
  

 עלון האגודה 

 , תשע"הויצאפרשת  - 2ליון מס' יג

 עורך: דוד חוברי

 

 ,וידידיה האגודה לחברי

החברות השבוע קיימה האגודה ימי עיון ותרבות בים המלח במלון דייויד. בימי העיון השתתפו 

והחברים ממקומות שונים בארץ. בהתאם לרוח האגודה שילבנו הרצאות מרתקות וערבי תרבות 

ברמה גבוהה ובהשתתפות פעילה של חברי האגודה. ההרצאות המאלפות ניתנו מפי פרופסור אסף 

מידני, מומחה במדיניות ציבורית אשר ניתח את מורשת יהודי תימן בראי העשייה הציבורית והעשיר 

הקהל בתיאוריה מעניינת על דרכי קבלת ההחלטות המובילות לקידום נושאים ו/או מגזרים שונים  את

הכובש את  -בחברה הישראלית. ד"ר שרונה תם עמוסי בשיחתה העלתה את נושא "איזהו גיבור? 

יצרו" וארגה הרצאה מאלפת ומשולבת במאורעות ימי החנוכה הקרבים ובאים. אהובה בן שלום 

 ם הנוגע לכולנו: מעגל החיים: מעברים ומשברים בתחומי המשפחה העבודה והחברה.חידשה בתחו

שמואל גרמי הפעיל את האורחים באופן בריא ודיבר על הדרכים המיוחדות לשימור בריאותנו הגופנית 

והנפשית. היה מרענן לראות את חברינו עושים תרגילי בריאות לכל אורך ימי העיון בהשראתו 

 ובהדרכתו.

הערבים הנעימו לנו מיטב האמנים בריקוד ובשירה. אהרון עמרם וציון גולן, ברכה תם, צפורה ואת 

עורקבי ומרים צפרי.  ינון מהדי ולהקת הריקוד "סעי יונה" בהדרכתה של מלכה חג'בי אשר גם שרה 

 מהקלסיקה של ענבל ושלה.

להירשם לימי התרבות והשמחה אנו מזמינים את חברי האגודה וכל המעוניינים גם אם אינם חברים 

 . ההרשמה בעיצומה והנכם מוזמנים לעיין בתוכנית העשירה.בחג החנוכה, בעיר אילת

 אנו מודים לכל חברי הצוות ולפעילים על תרומתם החשובה להצלחת האירועים בים המלח. 

( יצוין יום היציאה והגרוש של היהודים מארצות ערב. האגודה 00/1/03//4ביום ראשון הקרוב )

ט. ניתן להוריד את מערך השיעור -דים בכיתות זנרתמה לנושא והכנו מערך שיעור המיועד לתלמי

  יעור ביום זה לתרבות יהודי תימן. ינים להקדיש שאנא הפיצו מידע זה למורים המעוני .באתר האגודה

 

 שלום בן יגאל ר"ד

 

 ותרבות חברה לטיפוח האגודה ר"יו

  

 האגודה לטיפוח חברה ותרבות

 מיסודו של עובדיה בן שלום ז"ל

http://www.teman.org.il/content/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://www.teman.org.il/content/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%91


 

 סטוריה יה

בגיליון הקודם למדנו על קדמות היהודים בתימן וראינו כיצד הם למדו להשתלב בחייהם בכל סביבה 

שלטונית, תהא אשר תהא. יהודי תימן נחשבו לשורדים בכל מצב ובכל תנאי ולאור העובדה 

ההיסטורית שממש עד לאחרונה נותרו אחרוני גולי היהודים בתימן )לפיכך( ניתן ללא ספק להכתיר 

ות תימן כארוכה ביותר מבין כל הגלויות. לא מעט מלכים וכובשים חמדו את ארץ תימן בשל את גל

פני ארצות אחרות בחצי האי ערב, עדיפות שבאה לידי ביטוי באדמתה הפורייה, -עדיפותה על

בטמפרטורות הנוחות שלה, בגשמי המונסון הפוקדים אותה ובגידוליה החקלאיים הפוריים. זוהי ארץ 

"ִתַהאַמה"( שלאורך ים סוף -ורים גיאוגרפים מגוונים, החל מאזור שפילת החוף )השיש בה אז

 -ממערב, דרך רמת ההר המרכזית שבה ההרים מגיעים לגובה שלא מבייש שיאי הרים בעולם הגדול 

-מטר באזור צנעא, וכלה ברצועת אורך מזרחית המשתפלת בהדרגה לכיוון האזור המדברי /467עד 

ודית ודרומה לכיוון מפרץ עדן )במובנים מסוימים יש דמיון למבנה הגיאוגרפי של חולי של ערב הסע

 ישראל(. -ארץ

לתימן מייחסים את ממלכת שבא העתיקה שכבר אז נתפרסמה בעושרה הרב ובסחר הבינ"ל 

שניהלה אף עם ממלכת ישראל )שלמה המלך(. בשרידיה העתיקים של הממלכה השבאית נתגלו 

כתובות עתיקות שנחקקו במקומות שונים בשפה השבאית העתיקה. אלה הועתקו ונחקרו ע"י החוקר 

עו של ר' חיים חבשוש שהובילו והנחהו לאורכה ולרוחבה של תימן. ר' חיים והמזרחן יוסף הלוי בסיו

."חזיון 0חבשוש שנחשב לאחד מראשי המשכילים בתימן בעת החדשה, חיבר שני חיבורים חשובים: 

המתאר את מסעו עם יוסף הלוי. ספר זה הובא לדפוס ע"י פרופסור גויטן  –ימן( -תימן" )רואיאת אל

. "קורות הזמן" שפורסם ע"י הרה"ג יוסף קאפח בשם "קורות ישראל 1 בשם "מסעות חבשוש".

 בתימן". 

 3-ידוע גם שכאשר אלכסנדר מוקדון והשלטון ההלניסטי הגיעו לתימן, החל מהמאה ה

הרומית החל  הלפנה"ס )שאז גם התחילו התימנים למנות את המניין לשטרות( ומאוחר יותר האימפרי

אסלאמית, אך -שהייתה גם השפעה נוצרית בתקופה הטרום מהמאה הראשונה לספירה, כנראה

מעניין ביותר הוא, כי בפרק זמן זה ששלטו הרומים בתימן גרו במרחבי תימן, בנוסף ליהודים גם 

שבטים ערבים שהיגרו ממרחבי חצי האי ערב ומיוחד בלט שם שבט אחד שנקרא "חימייאר" והתיישב 

זה השתלט על תימן וייסד בה ממלכה חימייארית החל  בהרים מדרום לחבאן לאורך מפרץ עדן. שבט

. ליהודים הייתה 111, ממלכה שהחזיקה מעמד עד שנת 001מהמאה השנייה לספירה משנת 

מעורבות מדינית עמוקה והשפעה חזקה על ממלכה זו, עד כדי כך שהם השתלטו עליה החל מהמאה 

( התייהדה. במשך תקופה זו וכתוצאה מכך כל הממלכה החימייארית )ולמעשה כל תימן 3-ה

התקיימה שושלת של מלכים יהודים בממלכת חימייאר היהודית שידועים לנו גם שמותיהם, 

נואס )שמו מופיע בכתובות חימייאריות בשם "יוסף -כשהאחרון שבהם והמפורסם ביותר הוא יוסף דו

ה אז מרכז יהודי סאר"(. בתקופתו הוא ניהל חילופי איגרות עם חכמי הישיבה בטבריה, שהיית-א

עד שנהרג במלחמה נגד המורדים הנוצרים שפלשו  106-111חשוב. הוא שלט בתימן בין השנים 

מחבש וממלכתו נפלה לידיהם. למעשה עיקר חייהם של יהודי תימן לאורך שנות גלותם היו תחת 

ודים ושנמשך עד ימינו. החיים בצל האסלאם לא היו קלים ליה /74השלטון האסלאמי שהחל משנת 



, כך נלווים 6-כלל וכלל ולמעשה כאורכה ועתיקותה של דת האסלאם, החל מהופעת מחמד במאה ה

אליהם היהודים ושורדים אף את המאבקים הפנימיים הבלתי פוסקים שעוברים על המוסלמים בינם 

לבין עצמם ובין המאבקים בין הדת האסלאמית ליהודית. חיי היהודים בתימן בתקופה האסלאמית 

שנה רואים עליות ומורדות, עם תקופות טובות יותר ותקופות גרועות ביותר. כאשר  //04-רך כלאו

מנוחות התוצאה באה לידי ביטוי גם בפריחה רוחנית המניבה חיבורים חשובים -החיים התנהלו על מי

 )של תלמידי חכמים( שחלקם שרדו וחלקם אבדו בחשכת הגלות. 

י והתמורות שחלו בקרבם כתוצאה מכך בתחומי החיים השונים על חיי היהודים בצל השלטון האסלאמ

 הבאים.  תנכתוב בגיליונו
0.  

 פנינים וחידודי לשון

"אוצר לשון הקודש שלבני תימן" על לשונם של יהודי -פרופסור יהודה רצאבי כותב בהקדמתו לספרו

מקראי, נמלץ  תימן: "סגנונם העברי של אנשי תימן בימים ההם, כפי שהוא עד ימינו, היה סגנון

ומסולסל הנחרז תכופות...אף משכילי תימן שהושפעו מספרות ההשכלה, דגלו בסגנון 

המקראי...אנשי תימן ינקו את לשונם מתוך עולם המקרא, המשנה, המדרש, ההלכה והקבלה". 

לפיכך נמצא את חידודי לשונם בעברית, מתוך זיקה למקורות הנ"ל. למרות זאת, בביטוייהם בשפה 

, ניכרת גם השפעה מקומית סביבתית. במדורנו זה, נביא מידי שבוע, ביטויים שונים הערבית

ומגוונים בעברית ובערבית, שהיו שגורים בלשונם של בני תימן עד ימינו. הביטויים יילקחו מתוך 

"אוצר המשלים והפתגמים התימנים".  –ספרו הנ"ל של פרופסור רצאבי ומתוך ספרו של הרב יצהרי 

 מים:להלן הפתג

קריאה של שמחה על מפלתו או מותו של רשע, על דרך הכתוב במשלי  –"ובאבוד רשעים"  .0

 "ובאבוד רשעים רינה." /0י"א/

המבקש דבר מחברו וסומך על תבונתו במילוי הבקשה או שכותב לו ברמזים  –"ואדוני חכם"  .1

 ./1וסומך על כושר תפישתו. המקור על דרך הכתוב בשמואל ב' י"ד/

כשאדם מצוי תדיר בבית קרוביו הוא  –"ברח מקרוביך יאהבוך"  –"ִאְהֻרּב ִמן ַאְהַלּכ יְִחּבּוּכ"  .4

עשוי להטריחם ולהטרידם ולהמאיס את עצמו עליהם ולכן, מומלץ שיתרחק מהם ויצמצם 

 מנת שיתגעגעו אליו ויאהבוהו.-ביקוריו על

 

 אישים מפורסמים

 ר' נתנאל בירב פיומי

בקירוב, היה נגיד וראש רבני תימן  0071. נפטר בשנת 01-נה של המאה החי במחצית הראשו

-בתקופתו. פילוסוף והוגה דעות ומחבר הספר "גן הִשְכִלים". חיבורו נקרא בערבית "ּבּוְסַתאן ַאל

ובו שבעה פרקים העוסקים באחדות האל,  0036פילוסופי שנכתב בשנת -ִעיקּול". זהו חיבור מוסרי

האדם בעולם, בקיום המצוות, בתשובה, בביטחון בה', בימות המשיח והעולם בתיאור מקומו של 

הבא. מתוך חיבורו אנו למדים על בקיאותו הרבה בספרות ההלכתית והמחשבתית היהודית 

ובמכמני הספרות והפילוסופיה הערביים בני זמנו. ר' נתנאל נפטר בתקופתו של הרמב"ם וניכר 



בשם "אגרת תימן" שנשלח אל בנו של ר' נתנאל שהכיר היטב מחיבורו של הרמב"ם המפורסם 

היטב את חכמתו וכתיבתו של ר' נתנאל ולדעת הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל )שההדיר את ספרו "גן 

הִשְכִלים"(, נכרת השפעת ספרו של ר' נתנאל על חיבורו הפילוסופי הגדול של הרמב"ם "מורה 

נתנאל חובר על רקע התקופה האסלאמית  נבוכים" )שגם אותו ההדיר הרב קאפח(. ספרו של ר'

שלחצה אז את יהודי תימן מבחינה דתית, מתוך ניסיון להעבירם על דתם, תוך הצהרה שתורת 

היהודים בטלה והוחלפה בתורה אחרת )הקוראן(. בכדי לחזקם, לעודדם ולהעמידם על האמת 

מותו, למעורבותו של  היהודית, הוא מחבר את חיבורו זה. תהליך היסטורי זה מוביל גם, לאחר

הרמב"ם בחיזוקם ובעידודם של היהודים בתימן, כאמור לעיל, "באגרת הרמב"ם". ר' נתנאל ייסד 

שנים, שחוזר חלילה לפי אותה קביעה. אחיו,  136אף לוח עיבורי השנים המבוסס על מחזור בן 

 בניו ונכדו המשיכו אחריו להנהיג את הקהילה. 

 

  החנוכה עם האגודה באילתחג  - מפעילויות האגודה

הצטרפו לאלפי משפחות מהציונות הדתית שבאים לחגוג את חג החנוכה באילת. והפעם, שיתוף 

 פעולה בין האגודה לטיפוח חברה ותרבות לבין מדרשת "אל ארצי" באילת. 

בתכנית, אטרקציות לכל המשפחה: עיר המלכים, האושינריום החדש במצפה התת ימי, תצפית 

 ת מרהיבה, טיולים בהרי אילת ועוד.אסטרונומי

בערבי התרבות שמארגנת האגודה ישתתפו ממיטב האמנים והמרצים והפעם מצטרף אהוב הקהל 

 –בהופעה בלתי נשכחת עם כל הלהיטים מכל הזמנים:לפרטים והרשמה  יפה לוי  אבנר גדסי

/13-4107733 

 

 :םתגובות, הערות וחומרים רלוונטיילמשלוח שבת שלום! 

 

  hubarydavid@yahoo.com/ אימייל: 05-5589993/ פקס: 050-5211055ב ועורך: דוד חוברי נייד:כות

 

 

 התפוצה לרשימת להצטרף יש ל"בדוא העלון לקבלת להירשם מנת על .אלקטרוני בדואר מופץ העלון

 לכתובת הצטרפות בקשת לשלוח או , http://www.teman.org.il באתר האגודה של

hatemanim@gmail.comל"בדוא אלינו לפנות נא העלון של מודפס עותק לקבל המבקשות קהילות 

 .המבוקש העותקים ומספר ,העיר ,הכנסת בית שם בציון

 

 


