיננה ביטחונית 
ועל מסמכים שאין בהם צנעת הפרט. מי 
היא אותה שרשרת אנשים המעבירה את 
השליטה על המידע במהלך הדורות. נושא 

המחייב חקירה.
ביכולתו  גם  מתבטא  הממסד  של  כוחו 
אפשרויות  לחסום  או  ראיות  להשמיד 
לאמינותם.  ולטעון  מסמכים  בדיקת  של 
אלי  שנשלחה  פטירה  תעודת  אציג  להלן 
ועדת  מסקנות  סמך  על  הפנים  ממשרד 
שלגי. תעודה כזו נשלחה לרבים מהפונים. 

התעודה נשלחה בתאריך 16.11.1995.

החקירה  ועדת  של  עבודתה  תחילת  עם 
ממשרד  נוסף  מכתב  קבלתי  הממלכתית 
הפנים, חתום על ידי אותה פקידת רישום 
פטירות, גב' דורה שוורץ, שתוקף תעודת 
לסיום  עד  "מושהה"  שקבלתי  הפטירה 

עבודת ועדת החקירה הממלכתית.
יתכן  האם  ההשהיה?  משמעות  מה 
שהמסמכים  בטוח  לא  הפנים  שמשרד 
נקיים  שלגי  ועדת  הסתמכה  עליהם 
מחשד? ואם משרד הפנים חושד מה נלין 

על המשפחות.. 
גם  מתגלה  במשפחות  הזלזול  תופעת 

בהקשר למסמך הזה. עד היום לא קבלתי 
הודעה האם ה"השהייה" עדיין בתוקף.

 

להלן עוד דוגמה לעוצמת כוחו של הממסד 
החשש  מול  מאשים  אנושי  סיפור  לעוות 

שמא הוא עצמו יימצא אשם.
מש'  של  הפרטי  במקרה  זו  טענה  אדגים 
1951 עם חמש  כהן שעלו מתוניס בשנת 
הוכרחו  ההורים  וחצי.  שנה  בן  ובן  בנות 
למסור את הבן יוסף ביום הגיעם למחנה 
בלחץ  חולה.  בטענה שהוא  העלייה,  שער 
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האב הסכימו שהאם המניקה עדיין, תיסע עם הבן, והיא אכן 
הגיעה איתו לבי"ח רמב"ם. שם הילד נלקח ממנה בכוח וכעבור 
כמה שעות אמרו לה שהוא מת. )הסיפור המלא בספרי "הילד 

איננו" עמ' 39-40(. 
לא נתנו להורים לראות גופה, לא נתנו להם תעודת פטירה גם לא 

התייחסו לתלונותיהם במשטרה. 
שהיה   1955 משנת  למסמך  הגיע  משפחה  קרוב   1983 בשנת 
בקיבוץ מרחביה. השם ותעודת הזהות לא השתנו. המכתב מופנה 
במשרד  ראשית  מפקחת  כרמל  אורה  מאת  גרוסמן  חייקה  אל 

הסעד המחוזי:
המכתב המקורי ניתן למשטרה כשהמשפחה התלוננה על חטיפת 

הילד, תלונה שלא נענתה מסיבה של "חוק ההתיישנות".
כשהגעתי אל הסיפור בשנת 1994 העביר לי קרוב המשפחה את 
המסמך עם הערה בצד הצילום ש"המקור נעלם ממטה הארצי 

של המשטרה".

ושר  בכנסת  לדיון  הגיע  שהמקרה  מצאתי  מחקרי  במהלך 
המשטרה דאז, חיים בר לב ז"ל, השיב במליאה בשנת 1987 שלא 
נמצאה תלונה במשטרה. השר העיז לענות כך למרות שהמשפחה 
לעשות  הגדילה  הממלכתית  החקירה  ועדת  פעמיים.  התלוננה 
כתוב:   )87 )עמ'  הועדה במבוא  בדו"ח  מזויף.  וקבעה שהמסמך 
"במהלך עבודתה של הוועדה, נעשה ניסיון - אחד ויחיד - להטעות 
את הוועדה ולהציג מקרה שבו, על אף קיומו של תיעוד בדבר 

שאותו  הטענה  את  נפטר.  לא  תינוק  אותו  תינוק,  של  פטירתו 
תינוק, יוסף כהן שמו, לא נפטר - כאמור בתיעוד הרשמי - סמך 
עניינו  קרוב משפחה שפנה אל הוועדה על מסמך, שלפיו טופל 
של התינוק כתינוק חי, במועד מאוחר למועד הפטירה המתועד. 
המסמך נשלח על ידי הוועדה לבדיקה במחלקה לזיהוי פלילי של 
משטרת ישראל: וממצא הבדיקה - החד משמעי - הוא שהמסמך 

האמור הינו מסמך מזויף )החומר שמור בארכיון הוועדה(."
למרות  הוועדה  אל  הגיע  המקורי  המסמך  שאיכשהו  מסתבר 
שלמשפחה אמרו שנים קודם שהוא אבד. המשפחה ביקשה לראות 

את המקור אבל בארכיון הוועדה ניתן לראות רק צילומים...
ידעה  לא  אף  המשפחה  ספורים.  בהעתקים  יצא  הוועדה  דו"ח 
כי בדו"ח הפרטני שהמשפחה  שהוועדה קבעה שהמסמך מזויף 

קיבלה, הערה חשובה כזאת לא נמצאת.

תשובת הוועדה למשפחה מוכיחה שוב את חוסר אמינותם של 
המסמכים. בממצאי החקירה מס' 1 נאמר שהילד אושפז ביום 
22.9.51, אך מה לעשות, המשפחה עלתה רק חודשיים אחר כך...

להסתיר  לחפות,  הממסד  של  לכוחו  דוגמאות  הבאתי  כאן  עד 
ולציבור. להלן אתייחס לשיטה  ולכזב במידע שעובר למשפחות 
אמת  תשובת  מלחפש  הנושא  את  להטות  הממסד  של  נוספת 

לשאלה 'היכן הילדים'.
ועדת  בדו"ח  לאימוץ.  נמסרו  ילדים  מאד  שהרבה  ספק  אין 
החקירה מציינים כמה אפשרויות שהיו אז לאימוץ, השופט ש.ז. 
חשין כתב בשנת 1955 ש"ניתנים צווי אימוץ וצווי אפוטרופסות 
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פיקציה,  של  בדרך  יום  ויום  שבוע  שבוע 
אבידור  והרב  והערמה"  עיקוף  של  בדרך 
מאומצים  ילדים  מאות  על  העיד  הכהן 
שקמו  הוועדות  שלוש  זאת  ובכל  בחו"ל 

חיפשו רק את המתים.
שלוש הוועדות טוענות שבדקו מעל 3000 
מדהים  מספר  הנ"ל.  מהשנים  תיקים 
בגודלו בכל מקרה. אבל מדהימה עוד יותר 
היא העובדה שהוועדות מצאו רק 2 בנות 
מאומצות ואחת נוספת בספק...כל הקשור 

לחקירת האימוצים חסוי לחלוטין. 
ביום  במעריב  כתב  נגבי  משה  המשפטן 
22.8.97 "אפשר לקבוע נחרצות שבחסות 

ממשלות אלו נעשו פשעים כבדים... הדעת 
וטובות...  היו טהורות  נותנת שכוונותיהן 
אך בהפקעת כל אחד מהילדים מהוריהם 
בוצע פשע של חטיפת ילד, שדינו )אז( היה 
והאכזרי  הגס  השקר  מאסר.  שנות  שבע 
על מותם כביכול של הילדים, עושה את 
שבעתיים".  לחמורים  האלו  הפשעים 
)המשך הכתבה הוא בקורת על שיטותיו 

של הרב עוזי משולם(.
גם אם יסתירו את כל המסמכים וגם אם 
ישמידו אותם, המסקנה המתבקשת היא 
שלא יתכן שהפרשה לא התרחשה כקנוניה 
את  לקחו  הבריאות  במתקני  ממסדית. 

והפנים  המשפטים  במשרדי  הילדים, 
חיפשה  לא  המשטרה  רישומים,  ארגנו 
והשתיקה, ההשתקה והחיפוי נמשכים עד 
לעצמת  אחר  הגיוני  הסבר  לי  אין  היום. 
החיפוי הממסדי אלא ברצון להסתיר את 

שותפותו של הממסד בפרשה.
שתיקת הממסד מובנת. יש לו מה להסתיר. 
להשתיק  מצליח  היה  לא  הממסד  אבל 
של  הפעולה  שיתוף  לולא  הפרשה  את 

התקשורת.
כדי להוכיח שיתוף פעולה זה נבחן כיצד 
התקשורת תפקדה בהעברת המידע במשך 
כי  האשמה  את  נעגן  ובכך  השנים,  כל 
ובהשתקה.  בהסתרה  השני  השותף  היא 
זו שמעלה בתפקידה העיקרי  היא בעצם 
של  השמירה  "כלב  להיות  והחשוב 
הדמוקרטיה". על השאלה מדוע היא נהגה 
ועדיין נוהגת כך, אסתמך גם על מחקרה 
 Media מדמוני-גרבר,  שושנה  ד"ר  של 
 construction of public sphere and
 the discourse of conflict: A case
 study of the kidnapped Yemenite
 babies affair in Israel, Submitted
 to the Graduate School of the
 .University of Massachusetts, 2003

)להלן: מדמוני-גרבר(. 

אמצעי  המודרני  בעידן  התקשורת: 
התקשורת הם המתווכים, הם המשמשים 
והם  האזרחים  אל  מידע  להזרמת  צינור 
הציבור  בהן  הסוגיות  את  הקובעים 
קובע  התקשורתי  היום  סדר  מתמקד. 
את סדר היום הציבורי. )כספי 'תקשורת 
המונים', תל אביב, 1995, עמ' 114-111(. 
פרשת ילדי תימן הוצגה במשך כל השנים 
כבעיה פרטית של משפחה או שתיים )כתבה 
אחת דברה על 12 ילדים(, מי שנעלמו הם 
ואפילו  ישראל'  'ילדי  לא  תימן',  'ילדי 
התקשורת  החדשים'.  העולים  'ילדי  לא 
הממסדי.  הסיפר  עם  פעולה  שיתפה 
הפרשה  מהצבת  התחמקו  הכתבות  רוב 
הקולטים  נפש.  לחשבון  כדרישה  כאיום, 
היו  המוחלט  שרובם  החמישים  בשנות 
כמואשמים.  הוצגו  לא  אירופאי  ממוצא 
התקשורת הייתה שותפה ליצירת התמונה 
בה התימנים עצמם אשמים בצרתם. גם 
במחאה  שנה,  מארבעים  למעלה  אחרי 
נקראו  משולם  הרב  של  תלמידיו  ביהוד, 
הם  בארה"ב.  כורש'  ל'כת  והושוו  'כת' 
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כמעט  והייתה  ואלימים  כקנאים  הוצגו 
מחאתם.  מתוכן  מוחלטת  התעלמות 
העיתונאים ידעו שהם עושים כך. מדמוני 
גרבר ראיינה אותם במהלך מחקרה, להלן 
מגישה  יחימוביץ',  שלי  ציטוטים:  שני 
עושה  ובטלויזיה: "כשאתה  ברדיו  בכירה 
דה-הומניזציה לקבוצה, אתה לא מזדהה 
עם הכאב שלהם" ואילנה דיין, משפטנית 
בטלוויזיה,  "עובדה"  התוכנית  ומגישת 
בפרשה  התקשורתי  לטיפול  התייחסה 
הכאב  עומק  בין  תהום  "מצויה  ואמרה: 
וגודל הפרשה, לבין הטיפול התקשורתי."

התקשורת.  אחראית  זו  תהום  על 
את  שאלה  לא  פעם  שאף  התקשורת 
ילדים  בכמה  כמו  הנכונות  השאלות 
מדובר, איפה כל הילדים המאומצים, מי 

נתן את ההוראה ומה הייתה השיטה.
כל  את  מקיף  מדמוני-גרבר  של  מחקרה 
הפרסומים בתקשורת המרכזית מתחילת 
שנות ה 60 ועד 2001. ממצאיה מתארים 

את אסטרטגיות ההשתקה:
1. התקשורת התמקדה בסיפורים אישיים 
חייבו  לא  אבל  רגשית,  להזדהות  שגרמו 
הסיפור  את  סיפרו  ולא  הקולקטיב  את 

המלא.
להם  הודבקו  ה"אחר",  הוא  התימני   .2
סטריאוטיפים כאדישים לילדיהם הרבים, 

לא מבינים, פרימיטיביים וכו'.
כלא  הוצגה  לחקירה  ההורים  דרישת   .3
לגיטימית. גם בדו"חות הוועדות ההורים 

אשמים.
אין  בחברה  חלשות  לקבוצות  מסקנתה: 
שום אפשרות להגיע למוקדי הכוח ולייצג 

את טענותיהם באופן אפקטיבי.
ואומץ  יהוד  אירועי  רק  במציאות,  ואכן 
ההפחדה  שיטות  כל  מול  לעמוד  רוחם 
הביאו לראשונה לוועדת חקירה ממלכתית 
על  תקשורתי  סיקור  למעט  ואפילו 

הפרשה.
של  לתפקודה  נחשפתי  אישי  באופן 
מסיבות  יהוד.  אירועי  במהלך  התקשרת 
פעמים  שלוש  ביהוד  הייתי  משפחתיות 
שראיתי  מה  בין  הפער  המחאה.  במהלך 
שם לבין מה ששודר באותם ימים בצורה 
חקירה  לדעתי  מצדיק  ומסלפת  מגמתית 
של  עניין  היה  זה  ובזמנו  משטרתית. 
ושר  הממשלה  ראש  הרי  כי  נפשות,  דיני 
הערכה  עם  פריצה  על  דיברו  המשטרה 
"הילד  בספרי  )דוגמאות  הרוגים.  לעשרה 

איננו" עמ' 118-9(.
פעמיים ניסיתי להגיע לתכניות אקטואליה 
בטלוויזיה, אחת של רפי רשף והשנייה של 
דן מרגלית, הם מאד רצו שאשתתף אבל 
רק כאמא של בת ב"כת", בשום אופן לא 
בקשר  שגיליתי  מה  על  שאדבר  הסכימו 

לפרשת ילדי תימן.
במהלך המחאה ואחריה נכחתי בשלושה 
לדעתי  ראויים  שהיו  גדולים  אירועים 
משפחות  מפגש  בחדשות:  להתפרסם 
הורים,  ממאתיים  למעלה  בכנסת, 
סאקר  בגן  ענקית  עצרת   ,)15.12.97(
בוועדת  ודיון   )5.5.1998( בירושלים 
 .)22.6.98( בכנסת  והקליטה  העלייה 
בשלושת האירועים היו מצלמות טלוויזיה 
אך בחדשות לא היה אזכור. כתבתי על כך 
למר אורי פורת, מנכ"ל רשות השידור וזו 

התשובה שקבלתי: 

באזרחים.  לזלזל  הממשיכה  תשובה 
נוער  על  ושידרו  צלמו  הראשונה  בדוגמא 
מרץ שבא להזדהות עם ההורים. ובדוגמא 
את  בדיוק  שעה  באותה  צלמו  השלישית 

"יום הגאווה". לזה היה תקציב.
עם  פעולה  משתפת  כשהתקשורת 

מובטחת  להשתקה  היכולת  הממסד 
נשאר  בשטח.  מוכיחות  שהתוצאות  כפי 
נהגה  התקשורת  מדוע  להבין  לנסות  לנו 

ונוהגת כך עד היום.
מסקנתה של מדמוני-גרבר על סמך מחקרה 
מרצון.  פעולה  שיתפה  שהתקשורת  היא 
כל  מגבוה.  הוראה  לתת  צריכים  היו  לא 
אנשי התקשורת היו בזמנו שייכים לאותה 
ששלטה  מתנשאת  אשכנזית  הגמוניה 
הם  שולטת.  עדיין  רבה  ובמידה  במדינה 

עשו לעצמם צנזורה מרצון. 
ברצון  גם  זו  התנהגות  להסביר  אפשר 
למלא את "רוח המפקד", ידעו מה מצפים 
מהם שם למעלה. נראה לי שתפקידו של 
זו  התנהגות  לשורשי  לרדת  הוא  המחקר 
ולהבין איך "רוח המפקד" פעלה ופועלת 

בהקשר הספציפי הזה עד היום.

האחראי  השלישי  הגורם  האקדמיה: 
ואירועים  תהליכים  ולפרסם  לחקור 
בחברה הדמוקרטית היא האקדמיה, אך 
למרות שעברו מעל שישים שנה מתקופת 
העלייה הגדולה ושמונה עשרה שנים מאז 
פרסום ציבורי נרחב מעט יותר של הפרשה 
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אף  אין  עדיין  יהוד,  אירועי  בעקבות 
עבודה לתואר שני או שלישי על הנושא. 
מחקר שיכול לבוא מהיבטים היסטוריים, 
משפטיים  פסיכולוגיים,  סוציולוגיים, 
לארה"ב  נסעה  מדמוני-גרבר  ד"ר  ועוד. 

לעשות את מחקרה.
מדוע? 

בלימודי  האישי:  בניסיוני  אתכם  אשתף 
לתואר שני במכון שכטר בירושלים, לאחר 
שלושה חודשי עבודה עם המנחה שאישרו 
בטענה  נושא  להחליף  התבקשתי  לי 
מומחה  היה  הוא  מתאים.  לא  שהמנחה 
וסוציולוג  החדשה  העת  של  בהיסטוריה 
שחקר יחסי דתיים חילוניים. שני הקשרים 
מובהקים לנושא המחקר. העבודה שעשיתי 
נקראה עבודה בהנחיה אישית ולא תיזה. 

באוניברסיטה העברית בירושלים אמרו לי 
אחרי שנה של לימודים במחלקה ליהדות 
מחקר  עבודת  לקראת  והשלמה  זמננו, 
ש"אף  הפרשה,  בנושא  שלישי  לתואר 
בנושא  אותי  להנחות  יסכים  לא  מרצה 
במחלקה  אילן,  בר  באוניברסיטת  זה". 
ללימודי ארץ ישראל, אמרה לי המיועדת 
האקדמיה,  את  מכירות  "שתינו  להנחיה 
על  מחקר  לעשות  לך  ייתן  לא  אחד  אף 
הנושא הזה". )גילוי נאות, בשני המקומות 
הוסיפו גם שאני מעורבת רגשית. אכן נכון, 
אבל זאת לא סיבה לסירוב. בשביל זה יש 
המרצה  גוריון  בן  באוניברסיטת  מנחה(. 
מיד  אבל  במחקר  מעוניין  היה  בהחלט 
הוריד את ציפיותי שלעבור את המשוכה 

של פרופ' צחור יהיה קשה מאד.

הגמוניה  לאותה  שייכת  האקדמיה  האם 
של התקשורת והממסד? נראה שכן.

ושני  ראשון  בתואר  סמינריוניות  עבודות 
אכן נעשות. הגיעו אלי מספר די גדול של 
הנושא.  וללמידת  לראיונות  סטודנטים 
סטודנטים לפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, 
היסטוריה תקשורת ומשפטים. כולם ללא 
יוצא מהכלל סיפרו על מעורבות המנחים 
ידי  על  לאיזונו  ובצורך  הנושא  בהגדרת 

הרחבתו להיבטים אחרים.
לסיכום אומר שכל עוד שלושת הגורמים 
פעולה  משתפים  המידע  על  האחראיים 
חטא  ממשיך.  וההשתקה  השתיקה  חטא 
הופך  דמוקרטית,  במדינה  השנים,  שעם 

אולי לחמור יותר מהמעשה עצמו. 

רק  לא  אלמגור,  דן  הוא  ומיוחד  יחיד 
וזמרה,  שירה  של  שופע  מעיין  בהיותו 

מסוגים  ספרותית  ויצירה 
גם  שהוא  בכך  אלא  שונים, 
החשובים  המתעדים  אחד 
השירה  של  בדורנו  ביותר 

והזמר הישראליים. 
רגיש  היה  נעוריו  מראשית 
הרוח  לתנודות  כסיסמוגרף 
ביטוי  לה  ונתן  הישראלית 
בהגיעו  והיום  ביצירותיו, 
מהוות  לגבורות,  לפרקו, 
צילום  ויצירותיו  שירתו 
הישראלית  ההיסטוריה  של 

בדורות האחרונים.
לוחמת  נפש  כבעל  ידוע  אלמגור  דן 
לכך  וביטוי  חברתיות,  לעוולות  הרגישה 
ניתן ביצירותיו. בצד התפעלותו מתופעות 
הישראלית  בחברה  להערצה  הראויות 
ובנופיה החברתיים, נשמעה לאורך השנים 
עוולות  על  מחאתו  גם  רועמים  בקולות 
זכינו  וכך  ושם,  פה  שנתגלו  חברתיות 
באהבתו  הלוחמנית.  מרוחו  ליהנות  אנו 
חיינו,  אורחות  את  נגוהות  באור  האיר 
ביטוי  ונתן  המכובדת  לתדמיתנו  תרם 
לצאת  גם  ידע  הצורך  ובעת  לרגשותינו, 

חוצץ נגד עוולות שפגעו בנו. 
מיוחד  לביטוי  באה  זו  הדדית  אהבה 
בקשריו עם עמותת 'אפיקים', 
שכמעט בכל גיליון של העיתון 
ויצירותיו.  מאמריו  הופיעו 
בשנת 2010 הוענק לו פרס שבזי 
ובאותה   ,2010 תש"ע,  לשנת 
הזדמנות הוענק לו גם הכינוי 
המכובד 'מורי אלמגורי', שהוא 

נושא אותו בגאווה.
הכלל  מן  יוצא  פעולה  שיתוף 
לבין  אלמגור  דן  בין  מתקיים 
הבא  בתמר',  'אעלה  עמותת 
לידי ביטוי, בהוצאה לאור של 
ספרים ויצירות הקשורות למורשת יהודי 
הוציא  השאר  בין  בארץ.  וחייהם  תימן 
"שושנת  הספר  את   ,2008 בשנת  לאור, 
 150 מתוך  שירים   90 נכללו  ובו  תימן", 
השירים שנכתבו על התימנים מאז עליית 
תקליטור  צורף  לספר  ב-1982.  תרמ"ב 

הכולל את השירים בביצועם המקורי.
ספרו  את  אלמגור  דן  לנו  העניק  עתה 
החדש "הצ'ופצ'יק של הקומקום", שהוא 
היסטוריה   - במינו  מיוחד  אופי  בעל 
 1500 כ-  היסטורית.  זמרה  או  מזומרת, 
זה  ובספר  בחייו,  אלמגור  כתב  פזמונים 

הצ'ופציק של הקומקום משירי דן אלמגור
מאת טוביה סולמי

ממיטב  מהם,  מאות  כשלוש  הוא  מביא 
הפזמונים שכתב. הם מהווים בעצם מעין 
עם  של  וחוויות  רגשות  תמונות,  אלבום 
אלמגור  שהרי  דורות,  כשני  במשך  שלם 

החל לכתוב את שיריו בהיותו ילד. 

ולנו  ישראל,  לעם  חג  הוא  הספר  הופעת 
מאות  שבין  משום  בחגיגה,  חשוב  חלק 
השירים  מן  רבים  גם  מופיעים  השירים 
"נולדתי  כמו  אלמגור,  דן  של  'התימניים' 
בראש העין" ו"זמורות יבשות" שמרטיטים 

כל לב.
מורי  לך,  ותודה  אלמגור,  דן  לחי,  כה 

אלמגורי. 

2010 - אלמגור מקבל פרס שבזי מידי 
ר' יוסף דחוח-הלוי, יצחק אוחיון, ראש 

עיריית פ"ת וטוביה סולמי.
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אצטט מדבריה של אימי "כול וואחד יבכי 
על המו" ותרגום חופשי "כל אחד בוכה על 
צערו". אני מבקשת לשתף אתכם בסיבה 

לצערי, בטעם לכאב שבי.
בסרט "בדרך חד סטרית" צפיתי בעדויות 
מאומצים,  ילדים  הורים,  של  מצמררות 
ואחרים  סוכנות  עובדי  אחיות,  רופאים, 
או  תימניה  להיות  צריכה  אינני  וכאבתי. 
הרקע  את  להכיר  צריכה  ואנני  מזרחית, 
של  והפוליטי  הסוציולוגי  ההיסטורי, 
איני  לי.  שיכאב  כדי  תימן,  ילדי  פרשת 
צריכה להיות אישה או אימא כדי לכאוב 
איני  נעלם.  שילדה  אם  של  כאבה  את 
צריכה להיות יהודייה מאמינה, כדי לחוש 
של  ילדים  חטיפת  כלפי  עמוק  צער  את 
בני עדה המזוהה אתנית על-ידי הגמוניה 
לכאוב  כדי  אדם  להיות  די  דומיננטית. 
ולצאת נגד התפיסה המעוותת, המייצרת 
המצדיקה  וגזעיות,  אתניות  היררכיות 

גזילת ילדים מהוריהם.
עשרות  במהלך  עדים  היינו  באוסטרליה, 
המאה  של  השישים  שנות  עד  שנים, 
העשרים, לחטיפת ילדי האבורג'ינים בידי 
האוסטרלים "הלבנים". בסופו של מאבק 
היו  כי מעשיהם  הכירו השלטונות  מייגע 
את  ופיצו  אדם  זכויות  של  בוטה  הפרה 
משפחות החטופים. בישראל, לעומת זאת, 
הפצע עדיין פתוח ומדמם, והפשע שבוצע 

דורש טיפול והכרה מידיים.
אחד  נמשיך.  ובכאב  עסקינן  בכאב 
הדברים המרכזים הכואבים בפרשת ילדי 
אליה.  המתלווה  השתיקה  הוא  תימן 
השתיקה, ההשתקה וההכחשה של גורמים 
ממסדיים ומשפטיים, שבאמצעות הקמת 
מסדר  הנושא  את  להסיר  הצליחו  ועדות 
,חזור  לנו  הסבירו  הם  הציבורי.  היום 
והסבר, שאין די עדויות להוכחת הטענות 
שמספר  הייתכן  הילדים.  חטיפת  לגבי 
וגורמים רבים כל כך,  כה רב של אנשים 
הילדים,  לחטיפת  בעבותים  הקשורים 

מדמיינים מליבם את אשר אירע?! 
הסיקור התקשורתי הוא חלק בלתי נפרד 

מהבעיה, בהציגו את הפרשה כ"מדומיינת" 
שתכליתו  אקטיבי,  שיח  כל  ביטלו  וכך 
כמו  חברתיים.  ושינויים  פעולות  ליצור 
כן, העמימות והערפול שגורמים מוסדיים 
הפרשה  סביב  מייצרים  ותקשורתיים 
יוצרים סימני שאלה אצל חלקים בחברה 
הישראלית אשר אינם בטוחים באמיתות 
ושנויה  פתוחה  נשארת  וכך  הפרשה, 

במחלוקת. 
מנותק  אירוע  אינה  תימן  ילדי  פרשת 
מבחינה סוציולוגית והיסטורית מן החברה 
המדינה,  הקמת  בתקופת  הישראלית 
מנותק מתהליכים  אינו  בפרשה  והטיפול 
הישראלית  בחברה  נוספים  חברתיים 
שלפרשה  מכיוון  כיום.  גם  המתרחשים 
והיא  והיסטוריים  סוציולוגיים  הקשרים 
הוא  האתגר  הישראלית,  בחברה  נטועה 
יחסי  ולאתר את  למקמה בהקשר הראוי 
בתוכה.  הפועלים  הכוח  ויחסי  הגומלין 
כדי  כחברה  לנו  לתרום  עשויה  כזו  הבנה 
לא  אחרות  בתצורות  דומות  שתופעות 

תשננה כיום. 
במטרה  כי  העידו  מאתיופיה  עולות 
זריקות  קיבלו  הן  הילודה,  את  לצמצם 
הריון.  למניעת  זריקות  דפו-פרוורה, 
ממדינות  לנשים  ניתנות  אלה  זריקות 
אפריקה ולנשים בעלות מוגבלות שכלית, 
דיין  אחראיות  אינן  הן  כי  תפיסה  מתוך 
תפיסה  של  המחשה  זו  חייהן.  לניהול 
אינן  עדיין  שהשלכותיה  פטרנליסטית 
ברורות וייתכן כי עוד מספר שנים נצר על 

האיוולת ביום עיון באקדמיה.
לשאול את  צריכים  אחת השאלות שאנו 
עצמנו בפרשת ילדי תימן, האם אנו כחברה 
בשלים כיום להגיע להכרה בעוול שנעשה? 
ישראל  מדינת  מצד  האחריות  לקיחת 
תוביל להתקדמות בתהליך לקראת תיקון 
להתבטא  חייבת  בעוול  ההכרה  המעוות. 
בחרטה עמוקה, פומבית, כתובה מוצהרת 
לבוא  צריכה  היא  כן  כמו  בצידה.  ופיצוי 
לידי ביטוי: בלימוד פרשת החטיפה בבתי 
הספר כחלק מתוכנית הלימודים ובעידוד 

המחקר האקדמי בנושא זה, היות שהיא 
אחת מהנרטיבים של החברה הישראלית 

היוצר אתניות מובנת.
אחריות  לקחת  לכולנו  קוראת  אני 
ולהילחם בגזענות בכל צורותיה המגוונות 
לא  נוספות  שקבוצות  כדי  והמומצאות, 
את  ומאמצת  מחזקת  כן  כמו  תפגענה. 
בקשתה של דר' טובה גמליאל, שנאמרה 
להצטרף  לכולנו  וקוראת  הכנס,  בראשית 
לקידום  החברתית,  ברשת  לפורומים 

פעולות חברתיות הנוגעות לפרשה.
יש לתת את הדעת למחילה שתוענק ביום 
שאחרי לאלו שיודו בעוול שביצעו בפרשת 
ילדי תימן. אצטט מדבריו של הרב אליעזר 
פאפו שחי במאה התשע עשרה בקושטא, 
"...וישראל  המחילה  של  חשיבותה  על 
ובוודאי  רחמנים,  והם  הם,  קדושים 
ממנו  לשאול  הישראלי  אחיו  שבבוא 
ותכף  אכזרי,  המוחל  יהיה  לא  מחילה, 
יתרצה למחול לו מחילה גמורה, כדי שלא 

ייענש בסיבתו". 
הכנס  ליוזמת  מיוחדת  תודה  לסיכום, 
פרשיה  שהעלתה  גמליאל  טובה  דר' 
למודעות  הנשייה  מתהום  זו  כואבת 
צעירים  שסטודנטים  ותקווה  הציבור, 
תודה  כן  כמו  הנושא.  בחקירת  ימשיכו 
מעומק הלב לפרופ' אפרים תבורי, שנפלה 
תלמידיו,  על  להימנות  הזכות  בחלקי 
ולאנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  ולמחלקה 
הוא  שבראשה  בר-אילן  באוניברסיטת 
ללא  התומכת,  פתוחה,  מחלקה  עומד. 
סייג, במחקר אקדמי ובימי עיון, העוסקים 
יישר  במחלוקת.  השנויים  בנושאים  גם 

כוח!!!
8 בינואר 2013, אוניברסיטת בר-אילן

ותרבותיים  משפטיים  היבטים  תימן:  ילדי  פרשת 
דברי סיכום ליום העיון: כאב, הכרה ומחילה

מאת גלית ברקת-דניאלי
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המאכל  מפירות  אחד  הינו  עץ  תפוח 
למשפחת  שייך  הוא  בעולם.  הנפוצים 
שהם  מינים,   35  -  30 המונה  הוורדיים 
עצים נמוכים או שיחים נשירים. התפוח 
 Malus( תרבותי  תפוח  מכונה  הנפוץ 
 Malus הבר  במין  ומקורו   ,)domestica
ניתן  אסיה.  ממרכז  המגיע   sylvestris
בדרום  בהרים  הבר  תפוח  את  למצוא 
בטג'יקיסטן  בקירגיזסטן,  קזחסטן, 
התפוח  עצי  בסין.   Xinjiang ובמחוז 
גדלים במגוון רחב של קרקעות עם רמת 
מפני  להגנה  זקוקים  שונה, הם  חומציות 
רוח ולאקלים קריר. הוא ככל הנראה אחד 
העצים הראשונים שבויתו על ידי האדם.1 
בשנת 2002 תפוקת התפוחים בעולם היתה 
45 מיליון טונות, כמחצית מהתוצרת הגיעה 
זנים  מ-7500  יותר  קיימים  כיום  מסין. 
מזה  זה  השונים  תפוחים מתורבתים  של 
בצבע, בטעם, במרקם, בצורה, בעמידותם 
למחלות ובאורך חיי המדף. בצפון אמריקה 
נפוצים תפוחים מתוקים חמצמצים בעוד 
במיוחד.  מתוקים  התפוחים  שבאסיה 
בישראל מגדלים כבר אלפי שנים תפוחים 
סטארקינג  ענה,  הם:  המובילים  והזנים 
)חרמון(, גאלה, גרני סמית, זהב ודלישס. 
חודשי  בכל  לשיווק  מאוחסנים  חלקם 
מיצים,  לייצור  משמשים  וחלקם  החורף, 
שילוב  חריפים.  ומשקאות  ריבות  חומץ, 
של תפוח דלישס אדום ותפוח רולס גנט 
ובעל  ויפן,  בסין  מסחרי  באופן  מגודל 
הזנים  קירור.  ללא  גם  ארוכים  מדף  חיי 

הנפוצים של התפוחים הם: 
אדום,  תפוח   -  red delicious דלישס, 
בעולם, טעמו מתוק,  ביותר  כיום הנמכר 
ועליה  אדומה  קליפתו  יחסית,  רך  בשרו 
פסים ארגמניים, עם חמש נקודות בולטות 
להכלאות. כזן  משמש  התפוח   בתחתיתו. 

1 נגה הראובני מזהה את התפוח המקראי עם העץ 

זה  שם  הערבים(,  בפי  )זערור  עוזרר  כיום  הנקרא 
מוכר מהמשנה ופירושו קטן. נראה שעם הגעתו של 
עקב  גדול  זה תפוח  נקרא  כיום תפוח  הפרי הקרוי 
בצורת  והן  הפרי  בצורת  הן  לעוזרר  הרב  דמיונו 
העץ ואילו העוזרר נקרא תפוח קטן. עם הזמן נפלה 
המילה תפוח משמו של העוזרר ונפלה המילה גדול 

משמו של התפוח.

גרני סמית, granny smith - תפוח ירוק 
בגוון חזק, טעמו חמוץ מתוק, בשרו קשה 
חלקה  לרוב  ופריכה  מבריקה  וקליפתו 
 ולעיתים מנוקדת בכתמים ירוקים כהים.

כתמים  עם  אדום  תפוח   -  gala גאלה, 
צהובים, מתוק ובינוני בגודלו. בשרו רך ונוטה 
לקמחיות, קליפתו מעט מחוספסת ולעתים 
 זרועה נקודות. ידוע גם בשם תפוח דבש.

 -  Grand Alexander אלכסנדר,  גרנד 
המשתלבים  בכתמים  אדום-ירוק,  תפוח 
מאוד.  גדול  מתוק,  טעם  באלו.  אלו 
באפיה.  מתפורר  אינו  בצרפת.   מקורו 
אדום  תפוח   -  Jonathan יונתן, 
קליפה  בגודלו.  בינוני  קטן  צהוב, 
חמצמץ. מתוק  טעמו  וקשה,   חלקה 

אדום,  תפוח   -  Orleans אורליאנס, 
בשווקים  מאשר  יותר  בארץ  שנפוץ  זן 
עדינה. מתיקות  ובעל  גדול   העולמיים. 

ענה, Anna - זן שפותח בישראל, מגדלים 
רמלה.  ליד  הארץ  מרכז  במטעים   אותו 
פוג'י, Fuji - תפוח אדום, גדול מאוד בעל 
 קליפה חלקה עם פסים בגווני אדום בהיר. 

התפוח מזווית תרבותית
רבים מחשיבים את התפוח כפרי האסור 
בספר  העדן.  בגן  וחווה  אדם  מסיפור 
אלוהים  יהוה  "ויצמח  מסופר:  בראשית 
וטוב  למראה  נחמד  עץ  כל  האדמה  מן 
למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת 
סוג  את  מציין  אינו  המקרא  ורע".  טוב 
העץ והפרי. חז"ל מציעים חמש השערות 
לזיהויו: אגוז, תאנה, חיטה, גפן ואתרוג.2 
תורגם  כאשר  לספירה,  הרביעית  במאה 
"התפוח"  זוהה  הלטינית  לשפה  התנ"ך 
תרגום  בשל  וזאת  חוה  שאכלה  כפרי 
 )malum( "ַמאלום"  הלטינית  המילה 
ו"תפוח",  "רע"  פירושים:  שני  לה  אשר 
ולכן, בכל פעם שאנשים קראו בּלטינית על 
"עץ הדעת טוב ורע" הם חשבו מיד גם על 
תפוח. את הקשר שבין התפוח לעץ הדעת 
שתיארו  ציורים,  השנים  במהלך  חיזקו 
שהתפוח  בגלל  העדן.  בגן  שהתרחש  את 

תלמוד בבלי, מסכת ברכות מ ע"א. וכן בראשית   2

רבה, פרשה ט"ו פסקה ז'. 

תפוח - ערכו התרבותי וערכו התזונתי
מאת דר' אסתר קאפח

היה הפרי הנפוץ ביותר, השתמשו בו רוב 
הציירים כדי להמחיׁש את פרי עץ הדעת. 
כך הפך התפוח באופן סופי למזוהה עם עץ 
הדעת. יתכן אף שזיהוי של פרי עץ הדעת 
בסמיכות  נעוץ  התפוח  עם  'ידע'(  )שורש 
הוא  ש"תאווה  הפרי  אכילת  פרשת  בין 
"והאדם  לבין  ו(  ג  )בראשית  לעיניים" 
ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין" 

)בראשית ד א(. 
התפוח בתרבות היהודית נזכר שש פעמים 
הפרי  עצי  רשימת  בסוף  ומופיע  במקרא 
יב(  א  )יואל  ישראל  בארץ  החשובים 
כתפוחים"  אפך  "וריח  טוב,  ריח  וכבעל 
)שיר השירים, ז(. הוא מופיע חמש פעמים 
אחד"  תפוח  "מלך  למשל,  יישוב  כשם 
ימה"  הגבול  ילך  "מתפוח  יז(,  יב  )יהושע 
אדם  כשם  מופיע  התפוח  ח(.  יז  )יהושע 
פרטי בדברי הימים א, פרק ב, פסוק מג. 
יוסף  הרב  של  המשנה  צמחי  במחברת 
]התפוחים[  "אלתפאח  כי  נכתב  קאפח 
הרבה"3  למינים  נחלק  ידוע  עץ  פרי 
המחקרים האחרונים מורים שהתפוח גדל 
בארץ ישראל הקדומה. בתקופת המקרא 
גידולו היה מוגבל, והוא התרחב בתרבות 
בתקופות  התיכון  הים  באגן  החקלאית 
ארץ  הייתה  הביניים  בימי  הקלאסיות. 
ישראל מפורסמת בתפוחיה המשובחים.4 

תפקיד חשוב יש לתפוחים ברוב תרבויות 
העולם. יובאו להלן דוגמאות אחדות:

בראש השנה מקובל לאכול תפוח בדבש   •
- "שתהיה שנה מתוקה כדבש".5

העיר ניו יורק בארצות הברית מכונה   •
."The big apple" ,"התפוח הגדול"

פאי תפוחים הוא סמל לאמריקאיות   •
 As American as apple" ויש אמרה

"pie
'אפל'  המחשבים  חברת  של  שמה   •

משמעו תפוח. 
נענש  שוויצרי,  עם  גיבור  טל,  ויליאם   •
על ידי הכובשים האוסטרים של חבל 

3  ראו למשל תרומות י, ב.

4  זהר עמר, ארבעת המינים, נוה-צוף, תש"ע, עמ' 39. 

5  קהילת בני תימן לא נהגה לאכול תפוח בדבש 

קאפח,  יוסף  הרב  של  בספרו  המובא  פי  על  בר"ה 
הליכות תימן, עמ' 12. 
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לפגוע בחץ בתפוח  ארצו בכך שנאלץ 
אשר היה מונח על ראשו של בנו. הוא 

הצליח במשימה בירית חץ אחת. 
הוכחת  בסיפור  לכוכב  הופך  התפוח   •
ניוטון,  אייזיק  ידי  על  המשיכה  כוח 
נופל  אינו  כי התפוח  שהגיע למסקנה 

רחוק מהעץ. 
מקומו  את  מוצא  התפוח  כיום,   •
הישראלי.  והזמר  השירה  באמנות 
כדוגמא אציין את השיר 'התרוששות' 
"מעצי  סולמי:  טוביה  המשורר  של 
העדן קטפתי / תפוח ואתבושש / על 

בשת הגו / לא על ערות הנפש...".6

התפוח מזווית תזונתית ובריאותית
אולם  ואהוב,  מקובל  פרי  הינו  התפוח 
במהלך השנים השתנתה תדמיתו. מהפרי 
הבריא  לפרי  הפך  הוא  והמרהיב  הנחשק 
והמזין. את השינוי התדמיתי הזה אפשר 
לראות גם בסיפורים בהם מוזכר התפוח 
ובאמרות הקשורות אליו. אם פעם היתה 
 ,He is a bad apple אנגלית:  אמרה 
יותר  הבאה לתאר טיפוס שלילי, מאוחר 
 The apple of my :נוצרה אמרה אחרת

eye, שמתארת אדם יקר ואהוב. 
המזינים  הפירות  כאחד  ידוע  התפוח 
נערכים  העולם  ברחבי  ביותר.  והבריאים 
מחקרים מדעיים חשובים סביב סגולותיו 
הראשון  הרופא  היפוקרטס,  התפוח.  של 
עץ  תפוח  אכילת  על  המליץ  בהיסטוריה, 
עץ  ותפוח  עיכול  לבעיות  כתרופה  מתוק 
והתעלפויות  עצירות  של  לבעיות  חמוץ 
הספר  בבית  הביניים  בימי  תכופות. 
שהתפוח  לימדו  סלרנו  בעיר  לרפואה 
טוב לפעולת מעיים סדירה, עוזר לטיפול 
סדירה  לפעולה  ותורם  נשימה  בבעיות 
המאה  העצבים. בתחילת  מערכת  של 
 An apple a ה-20  נהגו לומר בארה"ב: 
day keeps the doctor away. ובתרגום 
חופשי, תפוח עץ אחד ביום ירחיק מעליך 

את הרופא. 

מהו הערך התזונתי של התפוח?7
תפוח עץ מכיל ב - 100 גרם: 52 קלוריות, 
מ"ג   14 שומן,  מ"ג   0.2 מים,  גרם   86
תזונתיים.  סיבים  מ"ג   0.77 פחמימות, 
הוצאת  שירים,  גשם,  בטרם  סולמי,  טוביה   6

אפיקים, 1978. 
המזונות,  של  התזונתי  ערכם  אילני,  יעקב   7

מהדורה שביעית.

 C ,5.3 ויטמין  מ"ג   5.7 מ"ג אשלגן,   119
מק"ג ויטמין A. בקליפת התפוח נמצאים 
2/3 מכמות הסיבים התזונתיים של הפרי 
לפני האכילה.  אותו  לקלף  כדאי  לא  לכן 
כמות  יש  התפוח  של  ובליבה  בקליפה 
ריבה  רוקחים  כאשר  לכן  גדולה  פקטין 
טוב להוסיף אותם. התפוח פולט אתילן - 
חומר העוזר להבשלת פירות אחרים כמו 
לנו  יש  אם  לכן  קיווי,  או  מנגו  אבוקדו, 
פרי שאנו רוצים בהבשלתו המהירה כדאי 
להכניס לשקית ניר עם תפוח עץ. אם אין 
ארוחה  אחרי  שיניים  לצחצח  אפשרות 

אכילת תפוח תטהר את הפה. 

מהי התועלת הבריאותית של התפוח?8 
פיטוכימיקליים  מכילים  התפוחים 
ואפיקטכין,  קווארצטין  ביניהם  חשובים, 
אשר בניסויי מבחנה הראו השפעה קטלנית 
משמשים  הם  כן,  כמו  סרטן.  תאי  על 

8  ראו אתר גאמנון צמחים.

פיטוכימיקליים  אוקסידנטים.  כאנטי 
בחיות  החיים  להארכת  גרמו  תפוח  של 
מלחלח  חום,  מטהר  התפוח  מעבדה. 
מוריד  גוף,  בנוזלי  ומזין  הריאות  את 
תאבון.  ומשפר  רעלים  מנקה  כולסטרול, 
לתפוח  ואיזון  ניקוי  של  תכונות  מלבד 
תפוח  ודם.  אנרגיה  חיזוק  של  תכונות 
מהווה אחד המקורות העיקריים לפקטין 
במיוחד  עוזר  סיב מסיס במים. פקטין   -
ממערכת  מזיקים  חומרים  להרחיק 
במעיים.  חלבונים  קלקול  ומונע  העיכול 
כמו  חמצון  נוגדי  חומרים  מכיל  התפוח 
חיידקים  הקוטלת  טרטר  חומצת  גם 
וחשובה בטיפול במחלות הנובעות מעודף 
דלקת  קיבה,  קלקול  גרון,  )כאב  חומצה 
בשלמותו,  עץ  תפוח  אכילת  פרקים(. 
חמצון  במניעת  מסייעת  הקליפה,  כולל 
הכולסטרול "הרע" )LDL(. צמצום חמצון 
היווצרות  מקטין  "הרע"  הכולסטרול 
העורקים.  להסתיידות  הגורם   רובד 

הנצחה על שם שרה לוי-תנאי בכיכר 2407
בשכונת נופי ים בתל אביב

)רח' שרגא פרידמן-רח' שמואל תמיר(

כיכר ָׂשָרה לֵוִי-ַּתּנַאי - תר"ע-תשס"ה/2005-1910
מחלוצות המחול בארץ מייסדת תיאטרון המחול ענבל וכלת פרס ישראל

Sara Levi-Tannay Square -  دوارسرالِڤي-تناي
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מצנעא לציון: נגיעות היסטוריות במכתב 
של הרב עמרם קורח

מאת פרופ' אהרן גימאני
הראשי  הרב  קורח,  יחיא  בן  עמרם  הרב 
שלח  בגלותם,  תימן  יהודי  של  האחרון 
בתאריך ל' בשבט תרצ"ח )1.2.1938( מכתב 
מצנעא לארץ ישראל למּכרֹו ר' סעדיה יוסף 
נחום הלוי. במכתבו נגע הרב קורח בכמה 
נוסח  בתימן.  היהודים  מתולדות  פרשיות 
כן אדון  לפני  יובא כאן בהמשך;  המכתב 

בקצרה בכמה נושאים העולים במכתב. 
חיבורי רס"ג - בתחילת המכתב מתעניין 
הרב קורח בחיבורי רב סעדיה גאון )רס"ג(. 
במקום אחר פרסמתי שני מכתבים ששלח 
ר'  הנזכר  למכרו  ההיא  בשנה  קורח  הרב 
סעדיה יוסף נחום הלוי ותוכנם התעניינות 
עולה  ומהם  ובחיבוריו,  רס"ג  בתורת 
שהוא קיבל מממכרו אחדים מן הספרים 
את  קורח  הרב  חיבר  זה  בנושא  שביקש.1 
ספרי  את  הכולל  שלום",  "נוה  פירוש 
ישעיה,  והספרים  מגילות,  חמש  התורה, 
זה  בפירוש  ודניאל.2  איוב  משלי,  תהלים, 
הוא ביאר נוסחאות בתפסיר רס"ג, פענח 
את פירושיו ללשון המקרא וציין מפרשים 
המבארים כדעת רס"ג, וכן השווה בין דברי 
רס"ג המובאים במקומות שונים בחיבוריו 

שהגיעו לידיו.
רשימותיו של ר' חיים חבשוש - ר' חיים 
בשנת  ונפטר   )1833( תקצ"ג  בשנת  נולד 

של  בעולמם  סעדיה  "רב  גימאני,  א'  ראה   1

ומדע,  תורה  לענייני  עת  כתב  בד"ד:  תימן",  בני 
אוניברסיטת בר-אילן, 6 )תשנ"ח(, עמ' 56-39.

בשתי  נדפס  התורה  על  שלום"  "נוה  הפירוש   2

מהדורות: בתוך ספר כתר התורה, התאג' הגדול, עם 
ירושלים  חסיד,  י'  ע"י  לאור  יצא  פרושים,  חמשים 
השלם  התאג'   - שמעון  חזון   - תורה  כתר  תש"ל; 
ברק  בני  צאלח,  ש'  הרב  מהדורת  תימן,  כמנהג 
נדפס  מגילות  שלוש  על  הפירוש  תשנ"ו-תשס"ב. 
בתוך תכלאל עץ חיים מהדורת ש' צאלח, ירושלים 
סוף  שם,  אסתר,  מגילת  על  ב.  חלק  בסוף  תשל"ט, 
חלק ג. על מגילת איכה, שם, בסדר ערבית של תשעה 
באב. הפירוש נקרא על שם סבו, כפי לשונו בסיום 
ההקדמה )שם, בראשית, עמ' ה(: "ולזכר שם צדיק 
זקני כמה"ר שלום בן סעדיה זצ"ל, ספר זה קראתיו 
ירום  נוהו  ועל  תחסה  נפשו  שדי  בצל  שלום',  'נוה 
נכדו  של  דבריו  גם  ראה  והשלום".  החיים  ויתנשא 
הרב שלמה קורח, "מבוא ותולדות רבי עמרם קורח", 
בתוך: דיואן חפץ חיים - שירי ר' שלום שבזי, יו"ל 

ע"י ש' מקיטון, ירושלים תשכ"ו, עמ' 4.

קורות  על  רשימותיו  את   .)1899( תרנ"ט 
אגב  כבדרך  כותב  היה  בתימן  היהודים 
היה  הדפים  ואת  בקומו,  או  השינה  לפני 
הרב  עליו.3  שישן  למזרון  מתחת  שם 
במכתבו  כתב  אליו,  מקורב  שהיה  קורח, 
המובא להלן, כי לאחר פטירתו הוא אסף 
האירועים  אחד.  קובץ  לכדי  הדפים  את 
הנזכרים בקובץ כוללים מאורעות רחוקים 
ללא  בתימן  היהודים  בתולדות  וקרובים 
הרב  כתב  זה  חיבור  על  היסטורי.  רצף 
חבשוש  בידיעת  שהיה  "מה  קורח:  עמרם 
ממצב היהודים בתימן, כתב בשפת הקדש 
הליכות  קראו  עצמו,  בפני  קטן  קובץ 
להבחין  יש  חבשוש  של  בחיבורו  תמא".4 
שכתבם  לתקופתו,  שקדמו  מאורעות  בין 
עֵד  ובין אחרים שהיה  על סמך השמועה, 
להם, והם מדויקים. בעניין זה כתב הרב 
וקורות  ספורים  חיבר  "עוד  קורח:  עמרם 
מקוטעים, ואין לתפוש עליו באיזה קורות 
מלפני  ראשונים  בדורות  שהיו  וספורים 
והמתקת  בהשערה  היו  כי  מוזע',  'גלות 
שבפי  ומשלים  הגדות  יסוד  על  דברים 
כתב  אומדנות  פי[  ]ועל  ועפ"י  ההמון, 
יחוסים תאריכים ושמות מלכים. ורק מה 
שכתב מקורות היהודים בזמנו או בסמוך 
התפרסם  זה  חיבור  בדיוק".5  היה  הכל 
פי העתקות  יוסף קאפח, על  ידי הרב  על 
נוספות שנעשו מן החיבור, תחת הכותרת 
"קורות ישראל בתימן לר' חיים חבשוש".6 
שכתב  בהקדמה  קאפח,  יוסף  הרב  דברי  ראה   3

חבשוש",  חיים  לר'  בתימן  ישראל  "קורות  לחבור 
ירושלים תשמ"א, עמ' 697. על כתיבתו  ב,  כתבים, 
הלוי  יוסף  עם  מסעו  קורות  את  חבשוש  חיים  של 
כתב הרב עמרם קורח במכתבו מצנעא לפרופ' שלמה 
דב גויטיין בתאריך כ"ג באלול תרצ"ח )19 בספטמבר 
1939(: "גם כשהחל לחבר ספר זה, היה לוקח פסת 
או  מרובעת  ארוכה,  או  רחבה  לו,  תזדמן  אשר  ניר 
בעלת קרנות, וכותב עליה בעט עופרת, ודוקא בזמן 
מסעות  חבשוש,  )ח'  וסופו"  הלילה  בתחילת  הפנוי 
תשמ"ג,  ירושלים  גויטיין,  ש"ד  מהדורת  חבשוש, 

מבוא, עמ' כו(.
ראה במכתבו של הרב קורח לש"ד גויטיין, שם,   4

עמ' כז.
הרב ע' קורח, סערת תימן, ירושלים תשי"ד, עמ' נג.  5

חיים  לר'  בתימן  ישראל  "קורות  ראה   6

יש   .737-697 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  חבשוש" 

של  השנייה  במחצית   - בתימן  משיחים 
המאה ה-19 פעלו בתימן שלושה משיחים: 
ַחיל הראשון, שכר כחיל השני ויוסף  ֻשּכְר כֻּ
קורח  הרב  הזכיר  במכתבו  עבדאללה.7 
עליהם  כתב  ובספרו  פועלם,  את  בקצרה 
בין  פעל  הראשון  כחיל  שכר  בהרחבה.8 
השנים תרי"ט-תרכ"ג )1863-1859(, ונודע 
בעיר  החל  הוא  פועלו  את  בחסידותו. 
בית  מיישובו  בה  להתגורר  שעבר  צנעא, 
רדם, וממנה יצא לקהילות נוספות במרכז 
תימן. את מותו הוא מצא בידי קנאי דת 
האמאם,  שליחי  היו  שאולי  מוסלמים, 
אטיאל  בהר  והרגוהו  אחריו  חיפשו  אשר 
הסמוך לכפר בני ג'אבר, ואת ראשו הביאו 

לצנעא.9 
לאחר כחמש שנים הופיע שכר כחיל השני, 
1875-( תרכ"ח-תרל"ה  השנים  בין  ופעל 
1868(. הוא טען שהוא שכר כחיל שנהרג, 
לפעול  החל  הוא  לתחייה.  קם  ועתה 
בקהילת תנעם שבמרכז תימן, אבל בניגוד 
נהג  ולא  תורה  בן  היה  לא  הוא  לקודמו 
ערב  "מלחמות שבטי  להעיר שהפרק האחרון, 
 ,)737-734 עמ'  )שם,  בתורכים בשנת תרס"ה" 
חיים  שר'  משום  הנזכר,  לחיבור  שייך  אינו 
תרנ"ט  בשנת  קודם,  שנים  שש  נפטר  חבשוש 
רצהבי,  י'  פרופ'  של  הערתו  גם  ראה   .)1899(
"במצור ובמצוק )לפרשת הרעב האחרון בשנים 
תרס"ג-תרס"ה(", בואי תימן: מחקרים ותעודות 
יהודי תימן, בעריכת הנ"ל, תל אביב  בתרבות 

תשכ"ז, עמ' 68, הערה 12.
ומשיחים,  משיחיות  עראקי-קלורמן,  ב"צ  ראה   7

 Bat-Zion Eraqi;115-77 עמ'  תשנ"ה,  אביב  תל 
 Klorman, ”Muslim Supporters of Jewish
 Messiahs in Yemen”, Middle Eastern
 Studies, 29 )1993(, pp. 718-722; A. Gaimani,
 “The Messianism of Shukr Kuhayl II: Two
 New Letters”, Jewish Quarterly Review 92
)שני  כחיל  "שכר  יערי,  א'   ;)2002( pp. 347-358
צדוק  וא'  ישעיהו  י'  בתוך  בתימן(",  שקר  משיחי 
עמ'  תש"ה,  אביב  תל  תימן,  שבות  קובץ  )עורכים(, 
148-124; י' ניני, תימן וציון: הרקע המדיני החברתי 
והרוחני לעליות הראשונות מתימן, ירושלים תשמ"ב, 

עמ' 155-144.
הרב קורח, סערת תימן )לעיל הערה 5(, עמ'   8

לו-לט, נג-נה.
שם, עמ' לז. על הר אטיאל ראה אבראהים אחמד   9

אלמקחפי, מעג'ם אלמדן ואלקבאיל אלימניה, צנעא 
1985, עמ' 79, 265.
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בחסידות, ואף חי חיי מותרות. שמעֹו נודע 
גם מחוץ לתימן בגלל איגרותיו שבהן הוא 
קרא לתשובה, ומטרתן הייתה גיוס כספים 
להמשך פעילותו. כדי למנוע את האנשים 
מללכת אחריו שלח הרב יעקב ספיר לחכמי 
צנעא איגרת בשם "איגרת תימן השנית".10 
תרל"ה  בשנת  נפסקה  המשיחית  פעילותו 
ידי  על  לאסתנבול  הגלייתו  עם   )1875(
כבשו   )1872( תרל"ב  שבשנת  התורכים, 
כעבור  תימן.  ממרכז  וחלקים  צנעא  את 
זמן קצר הוא הוחזר לצנעא, ושהה בה עד 
תרל"ח  או   )1877( תרל"ז  בשנת  פטירתו 

11.)1878(
 ,)1888( תרמ"ח  בשנת  שנים,  עשר  כעבור 
מאחת  עבדאללה  יוסף  לצנעא  הגיע 
הקהילות בתימן והחל את פעולתו כמבשר 
המשיח בצנעא ובקהילות נוספות בתימן. 
הרב עמרם קורח והרב חיים חבשוש היו 
וגרמו  לפעולותיו,  הבולטים  מהמתנגדים 
התורכים  השלטונות  בקרב  פועלם  דרך 

לסילוקו מצנעא בשנת תרנ"ה )1895(.12 
הנזכרים המפורסם שבהם  בין המשיחים 
כתב  פטירתו  ועל  השני,  כחיל  שכר  הוא 
הרב עמרם קורח: "אני כשהייתי כבן שש 
כבן שבע בצאתי לעת ערב מבית הספר של 
הר"ר ]הרב רבי[ חיים קרח ראיתי מטתו 
עוברת והמלוים אותה כמו עשרה אנשים. 
התינוקות תלמידי בית הספר היו רוקדים 
אלמשיח!13  'מאת  ואומרים:  מיטתו  אחר 

מאת אלמשיח!'"14 

נוסח המכתב15
יום ג' ל' שבט צ"ח.16

למע']לת[ ידי"ן ]ידיד נפשי[ יקיר לי הר']ב[ 
סעדיה יוסף נחום הלוי הי"ו ]ה' ישמרהו 

ויחיהו[.
אחדש"ו ]אחר דרישת שלומו וטובתו[ וכו', 
הרב י' ספיר, אגרת תימן השנית, ווילנא תרל"ג.   10

הרב יעקב ספיר הכיר היטב את יהודי תימן במסעו 
תימן  "איגרת  בשם   .)1859( תרי"ט  בשנת  לתימן 
הרמב"ם  ששלח  תימן"  "איגרת  מהדהדת  השנית" 

לתימן בנסיבות דומות.
הרב קורח, סערת תימן )לעיל הערה 5(, עמ' לח.  11

ישראל  קורות  חבשוש,  נג-נה;  עמ'  שם,   12

בתימן )לעיל הערה 3(, עמ' 732-729.
תרגום: מת המשיח.  13

עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  תימן  סערת  קורח,  הרב   14

לח.
י"ל נחום, מפעל חשיפת גנזי תימן, חולון.  15

הקיצור   .)1938 בפברואר   1( תרצ"ח  שנת   16

בכתיבת השנה נבע כנראה מרצון הכותב להשתמש 
בלשון נקייה.

נשמע  כי  עד  נדף  צבי  שבתי  משיחות 
באזניהם קול מבשר, והם האמינו כי הגיע 
אצל  דברים  פלטו  ומפיהם  גאלתם,24  עת 
ובחמה,  באף  רדפום  והם  שכניהם  הגוים 
דינו  הוציאו  בזמנו  הגדול  הרב  ואת 
להריגה25 וכו'. ה( סיפור גלות מוזע סבותיה 
ז"ל  ו( צמיחת אלאסטא  ופרטי קורותיה. 
וכו'.  ישראל26  לטובת  ומפעלותיו הטובים 
)כל אלו הפרקים הם באריכות משלבים27 

במעשיות מפלוני ופלוני(. 
חבשוש  האחים  אצל  שתלך  רוצה  אני 
ותראה הפתקאות שאצלם אולי יש בהם 
מאורעות ימי משיחות )כרש(28 שכר כחיל 
יהיו  לא  ואם  הזמן.  ממאורעות  וזולתן 
בודאי  הנז']כרים[,  הפרקים  מעין  אלא 
הכולל  שאספתי  בקובץ  הכל  נכלל  שכבר 

ל"ב עמודים. 
בית  מולדתו  >עיר  )כרש(,  דבר[  ]על  ע"ד 
רדם<,29 הגיע לידי אגרת בכתב ידו. מדבריו 

בחלקים  קצר  זמן  ושלט  בתורכים  שנלחם  אלדין, 
נרחבים בתימן. ראה חבשוש, קורות ישראל בתימן 
)לעיל הערה 3(, עמ' 701-700; עבד אלואסע אלואסעי, 
תאריך אלימן, קהיר 1928, עמ' 51. בן התקופה ר' 
השכ"ח  "בשנת  זו:  שנה  על  כתב  אלצ'אהרי  זכריה 
]1568[ חנות אל אם קפץ באף רחמיו ]תהלים עז, י[, 
לשארית נחלתו ועמיו, בשנה ההיא גבר הישמעאלי 
]=המוסלמים[, על עם גמר ]=התורכים[ והכה אותם 
אלצ'אהרי,  זכריה  לר'  המוסר  ספר  ראה  בשלי". 
עמ'  הקדמה,  תשכ"ה,  ירושלים  רצהבי,  י'  מהדורת 
אלצ'אהרי  דברי  את  הביא  קורח  עמרם  הרב   .51
הנ"ל והעיר: "ומלשונו זה לא נבין באיזה נצחון גבר 
הישמעאלי, שהרי נמשכה מלכות התרכים עוד לערך 
הערה  ]לעיל  תימן  סערת  קורח,  )הרב  שנה"  ששים 
5[, עמ' ה(. גירוש התורכים מתימן היה בשנת שפ"ט 
)1629(, כמבואר בהערה הקודמת. ראה גם חבשוש, 

שם, עמ' 703-702.
דרכו של הרב עמרם קורח לכתוב בכתיב חסר,   24

זה ראה מה שכתב  נהג כך. בעניין  זה  וגם במכתב 
שמעון גרידי בהקדמתו לספרו של הרב קורח, שם, 

עמ' 16. 
חבשוש,  ראה  אלגמאל.  סלימאן  לרב  הכוונה   25

קורות ישראל בתימן )לעיל הערה 3(, עמ' 713-711.
בכינויו  המוכר  עראקי,  שלום  לר'  הכוונה   26

אלאוסטא )=האומן(. שם, עמ' 722-718. ראה גם א' 
גימאני, "מקורות חדשים לפועלו של ר' שלום עראקי 
פעמים  הי"ח",  במאה  תימן  בקהילות  )אלאוסטא( 

55 )תשנ"ג(, עמ' 144-134.
= משולבים.  27

זה כתב הרב  בעניין  חילוף אותיות לשם שכר.   28

עמרם קורח בספרו שהמשיח השתמש בפסוק "כה 
לכרש  א(,  מה,  )ישעיה  לכרש"  למשיחו  ה'  אמר 
אותיות לשכר, וזה מכוון להיותו משיח. בפסוק נכתב 
בכתיב מלא לְכֹוֶרׁש, וגם כך ניתן לדרוש לשוכר. ראה 

הרב קורח, סערת תימן )לעיל הערה 5(, עמ' לו.
מילים אלו כתובות בגיליון.  29

קודשו[  יד  ]כתב  כתי"ק  קבלתי  זה  ביום 
אמרתך  על  ששתי  זה.17  חדש  ט"ו  מיום 
הבקשות  ואחת  האזהרות  השגת  כבר  כי 

להרס"ג, ועוד תחפש ותמצא.
שתשלח  להבטחתך  מצפה  עינים  בכליון 
ההעתק עם העתק ס']דר[ עבודה,18 כי זה 
חדש אצלי שהגאון חיבר ס']דר[ עבודה. גם 
לגמ']רא[  פירושו  אצלך  שיש  שזכרת  מה 
ברכות, תודיעני אם זה הפי']רוש[ בלה"ק 

]בלשון הקודש[ או מועתק מערבית.
תשוקתך לידע סבת גלות מוזע ותוצאותיה 
וכו'. אודיעך בהקדמה שָמר חיים חבשוש 
אחד רבותי ז"ל שמעתי מפיו וראיתי בכתב 
ידו ספורי קורות יהודי תימן. והיה כותב 
אותם בקולמוס עופרת19 בחתיכות ניירות 
פרודות ומפוזרות. ולאחר פטירתו אספתי 
את אשר מצאתי, וקרבתי אחד אל אחד, 
אצלי  ונמצא  מיוחד  קובץ  מהם  ועשיתי 
העירותני  וכאשר  בקירוב.  שנה  מ'  מזה 
אולי  משפחתו  בני  מאת  לדרוש  שבתי 
נמצא עוד אצלם עלים מאלו. השיבוני כי 
זה מקרוב שלחו כל הפתקאות הנשארות 

אל האחים חבשוש בתל אביב.
וראיתי לכתוב לך פרקי הקובץ הנז']כר[. א( 
מצב היהודים בתימן בזמן קבלת תושביה 
מלכות  בזמן  מצבם  ב(  הקראנית.20  הדת 
ג(  זה.22  לאלף  השלישית21  במאה  התוגר 
גירושהתוגרמים  אחר  היהודים  רדיפות 
ריח  ד(  ולהלן.23   ]1568[ השכ"ח  משנת 

= 17 בינואר 1938.  17

שאומרים  הכיפורים  יום  עבודת  לסדר  הכוונה   18

קיימים  אחריה.  או  הכיפורים  יום  מוסף  בתפילת 
העבודה.  סדר  של  שונים  מחכמים  נוסחים  כמה 
יהדות  במורשת  תמורות  גימאני,  א'  למשל  ראה 
תימן בהשפעת השולחן ערוך וקבלת האר"י, רמת גן 

תשס"ה, עמ' 139-138.
הכוונה לעיפרון הנקרא בערבית קלם רצאץ - قلم   19

رصاص.

להם  המקודש  שהספר  האסלאם,  לדת  הכוונה   20

הוא הקוראן. 
21  צ''ל המאה הרביעית.

ש"ו- בשנים  בתימן  התורכים  לשלטון  הכוונה   22

התורכים  את  לגרש  הניסיון   .)1629-1546( שפ"ט 
ידי שלושת  )1629(, על  מתימן הצליח בשנת שפ"ט 
"מרד  רצהבי,  י'  בניו של האימאם אלקאסם. ראה 
אלקאסם: פרשה בקורות יהודי תימן במאה הי"ז", 
 R. W. Stookey,  ;46-32 עמ'  )תשט"ו(,  כ  ציון 
 Yemen, The Politics of the Yemen Arab
Republic. Boulder, Colorado 1978, pp. 127-
סטוקי,  ר"ו  לעברית:  תורגם  הספר  מן  פרק   .166
"השולשלת של שרף אלדין והשולשלת הקאסמית", 
יהדות תימן בעת החדשה, בעריכת י' טובי, ירושלים 

תשמ"ד, עמ' 37-12.
רומז לאמאם מוטהר אבן אלאמאם יחיא שרף   23



117
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

למדתי שהר']ב[ סלימאן אלקארה30 וֶאָחיו31 
הר']ב[ יחיא והר']ב[ אברהם ז"ל וגם שאר 
נכבדי העדה ומשכיליהם היו בוזים דבריו 
ניכר  ומהגיונו  גום.  אחרי  השליכו  ואותו 
הניע  הרוח  חולי  ורק  פשוט  המוני  שהיה 
אותו להתנשא ולקרא בקול גדול כי משיח 
תרכ"א,  שנת  ההם  בימים  הוא.  אלהים 
תרכ"ב ]1861—1862[, תמצא בס']פר[ אבן 

ספיר מזכרונותיו.
יוסף עא"ל ]עבדאללה[ אני ראיתיו, ופעם 
היה  הזה  האיש  למסבתו.  נכנסתי  אחת 
תענוגים  אוהב  בגופו  בריא  מראה  בעל 
אבל  בו.  אין  וחכמה  תורה  ריח  ומעדנות, 
בכדי  ופתי  סכל  איש  לכל  ציד  יודע  איש 
לספק  ותכשיטים  ובגדים  כסף  לטרוף 
ולהשלים תאוותיו הגופניות. הר']ב[ חיים 
זדונו,  ברבים  והשמיע  לנגדו  עמד  חבשוש 
ונזק כללי  ידו הימנו,  עד שכל אחד משך 

לא היה. 
ונרדף,  עני  להיותו  כחיל  שכר  אפי']לו[ 
ותוצאות  הרי אלטוילה.  נהרג באחד  סוף 
לא  אבל  מעט  ליהודים  הרעו  משיחותו 

כראשונים. 
דרכי,  זו  שאין  מה  הדבור  הארכתי  הנה 
ולמען  רצונך,  את  להפיק  ָאַהבִתי  אבל 
שהבטחתני.  במה  השתדלותך  תראני 
וטובתך[  שלומך  ]דורש  דשו"ט  ונשארתי 
ידידי ומכירי בכלל באה"ר  בפרט, ושלום 

]באהבה רבה[.
עמרם בכמו"ר ]בן כבוד מורנו ורבנו[ יחיא 

קרח הי"ו ]ה' ישמרהו ויחיהו[.
נא למסור המכתב והתמונות ליד נסבנא32 

יחיא ישראל אלכסאר הי"ו.33

בשנת תר"ט )1849( ירש את מקום אביו בתפקיד   30

בו ארבעים שנה עד לפטירתו  וכיהן  אב בית הדין, 
בשנת תרמ"ט )1889(. ראה עליו הרב קורח, שם, עמ' 
לא, מו; א' גימאני, "שטר הצוואה של רבי סלימאן 

קארה", תימא ו )תשנ"ח(, עמ' 94-81. 
הניקוד שלי.  31

בתו  בעל  לחתנו,  והכוונה  חתננו.  תרגום:   32

רומייה. תודתי לנכדו של הרב עמרם, ר' מאיר קורח 
מירושלים, על פרטים שמסר לי בעניין זה.

ו'  חמישי,  ביום  לארץ  הגיע  קורח  עמרם  הרב   33

בתשרי תש"י )29 בספטמבר 1949(. ביום הכיפורים 
הוא התארח בבית חתנו הנזכר, וכתב: "ביום ראשון 
ערב יום הסליחה עליתי לירושלים, אחר שהזמינני 
אלכסאר  ישראל  הרב  בן  יחיא  היקר  חתני  לביתו 
ושם קבעתי ישיבתי". ראה בספרו סערת תימן )לעיל 

הערה 5(, עמ' פט. 

 7
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לעילוי	נשמות	האחים	הצדיקים:
סעדיה	בן	יצחק	ואיילה	צברי	-	באר	שבע
יונה	חזי	בת	יצחק	ואיילה	צברי	-	יוקנעם
נפטרו	יחד	בצהרי	יום	שבת	קודש	"וארא"	

א'	דראש	חודש	שבט	תשע"ג

נטלת את  ברוך הוא.  דרכיך הקדוש  נפלאות 
אחת  בשעה  האהובים  ודודתי  אבי  נשמות 
אחת  בבת  חודש.  בראש  קודש,  שבת  בצהרי 
חיי.  את  שהאירו  גדולים  מאורות  שני  כבו 
מסופר  להיות  ראוי  המרתק  חייהם  סיפור 
דור  את  הבאים  הדורות  יכירו  למען  ברבים, 

הנפילים אליו השתייכו שניהם.
במחוז  צביירא  בכפר  החלה  הקשה  ילדותם 
רחבא שבתימן. הם התייתמו מאימם בהיות 
אבי בן חמש ואחותו בת שבע. בגיל זה כבר 
שאהב  המזון  את  לאביה  יונה  דודה  בישלה 
וטיפלה במסירות באחיה בן הזקונים. מאוחר 
האם  ידי  על  אביהם  מבית  הוצאו  יותר 
כל,  חסרי  בכפרים,  לנדוד  והחלו  החורגת 
חסרי ישע, נאלצו ללקט מזון מהשדות ולגור 
במערות ובמסתורים שונים שנמצאו בדרכם. 
אך  קשים,  ויסורים  תלאות  יחד  עברו  הם 
אלה רק חישלו את רוחם והפכו אותם ברבות 

השנים לצדיקים אמיתיים. 

אבי, סעדיה ז"ל
לאימי  נישא   ,1949 בשנת  לארץ  עלה  אבי 
תבדל"א בבאר-שבע, נולדו להם חמישה ילדים 
)אחי אמנון ז"ל נפטר בגיל 17 בשנת 1975(. 
אבי שירת בגולני, אח"כ עבד כל חייו בחברת 
הבניה "סולל בונה", היה מבוני הארץ באזור 
איכותי  מקצועי,  כרצף  מפורסם  היה  הנגב, 
ובעל מוסר עבודה למופת. הוא היה מבוני בית 
"עזרת  בבאר-שבע  הראשון  הבלדי  הכנסת 
אחים" בשכונה א'. סייע בניהולו ובתחזוקתו 
השוטפת במסירות אין קץ. בית הכנסת היה 
ביתו השני, והוא פקד אותו בקביעות כמעט 
עד סוף ימיו. אבי היה מוכר בקהילה כאדם 
ירא שמיים, טוב לב, ישר והגון, נקי ומסודר, 
השקר"  את  שונא  )"אני  וצדק  אמת  רודף 
במועט,  מסתפק  שלו(,  הקבוע  המשפט  היה 
שמח בחלקו, ביתו פתוח לכל אדם, אהב את 
הבריות, חרוץ ויסודי בכל מעשיו, היטה שכם 

לכל דורש ועשה חסד לכל נזקק.

מקום  היה  הבית  משפחתו,  את  וכיבד  אהב 
חול, שבת  בימי  בני המשפחה  כל  המפגש של 
ומועד. גולת הכותרת היה ליל הסדר בו התקבצו 
כחמישים בני המשפחה במשך יותר מחמישה 
עשורים. כבר בשלבי ההתארגנות לקראת היום 

הגדול הזה לא היה מאושר ממנו.

אבי לא התלונן, תמיד התפלל וקיווה לטוב, לא 
נתן לנו הרגשה שאנו חסרים דבר מה, ותמיד 
ניתוח  שעבר  לאחר  מצב.  בכל  בשבילנו  היה 
בעמוד השדרה, נותר על כיסא גלגלים ולסבל 
נפשי. הייתה קשה  הגופני שלו התווסף סבל 
עליו העובדה שלא יוכל לבצע בעצמו מטלות, 
הכאב  זולתו.  על  לנטל  להיות   - יותר  וגרוע 
ופחות  פחות  הגיע  שהוא  היה  ביותר  הגדול 
הכנסת,  בית   - ביותר  עליו  האהוב  למקום 
הדבר שבר את רוחו והוא הלך והתכנס בתוך 
עצמו. שתיקות רועמות ודיכאון עמוק מילאו 
בעבר.  ניחן  שבו  הנפלא  ההומור  מקום  את 
שבר  והדבר  אט,  אט  שוקע  אבי  את  ראיתי 

את ליבי.
)בתחילה  רבות  שנים  בנטל  שנשאה  אימי 
סירבה לקבל סיוע של עובד זר(, כרעה תחת 
הנטל והפכה בעצמה להיות סיעודית על כיסא 
גלגלים. עובד זר הגיע לטפל באבי לפני ארבע 
שנים. לדאבוני הגדול, מי שהיה אמור לטפל 

באבי במסירות, הזניח אותו, הסתיר מעינינו 
מידע חשוב לגבי מצבו הפיזי, וגרם להידרדרות 
דיבר,  לא  ואבי, שכבר  בריאותו.  קשה במצב 
כשהבנתי  עליו.  עובר  מה  לנו  לספר  יכל  לא 
נמרצות  פעלתי  מחמיר  אבי  של  שמצבו 
להוציאו מהבית למקום מבטחים אחר, ואחרי 
מלחמות קשות ומתישות הוצאתי את הוריי 
נבדק  אבי  מבצרם(.  היה  לא  )שכבר  מביתם 
ונמצאו בגופו ממצאים חמורים ביותר. כעבור 
פחות משבועיים, לאחר ייסורים קשים, הוא 
נפטר. נגד העובד הזר נפתח תיק פלילי והוא 

נתון במעצר.
בהזדמנות זו אני פונה בקריאה נרגשת לכל מי 
שהוריו מטופלים על ידי עובדים זרים: פקחו 
עיניכם, פקדו תדיר את בית הוריכם, התקינו 
מצלמות, בקרו בשעות לא צפויות, אל תחסכו 
היקר  את  מפקידים  אתם  כאשר  במשאבים 

ביותר לכם בידי זרים.
אתם  מחיר,  כל  שווים  הוריכם  היטב:  זכרו 
בעולם הזה בזכותם! אל תאמרו: "לנו זה לא 
יקרה", כי לנו זה קרה, מתחת לאפנו, אנשים 
לא האמינו, בחרו להתעלם, להתכחש, הטילו 
הצדיק  אבי  מבוססים.  בחשדות  גם  ספק 
שילם את המחיר בחייו. על כך אני מתייסרת 
שלא  על  ומחילות,  סליחות  ממנו  ומבקשת 

נקטנו בפעולות קיצוניות יותר לפני. 
נוח  ואמת,  חסד  רב  וישר,  צדיק  שלי,  אבא 
בשלום על משכבך בגן עדן, אני אוהבת אותך, 

מתגעגעת אליך, אתה חסר לי מאוד.

דודתי יונה חזי, ז"ל
בהיותה יתומה בת שבע כבר בישלה לאביה 
באחיה  במסירות  טיפלה  החורגת,  ולאימה 
ובעיקר  בכל  זריזה  הייתה  סעדיה,  הקטן 
במלאכת הרקמה וכך סייעה בפרנסת הבית. 
יחד עם אבי, ידעה ילדות קשה מנשוא, רצופה 
סבל ומחסור. כשהגיעה לפרקה נישאת לבעלה 
נפטרו  הראשונים  ילדיהם  שני  חזי,  עוואד 
בתימן ולאחריהם נולדה שרה תבדל"א. לארץ 
בתנאים  גרו  שנה,  בת  הייתה  כשהיא  הגיעו 
קשים באוהל במעברת עין שמר, שם נאלצה 
של  הפאות  גזירת  נגד  נפש  בחירוף  להלחם 

בעלה והצליחה. "אנחנו יהודים" טענה.
להעבירה  סירבה  מאוד  חלתה  כששרה 
היעלמויות  על  כבר  שמעה  כי  למרפאה, 

בחייהם ובמותם
מאת אתי גל-צברי
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הותירה  שאושפזו.  ילדים  של  מסתוריות 
אותה צמודה אליה ושילמה על כך מחיר יקר 
אך  למשפחה.  המזון  תלושי  ממנה  נשללו   -
רוחה לא נשברה, העדיפה לרעוב מאשר לסכן 

את הבת שלה.
גם  יקנעם.  למעברת  עברו  יותר  מאוחר 
המשיכה  היא  אך  קשים,  היו  התנאים  שם 
בהעדר  המצוות,  קיום  על  שם  גם  להקפיד 
קרים  גשם  מי  בבור  טבלה  במעברה  מקווה 
מכן  לאחר  שנה  חצי  ביותר.  קשים  בתנאים 

עברו לביתם הקבוע ביקנעם עלית.
נולדו לה עוד ארבעה ילדים, והמצב הכלכלי 
כחקלאית  עבדה  היא  קשה.  להיות  המשיך 
היה  שלה  ההספק  בהריונות.  גם  בשדות, 
העובדים.  מיתר  שלושה  פי  ביותר,  מרשים 
החריצות הייתה בדמה כמו תמיד התעקשה 
שייבנה בית גדול יותר שיכיל ברווחה את בני 

המשפחה והאורחים שכה כיבדה ואהבה.
את  הקבלן  מול  ניהלה  דומיננטית,  הייתה 
פרוייקט הבנייה ועמדה בכבוד בלוחות הזמנים 

של החזרי ההלוואות שנטלה לצורך זה.
היקר  בעלה  נפטר  השישי,  בהריון  בהיותה 
עוואד בדמי ימיו )בימים אלה מלאו חמישים 
למותו(, והיא נותרה אלמנה מטופלת בשישה 

ילדים יתומים.
היא  אך  כתפיה,  על  נפל  הפרנסה  נטל  כל 
סירבה  נשברה,  לא  רוחה  נואש,  אמרה  לא 
בתקיפות לקבל כל סיוע מהמדינה, שמה את 
מבטחה בקדוש ברוך הוא שיסייע בידיה, וכך 

אמנם היה.
היא המשיכה לעבוד במושבה יקנעם, בביתה 
של משפחת וויסקופף, ניצולי שואה שהתרחקו 
מהאמונה, אך היא לא הרפתה מהם, עודדה 
אלוהים  שיש  ספור  אין  בשיחות  אותם 
בשמיים, והראייה היא, כפי שטענה בפניהם: 
"ה' נתן לכם שכל כדי שתתני לי", והמסקנה 

המתבקשת: יש אלוהים בשמיים.
גב'  ע"י  התבקשה  שבו  הסיפור  לי  זכור 
במסירותה  הגינה.  כל  את  לנקות  וייסקופף 
המופלגת עקרה את כל הצמחייה בגינה, כולל 
על  הצטערה  הבית  בעלת  ופרחים...,  שיחים 
על  לוותר  והציעה  בנוח  לא  חשה  והיא  כך, 
אדון  אך  להם.  שנגרמו  הנזקים  בשל  שכרה 
וייסקופף סבר אחרת: "מגיע לך שכר כפול כי 
עבדת קשה יותר, לא קיבלת הדרכה מדויקת, 

ויש לך ילדים לפרנס".
בחייה  משמעותית  להיות  הפכה  זו  משפחה 
ובחיי ילדיה, הם השפיעו עליה חסדים רבים, 
בתקופה שחסרו מצרכי יסוד הם דאגו שלא 
הזה  ובטוב  ועופות,  ביצים  חלב,  לה  יחסרו 

התחלקה עם אלה שחסרו מצרכים אלה.

אותם  לימדה  כי  מעידים  זו  משפחה  ילדי 
את הא-ב, למרות שמעולם לא למדה באופן 
והייתה  עמם  טיילה  עמם,  שיחקה  מסודר, 

להם כאמא נוספת.
הביתה  מהעבודה  אותה  שהסיע  האוטובוס 
הסתובב רבות עד שהגיע לביתה, והיא העדיפה 
מהכביש  הכבדים  משאותיה  עם  להעפיל 
ביתה,  שכן  שם  הגבעה,  לפסגת  עד  התחתון 
נוטפת זיעה ומתנשמת בקיץ ובחורף - כל זאת 
עם  להיות  האפשר  ככל  מהר  להגיע  מנת  על 

ילדיה שהמתינו לה כל יום כעשר שעות.

מעשי החסד של דודה יונה
ילדיה( את שני  )בנוסף לששת  גידלה בביתה 
משש  יותר  במשך  ויצחק  יהודה  אחייניה 
חודש  כל  שכירות  לה  שילם  יהודה  שנים. 
כסף  לו  שומרת  שדודה  ידע  ולא  ממשכורתו 

זה ליום חתונתו.
היה  לא  שלאימם  אחרים  תינוקות  הניקה 

חלב אם.
וימי  שמחה  ימי  עבור  כלים  גמ"ח  החזיקה 

אבל לכל נזקק.
מצווה  סעודות  קרובות  לעיתים  ערכה 

לעניים.
אורח  עוברי  פועלים,  לחיילים,  ביתה  פתחה 

מזדמנים, השקתה והאכילה אותם.
אירחה אצלה בני משפחה ומכרים עם המעט 
שיש לה ולא נתנה להם לחוש שמשהו חסר, 

תמיד באהבה וחיוך.
תינוקות  להם  שנולדו  ובנה  לבנותיה  סייעה 
היולדות  עם  שהתה  שיכלה,  ככל  חדשים 

והקלה עליהן בכל מאודה.
שיכלה  כסף  סכומי  מזון,  נזקק  לכל  שלחה 

לתת, מתנות, תבשילים.
לחברות חולות בישלה וסייעה במלאכות בית 

דחופות.
תקופות  במשך  ז"ל  יחיא  אחיה  את  אירחה 
ארוכות, טרחה להנעים את שהותו ככל האפשר 

והתייחסה אליו בכבוד ובהערצה רבה.
בני משפחה צעירים שהו בביתה רבות, אכלו 
לנו  גם  חלקם  הרבה,  מאהבתה  ונהנו  ושתו 

אצלה מעת לעת.
עידוד  דברי  רבות,  ברכות  שגורות  היו  בפיה 
מוחלט  וביטחון  קץ  אין  איחולים  ונחמה, 

בקב"ה.
פינקה  עילאית,  במסירות  בנכדיה  טיפלה 

אותם והרעיפה עליהם מכל טוב.
שלום  רדפה  אדם,  כל  על  סנגוריה  למדה 

ואהבה שלום.
כיבדה כל אדם באשר הוא אדם, ללא תנאים 

וללא סייג.

משפחה,  ובני  לחברות  בקביעות  התקשרה 
ראשיהם  על  והרעיפה  בשלומם  התעניינה 

ברכות רבות.
הייתה אשת סודם של אנשים רבים שהתייעצו 
בצניעות  זאת  כל  נושאים,  מיני  בכל  עמה 

וענווה שכה אופייניים לה.
בקשות  הסתייגות  וללא  באהבה  קיבלה 
מזון  של  מחמירים  הכשרים  לגבי  מהבנות 

שביקשו שיהיה בביתה.
אדיבה,  נדיבה,  ישרה,  חסד,  אשת  רחמנייה, 
משפחתה  בני  על  התפללה  חרוצה,  צנועה, 
ועל מכריה, עשתה הכל לשם שמיים, כל דבר 

שבקדושה.

דודה יקרה שלי,
האהובה  האחות  אבא  בשביל  היית  את 
והנערצת ביותר, מעין נשמה תאומה שלו מאז 
בחום,  בהתרגשות,  עליך  דיבר  ומעולם.תמיד 
החוויה  הייתה  ליוקנעם  נסיעה  בגעגועים. 
לילה  ונערים,  כילדים  שחווינו  מרגשת  הכי 
אצלך  התרגשות.  מרוב  שנתנו  נדדה  קודם 
המתינה לנו קבלת פנים מלכותית, ממטרים 
של חיבוקים, נשיקות, ברכות ומילות שופעות 
גדולה.  באהבה  שהוכנו  ארוחות  אהבה, 
ומופת,  אות  סמל,  זה  יונה"  "דודה  בשבילנו 
תמיד  המשפחה.  של  הגיבורה  לחיקוי,  מודל 
אמרתי "אשריי שזכיתי בדודה צדיקה שכזו".

דודה אהובה שלי,
גיבורת  ביום שמתת - משהו מת בתוכי. את 
מאז  חיי  את  שהאירה  הגדולה  השמש  חיי, 
"הדודה  לך  קראתי  קטנה,  ילדה  היותי 
 - בעולם"  ביותר  "הדודה הטובה  מיוקנעם", 
תמיד תהיי כזו עבורי. בזכותך יוקנעם הפכה 
עיר  אחרי  שנייה  מולדת"  "עיר  מעין  עבורי 
יזרעאל,  עמק  של  הירוק  באר-שבע.  מולדתי 
צפינו  בו  הכביש  ביתך,  בנוי  עליה  הגבעה 
מחלון חדרך, אפילו בית העלמין בו קבורים 
והם  ילדותי  נופי  ז"ל, אלה  ובעלך  היום את 

נותרו כאלה עד היום.
אם הייתי מבקשת להידמות למישהו בעולם 
מכבדת,  אוהבת,  אני  את.  היית  זו   - הזה 
מוקירה ומעריצה אותך. עולמי כבר לא יהיה 
של  לכתו  ואחרי  לכתך  אחרי  עולם  אותו 

אחיך, אבי.
מאמינה ששתי נשמותיכם בגן עדן ממשיכות 
להיות צמודות, מגנות זו על זו וממשיכות גם 
בעולמנו  החלו  שבהן  החסד  מעשי  את  שם 

זה.

יהי זכרכם ברוך,
אתי גל-צברי
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במושב   1931 בשנת  נולד  גלוסקא  יצחק 
להורים  תקוה  פתח  שליד  יהודה  מחנה 
משה וצביה, שעלו מחידאן שבתימן לארץ 
ישראל בשנת 1908. הוא נשא לאישה את 

שמחה ואב היה לדוד, אהרן-רוני וורד.
של  תורה  בתלמוד  החל  לימודיו  את 

יהודה,  במחנה  התימנים 
בבי"ס העממי 'נצח' ובישיבת 
'אור תורה' בכפר גנים שליד 
עבר  משם  תקווה.  פתח 
בירושלים  למורים  לסמינר 
לימודיו  את  שסיים  ולאחר 

החל לעסוק בהוראה.
שנים  שימש  גלוסקא  יצחק 
במחלקה  כפרופסור  רבות 
וללשונות  עברית  ללשון 
בר- באוניברסיטת  שמיות 

שימש  לגמלאות  פרישתו  ולאחר  אילן, 
ללימודי  המשולב  בחוג  אורח  כמרצה 
ספרד  יהדות  ללימודי  במגמה  יהדות, 

והמזרח. 
יצחק נולד וגדל במחנה יהודה, שמשפחתו 
הקהילה  מנכבדי  והיה  ממייסדיה,  הייתה 
הרבה  בצניעותו  לגאוותן.  ומושא  והעיר 
מועמד  להיות  אחדות  שנים  לפני  סירב 

מטעם חבריו לקבלת תואר 'יקיר העיר'. 
עמותת  ממייסדי  היה  גלוסקא  יצחק 
'אפיקים' וביטאונה, ועד שנותיו האחרונות 
לכתוב  בפעילותה,  להשתתף  המשיך 

בביטאונה ולהגיב על הנאמר בו.

תחומי המחקר בהם התמחה
1. המקרא ולשונו. 

על  אחרות  ותרבויות  לשונות  השפעת   .2
המקרא )אכדית, אוגריתית וארמית(. 

3. ספרות חז"ל ולשונם. 
על  אחרות  ותרבויות  לשונות  השפעת   .4
וארמית,  )אכדית  ולשונם  חז"ל  ספרות 

יוונית ורומית(. 
5. תפילות ישראל, נוסחיהן ולשונן. 

6. יהדות תימן - תרבות, פילוסופיה וספרות; 
הדיבור  לשונות  בתפילות;  ולשון   נוסח 
עליהן;  הערבית  והשפעת  הכתב  ולשונות 

 קווי הייחוד בעברית המקראית, בלשון חז"ל 
בפרשנות  תימן  חכמי  יצירות  ובארמית; 
היהודית;  ובפילוסופיה  ותרגומיו,   המקרא 
יהודי  במכתבי  הלשון  ולשון;  טקסטים 

תימן.

בין הקורסים שהעביר
בחיבוריהם  ישראל  מחשבת 
הרמב"ם  תימן;  חכמי  של 
התפילה  לשון  תימן;  ויהודי 
ונוסחיה; הומור; משל וסיפור 
בספרות יהדות תימן; המשל 
במדרשי  דידקטי  כאמצעי 

ארץ ישראל.

פרסומים וספרים1
כתב עשרות מאמרים וספרים 
משווה  שמית  בלשנות  בתחומי  אחדים 
הם  פרסומיו  של  הכותרת  וגולת  ויהדות, 

מאמריו וספריו שמרביתם מובאים להלן:

ספר שבטיאל )עריכה עם דר' צמח קיסר( 
העדות,  ובמסורות  בעברית  מחקרים   - 
ותרבות,  חברה  לטיפוח  האגודה  הוצאת 
 + א-כב   + עמ'   345 תשנ"ב,   רמת-גן 

 .XVI-I
התפילה במסורת תימן: בחינות לשוניות 
 - )סדרת עדה ולשון כ', בעריכת ש' מורג(, 

הוצאת המכון למדעי היהדות, 
האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ"ה, 

.XVI-I + 287 עמ' + א-טז

מאמרים
ביהודי  הפרעות  על  היסטורית  תעודה   .1
עמיר(, י'  )בעריכת   12 בתוך: תהודה   עדן, 

נתניה תש"ן-תשנ"א, עמ' 36-29. 
תימן,  מדרום  עלייה  באיגרות  הלשון   .2
טובי(,  י'  פרופ'  )בעריכת  ב  תימא   בתוך: 
אנגלי  )נוסח   .86-63 עמ'  תשנ"א(,  נתניה 

מורחב - ראה לקמן מס' 16( 
ב"ְמלֶאכֶת  ופילולוגיה  בלשנות   .3
צ"ה-צ"ו  אפיקים  בתוך:  למשנה,   ְשֹלמֹה" 

הרשימה הובאה מן האינטרנט.  1

)בעריכת י' דחוח-הלוי(, תל-אביב תשנ"א, 
עמ' 64-63 )6 טורים(. 

שבפי  חז"ל  בלשון  הבידול  של  כוחו   .4
 יהודי תימן, אפיקים צ"ז-צ"ח )בעריכת י' 
דחוח-הלוי(, תל-אביב תשנ"א, עמ' 55-54 

) 5 טורים(. 
עדן,  פרעות  על  בתעודה  מעורבת  לשון   .5
וצ'  גלוסקא  י'  )בעריכת  שבטיאל   ספר 

קיסר(, רמת-גן תשנ"ב, עמ' 51-32. 
והלשונית  החברתית  התקשורת  דרכי   .6
13 תהודה  בגלותם,  תימן  יהודי   בין 
נתניה תשנ"ב- א' מזרחי(,  פרופ'  )בעריכת 

תשנ"ג, עמ' 31-28. 
מהרי"ץ  של  הדקדוקית  השקפתו   .7
ח' מסורות  לתפילה,  חיים"  "עץ   בפירושו 
ירושלים  בר-אשר(,  מ'  פרופ'  )בעריכת 

התשנ"ד, עמ' 58-13. 
של  העברי  בלהג  דיאלקטיים  קווים   .8
)בעריכת   64 פעמים  בגלותם,  תימן   יהודי 

דר' רצבי(, ירושלים תשנ"ה, עמ' 38-22. 
של  העברי-הערבי  בלהג  נקייה  לשון   .9
 יהודי צפון תימן, בתוך: תימא ה )בעריכת 
125- עמ'  תשנ"ו,  נתניה  טובי(,  י'  פרופ' 

 .111
ְשֹלמֹה"  ב"ְמלֶאכֶת  הלשון  הערות   .10
 ומשמעותן הבלשנית, בתוך: מחקרים בלשון 
היובל  )ספר  היהודים  ובלשונות  העברית 
בר-אשר פרופ'  בעריכת  מורג,   לפרופ' 
ואחרים(, ירושלים התשנ"ו, עמ' 403-367. 
למחבר  זהות  כַצּיָנֵי  לשון  צורות   .11
 "מדרש הגדול", תהודה 16 )בעריכת פרופ'

א' מזרחי(, נתניה תשנ"ו, עמ' 80-76. 
הארמיים  התרגומים  של  המעמד   .12
תימן,  יהודי  בתרבות  ולשונם   למקרא 
בתוך: תהודה 18 )בעריכת פרופ' א' מזרחי(, 

נתניה תשנ"ח, עמ' 66-63. 
ּכַצּיָנֵי  ליטורגיים  וצרפי-לשון  צורות   .13
ז)ערך:  ַקדמּות של התכלאל, בתוך: תימא 
פרופ' י' טובי(, נתניה תשס"א, עמ' 84-65. 
 A Linguistic Analysis of  .14
 Letters from South Yemen about
 Emigration to Israel, in: Hebrew
 Language Jewish Studies )eds.

פרופסור יצחק גלוסקא זצ"ל
תרצ"א-תשע"ג )2013-1931(

מאת יוסף דחוח-הלוי
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 Studies )eds. I. Gluska & Ben-David(,
 .Jerusalem 2001, pp. 1-XXXVIII

ישראל  קהילות  בספר:  פרק  הׂשפה,   .15
והעשרים התשע-עשרה  במאות   במזרח 

)בעריכת ח' סעדון(, מכון בן-צבי, ירושלים 
התשס"ב, עמ' 154-143. 

16. יהדות תימן כפסיפס, בתוך: תהודה 22 
עמ'  תשס"ב,  נתניה  בן-דוד(,  א'  )בעריכת 

 .28-25
למרי  אלחוגריה  לארץ  מבוא  תימנה,   .17
 יוסף רצ'א, בתוך: פעמים 96, קיץ תשס"ג, 
 192-191 עמ'  ירושלים,  בן-צבי,  מכון 

)ביקורת(. 
ובתרבות תימן,  ביהדות  18. דמות האשה 
בתרבות  מחקרים  ליונה,  מכתם   בתוך: 
וחינוכיות  ובסוגיות חברתיות  תימן  יהודי 

תל-אביב הלוי-דחוח(,  י'   )בעריכת 
תשס"ד, עמ' 94-85.

פרסים ומענקי מחקר
לספרות  העולמי  היהודי  הקונגרס  פרס 
עמ';   200( עפר"  "עד  הסיפור  על   יפה 

 .)1957
ראשון  תואר  למצטייני  לימודים  פרס 
באוניברסיטה העברית בירושלים )1963(. 

שני  תואר  למצטייני  לימודים  פרס 
באוניברסיטת בר-אילן )1978(. 

מקרן  לדוקטורנטים  מחקר  מענק 
העולמית,  הציונית  ההסתדרות   נרבוני, 

ירושלים )1981(. 
מענק מחקר לדוקטורנטים מקרן הזיכרון 

לתרבות יהודית, ארה"ב )1982(. 

גרמנית- קרן  בון",  מ"קרן  למחקר  פרס 
ישראלית לעידוד עבודות מחקר )1990(

ומורשת  ישראל  חכמת  למחקר  פרס 
 העדות ע"ש ד"ר בורג מטעם אוניברסיטת

"בר-אילן" )1983(. 
מענק מחקר על הספר "לשון תפילות החול 
במסורת תימן" מהקרן האמריקאית למדעי 

היהדות )1989(. 
מעמותת  חז"ל  לשון  למחקר  הוקרה  פרס 
ר' הרב  בנשיאות  ישראל"  עם   "הליכות 

ערוסי, הרב הראשי של קריית אונו.
"פרס שבזי לחקר מורשת יהדות תימן" - 
"אפיקים"  עמותת  מאת   ,2008  - תשס"ח 

ובית יהודי תימן בעיריית פתח תקווה. 
    יהי זכרו ברוך

עיון,  שבתות  'אפיקים'  עמותת  מקיימת  רבות  שנים  מזה 
בדרך כלל במלון שפיים הנמצא על חוף ימים בלב השרון 
המוריק. מכל רחבי הארץ מגיעים יוצאי תימן המחפשים 
שבת בנוסח אבות. עמותת 'אפיקים' מקפידה בשבתותיה 
על שירת דיוואן מפי זמרים יודעי שיר וחכמי לב בתחום 
השירה. השבת מתקדשת בתפילות בנוסח תימן, בדברי תורה 

ובהרצאות העוסקות במורשת יהדות תימן לדורותיה.

כ"ג-כ"ד  חנוכה,  בערב  "וישב",  בפרשת  אפיקים  לשבת 
מיוצאי  כמאתיים  עם  הגעתי   )8.12.2012( תשע"ג  בכסלו 
תימן, ביניהם אחיי וחברים רבים חובבי שירת תימן, וזכינו 

לחוויה מיוחדת.
למקור  נאמנה  מסורתית  שירה  של  שבת  הייתה  זו  שבת 
יוסי  ערוסי,  אלי  בראשם  שיר,  יודעי  זמרים  בהשתתפות 
בוטייל ואלי יהושע. הקהל הרחב נתן את קולו הערב לשירת 
בשבתות  כי  והתברר  בתימן,  מקובל  שהיה  כפי  הזמרים, 

אפיקים משתתפים רבים מיודעי שיר. 
במהלך השבת שמענו מספר הרצאות מעניינות שריתקו את 
של  "מקומם  טובי  יוסף  פרופ'  של  הרצאתו  ובהן  הקהל, 
ר' שלם שבזי ושירתו בספרות העברית", והרצאתו של דר' 
יהודה עמיר "מנהגי חנוכה וזכר החשמונאים במורשת יהודי 
בילדותם  חנוכה  על  סיפרו  האורחים  מזקני  חלק  תימן". 
בתימן, והמשורר טוביה סולמי סיפר על "נס חנוכה שנעשה 

לישיבת נחלים בשנת תשל"ד" וריתק את האורחים.

מורשת  לחובבי  המומלצת  במינה  מיוחדת  חוויה  בקיצור 
יהדות תימן.

שבת של חוויה תימנית מיוחדת במלון שפיים 
כתב וצילם גבי בוטייל

מימין: אלי ערוסי, יוסי בוטייל, טוביה סולי, מרדכי הוזמי, ר' יוסף דחוח הלוי 
ואלי יהושע

תמונה שצולמה לאחר הדלקת נר ראשון של חנוכה



122
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

בהשתתפות מאות מיוצאי תימן ובמעמד 
המועצה  וראש  סבא  כפר  העיר  ראש 
האזורית 'לב השרון' התקיים ביום רביעי, 
טקס   ,)2.11.2011( תשע"ב,  בחשוון  ה' 
תשע"א-2011  לשנת  שבזי  פרס  הענקת 
ציבור,  ולפעילי  רוח  לאישי  לאומנים, 

השוקדים כל חייהם למען מורשת יהדות 
תימן ולמען תרבות עם ישראל.

פתחה את הערב גב' יונה קרני, שהזמינה 
את מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כפר 
בן  מר  שבזי.  פרס  חתני  את  לברך  סבא, 
בשמחתם  משתתף  הוא  כי  ציין  חמו 

טקס חלוקת פרס שבזי לשנת תשע"א - 2011 
בכפר סבא

מאת דוד דחוח-הלוי

יש  הפרס  ולהענקת  הפרס  מקבלי  של 
חשיבות לא רק למקבליו, אלא גם לגופים 
בו  שיש  היות  הרחב,  ולציבור  המעניקים 
שעושה  למי  תודה  להכרת  חינוך  משום 
למען הציבור ולמען החברה ולמען טיפוח 
שעליו  כך  על  התנצל  הוא  הרוח.  חיי 

הרקדנית מלכה חגבי מקבלת את הפרס האמן אהרן עדן מקבל את הפרס



123
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

להיעדר מחלוקת הפרסים לזוכים וביקש 
את מר איתן צנעני, חבר הנהלת העירייה, 

לייצגו במהלך הטקס.
הנהלת  בשם  שבירך  סולמי,  טוביה 
מוענק  שבזי  פרס  כי  הסביר  'אפיקים', 
'בית  ומטעם  'אפיקים'  מטעם  שנה  מדי 
יהודי תימן בפ"ת' והטקס מתקיים בדרך 
כלל בהיכל התרבות של פתח תקוה. אולם 
של  התרבות  בהיכל  התקיים  הוא  השנה 
כפר סבא, מתוך רצון לחלוק כבוד לפעילי 
תרבות יהדות תימן בכפר סבא וסביבתה. 
אל  המנחה  הזמין  הפרסים  חלוקת  לשם 
סולמי,  טוביה  ה"ה  את  הנשיאות  שולחן 
דר' יהודה עמיר, גב' מזל אילן, ומר איתן 

צנעני, נציג עיריית כפר סבא. 
המנחים איתמר פנחס ורותי מליחי הקריאו 
הפרסים  להענקת  הוועדה  נימוקי  את 
הפרס,  ועדת  יו"ר  הקריא  מכן  ולאחר 
טוביה סולמי, את ההקדשה החרוטה על 
מגן מוזהב שהותאמה לתרומתו הייחודית 

של כל אחד מהזוכים. 
לאישים  מכובד  בטקס  הוענקו  הפרסים 

הבאים: 
תל  תושב  ותיק,  זמר  כהן,  איתמר  הזמר 
תושב  עדן,  והשחקן אהרן  אביב, הבמאי 
חינוך  אשת  מורי,  ברכה  גב'  סבא,  כפר 
יוחאי  מר  סבא,  כפר  תושבת  ותרבות, 
תושב  תרבות,  ופעיל  ציבור  איש  קאפח, 
יונה'  'סעי  המחול  להקת  סבא,  כפר 
'לב  האזורית  המועצה  במסגרת  הפועלת 

רקדנית  זמרת,  חגבי,  מלכה  גב'  השרון', 
וכוריאוגרפית, תושבת תל אביב, ומדריכת 

הלהקה.

של  שירתו  בקטעי  משולב  היה  האירוע 
הזמר  של  ובביצועו  שבזי  שלום  המשורר 
שניר מנשה, ובשירים ומחולות מרהיבים 
מתחומי השירה העממית של נשות תימן, 
שזכתה  יונה',  'סעי  להקת  ע"י  שבוצעו 
המוסיקאליות  היצירות  שבזי.  בפרס 
התלבושות  עיצוב  כולל  והמחולות 
הלהקה  מנהלת  ע"י  עוצבו  הצבעוניות 
מלכה  שלה  והכוריאוגרפית  דוד  בן  שרה 
חגבי, שגם הן קיבלו באותו ערב את פרס 

שבזי על תרומתן.

התוכנית  מיוחדת,  להתייחסות  ראויה 
זה.  לערב  שהוכנה  המיוחדת  האמנותית 
א-טבינה  בריקוד  הופיעה  חגבי  מלכה 
שעוצב ע"י תיאטרון ענבל לפני שנים רבות 
מלכה  של  האמנותי  לסמלה  הפך  ואשר 
מזה שנים. לכבוד ערב זה הופיעה הלהקה 
לראשונה בריקוד היולדת שעוצב במיוחד 

לכבוד ערב זה וריגש את הציבור. 
ידי  על  במשותף  הופק  המרשים  האירוע 
סבא  כפר  חזון'  ו'חוג  'אפיקים'  עמותת 
לתרבות  המחלקה  של  האדיבה  בחסותה 
תורנית של כפר סבא, ובעידודו האישי של 
ועל  המחלקה,  מנהל  ממליה,  שמשון  מר 

כך ראויים הם לכל הכבוד והיקר.

להקת "סעי יונה" ב"ריקוד היולדת"

סוף מעמוד 103
החקר  מסע  של  חשיבותו   - סיכום 

והישגיו
שרטט,  שניבוהר  הגיאוגרפיות  המפות 
ים  של  והמפה  תימן  של  ובמיוחד המפה 
של  במושגים  מופת"  "יצירות  היו  סוף, 
נוסעים  הימים ההם ועתידות היו לשרת 
ואף  שנים  עשרות  במשך  האלו  באזורים 
מעבר לכך. אך תרומתו האישית של ניבוהר 
הקרטוגרפי.  למישור  מעבר  הרבה  הייתה 
על  ולדווח  לשרטט  לרשום,  הקפיד  הוא 
כתובות  והעתיק  רבים  עתיקות  שרידי 
הוכיח  ניבוהר  וחשובות.  רבות  עתיקות 
את עצמו כמשקיף וכמתעד מדויק וזהיר. 
מצד אחד הוא היה בעל סקרנות מדעית 
כמעט ללא גבול, ומאידך גיסא הוא היה 
בעל גישה ביקורתית כיאה לחוקר מדעי. 

ניבוהר גילה קפדנות רבה בתיאוריו השונים 
ועבודותיו הפכו כעבור זמן ל"קלאסיקות 
פורסמו  אשר  ספריו,  הגיאוגרפיה".  על 
בלום  אוצר  היוו  לדנמרק,  שובו  לאחר 
הארכיאולוגיה,  הגיאוגרפיה,  ללימודי 
בהן  הארצות  של  והיסטוריה  תרבות 
העבודה  של  "הפנינה"  ביקרה.  המשלחת 
המדעית הזאת הינה ללא ספק התיאורים 
הרב-תחומיים של תימן. אחת ההשלכות 
של הביקור בתימן היא קבלת מידע חשוב 
ה-18.  במאה  תימן  יהודי  אודות  ביותר 
מסע ניבוהר לתימן גרם לנפתלי הרץ וייזל, 
ההשכלה  בתנועת  הבולטים  האישים  מן 
היהודית בסוף המאה ה-18, לגלות עניין 
הוא   1790 משנת  בחיבור  תימן.  ביהודי 
קאפיטען  הנאמן  "הסופר  את  מזכיר 
מלך  בפקודת  בזמנו  שנסע  ניב"אר, 
בערביא,  ומצא  המזרח  לערי  דענימארק 

במלכות תימן, יהודים רבים".
בין הנושאים והתחומים הרבים האחרים 
שנחקרו, יש לציין באופן מיוחד את הביקור 
חשובה  התרומה  ואת  בארץ-ישראל 
להתפתות המחקר הגיאוגרפי-היסטורי של 
לארצות  להתייחסות  מעבר  ארץ-ישראל. 
ולמקומות מוגדרות יש לראות את מסע-
החקר כדגם אב לעריכת מסע-חקר מדעי. 
וכן כתקדים כיצד יש לפרסם את מהלך 
לאחר  והישגיו  תוצאותיו  מדעי  מסע  של 

סיומו.
 )Meldorf( במלדורף  נפטר  ניבוהר 

בגרמניה, ב 26- באפריל 1815. 



124
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

ר' יוסף דחוח-הלוי, תלמיד חכמים, איש 
ולוחם,  מנהיג  ופתוח,  נאור  אשכולות 
חדה  שעטו  וסופר,  עיתונאי  פובליציסט, 
שנות  רוב  את  הקדיש  לוהטת,  ורוחו 
חייו למען יהודי תימן, תרבותם, עלייתם 
וקליטתם בארץ ומלחמתם על זכויותיהם 
ומורשתם. על כן ראוי הוא לקבל את פרס 

שבזי לשנת תשע"ג. 
עמר,  ג'בל  בעיירה  נולד  דחוח-הלוי  יוסף 
לשטרות  ברמ"א  בשנת  לצנעא  צפונית 
)התר"ץ - 1930(. אביו, הרב שלום עובדיה 
דחוח-הלוי, נשיא הקהילה, רב ראשי של 
החליט  אמיד,  וסוחר  צורף  האזור,  כל 
באמצע שנות השלושים לעזוב את הגלות 

ולעלות לארץ ישראל עם משפחתו.
אל  לדרכם  שיצאו  לאחר  הצער,  למרבה 
ארץ אבותם, נאלצו לשוב לביתם באכזבה. 
שנים מעטות לאחר מכן נעצר האב באשמת 
הברחת יתומים, ולאחר שחרורו מן הכלא 
חלה ונפטר, כשהוא מותיר אחריו אלמנה 
לבניו,  האב  הוריש  דגלים  שני  ויתומים. 

דגל תורה ודגל ארץ ישראל.
תורה  בלימוד  המשיך  נער,  שהיה  יוסף, 
הסמכה  לקבל  במטרה  שחיטה  והלכות 
 ,15 בן  בהיותו   ,1945 בשנת  ואולם  כרב, 
באה השמועה שהדרך לא"י נפתחה. הוא 
אמו,  אל  והצטרף  לימודיו  את  הפסיק 

אחיותיו ואחיו למסע לארץ ישראל. 
ליד  'גאולה'  מחנה  נפתח   1946 בשנת 
'הסוכנות  ידי  על  עות'מאן  שיך  העיירה 
ובני משפחתו  ויוסף  ו'הג'וינט',  היהודית' 
יוסף  רכש  'גאולה'  במחנה  בו.  נקלטו 
השכלה ודעת ולמד הוראה מפי המורים: 
ואחרים.  אביזמר  שמעון  טוביה,  עובדיה 
לאחר סיום לימודיו נתמנה למורה לילדי 

הפליטים. 
עם חיסול המחנה במארס 1949 עלה יוסף 
ומיד  לישראל  משפחתו  עם  דחוח-הלוי 
ראש  העולים  במחנה  מורה  לשמש  גויס 
העין. לאחר שנים אחדות עבר ללמד בתל 
אביב, שם התמיד עד לפרישתו לגמלאות.

פוליטיות  במסגרות  פעילות  לאחר 

דחוח- יוסף  הצטרף  שונות,  וחברתיות 
הלוי בשנת 1963 לחוג משכילים שהוציא 
הקים   1964 ובשנת  'דעת',  בשם  עיתון 
רוחנית  'אפיקים' שפעל לתחייה  חוג  את 
זכויות.  ולהגנת  גלויות  למיזוג  וחברתית, 
במרכזו עמד כתב העת 'אפיקים' ועמותה 
העמותה  כיו"ר  משמש  שיוסף  זה,  בשם 

ועורך ביטאונה מאז ועד היום.

וממשיכי  'אפיקים'  עמותת  מייסדי  בין 
ציבור  מבכירי  רבים  נמצאים  דרכה 
טובי,  יוסף  פרופ'  וביניהם:  תימן  יוצאי 
זכריה דורי, טוביה  יהודה עמיר, דר'  דר' 
סולמי, המשורר רצון הלוי ז"ל ועוד רבים 
יושבים  רובם  השנים.  במשך  שהצטרפו 
עמנו כאן, בטקס הענקת פרס שבזי לשנת 

תשע"ג .
במלחמה  המוביל  היה  דחוח-הלוי  יוסף 
המזרח  יוצאי  של  זכויותיהם  שוויון  על 
וחוג  התחומים,  בכל  בכללם  והתימנים 
'אפיקים' בראשותו, היה שותף למאבקים 
למען  מאבקים,  של  מובילם  גם  ולעתים 
פרשת  תימן,  ילדי  בפרשת  תימן  יוצאי 
מושב תוחלת ועוד. דרישות חוג 'אפיקים' 
שנחשבו בזמנו לקיצוניות, מקובלות היום 

כמדיניות של מדינת ישראל.
'אפיקים'  העת  כתב  פעל  מראשיתו, 

הוציאה  אשר  'אפיקים',  כהוצאת  גם 
ספרים,  משישים  למעלה  כה  עד  לאור 
יהודי תימן, חכמיהם  העוסקים ביצירות 
ויוצריהם במגוון תחומים: סוגיות בלשון, 
זיכרונות  עממי,  וסיפור  ספרות  שירה, 
ראשונים,  של  וכתביהם  אוטוביוגרפיים 
תימן  יוצאי  של  ויצירות  חברה  בעיות 
ספרים  כתב  דחוח-הלוי  יוסף  בארץ. 

אחדים וערך רבים.
ותיק  עיתונאי  הוא  דחוח-הלוי  יוסף 
מאות  כתב  חברתי,  צדק  למען  ולוחם 
נוספים  ובעיתונים  ב'אפיקים'  מאמרים 
בנושא זה ובנושאים נוספים ורבים, היה 
העת  כתבי  של  העיתונאים  בארגון  פעיל 
ואף קיבל בשנת 1989 תעודת הוקרה על 

מפעל חיים. 
יוסף  של  בראשותו  'אפיקים',  עמותת 
ערבי  פעם  מדי  מארגנת  דחוח-הלוי, 
אותם,  שהמייחד  עיון,  ושבתות  מורשת 
תימן  יהודי  ממורשת  תכנים  על  הקפדה 
המקוריים.  והזמר  השירה  העדפת  תוך 
וראשונה  בראש  מוקדשות  השבתות 
לנושאים הקשורים למורשת יהודי תימן, 

לחייהם וליצירותיהם בארץ.
יוצאי  של  ההשכלה  לקידום  במלחמתו 
הצלחתו  במיוחד  ידועה  בארץ,  תימן 
גם  לצרף  לרפואה  הספר  בתי  על  לכפות 
רופאים  ישנם  ואכן  תימניים,  סטודנטים 

שהתקבלו בזכותו.
יוסף דחוח-הלוי, הוא לוחם קנאי לטוהר 
הלשון העברית ולמבטאה הצח, ומלחמתו 
בתכתובת  השאר,  בין  לביטוי,  באה  זו 
ענפה שהוא מנהל עם חברי כנסת ואנשי 
תקשורת, והוא כתובת לכל שוחרי הלשון 

העברית.
על פעילותו הענפה ורבת השנים ועל רוחו 
יוסף דחוח-הלוי לתעודות  המיוחדת זכה 

הערכה והוקרה רבות שהבולטות בהן:
על   - בישראל  המורים  הסתדרות  מרכז 
המאבק  בשנות  החינוך  בשדה  פעולתו 
תש"ח- בשנים  ישראל  מדינת  להקמת 

תשי"ב.

פרס שבזי תשע"ג - 2012 לר' יוסף דחוח-הלוי
נימוקי הוועדה

מאת טוביה סולמי
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אות   - תל-אביב  העיר  יקיר  תואר 
הציבורית  פעילותו  על  והערכה  הוקרה 
תשנ"ט  באייר  ה'  ביום  ההתנדבותית, 

.)1999(
פועלו  על  הוקרה   - תימן  ילדי  ארגון 
תימן'  'ילדי  פרשת  לקידום  ותרומתו 
תימן  יהדות  מורשת  למען  ופעילותו 
'אפיקים',  העת  כתב  של  לאור  והוצאה 

ביום י"ט בשבט תשנ"ח, 1998.

"חידושים  בנושא  האקדמי  הכנס 
בחקר יהודי תימן", במרכז הקונגרסים 
האקדמית  המכללה  של  הבינלאומי 
חוג  בהנהגת  תרומתו  על   - אשקלון 
יהודי  מורשת  להצלת  שפעל  אפיקים, 
תימן, תוך קידום מיזוג גלויות ומאבק על 
שוויון זכויות; על ייסוד כתב העת אפיקים 
סופרים,  חוקרים,  עידוד  על  ועריכתו; 
משוררים ויוצרים יוצאי תימן, ועל היותו 
לוחם להשרשת ההגייה העברית הנכונה, 

ביום ג' ניסן תשס"ח )8 באפריל 2008(.

מכל  תימן,  מיוצאי  וגברים  נשים  מאות 
רחבי הארץ, מלאו ביום ראשון בערב, יא 
היכל  את   ,)25.11.2012( תשע"ג  בכסלו 
התרבות של פתח תקווה והשתתפו בטקס 
השמחה  זו.  לשנה  שבזי  פרס  הענקת 
האנשים  לבבות  את  מלאו  וההתלהבות 
שבאו לחלוק כבוד למורי שלום שבזי זצ"ל 

ולכבודם של מקבלי הפרס המכובדים. 
פתח את הערב טוביה סולמי, מנהל 'בית 
נוסד  שבזי  פרס  כי  שסיפר  תימן',  יהודי 
ע"י עמותת 'אפיקים' לפני עשרות שנים, 
עם  בשותפות  מאורגן  הוא   1996 ומאז 
תקווה.  פתח  ועיריית  תימן  יהודי  בית 
הפרס ניתן לאנשים ולמוסדות התורמים 
לחקר מורשת יהדות תימן ולהפצתה, ועד 

הפרס  את  קיבלו  היום 
אומנים,  חוקרים,  עשרות 
יוצרים ופעילים, הפועלים 
יהודי  תרבות  לקידום 

תימן ומחקרה. 
במעמד  התקיים  הטקס 
ראש עיריית פתח תקווה, 
אוחיון, שהביע את  יצחק 
שיתוף  על  העיר  גאוות 
'אפיקים'  עם  הפעולה 
ועמותות אחרות של יוצאי 
השנה,  ימות  בכל  תימן, 
והביע את הערכתו למקבלי 
רבת  תרומתם  על  הפרס 
יהדות  למורשת  השנים 
של  מורשת  שהיא  תימן, 

עם ישראל כולו.
חברי  הוזמנו  מכן  לאחר 
שולחן  אל  הפרס  ועדת 
הנשיאות: דר' יהודה עמיר 

- נציג 'אפיקים', דר' יעל שי, ומר איתמר 
פנחס - מנהל המכון לחקר המוסיקה של 

יהודי תימן בראש העין.
ראשון מקבלי הפרס היה ר' יוסף דחוח-

ועורך  'אפיקים'  עמותת  יו"ר  הלוי, 
על  רק  לא  הפרס  את  שקיבל  ביטאונה, 
אלא  תימן  יהודי  מורשת  לחקר  תרומתו 

תימן,  יהודי  למען  חייו  מפעל  על  גם 
תרבותם וזכויותיהם, ועל ניהול כתב העת 
כחמישים  במשך  והעמותה,  'אפיקים' 
בקשת  לפי  הפרס,  קבלת  לאחר  שנה. 
ועדת  אל  יוסף  ר'  הצטרף  המארגנים, 
נוהג כך  כפי שהוא עושה  מעניקי הפרס, 

במהלך כל השנים.
בהמשך קיבלו את הפרס:

אשקלון  ממכללת  שרעבי,  רחל  פרופ' 
בהט  אבנר  דר'  בר-אילן,  ואוניברסיטת 
ורעייתו נעמי בהט-רצון, חוקרי המוסיקה 
והמחול של יהודי תימן. בעת קבלת הפרס 
עלתה לבמה חבורת הזמר של קריית אונו, 
את  וכיבדו   - ערוסי  מנחם  של  בראשותו 

האורחים בצרור שירים מיוחד.
קיבלו  האמנות  בתחומי 
את הפרס 'להקת מורשת 
תימן'  צפון  יהדות 
מקריית עקרון והמנהלת 
שלהם  והכוריאוגרפית 
הורוביץ.  אהובה  גב' 
השתתף  הפרס  בהענקת 
מועצת  ראש  חדד,  הנרי 

קריית עקרון. 

הערב היה מעניין ומהנה 
האמנותי,  בהיבט  גם 
בנבחרת  ביטוי  לידי  ובא 
אומנים,  של  מוצלחת 
צפרי  מרים  ובראשם 
הקהל  את  שהפעימה 
ושיריה  הערב  בקולה 
מכן  לאחר  המיוחדים. 
הופיעו שני זמרים צעירים 
שזכו לתשואות רמות על 
הצלחתם לבצע שירים מסורתיים ולשמח 

את הקהל, והם אורן קרואני ורפי נהרי.
המחול  להקת  זכתה  הדברים  מטבע 
'מורשת יהדות צפון תימן' בתשואות רמות 
על הופעתה המרהיבה במחולות מיוחדים 
בסגנון צפון תימן, כשהיא מפגינה מבחר 

תלבושות צבעוניות בסגנון עתיק יומין.

טקס הענקת פרס שבזי לשנת 
תשע"ג - 2012

מאת מזל אילן
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הינם  בהט  אבנר  ודר'  בהט-רצון  נעמי 
המוזיקה  בחקר  העוסקים  חוקרים  זוג 
שנה  כארבעים  מזה  בישראל.  והמחול 
תימן  יהודי  מסורת  את  הם  חוקרים 
מחקר  התחילו  הם  ומחול.  לחן  בפיוט, 
שטח בשנת 1975, מחקר שנמשך כעשרים 
השירה  מסורת  את  חקרו  במהלכו  שנה. 
כפי  תימן,  מרכז  יהודי  של  והמחול 
שנשתמרה בקהילת יוצאי מנאכה בקריית 
אונו. השותפים למחקרם היו 'קבוצת בני 
תימן' בראשותו של מנחם ערוסי וקבוצה 
של זקנים וצעירים, אשר פתחו את ביתם 
אל  והאמנותיים  התרבותיים  וחייהם 

החוקרים ממשפחת בהט.

מורשת  של  ובכתיבה  בניתוח  בלימוד, 
יהודי תימן פעלו השניים בנפרד ובצוותא, 
כשאבנר מתמחה בשירה ובמוזיקה ונעמי 
המשותף  מאמרם  את  ובמחול.  במוזיקה 
נוספו  ובהמשך  ב-1983  פרסמו  הראשון 

מאמרים רבים וכמו כן הספרים הבאים:
ספרי תמה - פיוט, לחן ומחול של יהודי 
מרכז תימן )עברית ואנגלית(, ובו תיעוד של 
הישראלית,  בתרבות  וגלגוליהם  פיוטים 

בהוצאת 'אעלה בתמר'.
יענו בקול שירים - שירי הדיואן של יהודי 
ובאנגלית  בעברית  ספרון   - תימן  מרכז 
 - הסדרה  במסגרת  תקליטורים  שני  עם 
בישראל  מוזיקה  מסורות  של  אנתולוגיה 
בהוצאת המרכז לחקר המוזיקה היהודית 

של האוניברסיטה העברית בירושלים.

אתנו- חיפה,  ילידת  בהט-רצון,  נעמי 
בעלת  מחול,  וחוקרת  מוזיקולוגית 
דיפלומה באתנו-מוזיקולוגיה מבית הספר 
בפאריס,  הסורבון  של  גבוהים  ללימודים 
המחול  לאמנויות  הספר  בית  את  ייסדה 
במכללת סמינר הקיבוצים ועמדה בראשו 
מרצה  היא  כיום   .2000-1978 בשנים 
בכירה בגמלאות. פרסמה מאמרים רבים 
בנושאי מוזיקה ומחול אתני בישראל, וכן 

את הספרים הבאים:

מחוללים - מחול, חברה ותרבות בישראל 
ובעולם.

יהודי תימן במחול  - מסורת  יחפה  ברגל 
בישראל - ערכה וכתבה בו שני מאמרים.

תואר  בעל  תל-אביב,  יליד  בהט,  אבנר  דר' 
הסורבון  מאוניברסיטת  למוזיקולוגיה  דר' 
ובחוג  למוזיקה  באקדמיה  לימד  בפאריס, 
תל-אביב.  אוניברסיטת  של  למוזיקולוגיה 

פרס שבזי תשע"ג - 2012 לנעמי ואבנר בהט
נימוקי הוועדה

מאת טוביה סולמי

יהודית  למוזיקה  ב-1981 את המרכז  הקים 
יציאתו  עד  בראשו  ועמד  התפוצות,  בבית 
לגמלאות בשנת 2000. לאחרונה הופיע ספרו 
מוזיקה יהודית - שער לאוצרותיה וליוצריה.

של  שיריה  ספר  את  לאור  הוציא  השנה 
עשרות  ובו  זמרה"  "שאו  תנאי  לוי  שרה 
כשהם  לכן,  קודם  נרשמו  שלא  משיריה 

מלווים בתווים ומבוא מדעי.

אבנר ונעמי בהט מקשיבים לשרים לכבודם

להקת קריית אונו שרה ורוקדת לכבוד הזוג בהט
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הכוריאוגרפית  בהדרכת  תימן',  צפון  יהדות  'מורשת  להקת 
 38 לפני  הוקמה  הורוביץ,  פנחס  של  ובניהולו  הורוביץ  אהובה 
ובעידודו  וחברה  תרבות  לטיפוח  האגודה  של  בחסותה  שנים 
של עובדיה בן שלום המנוח. היא משמרת, מחייה ומפיצה את 

מורשתה התרבותית של יהדות צפון תימן. 
הלהקה הוקמה באמצע שנות השבעים, כאשר הייתה התלהבות 
בראשות  התגייסו  העדה  אמני  מיטב  העדות.  למורשת  בישראל 
ז"ל,  גמזו  ישראל  ז"ל,  ירימי  אהרון  כמו  וזמרים  דוד  בן  סודי 
שושנה בן צור, צביה גמליאל ושרה כתפי. עם חלוף השנים ופרישת 
הראשונים הצטרפו מעת לעת פעילים ואמנים נוספים כמו לאה 

שמחי-אהרוני, עובדיה זנדני, ציון חריזי, תשורה רייזר ואחרים.
עקב ירידה במספר הזמרים המכירים את שירת יהודי צפון תימן, 
מסתייעת הלהקה כיום במוזיקה מוקלטת מפי זמרים כמו לאה 

זלוטניק, ציון גולן, שושנה בן צור, ועוד.
הארץ:  ברחבי  כיום  וגם  שנותיה  כל  במהלך  הופיעה  הלהקה 
במספר  זכתה  היא  בטלביזיה.  וגם  בפסטיבלים  באירועים, 
באקדמיה  מופיעה  שנה  ומדי  אתניות,  להקות  של  תחרויות 
למוזיקה ולמחול בירושלים, בליווי הרצאה והדגמה של הריקודים 

של יהודי צפון תימן. 

יהודי  ואת  ישראל  את  בכבוד  הלהקה  מייצגת  בחו"ל  בסיוריה 
בצרפת,  השאר,  בין  פולקלור,  בפסטיבלי  השתתפה  היא  תימן. 
בברזיל, בסין, ובקהילות היהודיות בצרפת, בהונג-קונג ובמרוקו.

מאז שנת 1995 פועלת הלהקה במסגרת עמותה הנקראת 'מורשת 
צפון  'מורשת  בשם  בפייסבוק  לה אתר  ויש  תימן'  צפון  יהדות 

תימן'.
במהלך השנים התחלפו המנהלים, הזמרים והרקדנים אשר פעלו 

במסירות ובשקדנות. אנו מבקשים להעניק את פרס שבזי לחברי 
הלהקה היום, בזכות הישגיהם יוצאי הדופן, אך גם כנציגים של 

קודמיהם.

הלהקה  של  והכוריאוגרפית  המדריכה  הורוביץ  אהובה  לגב' 
מאז 1989 מבקשים אנו להעניק את פרס שבזי, הן על תרומתה 
שהשקיעו  האמנים  דורות  כנציגת  והן  והמשפחתית  האישית 
במפעל זה את כל כישרונותיהם ונשמתם. אהובה היא רקדנית 

בלהקה מיום הקמתה, כוריאוגרפית ומדריכה מאז 1989. 
זו החלה את פעילותה כעשרים  אין ספק, כי העובדה שלהקה 
וחמש שנים לאחר העלייה ועיצבה את תוכניותיה ותלבושותיהם 
בעזרתם של אמנים ומעצבים מעולי צפון תימן, ונחישותם של 
 - הרבים  הקשיים  למרות  בפעילות  להתמיד  השני  הדור  בני 
הזמר  מורשת  את  ולהחיות  להנציח  לשמר,  להצלחתם  הביאה 

והמחול של יהודי תימן.
אהובה הורוביץ, אשת פנחס הורוביץ, שהוא מנהל הלהקה ולוחם 
מסור לקיומה, עלתה מתימן עם הוריה ואחיה, הרב אהרן בן דוד 
בשנת 1951 והיא בת שנה וחצי. היא נשואה לפנחס ואם לשתי 

בנות תאומות )תהילה ואפרת( ובן )אהרון(.
היא סיימה תואר באוניברסיטת בר אילן בשנת 1982 - במסלול 
ובכירה במשרד  ועובדת ותיקה  - מינהל ציבורי,  מדעי המדינה 

החקלאות - מינהל המחקר החקלאי.

'להקת מורשת יהדות צפון תימן', אשר הופיעה בפנינו הינה כיום 
בישראל  הפועלות  החשובות  האתניות  המחול  מלהקות  אחת 
הישראלית  ולתרבות  תימן  יהודי  מורשת  לשימור  ותרומתם 

ראויה לציון.

פרס שבזי תשע"ג - 2012 ללהקת 'מורשת יהדות 
צפון תימן' ולכוריאוגרפית גב' אהובה הורוביץ

נימוקי הוועדה
מאת טוביה סולמי

אהובה ופנחס הורוביץ ונציג הלהקה מקבלים את הפרס

להקת מורשת צפון תימן בעת ריקוד
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רחל שרעבי נולדה וגדלה במושב נוחם אשר בפרוזדור 
ירושלים, בת לשלום ונעמי צברי, אשר עלו ארצה במבצע 

'על כנפי נשרים'.
הם  חיים  שרעבי,  ישראל  לאישה,  נישואיה  לאחר 
וילדיהם בפתח תקווה ומשולבים בפעילותה הקהילתית 

ותורמים לפעילותה התרבותית.
תלמידת חכמים היא רחל שרעבי ומנעוריה מסורה היא 
ללימודים, למחקר ולהשכלה. היא סיימה בהצטיינות את 
לימודי התואר הראשון בהיסטוריה יהודית ופילוסופיה 
באוניברסיטת בר אילן, תואר שני בהיסטוריה יהודית, 

ותואר שלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. 
כיום רחל שרעבי מרצה במחלקה לסוציולוגיה במכללה 
החברה  למדעי  המשולב  ובחוג  אשקלון  האקדמית 
עת  כתב  עורכת  היא  כן,  כמו  אילן.  בר  באוניברסיטת 
ייחודי בשם 'הגירה', שיוצא לאור על ידי מכון הגירה 
הסוציולוגית  והאגודה  רופין  האקדמי  המרכז  של 

הישראלית.
ובכנסים  עת  בכתבי  מאמרים  עשרות  פרסמה  היא 
תימן  ביוצאי  דנים  מחקריה  ובעולם.  בארץ  מדעיים 
בחיי  בכלל,  ובהתיישבות  בעלייה  בישראל,  וקליטתם 
תרבויות  בין  ובמפגש  מסורתיות  מקהילות  נשים 

בישראל. 

פרס שבזי תשע"ג - 2012 לפרופסור רחל שרעבי
נימוקי הוועדה

מאת טוביה סולמי

עד כה כתבה רחל שרעבי שלושה ספרים: 
העות'מאנית"  התקופה  בשלהי  בירושלים  הספרדי  "היישוב   .1
העדה  של  בהנהגה  העוסק  שנייה,  במהדורה  ב-2001  לאור  שיצא   -
קבוצות  ובין  תימן  עולי  לבין  שבינה  וביחסים  הוותיקה  הספרדית 

שונות בירושלים, בסוף תקופת השלטון העות'מאני בארץ ישראל. 
לבין  מסורתית  קהילה  בין  המפגש   - והסתגלות"  "סינקרטיזם   .2
חברה סוציאליסטית, התפרסם ב-2002. הוא עוסק במפגש בין עולי 

תימן במושב עובדים לבין החברה בישראל לפני הקמת המדינה. 
ב-2009,  לאור  יצא  המרכז"-  אל  מהפריפריה  המימונה:  "חג   .3
שקבוצה  מלמד  הספר  צבי.  בן  יד  ומכון  המאוחד  הקיבוץ  בהוצאת 
מרכזי  תרבותי  לרכיב  להפוך  עשויה  בפריפריה,  שמוקמה  אתנית 

בחברה הישראלית.
ספר נוסף 'על נשים במושב ובקיבוץ', עומד להופיע בקרוב, בהוצאת 

מאגנס ומכון יד טבנקין. 
המשותף לכולם הוא המחקר המדעי המעמיק של התפתחות החברה 
היהודית בארץ ישראל שלפני קום המדינה ובמדינת ישראל, תוך בחינה 

של המהפכה שעברה על יוצאי תימן בכלל, ובנות תימן במיוחד.

השנה קיבלה רחל את התואר פרופסור ואנו מעניקים לה את פרס 
שבזי למחקר. 
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פרשת ילדי תימן "נחקרה" רשמית שלוש 
ועדת בהלול מינקובסקי הוקמה  פעמים. 
כהן  ועדת   ,1988 ב-  שלגי  ועדת  ב-1967, 
קדמי ב- 1995. בבדיקת כתבי המינוי של 
החקירות  שעל  מתברר,  השונות  הועדות 
המקורית  הכוונה  מגבלות.  שתי  הוטלו 
הייתה לחקור תלונות של משפחות ממוצא 
תימני אשר מתייחסות לשנים 1954-1948 

בלבד.
המינוי  בכתבי  המשפחות  מוצא  הגבלת 
מטרתה ברורה, לתחם את הפרשה כבעיה 
סקטוריאלי  משהו  בלבד.  תימנים  של 
שאין לו משמעות רבה לחברה הישראלית, 
לה  שאין  תימנית,  מיתולוגיה  בהיותו 
הוועדות  כל  בפועל,  במציאות.  אחיזה 
בתלונות  לטפל  ברירה,  מחוסר  נאלצו, 
כמעט  אשר  נוספות  רבות  משפחות  של 
הסיבה  זו  אחר.  מזרחי  ממוצא  כולן 
שלו,  המחאה  בקמפיין  משולם,  שהרב 
הקפיד לקרוא לפרשה "פרשת ילדי תימן 
מוצא  בשאלת  הגמישות  ובלקן".  מזרח 
המשפחות נובעת מכך, שהרחבת הפרשה 
נתפסה  לא  אחרות  מזרחיות  למשפחות 
ל"גמישות"  נוספת  סיבה  עקרוני.  כעניין 
הממסדית בנושא, הייתה הדאגה מדרישה 
משפחות  של  ונבדלת  נוספת  לחקירה 
אשר  חקירה,  תימניות,  שאינן  מזרחיות, 
בלבד.  כתימנית  הפרשה  תיוג  את  תסכן 
לתחום  הפרשה  היקף  הרחבת  למרות 
כונתה  בתקשורת  המזרח,  יהדות  כל  של 
וכך  ילדי תימן'  'פרשת  הפרשה בעקביות 

היא קובעה בתודעת הציבור.
הנבדקים  המקרים  תאריכי  הגבלת 
יותר,  החשובה  היא   1954-1948 לשנים 
לתחם  הניסיון  בהמשך.  אתמקד  ובה 
העלייה  לשנות  הפרשה  חקירת  את 
היתכנות  את  לאפשר  נועדה  ההמונית 
שקלט  קטן,  ישוב  של  המקובל,  הסיפור 
בקליטה  טעויות  נעשו  ואם  גדולה,  עליה 
לא  עושה  שלא  )מי  לב  בתום  נעשו  הן 
המדוברת  התקופה  זו,  גישה  לפי  טועה(. 
הייתה ייחודית, כאוטית, והדיון בה היום, 
בחסר.  בהכרח  לוקה  הכורסא,  ממעמקי 
נוספת להתמקדות באותה תקופה  סיבה 

לשאלת  התשובה  את  לערפל  הרצון  היא 
המתואר  הכאוס  בחסות  האחריות. 
האחריות  לשאלת  הממלכתית  התשובה 
לא  נהלים  בעיקרה:  בירוקרטית  היא 
תקינים או העדר נהלים, פקידים עמוסים 

ומעליהם אין שום דבר זולת אלוהים.
עיקש  סירוב  היה  התאריכים  בנושא 
נבדק  אשר  אחד  מקרה  )למעט  להתגמש 
ע"י וועדת שלגי(. נוקשות זו יצרה לעיתים 
מצבים אבסורדיים. יעקוב בן משה אשר 
התלונן בשם הוריו שלום חיים וברכה בן 
שלשה  מאחיו,  חמישה  חטיפת  על  משה 
נחטפו  שניים  ו"רק"   1948 לפני  נחטפו 
להתייחסות  זכה  ה"נכונים",  בתאריכים 

רק בהקשר לאותם שני אחים. 
התשעים  בשנות  המחאה  מסע  כדי  תוך 
עם  משפחות  מהפעילים,  לרבים  הגיעו 
סיפורי חטיפת ילדים מלפני 1948 וגם אחרי 
סוף  לקראת  החלה  הילדים  חטיפת   .1954
שנות העשרים של המאה הקודמת וכנראה 
שנה  מארבעים  למעלה  לאחר  הסתיימה 
יותר.  מאוחר  או  השבעים  שנות  באמצע 
אפיזודה  רק  מהוות   1954-1948 השנים 
מסיבות  במהלכה,  זו,  תקופה  באמצע 
ברורות, התופעה מתרחבת מאוד. חטיפות 
אינן   1954-1948 השנים  במהלך  הילדים 
תופעה  של  הרחבה  אלא  חדשה  תופעה 
מצב  בגלל  מפלצתיים  לממדים  קיימת 
התופעה  בהמשך  הדיון  ייחודי.  היסטורי 
ילדים  הוצאת  של  המולבנת,  בצורתה 
תוך  הרווחה  בחסות  למוסדות  מביתם 
תיוג הוריהם כחסרי מסוגלות הורית חורג 

מתחומו של מאמר זה.
הפרשה  בהבנת  הדיון  לצורך  אתרכז 
החלה  בה  בתקופה  ומשמעויותיה 
הפרשה. המדובר הוא בשנות העשרים של 
המאה הקודמת, בסמוך לטרנספר הציוני 
זו  סמיכות  כנרת.  תימני  גירוש  הראשון, 
אינה מקרית. שני אירועים אלו מלמדים 
הרלוונטי  ההיסטורי  שהרקע  אותנו, 
לענייננו הוא מוקדם בהרבה מכפי שמקובל 
לחשוב. נדרש כאן מבט אחר, מוקדם יותר 
דיון  ובעל אופי אחר. במקום  כרונולוגית 
בירוקראטי על בלגאן של קליטה ונהלים, 

כאן  נדרש  בזה,  וכיוצא  עמוסים  פקידים 
בראשית  תחילתו  אשר  אידיאולוגי  דיון 
הציונות, במאה התשע עשרה. לדיון מסוג 
פוליטי  מימד  הדברים,  מטבע  יש,  זה 
אקטואלי ברור לאור המעמד המיוחד של 
הציונות במדינת ישראל ותפקידה בכינון 
זו  משמעות  בה.  האתנו-מעמדי  הריבוד 
היא לדעתי הסיבה המרכזית, גם אם לא 
להביא  ולסירוב  הפרשה  לטיוח  היחידה, 
לפתרון מכובד שלה. חשוב לזכור כי טיוח 
מתרחש   הוא  העבר,  נחלת  אינו  הפרשה 
כאן ועכשיו. מטרה נוספת של דיון זה היא 
לזהות באמצעות העבר את מגמות העומק 
היסטורי  דיון  במקום  זה  במובן  בהווה. 
תודעתי  משאב  בעבר  לראות  מבקש  אני 

וחברתי בעל משמעות פוליטית.
אשר  מבט  נקודות  מספר  כאן  אציין 
מהוות בסיס להבנת הנושא. החלוקה היא 
לצורך דידקטי ויש לעיתים חפיפה חלקית 

ביניהן. 

ראשוניות המפגש 
ביישוב  האינטנסיבי  היומיומי  המפגש 
העשייה  לב  את  היווה  אשר  החדש, 
בין  מפגש  רבה  במידה  הוא  הציונית, 
תימנים לאשכנזים. למעשה מדובר במפגש 
אחת  לכל  אשר  אוכלוסיות  ארבע  בין 
החלוצים,  האיכרים,  שלה.  המאפיינים 
מפגש  של  חשיבותו  והערבים.  התימנים 
זה הוא בראשוניותו ובהיותו הטריטוריה 
יסוד בתחום  נקבעו מספר מוסכמות  בה 
אלו  מוסכמות  והכלכלי.  התרבותי 
שונות,  בוריאציות  יותר,  מאוחר  מּוחלות 
על קבוצות מזרחיות נוספות עם הפיכתן 

משמעותיות יותר מבחינה דמוגראפית.

פוליטיקה 
היה  המרכזי  הציוני  הגוף  בתחילה, 
הסוכנות  של  ישראלי  הארץ  המשרד 
היהודית. הדמות המרכזית בגוף זה, היה 
ארתור רופין. מאוחר יותר, בחסות משרד 
זה מוקמים בשנת 1920 אספת הנבחרים 
התאחדות  וההסתדרות.  הלאומי  והוועד 
מוקמת  ויצ"ו  ב-1922.  מוקמת  האיכרים 

הרקע ההיסטורי לפרשת ילדי תימן
מאת דר' רפי שובלי
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ב-1912.  והדסה  ב-1920  בבריטניה 
של  הפוליטי  לארגון  מוסדי  ביטוי  לפנינו 
בעולם.  הציונית  והתנועה  בארץ  היישוב 
מוסדות אלו, מי יותר ומי פחות, היוו את 
המדינה שבדרך. הישוב נהנה מאוטונומיה 
המנדט  שלטון  תחת  ענייניו  בניהול  רבה 
לשאלת  חשובה  זו  אוטונומיה  הבריטי. 
האחריות לכל מה שנעשה בפרשה הנדונה 

ובפרשות אחרות גם לפני 1948.

אידיאולוגיה 
שנות  ועד  השנייה  העליה  בתקופת 
מכוננים  לדיונים  עדים  אנו  העשרים 
יחד  השונים.  הפוליטיים  המחנות  של 
הבשלה  יש  המוסדית  התבססות  עם 
נוסדים  מפלגות,  מוקמות  אידיאולוגית. 
ומאמרים  חיבורים  ונכתבים  עת  כתבי 
מגיעים  השנייה  בעלייה  ובחו"ל.  בארץ 
לארץ אישים אשר בעתיד יעמדו במרכזי 
של  דמותה  את  ויעצבו  הציוניים  הכוח 
מדינת ישראל לשנים רבות. חלק מדיונים 
בדבר  עמדות  כללו  אלו  אידיאולוגיים 
המזרח  למרחב  הציונית  התנועה  יחס 
המזרח,  וליהדות  א"י  מצויה  בו  תיכוני 
תימן.  ביהודי  מיוחדת  התמקדות  תוך 
עולי  כלפי  הרצויה  הציונית  המדיניות 
תימן בפרט ויהדות המזרח בכלל היו חלק 

מדיונים אלו.
חלק חשוב באידיאולוגיה הציונית הייתה 
שאלת הטריטוריה. השיבה לאדמה קיבלה 
משמעות רבה גם בהקשר ליצירת האדם 
החדש הציוני עם הגוף החדש. בניגוד ליהודי 
)שאינם  אוויר  בעסקי  העוסק  הגלותי 
בריבית(.  הלוואה  כמו  באדמה  קשורים 
האדמה  אל  חוזר  החדש  הציוני  האדם 
ומגדלת  אהבה  לו  מחזירה  מצידה  אשר 
את הדור הבא של החלוצים החסונים. לפי 
רופין היהודים המקוריים השתייכו לגזע 
הדורות  במרוצת  אשר  האינדו-גרמאני, 
השמי  הרכיב  השמי.  הגזע  עם  התערבב 
וניתק  הדומיננטי  לרכיב  הזמן  עם  הפך 
ומדרך  ומהאדמה  מהטבע  היהודים  את 
השמי  הרכיב  החקלאית-יצרנית.  החיים 
החומרנות,  את  היהודים  בקרב  פיתח 
המסחרי  והאינסטינקט  לכסף  האהבה 
)בלום 2007 עמ' 9(. אין פלא שעולי תימן 
וכראויים  ציונים  כחלוצים  נתפסו  לא 
כשמיים  להתיישבות.  קרקע  לקבל 
התנועה  בידי  ככלי  נתפסו  הם  מנוונים 

יותר  ולא  מטרותיה  להשגת  הציונית 
להתיישבות.  במקור  יועדו  לא  הם  מזה. 
הפעם הראשונה שהוקם עבורם יישוב זה 
ב-1930.  בכנרת  מהם  להיפטר  כדי  היה 
הם  קרקע  חלקות  להם  ניתנו  כאשר  גם 
קיבלו הרבה פחות מהאשכנזים. בתקופת 
העלייה ההמונית גישה זו התחזקה. בעוד 
שמרבית האשכנזים אשר קיבלו קרקעות 
העצמאות  מלחמת  לאחר  ערבים  של 
)בעלות  קניינית  זכות  עם  קרקע  קיבלו 
כמו  מזרחים,  יהודים  חכירה(  או  מלאה 
פליטים פנימיים ערבים, קבלו בתים אלו 
במעמד של בני רשות שימוש במקרקעין. 
חוקי  )מסלול  חוקי  אפרטהייד  לפנינו 
למזרחים  אחר  ומסלול  לאשכנזים  אחד 
האידיאולוגיים  ששורשיו  וערבים( 
תוצאת  הציונית.  באידיאולוגיה  נעוצים 
האפרטהייד הזה הוא תהליך של טרנספר 
זוחל של פינוי השכונות המזרחיות בערים 
השונות לטובת יזמי נדלן תוך התעמרות 
בתושבים המפונים )דוגמאות לא חסרות... 
כפר שלם, סומייל וגבעת עמל בתל אביב... 
וליפתא  ממילא  ברחובות...  גבירול  כפר 
טרנספר  רבים(.  מקומות  ועוד  בירושלים 

זוחל זה מתרחש גם בימים אלה.

היגיינה גזעית )אאוגניקה( 
השיח הגזעי היה לגיטימי עד מלחמת העולם 
צמחה  הציונית  האידיאולוגיה  השנייה. 
מסוימת  ובמידה  אירופה  במרכז  בעיקר 
לסוגיו  האירופי  החדש  האדם  במזרחה. 
השונים היה חלק מפרויקט המודרניזציה 
של  מהפכות  כלל  זה  פרויקט  האירופי. 
בתחילה,  במוסכמות.  המורדים  צעירים 
חלק  עצמם  ראו  רבים  יהודים  צעירים 
מפרויקט זה והצטרפו לתנועות המחוללות 
בדחייה  נתקלו  אלו  צעירים  אותו. 
דחייה  אלו.  תנועות  מצד  ואנטישמיות 
באירופה  שמי,  זר,  כנטע  אותם  תייגה  זו 
לחלק  גרם  השחור  כאֵחר  התיוג  הלבנה. 
יהדותם,  אל  חזרה  לפנות  אלו  מצעירים 
מהווה  אשר  נפרד,  גזע  ביהודים  ולראות 
)פלד  אירופה  של  הגזעי  מהפסיפס  חלק 
2002 עמ' 30-19(. תהליך זהותי זה אפשר 
כלבנים.  לראות עצמם שוב  לצעירים אלו 
תהליך זה נקרא "לבקנות נרכשת" ותואר 
)חינסקי  חינסקי  שרה  ע"י  מפורט  באופן 
לוקחים את התהליך  אלו  צעירים   .)2002
התנועות  ובהשפעת  קדימה  אחד  צעד 

את  מקימים  הם  באירופה  הלאומיות 
התנועה הציונית אשר במסגרתה השחורים 
של אירופה הופכים להיות הלבנים בתנועה 

הציונית ובארץ ישראל.
הסיפור הציוני המרכזי מדבר על תנועה, 
שצמחה מתוך היהדות. בהקשר זה מוזכרים 
שהיו  ואלקלעי  קלישר  הציונות  מבשרי 
רבנים ומשה הס )1875-1812( אשר מופיע 
ואלקלעי  קלישר  ברשימה.  שלישי  תמיד 
שאין  למרות  הציונות,  כמבשרי  מוזכרים 
קשר אידיאולוגי אמיץ בינם לבין התנועה 
הצורך  הוא  לאזכורם  הסיבה  הציונית, 
הציוני ליצור קשר רציף בינה לבין היהדות. 
מבין  החשוב  הוא  הס  משה  למעשה, 
אשר  הראשונים  בין  היה  הוא  השלושה. 
גזעי.  ביקש לבסס את היהדות על בסיס 
את  להרים  ביקש  הוא  ברדיצ'בסקי  לפי 
)מדע  דת ישראל למדרגה של דת מדעית 
בהקשר זה הוא התיאוריות המדעיות של 
תקופה(  באותה  רווחות  שהיו  גזעי  סיווג 
ואשר ביקש להעמיד את הכול "על הגזע, 
הרצל  הדם".  בת  הנפשית  המורשה  על 
וירושלים'  'רומי  הס  קרא את סיפרו של 
והתרשם ממנו מאוד. הס שהיה ממייסדי 
מרכס  עם  יחד  הסוציאליסטית  התנועה 
ואנגלס סולק ממנה מאוחר יותר. כשהוא 
חלק  מהווה  הלאומיות  כי  לדעת,  נוכח 
פונה  הוא  האירופיות  במהפכות  מרכזי 
לכיוון הציוני כחלק מתהליך של לבקנות 
נרכשת אישי. על חשיבותו באידיאולוגיה 
 1961 שבשנת  העובדה,  תעיד  הציונית 
ממלכתי  ובטקס  לארץ  מועלות  עצמותיו 
בטקס  בכנרת.  הקברות  בבית  נקבר  הוא 
נכחו ראשי המדינה ותנועת העבודה כולל 
היה הציוני הראשון אשר  גוריון. הס  בן 
דיבר במונחים של גזע. השיח הגזעי הפך 
במרוצת הזמן מפורט יותר ויותר. במינכן 
בגרמנית  פישברג  מוריס  מפרסם   1913
המתאר  יהודים"  של  "גזעים  סיפרו  את 
יהודי  כולל  היהודיות  הקהילות  כל  את 
מסדרה  חלק  היה  זה  ספר  אתיופיה. 
את  המתארים  "מדעיים"  חיבורים  של 
יהודיות  קהילות  בין  הגזעיים  ההבדלים 
אשר  מאמר,  היא  נוספת  דוגמא  שונות. 
 Glasgow הבריטי  בעיתון  מתפרסם 
 The" בשנת 1936 תחת הכותרת Herald
 Yemeni Jews a link between two
המקשרת  חוליה  תימן  )יהודי   "races
בין שני גזעים(. מדובר כאן על שני גזעים 
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משום, שחלק מתהליך הלבקנות הנרכשת 
אירופה  יהודי  את  לבדל  הצורך  היה 
גזעי  באופן  היידיש  דוברות  מהקהילות 
רופין  ארתור  השמית.  המזרח  מיהדות 
האאוגניקה  בתחום  מוניטין  רכש  אשר 
עוד לפני שהגיע לארץ כדי לעמוד בראש 
המשרד הארץ ישראלי של הסוכנות היה 
עבר  אשר  רופין,  לפי  זו.  גישה  ממובילי 
בעצמו את התהליך המדובר של הלבקנות 
הנרכשת, האשכנזים שייכים לגזע האינדו-

גרמאני, וזאת בניגוד ליהדות המזרח ותימן 
המתנוון  השמי,  האלמנט  את  המייצגת 
)בלום 2007(. קל להבין מדוע עולי תימן 
לא השתלבו בכל זה, גם מצד עצמם. הם 
לא ביקשו להשתלב בסביבתם המוסלמית 
וממילא לא נדחו ממנה, הם גם לא ביקשו 
חדש  ולבנות  הישן  העולם  את  להרוס 
אצלם  הציונית,  לתנועה  בניגוד  תחתיו. 
מסיבות  נבעה  אם  גם  לארץ,  העלייה 
שונות הייתה המשך ישיר ליהדותם. הרב 
ב-1891  לארץ  )עלה  אלנדאף  אברהם 
והיה ממנהיגי עולי תימן בעליה ראשונה 
מציין  טוב"  "מבשר  בספרו  מכן(  ולאחר 
לקלישר  האידיאולוגית  קירבתו  את 
ואלקלעי ולא להוגים פרה ציונים אחרים, 
מרכזיים  ציוניים  אישים  במקרה.  ולא 
דיברו  ורופין  נורדאו  פינסקר,  כהרצל, 
וכתבו על שיקום הנפש והגוף של יהדות 
אאוגניקה  הציונות.  באמצעות  אירופה 
חקר  מתחום  אישים  ע"י  לארץ  הובאה 
החברה כמו רופין וכן ע"י אישים מתחום 
הרפואה כמו יוסף מאיר והפסיכיאטריה 

כמו מרטין פפנהיים ומרדכי ברכיהו.
בשנות העשרים מתבססת הגישה האאוגנית 
במידה ניכרת וב-1935 ניתן לה ביטוי מוסדי 
בדמות ייסוד החברה להיגיינה רוחנית ע"י 
ורוקח, ראש העיר ת"א  פפנהיים ברכיהו 
)זלשיק עמ' 87-83(. גם יבניאלי אשר ביקר 
בתימן עוד בתקופת העלייה השנייה )1911( 
מתאר בספרו "מסע לתימן" את חוסן גופם 
של הטיפוסים התימנים השונים אשר פגש 

שם. 
השיח  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
במקום  לגיטימי.  בלתי  נעשה  הגזעי 
ההיגיינה  גישת  לגבי  נפש  חשבון  לעשות 
הגזעית )אאוגניקה(, התנועה הציונית על 
בלשון.  תרגיל  עשתה  השונים  ממסדיה 
מחקו את המילה גזעית מהביטוי 'היגיינה 
רעיונות  אותם  להשמיע  והמשיכו  גזעית' 

בניסוחים חדשים תחת הכותרת 'היגיינה'. 
"שיקום  לגישת  כך  אחר  מובילה  זו  דרך 
האינטליגנציה החבולה" וכל נושא "טעוני 
קום  לפני  עוד  הוחל  אשר  הטיפוח" 
המדינה ונמשך עד היום בכל הנוגע ליחס 
הגזעית  האֵחרּות  ביסוס  המזרח.  ליהדות 
גם בגלגוליה המאוחרים הוא חלק חשוב 
בהבנת פרשת חטיפת ילדי תימן, ובעיקר 

בהבנת הצורך להשתיק אותה.

כלכלה 
החלוצים  בין  המפגש  בתיאור  אתחיל 
שהשמאל  היא,  לכך  הסיבה  לתימנים. 
ביישוב  המוביל  המחנה  היה  הציוני 
לציונות  רבות.  שנים  ישראל  ובמדינת 
טיפולוגיה  הייתה  הסוציאליסטית 
קטגוריות  שתי  על  דיברה  אשר  מסודרת 
אחד  מצד  זו.  את  זו  המוציאות  אתניות 
האידיאליסטי"  "הפועל  או  "החלוץ" 
לראות  קל  הטבעי".  "הפועל  שני  ומצד 
לבין  אלו  קטגוריות  בין  החפיפה  את 
רופין  של  מדרשו  מבית  הגזעי  הסיווג 
במוצאו  אשכנזי  החלוץ,  לדעה.  וחבריו 
ובד"כ רווק, תואר כמי שרמתו התרבותית 
)ולכן  מרובים  החומריים  וצרכיו  גבוהה 
תואר  הוא  יותר(.  גבוהה  משכורת  קיבל 
הפועל  לעומתו,  ביישוב.  האיכותי  כגורם 
בעל  ובד"כ  במוצאו  תימני  הטבעי, 
התרבותית  שרמתו  כמי  תואר  משפחה, 
מועטים  החומריים  צרכיו  נמוכה, 
משכורת  יקבל  ולכן  במועט"(,  )"מסתפק 
עמ'   1996 )ניני  מהחלוץ(  יותר  נמוכה 
בכמות  היישוב  את  מעלה  הוא   .)49-39
)דמוגרפית( אבל לא באיכות, ומקבל את 
עול האיכר בהכנעה. לפי רופין, התימנים 
לא מיועדים להתיישבות, הם כלי בכיבוש 
העבודה העברית, ואין מקום לטענותיהם 
לכך  נוצרו  הם  כי  הקשים  התנאים  על 
)בלום 2007 עמ' 15(. החלוץ, אשר נכשל 
בכיבוש העבודה, ישמש כמדריך של הפועל 
הטבעי. מהלך רעיוני זה בגלגולו המאוחר 
מוביל לפרקטיקות הטיפוח למיניהן אשר 
עבד  אשר  הערבי  הפלח  למעלה.  הוזכרו 
גם הוא אצל האיכר קיבל את המשכורת 
הקטגוריות  של  תקפותן  ביותר.  הנמוכה 
במידה  נשמרת  כאן  שתוארו  הכלכליות, 
רבה גם היום, המעיין בדו"חות השנתיים 
שכירים  לגבי  כי  יגלה  'אדווה'  מרכז  של 
בממוצע  מרוויח  אשכנזי  שכיר  עירוניים: 

מזרחי  שכיר  ביותר,  הגבוה  השכר  את 
מרוויח פחות ממנו, והשכיר הערבי מרוויח 
הכי פחות. כדי ללמוד על עומק הזרות בין 
דברים  לקרוא  צריך  לתימנים  החלוצים 
אשר נאמרים היום על מהגרי עבודה, הם 
דומים דמיון מפתיע למה שנאמר בשעתו 

על הפועל הטבעי. 
)בניגוד  דתיים  היו  במושבות  האיכרים 
בבית  שמרדו  חילונים  שהיו  לחלוצים 
אבא(, והמושבות נוהלו ע"י פקידי הברון 
רוטשילד. ככלל, האיכרים והפקידים היו 
מהאיכרים  חלק  התימנים.  כלפי  עוינים 
נחלות  כאדוני  מלכתחילה  עצמם  ראו 
בזיכרון  בעצמם.  שיעבדו  ראוי  לא  אשר 
יעקוב הביאו איתם האיכרים מחוץ לארץ 
צעירים משרתים אשר יעבדו את האדמה 
עבורם, וגם איתם היו לאיכרים חיכוכים 
הגיעו התימנים הם  91(. כאשר  עמ'  )דגן 
נתקלו ביחס גרוע עוד יותר. מקרים של אי 
תשלום שכר, אלימות פיזית ומילולית היו 
טובי  וגם   138-137 עמ'  )טבעוני  נפוצים 
יעקוב  בזיכרון  האיכרים  ילדי   .)53 עמ' 
בכל  התימנים  בילדי  אבנים  מיידים  היו 
הזדמנות )טבעוני 137(. האיכר ראה עצמו 
)טובי  התימני  של  וכאפוטרופוס  כאדון 
יחס  מעין  היה  ביניהם  והיחס   ,)53 עמ' 
בעלי  בהיותם  התימנים,  ועבד.  אדון  של 
בארץ  לנדוד  יכולים  היו  לא  משפחות, 
יותר מידיי כמו החלוצים, ועל מנת לשרוד 
לגחמות  להיכנע  רבים  במקרים  נאלצו 
האיכרים. זלמן שזר כותב דו"ח על מצב 
התימנים ב-1920 ובין היתר נכתב בו כך: 
מייד  חש  שלו  הריח  בחוש  האיכר   ..."
בעוניים של אותם אחים שבים. כהרף עין 
נפוצה השמועה על מיעוט הצרכים שלהם 
אותם  לשמר  השטנית  התוכנית  ונולדה 
במצוקתם ולהפוך אותם לאובייקט לניצול 
הציונים  העסקנים  זול...  עבודה  ככוח 
הרשמיים רתמו מייד את כל כושר הארגון 
זה  חלום  להגשמת  סמכותם  ואת  שלהם 
של האיכרים. הכול נעשה כך שהתימנים 
ימלאו אותו תפקיד שטני שהועידו להם... 
משפחת תימנים עם חמישה ילדים קיבלה 
דונם קרקע אחד - כלומר, החלק השלוש 
אשכנזי  מתיישב  שקיבל  ממה  מאות 
התימנים  שיהיו  כדי   - וזאת  מייק"א! 
ירוצו  ברירה  ובאין  כול,  בחוסר  שרויים 

אל האיכרים למלכודת". 
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תרבות 
הקרבה בין התימנים והמזרחים לחיות.

קטגוריות:  שלוש  על  דיבר  הגזעי  המדרג 
התימנים,  ועל-אדם.  תת-אדם  חיות, 
החי.  לעולם  כקרובים  נתפשו  כתת-אדם, 
והספרותיים  החזותיים  הדימויים,  אחד 
הנפוצים הם הצמד של התימני והחמור. 
לא תמיד היה ברור מי התימני ומי החמור. 
אם נבדוק את שירי הזמר נראה כי התימני 
רבע  "גדליה  הוא  איש,  ממש  לא  הוא 
ניסים  ובשיר מרים בת  )אלתרמן(.  איש" 
מהמשפחה,  חלק  הוא  החמור  )אלתרמן( 
והחמור  נגמרת  המשפחה  מתי  ברור  לא 

מתחיל:
 

 יש אבא מורי ניסים, ירחם השם 
 ויש ניסימה האם ירחם השם 

 ויש נחמיה, גדליה, זכריה ועזריה 
 סלים, סעדיה, מיכאל, חנן, חנניה

 וירוחם ורחמים
 ברוך השם הם תאומים 

 והתינוק שלום הצוחק בחלום 
 ואני אחותו מרים 

והחמור הקטן בלעם, והחמור הקטן בלעם.

עדים  אנו  )אלתרמן(  תימן  שושנת  בשיר 
והתימני  השניים  בין  קסום  לאיחוד 
אותה  של  צדדים  שני  הם,  חד  והחמור 

מטבע:

 אני אהיה חמור קטן 
 אני אהיה לך לחתן 
 אני אשא כדי חלב 

ורק אותך תמיד אוהב.

נפרד  לא  אשר  סעדיה  את  לכם  והרי 
מסטיק  של  עטיפה  על  לא  גם  מהחמור, 
זו  עטיפה  המדינה(.  קום  לאחר  )יוצרה 
מוסברת בספר "מסטיק של פעם" )חיים 
לדימוי  כדוגמא  מירום(  וחגי  גרוסמן 
לעומת  התימנים  נהנים  ממנו  ה"חיובי" 
מזרחים  סובלים  ממנו  השלילי  הדימוי 
אחרים. כדאי לציין כאן כי בתימן יהודים 
לא הורשו לרכב על סוס שהרי הוא חיה 
אצילה מידי בשבילם ויכולים היו לרכב על 
חמור בלבד. אכן הסכמה בין המוסלמים 
לציונות היכולה אולי להיות בסיס למזרח 
התיכון החדש לו מייחל השמאל האשכנזי 

בישראל.

התימני-מזרחי  בין  המטושטש  הגבול 
לחמור,  רק  הצטמצם  לא  החי  לעולם 
אחד  יותר.  הרבה  רחבים  היו  אופקיו 
הדימויים הנפוצים בהקשר זה הוא הקוף. 
דוגמאות מכל התקופות לא חסרות. אריה 
יהודי  על  כותב   )1949( ב'הארץ'  גלבלום 
ביהדות  שורשים  כל  כ"נעדרים  מרוקו 
האינסטינקטים  למשחק  וכנתונים 
מאמר  והפראיים".  הפרימיטיבים 
הבבונים של אמנון דנקנר ב'הארץ' 1983. 
גאלופ  הסקרים  מכון  )נשיא  לוי  יעקוב 
התחקירים  בתוכנית  מצהיר  לשעבר( 
בדק  כי   )15.1.2013 )ערוץ-10  "המקור" 
החייתים  הדימויים  את  השנים  במשך 
אשר נקשרים בעיני הציבור לדמותם של 
אותו  היחיד  הפוליטיקאי  פוליטיקאים. 
נקשר  הציבורי  שדימויו  כמי  מציין  הוא 
לקוף הוא דוד לוי, ומיד הוא הוסיף 'קוף 
נחמד' )לפי דבריו דימוי נוסף אשר נקשר 
בדוד לוי הוא טווס(. מערכון הבייבי ערס 
בעל התכונות הקופיות אשר מהווה חלק 

מעולם החי של ירוחם: 
http://www.youtube.com/
watch?v=KPMLBRAzthc

סדרתית  קופית  דמות  המגלם  כהן  ועוזי 
ב"ארץ נהדרת" )ערוץ 2(.

תזכורת עכשווית לאותו דבר אנו מקבלים 
העונה  תגלית  אזולאי  ג'קי  של  מתיאורה 
וולך  לילך  ע"י  שף  מסטר  של  השלישית 
ג'קי  של  "הגילוי   )12.2012( מוואלה 
אזולאי הוא קצת כמו למצוא את מוגלי 
אינסטינקטים  עם  פראי  יצור   - בג'ונגל 
תרבות  של  זה  על  שעולה  הגיון  בריאים, 
בני האדם שסביבו, חן וסקרנות ואנושיות 
לוולך  גלבלום  בין  מעושים".  בלתי 
מפרידות מעל שישים שנה אבל החשיבה 
יכול  זה  כל  כשהייתה.  נותרה  הבסיסית 
ללמד אותנו כי בדיכוטומיה של וילה מול 
ג'ונגל המצויה במקומותינו מזרחים רבים 
הווילה,  של  לצד  שייכים  שהם  חושבים 
מרכזי  ע"י  נתפשים  הם  שלמעשה  בעוד 

הכוח החברתיים כחלק מהג'ונגל.
הסרט  היא  כאן  שאביא  אחרונה  דוגמא 
במולדת",  שורשים  "סעדיה  הצה"לי 
התנהגות  שם  החמישים,  שנות  מראשית 
אמנם  מזכירה  העולה  המזרחי  הנוער 
קופים )אוכלים ומתפרעים עמו קופים בגן 
חיות(, אך הדימוי המנצח של הסרט היא 

משפחה תימנית אשר אוכלת יחד ארוחה 
המשפחה  עם  יחד  אוכלת  שלהם  כשהעז 
כי העז כמו החמור בשיר  באותו שולחן, 
'מרים בת ניסים' היא לא רכוש המשפחה, 

היא חלק מהמשפחה.
סוכנות  מנהל  כותב   11.11.1949 במעריב 
"שבט  בשם  מאמר  הצרפתית  הידיעות 
עליית  את  המתאר  מחדש"  שנתגלה 
התימנים ובתוכו מופיעות המילים הבאות: 
"ברגע שהם יורדים מן המטוסים בישראל, 
רמתם  ונבהלים,  מבוישים  נדהמים,  הם 
עולה רק במקצת על רמת חיות שנתפשו. 
הדברים הנראים לא ייאמנו כי יסופרו… 
אש  מאתנו  ומבקשים  מעיזים  אחדים 
בפיהם.  מוצצים  שהם  הסיגריות  לזנבות 
אחר כך הם מנסים לפתוח בשיחה… רבים 
אינם מדברים לא עברית ולא ערבית, אלא 
יותר  הדומה  בלתי-ידועה,  משונה,  שפה 
בויקיציטוט(  גם  )מופיע  חיות"  לנהימת 
http://he.wikiquote.org/wiki/%D7
%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D

7%99%D7%9D
תפיסה זו של הקרבה בין התימנים לעולם 
החי מסבירה את מגורי התימנים במושבות 
לחלוצים  בניגוד  שנייה.  עלייה  בתקופת 
הרווקים, התימנים בעלי המשפחות שוכנו 
בעלי  עם  יחד  ובלולים  ברפתות  בתחילה 
שם  מרגישים  כנראה  הם  שהרי  החיים, 

בבית.
אנתרופולוגיה פיזית 

עסקו  אשר  מהצלמים  משמעותי  חלק 
בצילומים בשירות התנועה הציונית עסקו 
)קטלוג  גזעי  סיווג  לצורך  בצילום  גם 
המדובר   .)2012 תימני  דיוקן  התערוכה 
ניסו  אשר  אאוגניות  בפרקטיקות  הוא 
של  אנטומיים  מבנים  בין  קשר  למצוא 
קבוצות אתניות שונות לבין תכונות האופי 

והאינטליגנציה שלהן.
ספרות ילדים 

הילדים  בספרות  אירופה  במרכז  עוד 
לשפה  תורגמה  או  בגרמנית  נכתבה  אשר 
ספרות  התימני.  של  דמותו  מופיעה  זו 
הולכת  אשר  חברה  בתוך  מתפרסמת  זו 
מטרתה  ויותר.  יותר  אנטישמית  ונעשית 
הילדים  ספרות  ובכללה  זו  ספרות  של 
הילד  לחזק את  הייתה  הציוני  הזרם  של 
אותו.  המגזיעה  בחברה  חי  אשר  היהודי 
הצגת  ע"י  נעשה  זו  ממגמה  חשוב  חלק 
התימני כאחר אשר מולו מתעצבת זהותו 
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דמות  האשכנזי.  גרמני  היהודי  הילד  של 
החלוץ  הוא  זה  זהות  עיצוב  של  המופת 
המייצגת  זו  ספרות  לפי  אירופה.  יוצא 
את הזרם הציוני ביהדות גרמניה תכונות 
קשים  חיים  לכלוך,  עליבות,  הן:  התימני 
שוקעת,  עירונית  בסביבה  ומנוונים 
גופנית  עקמומיות  לב,  מורך  נחשלות, 
נכונות  חוסר  עצמי,  כבוד  העדר  ונפשית, 
בבני  אימון  אלימות,חוסר  מפני  להתגונן 
שני  של  שילוב  כאן  יש  וקטנוניות.  אדם 
סטריאוטיפים תכונות היהודי הגלותי עם 
)לבנת  בתימני  המתמצות  הערבי  תכונות 

עמ' 442-423(.
לגבי ספרות ילדים בארץ אציין כאן שתי 

דוגמאות:
לאה  מאת  ונפלאות"  "ניסים  בספר 
גולדברג, ניסים הוא ילד מזרחי, אשר אימו 
ואחיו  הוא  לכן,  מתפקדת,  ואינה  חולה 
הדודה  של  בביתה  לגור  עוברים  אליהו 
הישראליות  את  המייצגת  שום-איש  של 

החדשה.
מתאר  בתימן"  הילדים  "אל  בספר 
אהרון מגד קבוצת ילדים אשכנזים אשר 
בתימן.  הילדים  להצלת  כסף  מתרימים 
יכולים  ואינם  נזקקים  התימנים  הילדים 
לעזור לעצמם. מיתוס ההצלה הציוני את 
"סעדיה  בסרט  גם  מופיע  המזרח  יהדות 

שורשים במולדת" המוזכר למעלה.
דימויי גוף 

דימוי הגוף של התימנים בספרות ובשירה, 
רזים,  הם  הרצוי.  הציוני  לגוף  מנוגד 
הגופני.  הניוון  את  ומייצגים  מצומקים 
הרץ  נפתלי  התקווה  מחבר  של  בשירו 
אימבר "לא לכם אחי התימנים ציפינו, לא 
לכם ציפינו בעיניים נשקפות" הוא מבהיר 
התנועה  כנציג  הוא  כוונתו:  את  בהמשך 
אדם"  ה"על  לטיפוס  ציפה  הציונית 
ויכסח  לסמבטיון  מעבר  שיגיח  החסון, 
בשירות הציונות את כל העולם ואחותו. 
במקום זאת מגיע מתימן קריקטורה של 
תת אדם, צימוק, אשר תיאור נאמן שלו 
בגנים"  "היושבת  לספר  במבוא  מופיע 

מאת חיים הזז.
ההתעניינות בחוסנם הגופני של התימנים 
היא גם נחלתו של יבניאלי, אשר בספרו 
הגופני  החוסן  את  מתאר  לתימן",  "מסע 
בהן  בתימן  שונות  תימנים מקהילות  של 

ביקר.

קרימינליזציה 
מזרחית  הזהות התימנית  חלק מהכתמת 
קרימינליזציה.  של  בדרך  אז  כבר  נעשה 
למעלה  המוזכר  ונפלאות"  "ניסים  בספר 
יחיא הילד התימני הוא ראש כנופיית ילדים 
העוסקת בגניבות... בשיחה שקיימתי עם 
חיים בדיחי, מבכירי התימנים של מפא"י 
אותו  שאלתי  המדינה,  קום  ואחרי  לפני 
מה דחף אותו לפעילות ציבורית. תשובתו 
אותנו  מכנים  שהיו  אותי  "הרגיז  הייתה 

ֵּתימֹונִי ּגָנֵב".
המזרחיות  לתיוג  יותר  עכשווית  דוגמא 
אצל  למצוא  אפשר  קרימינלית  כתרבות 
הפלילית  לפרשה  בתגובתו  מגד  אייל 
"המיעוט  צנעני  מרגלית  הסתבכה  בה 
ומתכווץ,  הולך  באמת,  התרבותי  השקט, 
בשדרות  אוהלים  ושום  ומתמזער,  הולך 
המציאות  את  ליפות  יועילו  לא  ובגנים 
הזו או להאפיל עליה. אני תוהה אם העם 
את  יסיר  שלא  רק  לא  לפרשה,  המרותק 
חוצנו מהתופעות הדוחות האלה, אלא אף 
רודפי  הים-תיכוניים  גיבוריה  את  יהפוך 
הבצע של הדרמה הטלוויזיונית המוקרנת 
בשעות שיא של חדשות, מוקפים בנערות 
זוהר, בשומרים, באמרגנים ובפרקליטים - 
למודל שאותו ישאפו לחקות ביתר שאת". 
למעורבים  מעבר  אל  מפליג  כאן  מגד 

בפרשה ומדגיש את "ים תיכוניותם".
דימויה הספרותי של תימן 

מדברית  כארץ  כלל  בדרך  תוארה  תימן 
ורחוקה. )ראה למשל סיפורו של אליעזר 
ישראל"(.  לארץ  עולה  "עובדיה  שמאלי 
דימוי מופרך זה נועד להצדיק את היחס 
שהם  הייתה  הטענה  בארץ.  לתימנים 
רגילים לחיים קשים עוד בתימן, ולכן לא 
מטרה  כאן.  חייהם  את  נמרר  אם  נורא 
נוספת של תיאור זה של תימן הוא חיזוק 
תימן  יהדות  את  הציוני  ההצלה  מיתוס 
בפרט והמזרח בכלל. היחסים בין הערבים 
גורפת  בצורה  מתוארים  בתימן  ליהודים 
מאותן  באמת  שהיו  ממה  יותר  כקשים 
סיבות. תיאור יחסים זה הוא רדוד, שטחי 
ואינו מתאר את המורכבות של המציאות 

האמיתית בתימן.
חינוך 

היום  ועד  מראשיתה  החינוך  מערכת 
האתנו  הריבוד  את  ומשמרת  משכפלת 
מעמדי הקיים בישראל. תכניה ומדיניותה 
כאחר  המזרחי  את  מקבעים  הארגונית 

אומר  וכשאני  האשכנזית.  הציונות  של 
'מראשיתה' אני מתכוון לסוף המאה התשע 
אחד  העשרים.  המאה  תחילת  עשרה- 
 )1901( ביפו'  הספר  'בתי  במאמרו  העם 
כותב על מנהלת בית הספר העברי לבנות 
חילקה  הכותבת  הבאים:  הדברים  את 
האשכנזיות,  קבוצות:  לשלוש  הבנות  את 
שהוריהן  דהיינו  והמערביות,  הספרדיות, 
מצטט  ואח"כ  ערב.  מארצות  מוצאם 
של  המוסרי  "המצב  בעניין:  המכתב  את 
הספרדיות,  של  מזה  טוב  האשכנזיות 
אולם תרבותן של אלה האחרונות נסבלת 
כל עוד הן נכנסות לבית הספר בגיל צעיר 
החיובית.  התרבות  את  לומדות  הן  ובו 
לעומת זאת, אם נכנסות כשהן גדולות כבר 
קלטו לקרבן את השפעת החיים הסגורים 
מגרעותיהן  כל  עם  הספרדים  נשי  של 
כבר  הן  הרי  יד-טו  בנות  ושחיתויותיהן, 
עוד  מושך  ביה"ס  ואין  גמורות,  כנשים 
יותר  הגסות  הן  המערביות  ליבן...  את 
גרועים  בכלל  כישרונותיהן  האחרות,  מן 
יותר, ועל הרוב הן בעלות אמונות תפלות" 
הכותבת  בהמשך,  אמנם,   .)2001 )גורני 
שלוש  לגבי  אבחנותיה  את  מסייגת 
הקבוצות באומרה שיש גם בנות היוצאות 
שהיא  האבחנות  עדיין  אך  הכלל,  מן 
עושה על בסיס גנטי מסבירות איך נתפשו 
וגם  תקופה  באותה  והמזרחים  התימנים 
מאוחר יותר. בית הספר בו מדובר נתמך 
ע"י חובבי ציון באודסה כלומר הוא ציוני. 
בהחלט  היה  יכול  המנהלת  של  הטקסט 
בימינו  ספר  בתי  מעט  ללא  להתאים 
למרות שנכתב ב-1901. אותו קו מחשבה 
ספר  בית  בתוך  הפרדה  לגדר  מוביל 
לבנות בעמנואל, אשר יגן על האשכנזיות 
מהְּספָר-ג'וקיות  הבריאה,  נזר  הצדיקות, 
שמעבר  הספרדיות(  לבנות  קראו  הן  )כך 
גם  מוביל  מחשבה  קו  אותו  לגדר. 
להסללת מזרחים למסלולים נחותים יותר 
בהשוואה לאשכנזים בתוך מערכת החינוך 
בספרו  מתוארת  זו  הסללה  הממלכתית. 
 - בישראל  "החינוך  סבירסקי  שלמה  של 

מחוז המסלולים הנפרדים". 

פסילת ההורות המזרחית 
ההתייחסות  את  בודקים  אנו  כאשר 
המזרחים  או  התימנים  ההורים  לתפקוד 
מראשית ימי הציונות בארץ, אנו מוצאים 

שלוש דרכי התייחסות.
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העדר נוכחות הורית
בספרות,  מופיעים  תימנים  ילדים 
תיאוריים  ובטקסטים  החזותית  באמנות 
קשה  לעבוד  נאלצים  כעזובים,  שונים 
המילה  מופיעה  לעיתים  להתקיים,  כדי 
אורח  של  מהתיאור  כחלק  'יתמות' 
מתוארים  התימנים  כל  לעיתים,  חייהם. 
עמ'  )לבנת  היהודי  היישוב  של  כיתומים 
כל  ָמָשל  להדרכה,  זקוקים  אשר   )427
והילדים הם למעשה  התימנים מבוגרים, 
שיעזור  חלוצי  לאבא  הזקוקים  ילדים 
להם להשתנות ולהפוך לבני אדם במלוא 

מובן המילה. 
נוכחות הורית קיימת אך בעייתית

הורים תימנים נתפשו כגורם שלילי ומזיק 
הייתה  המזיקה  ההשפעה  ילדיהם.  בחיי 
בתחום המוסרי, התרבותי, הנפשי, והפיזי. 
מופיע  אלו  שליליות  השפעות  תיאור 
ביפו  בית הספר  מנהלת  כבר במכתב של 
)גורני 2001(. אמהות  אשר הובא למעלה 
)בשנת  מתוארות  ותימניות  מזרחיות 
1934( כמי שאדישֹות לגורל ילדיהן ואשר 
התינוק  למות  לעיתים  גורמת  רשלנותן 
)סטולר ליס 1998 עמ' 47(. תיאור נוסף של 
תימנים משנת 1944 בתל מונד )שם( מאת 
חנה ציפמן מכיל את הטקסט הבא "... כל 
האימהות עבדו, ואז היו הילדים מוזנחים 
בחבל  הקטן  את  קשרה  האם  בהחלט, 
לִמטה, הכניסה לפיו פרוסת לחם והגדולים 
התימנית  שהאם  ראיתי  בבוץ.  התגלגלו 
עבודה  לחפש  למרחקים  לנסוע  יכולה 
לא  מאחור  הנשארים  לילדים  והדאגה 
תעכב אותה". בתקופת העלייה ההמונית 
על  היומית  בעיתונות  ידיעות  פורסמו 
הורים תימנים ומזרחים אשר מסכנים את 
שלום ילדיהם ואת חייהם. "האם יוצאת 
תימן, למשל, הנוהגת בתינוקה בדרך שנהגו 
במולדתה אינה יודעת מזון תינוקות מהו, 
לרוב רגילה היא לתת ארוחה אחת ביום 
ומים  לחם  פירושה  זו  וארוחה  לתינוק 
בכתבה   .)21.11.1950 )הארץ  קפה"  או 
נוספת מתואר מאבקן של מדריכות ויצ"ו 
בכל  נלחמו  נואשת  "מלחמה  באמהות 
הנוגע לתזונה, הנוהג לתת את כל המזון 
פרוסה  אלא  לילדים  להותיר  ולא  לבעל 
עבשה או ההרגל להשקות פעוטות בקפה 

בלבד... )הארץ 20.5.1952(

המזרחית  המשפחה  במבנה  דופי  הטלת 
וביחסים בתוכה

גישה זו קבלה גם גיבוי אקדמי. אייזנשטדט 
כי  קבע,  הישראלית  הסוציולוגיה  אבי 
המשפחה המזרחית היא משפחה בה אין 
ובין  קשר רגשי עמוק בין הורים לילדים 
טען,  שוקד   .)24 עמ'  )השש  לאשתו  בעל 
היה  והאנתרופולוגים  לסוציולוגים  כי 
מזרחים,  עולים  בקליטת  חיובי  תפקיד 
המבנה  לפירוק  מחויבים  עצמם  ראו  כי 
החברתי המסורתי כדי לסייע לעולים אלו 
ליהנות מערכי והישגי התרבות המערבית 
המשפחתי  המבנה  פירוק  )שם(.  הנאורה 
"פמיניסטית"  מגמה  ע"י  גם  מוצדק 
לשחרר  הצורך  על  דיברה  אשר  פטרונית 
את האישה התימנית מעול בעלה )מלמד 
האישה  דיכוי  של  זו  גישה   .)82-80 עמ' 
המזרחית במסווה של "פמיניזם" כביכול 
אנו מוצאים גם בניסיון לתאר את כפיית 
זריקות הדפו פרוברה על נשים אתיופיות 

כדרך לשחררן מעולו של הגבר לו נישאו.
מזרחים  הורים  של  הזכות  על  ערעור 

להביא ילדים לעולם
לגישה זו היו כמה מקורות מתחום הרפואה 
והאאוגניקה. אישים כמו דר' יוסף מאיר 
שבית חולים מאיר נקרא על שמו )סטולר 
פרופ'  הדמוגרפיה  ומתחום   .)3 עמ'  ליס 
רוברטו בקי דמוגרף סטטיסטיקן ומייסד 
בקי  לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה 
בראשית  ילודה  נתוני  על  סקירה  כתב 
המדינה ומציין כי ריבוי הילודה של נשים 
ממוצא אסיאתי ואפריקאי לעומת מיעוט 
ילודה של נשים ממוצא אירופי אמריקאי 
גורם  היה  בקי  תרבותית.  בעיה  מהווה 
הממלכתית  המדיניות  בעיצוב  מרכזי 
נשים  אצל  ילודה  לעודד  ביקשה  אשר 
אשכנזיות ולהורידה אצל נשים מזרחיות. 
בדיוני וועדת הילודה הוא קשר בין מוצא 
הפחד  השכלתית.  תרבותית  ונחיתות 
לידי  בא  הגדול  המזרחי  הילודה  משיעור 
ח"כ  הנישואין.  חוק  על  בדיונים  ביטוי 
חוק  את  מסבירה  )מפא"י(  מימון  עדה 
גיל הנישואין בצורך להוריד את הילודה 
דבריה  היו  ואלה  ומזרחיות  תימניות  של 
והולך  מחמיר  "המצב  החקיקה:  בדיוני 
בשטח זה בקשר לעלייה מארצות המזרח. 
הרי רואה עתידות חישב ומצא כי כעבור 
בני  כולנו  נהייה  מועטות  שנים  עשרות 
לכן  אחרינו,  בנינו  כלומר,  המזרח,  עדות 

מתאים".  חוק  בתחיקת  מעוניינים  כולנו 
גם  גישתה  את  מימון  מתרצת  בהמשך 
האישה  את  "לשחרר"  ובצורך  בפמיניזם 
)בתוך  בעלה  מעול  והמזרחית  התימנית 

מלמד עמ' 79-78(.
כי הדעה  זה, חשוב להגיד  לסיכום סעיף 
הרווחת המדברת על עידוד ילודה יהודית 
באשר היא אינה נכונה. סיפורים על מקרים 
בודדים של נשים אשר ילדו עשרה ילדים 
וקבלו פרס מבן גוריון אינם משקפים את 
המדיניות הממשלתית בנושאים אלו. הם 
נועד להסתיר  אינם אלא מסך עשן אשר 

מה קרה באמת.

הטלת ספק ביהדותם של התימנים 
ב-1881  לארץ  תימן  עולי  מגיעים  כאשר 
כלפיהם,  חשדנית  באווירה  נתקלים  הם 
לפי  ערבים.  אלא  יהודים  אינם  שמא, 
קובץ  )בתוך  כסאר  שלום  הרב  דברי 
הדבר  אלשיך(  רפאל  הרב  לזכר  הראל 
זו  גישה  השונים.  ומשפתם  מחזותם  נבע 
לתנועה  גם  חלחלה  הישן  היישוב  מצד 
האיכרים,  גישות:  שתי  היו  הציונית. שם 
בתימנים  ראו  דתיים(  אנשים  )שהיו 
בין  ביניים  יהודים למחצה, חוליית  מעין 
יהודים לערבים. ולכן למרות שהיו דתיים 
התעמרו בתימנים ואילצו אותם, לעיתים, 
לחלל שבת נגד רצונם )טבעוני 72-73(. נשי 
לעבוד  בהתחלה  נאלצו  התימנים  ובנות 
בבתי נשות האיכרים שבעה ימים בשבוע 
בין האיכר  יחסי העבודה  גם  כולל שבת. 
והפועל התימני לא עמדו בשום קריטריון 
יהודי בסיסי. זכויותיו של הפועל הטבעי 
לפי  העברי  העבד  של  מאלו  פחותות  היו 
וכנראה  יעקוב  בזיכרון  מקורות היהדות. 
הרשו  לא  האיכרים  נוספים,  במקומות 
כנהוג  ופאה  לתימנים ללקט לקט שכחה 
לפי היהדות )טבעוני 137(. לשמאל הציוני 
ראה  אחד  מצד  כפולה.  גישה  הייתה 
יהודים ערבים,  בתימנים, כמו האיכרים, 
השני  ומהצד  גבולית,  ביניים  חוליית  מין 
התיוג  כמשיחיים.  התימנים  את  תייג 
כמשיחיים היה ביטוי להדרה של התימנים 
מהשותפות במעשה הציוני )לכן לא ניתנה 
לתימנים הבכורה על פני הבילויים למרות 
משיחית  עלייה  כי  לפניהם,  עלו  שהם 
אינה עליה ציונית(. הם היו כלי למימוש 
שווי  שותפים  ולא  הציוניות  המטרות 
זכויות. התיוג המכתים שלהם כמשיחיים 



135
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

 - בגנים  היושבת  ברומן  )למשל,  הזויים 
בניגוד לחולמי החלומות  חיים הזז( עמד 
הציונים אותם כינו 'אידיאליסטים' כינוי 

עם תיוג חיובי בשדה הדימויים הציוני. 
לא  מזרחים  של  ביהדותם  ספק  הטלת 
גלבלום  אריה  כבר  לתימנים  הוגבלה 
בעיתון   1949 מאפריל  כתבות  בסדרת 
'הארץ' כותב על העלייה מצפון אפריקה 
אלו  יהודים   ..." הבאים  הדברים  את 
גם  ביהדות...".  שורשים  גם  נעדרים 
הוטלה  מאתיופיה  העולים  של  יהדותם 
בספק. במקראה של משרד החינוך לבתי 
במושבות  "מסע  בשם  יסודיים  ספר 
פרק  יש  התשעים  משנות  הראשונות" 
יהדותו  במסגרתו  הקטן'  'התימני  הקרוי 
אישור  הליך  מעין  עוברת  התימני  של 
ולבסוף  במושבה.  האשכנזים  מהילדים 
גם כיום מערכות החינוך הדתיות על כל 
סוגיהן מבצעות תהליכי סלקציה והסללה 
שונים למזרחים על רקע טענות שהם לא 

"דתיים" מספיק.
ביטוי נוסך לדחיית יהדותם של מזרחים 
החקירה  וועדת  בעבודת  למצוא  ניתן 
בדו"ח  תימן.  ילדי  לעניין  הממלכתית 
הסופי שלה היא קבעה לגבי הרוב הגדול 
של הילדים החטופים, שהם נפטרו. קביעות 
משפטיים  במבחנים  עומדות  לא  אלו 
ההיגיון  במבחני  לא  וגם  בסיסיים 
בנושא  ישראל  במדינת  והישר.  הפשוט 
הרבנות.  את  לערב  נהוג  מות  קביעת  של 
החטופים  משפחות  של  משמעותי  חלק 
וקריטריונים  ומסורתיות  דתיות  הן 
הלכתיים לקביעת מוות חשובים להם. אי 
היו  אשר  אלו  לקריטריונים  ההתייחסות 
ככל הנראה מפריעים לוועדה לטייח את 
ביהדותן  לזלזול  ביטוי  עוד  היא  הפרשה 

של המשפחות וברגשותיהן. 

לסיכום הדברים, אנו רואים שמלכתחילה 
התימני  ביהודי  ראתה  הציונית  התנועה 
קבלה  זו  אחרות  האֵחר.  את  והמזרחי 
ביטויים אידיאולוגיים, דתיים, תרבותיים 
ובירוקראטיים. אחרּות זו עומדת בבסיס 
ההבנה של פרשות כמו פרשת ילדי תימן. 
ברקע  בהתחשב  כי,  לומר  אפילו  ניתן 
מהוריו  והצלתו  ילד  חטיפת  כאן  המובא 

הם המעשה המתבקש לעשותו. 

בעזרת  מתאפשר  כה  עד  הפרשה  טיוח 

אחד  מצד  שוויונית.  לא  כוחות  משוואת 
בעזרתו  מונעת  והיא  רב  כוח  יש  למדינה 
כדי  שני  מצד  הפרשה.  של  מכובד  פתרון 
כי  ולקבוע  הפרשה  את  סופית  לסגור 
זקוקה  המדינה  מעולם,  דברים  היו  לא 
בכוחם  לאישור של הקורבנות. התימנים 
הדל מונעים את סגירת הפרשה והסרתה 

באופן סופי מסדר היום הציבורי.

הפרשה  לטיוח  המרכזיות  הסיבות  אחת 
היא העובדה שהיא מעלה שאלות הנוגעות 
והציוני  בכלל  האשכנזי  הסיפור  לשורשי 
על  מאיימות  אלו  בפרט. שאלות  אשכנזי 
נוגעות לאי הצדק  הזהות האשכנזית. הן 
הצדק  אי  ביסוד  עומד  אשר  ההכרתי 
ובין  למזרחים  אשכנזים  בין  החלוקתי 
המסודרים למוחלשים בישראל. ללא צדק 
הכרתי לא יהיה צדק חלוקתי. שאלות אלו 
עוזרות לנו )כפי שהשתדלתי לעשות כאן( 
להבין את ההווה לעומק ומתוך כך למקד 
את המאבק לעתיד טוב יותר. זו הסיבה 
לה  דומות  ופרשות  תימן  ילדי  שלפרשת 
יש משמעות פוליטית אקטואלית הן לגבי 
החברה הישראלית פנימה והן לגבי יחסי 

ישראל ושכנותיה.

האשכנזית  הזהות  על  המדובר  האיום 
חורש  עמרי  של  במאמרו  יפה  מודגם 
)בלוג מעמול בתוך האתר  "אני מואשם" 
"אני  אומר  הוא  וכך  ספיר(.  מכללת  של 
הזו  בארץ  החולות  הרעות  בכל  מואשם 
מאפליה ודיכוי, דרך גזילת אדמות ובזיזה 
נשים  של  בעיקור  וכלה  אתני  רקע  על 
אתיופיות... אחרים אומרים כי אני מבצע 
פשעים נגד האנושות, חוטף ילדים תימנים 
הוא  מאמר  באותו  עוד  מאימותיהם...". 
אני  מאליו.  מובן  לא  פה  "קיומי  כותב 
גופי  שעל  הצבע  נוח.  לא  מאוים,  מרגיש 
הפך להיות שלט הניאון שמעל לראשי. עלי 
להתכופף ולקוד בפני השליטים החדשים. 

אני אשכנזי". 

קול  הוא   ,31 בן  מספיר  חורש  עמרי 
האשכנזי  הדור  הוא  והעתיד,  מההווה 
הצעיר, אשר אם נסתכל על ההרכב האתני 
קבוע  )סגל  בישראל  הכוח  מוקדי  של 
באוניברסיטאות- 90% אשכנזים. שופטים 
המנהלים  כל  כמעט  אשכנזים.   90%  -
אשכנזים...(  התרבות  במוסדות  הבכירים 

יאייש מוקדי כוח אלו. אשכנזים צעירים 
ובשינוי  בדיאלוג  מעוניינים  אינם  כמוהו 
המצב הקיים. הריבוד החברתי הקיים נוח 
מגדירים  הם  לשנותו  הניסיון  את  להם. 
פירושו  שינוי  כל  עבורם.  קיומית  כסכנה 
ויתור על הפריבילגיות הכרוכות בלהיוולד 
לנו  אומר  בעצם  מה  בישראל.  אשכנזי 
בטוח  להרגיש  רוצה  הוא  חורב...  מר 
ולתחושתו, כדי שהוא ירגיש בטוח אנחנו 

נדרשים לשתוק.

מקורות
של  הגרמנים  למקורותיה   - איתן  בלום 

התרבות העברית, מטעם 11 2007.
גורני יוסף - כור ההיתוך החלקי במעשה 
מאסף  ציונות  בתוך  הציונים,  ובמחשבה 

כג 2001.
דגן שאול - עקשנים על ההר 2012.

השש יאלי - כמה ילדים זה שמחה? מין 
בישראל  הילודה  במדיניות  ועדה  מעמד 
1974-1962 עבודת גמר לתואר שני, חיפה 

.2004
זלשיק רקפת - עד נפש, 2008.

חינסקי שרה - עיניים עצומות לרווחה, על 
תסמונת הלבקנות הנרכשת בשדה האמנות 

הישראלי, תיאוריה וביקורת 20 2002.
טבעוני שלמה - ראשונים ונחשונים, 1991.

טובי יוסף - אעלה בתמר 1982.
לבנת חנה - כמה יפה להיות יהודי 2009.

ו"האיום  פריון  אמהות,   - שוהם  מלמד 
 ,25 וביקורת  תיאוריה  בתוך  הדמוגרפי" 

.2004
ניני יהודה - ההיית או חלמתי חלום 1996.

סטולר-ליס שחלב - כיצד אגדל תינוק ציוני, 
עבודת גמר לתואר שני, תל אביב 1998.

המהפכה  של  החדש  האדם   - רינה  פלד 
הציונית 2002.

עַל ּגְבּול ָהאֹור 
דר' רחלי אברהם-איתן

ַאל ְּתכַּבֶה 
ֶאת ַהּבְִכי

ַרק ּגַע ּבְֶמֶתג 
נָכֹון 

ַהֲחֵׁשכָה ֵמעַצְָמה
ֵּתעָלֵם.  
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אור ליום שישי, ו' בכסלו התשע"ב, הייתה 
שנתלה  הסלילי  החימום  בתנור  ה'  יד 
בחדר הפנימייה בו נם שנת ישרים אהובנו 
ומחמד עינינו הבחור היקר והנעים עודד 
מעמד  על  תלוי  שהיה  התנור,  ז"ל.  חמדי 
שהייתה  דו-מושבית  ספה  מעל  בקיר 
החלה  והספה  לפתע,  נפל  מתחתיו 
עשן  נוצר  מהבעירה  כתוצאה  להתלקח. 
עודד.  של  לריאותיו  חדר  וזה  רעיל  כימי 
לאחר זמן מה, עודד התעורר וקרא לחבריו 
"קומו,  שבקרוואן:  הפנימי  בחדר  שישנו 
קומו, שריפה! שריפה!". חבריו קמו לשמע 
החלון  דרך  במהירות  ונמלטו  צעקותיו 
שבחדרם, בעוד עודד נאבק בעשן הסמיך 
שהקשה על נשימתו, אך העשן גבר עליו, 
חושים.  מעורפל  מיטתו  על  נפל  והוא 
היו  התופת,  מן  בזכותו  שנמלטו  חבריו, 
בטוחים שעודד קרא להם מחוץ לקרוואן. 
הם חיפשו אותו, ומשלא מצאו אותו הבינו 
שעודד נלכד באש ובעשן. הם פרצו לחדר 
במצב  אך  בגופו  שלם  עודד  את  ומצאו 
הוציאו  הם  ומבולבל.  מטושטש  אנוש, 
במהירות  אותו  והבהילו  החדר  מן  אותו 
אך  בירושלים,  "הדסה"  החולים  לבית 
ריאותיו  את  שצרבו  הפנימיות  הכוויות 
הכריעוהו, והוא נאסף אל אבינו שבשמים 
שנה  שמונה-עשרה  בן  והוא  וטהור,  זך 

ושלושה חודשים.
בשעה שבע וארבעים דקות בבוקר טלפנה 
אלי רעייתי תמ"א והודיעה לי בבכי ובכאב 
עמוק שאחיה עודד נפגע בעקבות שריפה 
ושהוא מאושפז במצב אנוש בבית החולים 
אליי  טלפן  דקות  כעשר  לאחר  "הדסה". 
והודיעני  הי"ו,  חמדי  אברהם  ר'  חותני, 
ניתן  בקול חנוק מכאב: "עודד גמר". לא 
והתדהמה  הזעזוע  עצמת  את  לתאר 
שאחזו בי באותה שעה. השתדלתי לכבוש 
"ברוך  הדעת  ביישוב  ולברך  רגשותיי  את 
דיין האמת". לאחר מכן קרעתי את ִּבגְִּדי 
ובכיתי במר נפשי. לאחר זמן, כשהרהרתי 
בדברי  נזכרתי  מנׂשוא,  הקשה  בבׂשורה 
ָחִסיד"  גַָמר  י  "ִכּ ישראל:  זמירות  נעים 

שיעור  מדבריו  ולמדתי  יב,ב(,  )תהלים 
בהתמודדות עם כוס פורענות מרה מעין זו 
שפקדה את כולנו. המילים הללו מסכמות 
בקצרה את השקפת עולמה של היהדות, 
למלא  כדי  לעולם  בא  שהאדם  הגורסת 

מתבקשת  נפשו  ובסיומו  מסוים,  תפקיד 
לשוב אל צור מחצבתה.

מבית   13:00 בשעה  שיצאה  להלוויה, 
נקבצו  בנתניה,  ותיקים  בשיכון  העלמין 
ואת  עודד  את  שהכירו  אדם  בני  הרבה 

רבים  נפש.  אהבת  אותו  ואהבו  משפחתו 
מרה  התייפחו  וקטנים,  גדולים  רבים, 
ראשנו,  על  שניחת  הפתאומי  האסון  על 
והצטערו צער עמוק על שאישיותו הנפלאה 
של עודד, חכמתו הנפלאה, מעשיו הטובים 

והליכותיו המעודנות יחדלו מללוות אותנו 
ולהאיר את חיינו.

סבתו,  שבתי  הרב  היה  לסופדים  ראשון 
בה  שלמד  יריחו",  "מצפה  ישיבת  ראש 
עודד בחמש השנים האחרונות ועשה חיל 

"ּבֵן ָחכָם יְַׂשַּמח ָאב" )משלי י,א( 
לדמותו של הבחור הנעים עודד חמדי ז"ל

מאת אדיר דחוח-הלוי
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מתייפח:  בקול  זעק  הרב  פנה.  אשר  בכל 
"ַהּיֶלֶד ֵאינֶּנּו וֲַאנִי ָאנָה ֲאנִי ָבא!" )בראשית 
לז,ל(. כבוד הרב הספיד את עודד ותיאר 
הישיבה,  בשמי  שהבריק  כברק  אותו 
והמחכים.  הנעים  מאורו  ניאותו  שרבים 
תלמיד  עודד  היות  על  שנוסף  סיפר  הרב 
החברה  בחיי  פעיל  היה  הוא  מצטיין, 
ומפעיל את חבריו, והיה למעשה יד ימינם 
של ראשי הישיבה ומוריה, ושימש דוגמה 

ומופת לכל רואיו.
המספיד השני היה הרב הראשי של קריית-

יצ"ו, שהרים קול  ערוסי  רצון  אונו, הרב 
האהוב  עודד  על  קינה  ואמר  מרה  זעקה 
והטוב. הרב ספד לעודד ואמר שהוא היה 
שושן צחור וטהור בעולמנו השפל ושעתה 
נלקטה נפשו מגינתנו, ומכאן ואילך תהא 
במחיצת  יתברך  ה'  של  בגינתו  נטועה 
ואנשי  הצדיקים  הקדמונים,  אבותינו 
אל  נשבר  בקול  פנה  ערוסי  הרב  המעלה. 
"אבי,  במילים  אמו  ואל  עודד  של  אביו 
באוהל  מנשים  אהובה,  ורעייתו  יקירי, 
ואת  דמותם  את  נס  על  והעלה  תבורך", 
של  נפשו  על  והשפעתם  החינוכי  פועלם 
עודד, בטפחם את ילד שעשועם במסירות 
דוגמה  להיות  אותו  ובגדלם  ובנאמנות 
הרב  כאחד.  ולקטנים  לגדולים  ומופת 
בפסוק:  קינה  בנעימת  הספדו  את  סיים 
"ַהּצּור ָּתִמים ּפָעֳלֹו ִּכי כָל ּדְָרכָיו ִמְׁשּפָט..." 

)דברים לב,ד(.
חמדי,  אברהם  ר'  נעמד  הקבורה,  בתום 
בגבורה  וקרא  העפר  תלולית  מעל  הי"ו, 
ה'  ֵׁשם  יְִהי  לָָקח,  וה'  נַָתן  "ה'  מר:  בקול 
מבטאת  זו  קריאה  א,כא(.  )איוב  ְמבָֹרך" 
את הרעיון המרכזי שבאמצעותו מתמודדת 
כל המשפחה עם האסון הפתאומי שניחת 
עלינו: מעשיו של ה' נסתרים מאתנו, ואין 
)שם  ּתֹולֵעָה"  ָאדָם  ּובֶן  ִרָּמה  "ֱאנֹוׁש  שום 
תעלומות  חקר  עד  להגיע  היכול  כה,ו( 
כדברי  שבח,  כל  מעל  יתעלה  הבורא, 
ִאם  ִּתְמָצא,  ֱאלֹוַּה  "ַהֵחֶקר  שאמר:  איוב, 
רק  יא,ז(.  )שם  ִּתְמָצא"  ַׁשּדַי  ַּתכְלִית  עַד 
זאת יודעים אנו, כל מעשי הבורא שלמים 
עָוֶל,  וְֵאין  ֱאמּונָה  "ֵאל  ושהוא  ומושלמים 

ַצִּדיק וְיָָׁשר הּוא" )דברים לב,ד(.
בשבעת ימי האבל, פקדו רבים את סוכת 
מלהכיל  צרה  שהייתה  הרחבה,  האבלים 
ענתה  פניהם  ארׁשת  המנחמים.  כל  את 
ניחום  מלאכת  עליהם  קשתה  כי  בהם 
הבוכים  ההורים  לשני  ובעיקר  האבלים, 

על  עזים  כה  נפש  ייסורי  והמיוסרים 
שהיה  עודד,  יחידם  בנם  של  אסיפתו 
בפעילותם  הרבה  להם  וסייע  ימינם  יד 
למען החברה והקהילה, למען הפצת אור 
התורה בכלל ומשנת הרמב"ם בפרט. אחד 
הלכה  ביאר  נגר,  אליהו  ר'  המנחמים, 
שסייעה לו בשעה שהתאבל על מות אביו. 
נתונה  אדם  כל  "רשות  אומר:  הרמב"ם 
שיש  כשם  כלומר,  ה,א(.  )תשובה  לו..." 
רשות לכל אדם לבחור בטוב או ברע, כך 
לו רשות לבחור להיחלץ מדאבונו או  יש 

חלילה לשקוע ביגונו.
מרע,  וסר  ה'  ירא  חכם,  בן  שהיה  עודד, 
אהוב ומוערך, השתדל ללכת בדרכי הוריו 
חן  נסוך  היה  פניו  על  אדם.  לכל  ולסייע 
לכל  הרבה  רגישותו  את  ששיקף  מיוחד 
את  ידענותו,  את  חכמתו,  את  אדם, 
מסירותו, את ענוותנותו ואת אהבתו לכל 
מעולם  עודד  אלהים.  בצלם  שנברא  מי 
לא פגע באיש, וביקש להיות תמיד האיש 
האבל  מימי  באחד  הנכון.  במקום  הנכון 
"כששאלוני  סבתו:  שבתי  הרב  סיפר 
במקום  תמיד:  משיב  הייתי  עודד,  היכן 

שזקוקים לעזרה – שם תמצאוהו".
על אף כשרונותיו בניהול, עודד לא זנח את 
לימוד התורה ושקד על לימוד תורת משה 
כמשמעו.  פשוטו  ולילה  יומם  בה  והגה 
בשעה  לחדרו  שב  מאתנו,  שנלקח  בלילה 
שתיים לפנות בוקר מלימוד קבוע בישיבה 

המתקיים בסוף כל יום חמישי.
ציבור  ואישי  ומלומדים  גאונים  רבנים 
חשובים באו לנחם את האבלים מיגונם: 
האדמו"ר מצאנז, שלמה מחפוד, משה בן 
משה, שמואל שמרלר, פנחס ועזרא ֹקרח, 
צארום,  משה  חממי,  אברהם  שבח,  יוסף 
אליהו אביעד, אבשלום עדן, חננאל סרי, 
צפניה  אדוואר,  יהונתן  בדיחי,  אהֹרן 
ערוסי, זכריה תנעמי, זכריה טובי, שמעון 
עפארי,  מאיר  קאפח,  ויורם  אהֹרן  עוזרי, 
גימאני,  אהֹרן  צברי,  ירון  שלוש,  יהודה 
מיכאל  ח"כ  עמיר,  יהודה  מלמד,  אורי 
ועוד  דחוח-הלוי  יוסף  מורי  אבי  בן-ארי, 
גב'  נתניה,  עיריית  ראש  כבוד  אף  רבים. 
באו  העיר,  מועצת  וחברי  פיירברג,  מרים 

לנחם את המשפחה ולעודד אותה.
ונחתום בפירושו של רס"ג לפסוק שהבאנו 
בראש דברינו: "ויש באמרו 'בן חכם' שני 
דברים כלולים: האחד, זירוז להוריו ללמד 
את בנם מדע במה שהודיעם שהוא עדיים 

לְִדמּותֹו ֶׁשל עֶלֶם חֵן

עֹוֵדד חְַמִדי ז"ל
מאת יוסף דחוח-הלוי

ְקָצִרים ָהיּו יְֵמי ַחּיֶיָך
וְֹלא נַָמּדּו ִּבְמַמֶּדָך

ַאָּתה ֹלא ִהְשלְַמָתּ ֶאת יִעּוְדָך
ַאָּתה ָחיִיָת עֹוז ּתֹוְך עֹולְָמָך
ֵמעַנְוְָתָך הּוכַח ּגֶֹדל ַמעֲֶׁשיָך
לַַהג נְעּוִרים אֹוְתָך ִהפְִעים
בְָּת ּבֹו רֹוב ּדִֵעים וְַאָּתה ִעַצּ

לְָאִבינּו ֶׁשַּבָשַמיִם נַָהְרָּת וְעָלַזְָּת
ִמּתֹוְך עַצְְמָך הּוַאְרָתּ וְזַָהְרָּת
ָקֶׁשה עָלֵינּו ֶחְסרֹון נֹוכְחּוְתָך

ָחִׁשים ָאנּו ֶאת ֶהָחלָל ֶׁשהֹוַתְרָּת ָּבנּו
ֲחָבל עַל ּדְָאבְִדין וְֹלא ִמְׁשַּתכְִחין

ְּתֶהא נַפְְׁשָך צְרּוָרה ִּבצְרֹור
נּו ַחּיֵי ַהּנֶַצח ֶשל עֵַמּ

להשתדל  לבן  זירוז  והשני,  ותפארתם; 
חייב  שהוא  כיון  והחכמה,  המדע  בלמוד 
שהם  ממה  שחכמתו  ועוד,  הוריו.  בכבוד 
שמחים בו, ולפיכך חייב הוא ללמוד גם כדי 
לשמחם. ואל יהי סכל, כדי שלא יעציבֵם". 
כך נהגו הוריו של עודד, וכך בדיוק השיבם 
עודד אהבה על אהבתם, בהיותו בן חכם. 
ברם, זאת ועוד אחרת. חכמתו שובבה את 
רבים ממוקיריו  על  נגהה  וגם  הוריו  נפש 
ואוהביו, כׁשׂשימח אותם במעשיו הטובים, 
בעדינות  בחכמתו,  באצילותו,  בשנינותו, 

נפשו וברגישותו לזולת.
וגם  בחייו  זכה  שעודד  ספק  של  צל  אין 
מן  לו  שקצבו  פי  על  ואף  אחרים.  זיכה 
לׁשכלל  הׂשכיל  קצרים,  חיים  השמים 
נפשו הטהורה עד מאוד. הסתלקותו  את 
מעמנו היא חסרון רק לנו, אבל הוא נתעלה 
למקום נעלה ומרומם, ונפשו הזכה הברה 
הקב"ה,  של  בצרורו  צרורה  והמזהירה 
במחיצת הזוכים לחיי הנצח ולטוב הנצחי 

בעולם האמת.
כותב בדמע 

אדיר ב"ר יוסף דחוח-הלוי 
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הדברים הבאים נאמרו לזכרו של הבחור 
המובחר ר' עודד חמדי ז"ל, במלאת שנה 
שבה  בישיבה  הפתאומית  להסתלקותו 
של  אביו  יריחו".  "מצפה  ביישוב  למד 
עודד, מורי ורבי אברהם חמדי הוא חותני 
נפלאה  נדירה  אישיות  הוא  לכך  ובנוסף 
מעריך  מכבד,  מוקיר,  שאני  ומופלאה 

ואוהב עד מאד.
שפרצה  משריפה  כתוצאה  נפטר  עודד  ר' 
את  אפיין  שכה  ובדבר  בישיבה,  בחדרו 
והמעש,  התוכן  מלאי  אך  הקצרים  חייו 
מעולמנו.  הסתלק  גם  הוא  הזה  בדבר 
שבני  בשעה  בוקר  לפנות  פרצה  השריפה 
הישיבה נמו את שנתם, עודד קם, ולמרות 
שחדרו כבר היה מלא בעשן רעיל, הוא עוד 
בהעירו,  חשובה  במצווה  לזכות  הספיק 
מחבריו  שניים  את  האחרונים,  בכוחותיו 
שישנו בחדר הסמוך. בכך, ניצלו חייהם של 
חבריו, שכן הם התעוררו לשמע קריאותיו 
וקפצו החוצה מחלון חדרם. לצערנו, עיקר 
השריפה היה בחדר של עודד ובשל העשן 

הסמיך הוא לא הצליח להציל את עצמו.
את  מבטא  נפשות  הצלת  של  זה  מעשה 
המידה שהצטיין בה עודד יותר מכל, והיא 
שעודד  אף  עצמך.  כאהבת  הרע  אהבת 
הפך לשם דבר עוד בחייו כדוגמה ומופת 
נעלות,  מידות  ובעל  חכם  מוכשר,  לבחור 
גם  אצילותו  נתגלתה  שבהסתלקותו  הרי 

למי שלא הכירו.
אלא  בהספדים,  לעסוק  מבקש  איני 
ואהבת  הידידות  של  זו  ממידה  ללמוד 
במהלך  בה.  הצטיין  שעודד  הרעים 
לימודיי שמעתי בחורי ישיבה לא מעטים 
בחורי  של  הרב  מהמספר  מתפעלים 
הישיבות שניגשים היום לבחינות הרבנות 
מהתפתחותו  ובכלל  לישראל  הראשית 
והתעצמותו של מה שנקרא היום "עולם 
התורה", ובעודם מדברים נישאת בפיהם 
לכאורה  המתגשמת  ישעיה  של  נבואתו 
ּבְכָל  יְַׁשִחיתּו  וְֹלא  יֵָרעּו  "ֹלא  עינינו:  לנגד 
ה'  ֶאת  ּדֵעָה  ָהָאֶרץ  ָמלְָאה  ּכִי  ָקְדִׁשי  ַהר 

ּכַַּמיִם לַּיָם ְמכִַּסים" )שם יא,ט(.
נתגשמה  אכן  אם  לתהות,  עלינו  ברם, 
נבואתו של הנביא, מדוע בית המקדש לא 

נבנה  שלא  דור  שכל  וידוע  בימינו?  נבנה 
בימיו כאילו נחרב בימיו, דהיינו אם הוא 
היה בנוי לשעה, היינו, בעוונותינו, מביאים 

לחורבנו ח"ו.
את  אנו  וחסרים  ייתכן  ורבותיי,  מורי 
הצטיין  כה  שעודד  הזולת  אהבת  אותה 
בה, מידת הנתינה וההענקה לזולת מתוך 
אהבת ה' ואהבת המצוות, וכנראה שאין 
אנו ראויים, בינתיים, ולמרות הכל, לראות 

בבניינו של בית המקדש.
ייראה לי, כי הסוד לתקומתו הרוחנית של 
עם ישראל והגשמת ייעודו נמצא בהלכה 
הרמב"ם  של  האדיר  שבספרו  הראשונה 
היסודות  "יסוד  וז"ל:  תורה,  משנה 
מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות,  ועמוד 
וכל  הנמצא;  כל  ממציא  ראשון. והוא 
הנמצאים מן שמיים וארץ ומה ביניהם, 
]=מהות,  מאמיתת  אלא  נמצאו  לא 
עצמות[ הימצאו... וידיעת דבר זה מצות 
עשה, שנאמר: 'אנכי ה' א-להיך' ]שמות 

כ,ב; דברים ה,ו([".
לדברי  דעתנו  את  ניתן  כאשר  כלומר, 
הרמב"ם הללו, ונקיים את התורה מתוך 
אינן  מצוותיה  כל  כי  וההבנה  ההכרה 
אלא לתכלית של השגת ה' וידיעתו, נזכה 
המחשבתי.  העונג  בתכלית  בה  להתענג 
יתעוררו,  הרוחניים  חושינו  כל  וכאשר 
לבקשת  הנפש  זעקת  במחשבתנו  תהדהד 

האמת ולאהבתה.
ערכה  והכרת  האמת  אהבת  מתוך 
החומר  דרישות  שכל  נזכה  וחשיבותה 
ותביעותיו יונחו בקרן זווית, וייקל עלינו 
הן  אשר  הנפשיות,  מגרעותינו  את  לסלק 
ה'  לבין  בינינו  המבדילים  המסכים  הן 

יתעלה.
המגרעות  את  מעלינו  שנשיל  לאחר 
נוכל  וההגיוניות,  המידותיות  הנפשיות: 
ייעודו  להגשמת  למידה ההכרחית  לזכות 
של עם ישראל בארץ הקודש והיא אהבת 
המקדש,  בית  ייבנה  מהרה  וקל  חינם, 

ונזכה לחיי הנצח בשלימות.
את  לנפשנו  נגמול  ייעודנו  את  בהגשימנו 
נזכה  גדולה ממנה,  הטובה הגדולה שאין 
להתענג על ה' תכלית העונג, לאהבו באמת 

הזה  בעולם  שחיינו  ולזכות  שלם,  ובלבב 
יהיו מעין חיי העולם הבא.

בספרו  הרמב"ם  בדברי  זה  פרק  ואסיים 
הרעיון  את  המאששים  הנבוכים"  "מורה 
יסוד  היא  האמת  אהבת  כי  שביטאתי 
יסודי לאהבת הזולת, וז"ל הרמב"ם בחלק 

ג פרק יא: 
אישי  בין  הנעשות  הללו  הגדולות  הרעות 
בני אדם מזה לזה כפי המטרות והתאוות 
וההשקפות והדעות, כולם גם הם נספחים 
להעדר, לפי שכולם מחיובי הסכלות, כלומר 
מחמת  שהסומא  כשם  החכמה,  מהעדר 
העדר הראות לא יחדל מלהכשל ולהחבל, 
מה  לו  שאין  מחמת  בזולתו,  גם  ולחבול 
שינחהו בדרך. כך כתות בני אדם, כל אחד 
ובזולתו  בעצמו  פועל  סכלותו  ערך  כפי 
רעות גדולות... ואלו היתה שם חכמה... כי 
אז היו נמנעים כל נזקיו מעצמו ומזולתו, 
האיבה  מסתלקת  האמת  בידיעת  כי 
והשנאה, ויבטלו נזקי בני אדם זה לזה, 
כבש  עם  זאב  "וגר  ואמר:  הבטיח  וכבר 
ודב תרעינה...  ופרה  ירבץ...  גדי  ונמר עם 
ושעשע יונק..." ]ישעיהו יא,ו–ח[. ואחר כך 
כי סבת סלוק אלה  ואמר  לכך  נתן סבה 
וההשתלטויות  וההתקוטטויות  השנאות 
האלוה,  אמתת  אז  אדם  בני  ידיעת  היא 
ַהר  ּבְכָל  יְַׁשִחיתּו  וְֹלא  יֵָרעּו  "ֹלא  ואמר: 
ָקְדִׁשי ּכִי ָמלְָאה ָהָאֶרץ ּדֵעָה ֶאת ה' ּכַַּמיִם 

לַּיָם ְמכִַּסים" )שם יא,ט(.

ידיעת ה' וחשיבותה למימוש ייעודו של עם הקודש
מאת אדיר דחוח-הלוי

"ּכִי פָֹתח ִּתפְַּתח ֶאת יְָדָך..." 
)דברים טו, ז(

עודד,  של  הסתלקותו  לאחר 
הוקמה לזכרו קרן סיוע לנזקקים 
עודד  של  דרכו  את  הממשיכה 
נקראת  הקרן  הרבים.  וחסדיו 

"חסדי עודד". 
לתרומה לקרן ניתן לפנות לאביעד: 

052-2929232
מס  לצרכי  מוכרות  התרומות 

הכנסה.



139
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט



140
אייר תשע"ג  אפריל 2013  גליון קלח-קלט

לתחיה רוחנית וחברתית, להגנת זכויות �ל�ע�צ�מי�ת גאולות

לק"י
קלח-קלט גליון 
)1 3 9 - 1 3 8 (
ג " ע ש ת ר  י י א
לשטרי בשכ"ד 
2 0 1 3 ל  י ר פ א
IFFN-0568-0972


