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 ,וידידיה האגודה לחברי

השבוע עמד בסימן האירוע המכונן בו מכירה מדינת ישראל בזכותם של היהודים יוצאי מדינות ערב 

ואירן, בזכויותיהם ובמעמדם הייחודי. חוק חדש של הכנסת נכנס לתוקפו ומציין כי כל שנה ב ל' 

וציון העובדה שיהודים יוצאי ארצות ערב נאלצו תציין המדינה את יום עשיית הצדק  31/33בנובמבר 

לעזוב את בתיהם ואת כל רכושם בעקבות השנאה כלפיהם אשר התגברה ביתר שאת לאחר הקמת 

מדינת ישראל. יש לי הכבוד לייצג את יהדות תימן בנשיאות העולמית של הארגון העולמי למען צדק 

 ליוצאי מדינות ערב ואירן, כולל תימן.

ברסיטת בר אילן על המציאות הקשה של יהודי נינשאתי דברים בכנס באו 11/33/1132ביום חמישי 

תימן לפני עלייתם ארצה, רדיפות פרעות והתנכלויות. זאת בצד הסיפור המופלא של הגעגועים לציון, 

שמירת המסורת על אף המצוקה ושמירה על תרבות נפלאה שהאגודה לטיפוח חברה ותרבות נושאת 

 ל של המחקר, השימור וההנחלה לכלל עם ישראל.הדג

השתתפנו באירוע חשוב בבית נשיא המדינה. נשיא המדינה בנאומו  31/33/1132ביום ראשון 

התייחס לתיקון העוול של הדחקה והעלמה של קורות יהודי ארצות ערב כל שנות קיום המדינה עד 

ראשונית במאות הקודמות ועלייתם ארצה ימים אלה. הנשיא התייחס בפירוש ליהודי תימן, עלייתם ה

 לאחר קום המדינה. 

האגודה לטיפוח חברה ותרבות ממשיכה בייצוג העדה באופן מכובד באירועים אלה ויוזמת אירועי 

 תרבות ומפעלי שמור אקדמיים ומקצועיים בכל תחומי התרבות והמורשת.

 

 

 שלום בן יגאל ר"ד

 

 ותרבות חברה לטיפוח האגודה ר"יו

 

 



 סטוריה יה

 חיי היהודים בתימן בצל האסלאם:

עם הופעתו של מוחמד, עלינו  1 -כיצד השתלבו חיי היהודים בצל האסלאם העולה במאה הכדי להבין 

להבין קצת יותר את יסודות הכתות והזרמים שבאסלאם. לאחר מותו של מוחמד התפצלו הדעות 

סביב ממשיכי דרכו, היות והוא לא הותיר צוואה מי יירש אותו )לא היו לו בנים, רק בנות(. המחליפים 

ם שהחליפוהו נקראו ח'ליפים )מהמילה מחליפים, ממלאי מקום( והיו ארבעה כאלה שנבחרו הראשוני

ע"י מועצת החברים הקרובה ביותר למוחמד. הם המשיכו את כיבושי האסלאם ברחבי העולם וכך גם 

בכר, שהיה חתנו של מוחמד, היה  -הגיעו לתימן. למעשה, כבר לאחר בחירתו של החליף הראשון אבו

ת מבנותיו של מוחמד, כבר אז קמה קבוצה שערערה על ההחלטה הזו וטענה שהבחירה נשוי לאח

דודו של מוחמד והוא עלי בן אבי טאלאב. הוא היה נשוי  -הראויה מגיעה לחתנו השני שהיה גם בן

לפאטימה בתו של מוחמד ולפיכך מאז הם הקימו סיעה שנקראה שיעה ומכאן נגזרת המילה שיעים. 

 נם שני זרמים מרכזיים שבאיסלם:מאז ועד היום יש

  ממשיכים ישירים ממוחמד  -סונים

 ממשיכים ישירים מבתו פאטימה, שהייתה נשואה לבן דודו של מוחמד, עלי. -שיעים

מהמאמינים המוסלמים בעולם )והשיעים המיעוט הנותר(, מתוכם צמחו  01% -הסונים מהווים כ

ם שונות. על רקע המחלוקות נוסדו זרמים רבים זרמים שונים שפרשו את הקוראן ומצוותיו בדרכי

בעולם האסלאמי. המחלוקות חדרו גם לתימן, שמאז הווסדה ועד עתה נמצאת במלחמות בין 

 שבטיות, זאת על רקע שני זרמים מרכזיים שצמחו בתוכה מתוך הסונה והשיעה.

אחרים שבשיעה שהתפתח בתוך השיעה ואשר מבין כל הענפים ה הזיידההזיידים והשאפיעים: זרם 

הוא הקרוב ביותר לאסלאם הסוני, הוא למעשה הזרם העיקרי השולט בתימן. יחד עם זאת יותר 

 ששייך לאסלאם הסוני. השאפעי,ממחצית אוכלוסיית תימן שייכת לזרם 

המחלוקות בין הזרמים באיסלם גררו אחריהן אינספור מלחמות במהלך ההיסטוריה, כך שמבנה 

ות מבנה שבטי. ישנם עשרות שבטים בתימן שרובם יושבים על אדמתם החברה התימנית הפך להי

דורות. הרוב הגדול של האוכלוסייה משתייך לאחד מן השבטים. השבט מכונה בפי יהודי תימן -מדורי

 שכניהם. -''קבילה'' ובני השבטים נקראים ''קבילים'' , כך גם כינו היהודים את הגויים הערבים

בצפון תימן ובראשה עמד מי שהם כינו אימאם. מייסד האימאמות  9 -ה הזיידיה נוסדה בסוף המאה

לספירה קבע שהיהודים בתימן יהיו בני  091הזיידית בתימן היה יחיא אלפאדי אלחאק, שכבר בשנת 

חסות ויוכלו להחזיק בקרקעות, בתמורה למיסים שישלמו. עפ"י אמונתם של הזיידים, האימאם צריך 

ת מועדפת, הכוללת את אלה שנקראים סיידים או אשראפים, כלומר הם להיבחר מתוך שכבה חברתי

כמה עשרות  11 -מצאצאי מוחמד דרך בן דודו עלי ובתו פאטימה. )שכבה זו מנתה באמצע המאה ה

אלפים(. לאימאם הנבחר נדרשו כישורים דתיים, מדיינים וצבאיים על מנת לבסס את ממלכתו. כאמור, 

ם המקומיים ומילאו תפקיד חשוב ומרכזי בתוכה. השבט התימני מהווה יהודי תימן חיו בתוך השבטי

יחידה חברתית, כלכלית ופוליטית המגובשת בפני עצמה וסגורה לאחרים מבחוץ. שבט אחד כולל 



מספר כפרים, מנהיג השבט הוא השייח ומעמדו עובר בירושה בתוך משפחתו. למעשה, על פיו יישק 

מתאפיינים ברוח הלחימה שלהם וכולם נושאי נשק, מאז ומתמיד. דבר בכל עניין. כל בני השבטים 

לפיכך, העיטור ההכרחי לגבר התימני הערבי הוא ג'מביה )פגיון( מעוטרת ורובה, שכיום הוא על פי 

רוב " קלצ'ניקוב". השבטים הגנו על עצמם מפני זרים ולעיתים הצטרפו לאימאם במלחמותיו ובכינון 

 בית המלוכה. קואליציות אינטרסנטיות עם

בני מעמד (1האימאם ובית המלוכה. ( 3 לפיכך, ניתן לסכם כי בתימן היו שלושה מוקדי כוח עיקריים:

 מנהיגי השבטים. -השייחים(3 הסיידים )אשראפים(

 '', שרובם היו סיידים.אמ  ל  מוקד כוח נוסף היה גם בידיהם של חכמי הדת ''הע  

עצמו בין כל מוקדי הכוח הללו ולהביע את תמיכתו בכל לפיכך, היהודי בתימן היה צריך לתמרן את 

אחד בנפרד, מבלי שהאחר ידע על כך וכשנכפה עליו להזדהות עם צד מסוים בשעת מאבק, לעיתים 

 קרובות היה זה היהודי ששילם את המחיר, כי תמיד הוא היה אזרח מסוג ירוד.

ם התימני הקיצוני, אסלם בצל האהודיבפרקים הבאים נסקור עליות ומורדות בחיי הגומלין של הי

במהלך שנות ההיסטוריה, תוך התמקדות על אירועים הסטורים מרכזיים שהטביעו חותם חשוב על 

 יהודי תימן. 

 

 

 

 אישים מפורסמים

 ר' דוד ב''ר עמרם עדני.

, בתקופתו של ר' נתנאל בן ישעיה )בעל ''מאור 32-ה הר' דוד בן עמרם חי במחצית השנייה של המא

ר'  .33-33הוא גר בעיר עדן ושימש כנגיד וראש הרבנים.גם אבותיו שמשו כנגידים במאות  האפלה''(.

''המדרש דוד חיבר את גולת הכותרת של פאר יצירות חכמי תימן בתחום המדרשי, הלא הוא ספרו 

מכילתא ספרא ל במדרש ובאגדה, בכיל בתוכו דברי חז"ת כל התורה ומספר זה מקיף א ל''.הגדו

ם. חלקם מלוקטים וחלקם מחודשים על ידו. חשיבות רבה נודעת לחיבורו, שכן וספרי, תלמוד והרמב"

ל שחלקם אינם לפניו נוסחאות שונות במדרשי חז" המקורות בהם השתמש מצביעים על כך שעמדו

שבשנת  עם ר' יהושע הנגיד )מצאצאי הרמב"ם(. היו לו קשרים ברשותנו  וחלקם לא שרדו בכלל.

שלח אליו ר' יהושע למעלה ממאה תשובות לשאלות וספקות שהוא הפנה אליו בעניינים שונים  3321

ר' דוד נוהג לפתוח כל פרשה בפתיחה פיוטית מחורזת,  ם.וך ספר המצוות ומשנה תורה להרמב"מת

הוא  שחציה הראשון דברי שבח ותהילה לבורא עולם וחציה השני תפילה ובקשה לגאולת עם ישראל.

ל בפסוק שבו פותח המדרש את פרשת השבוע. )מתוך ספרו של הרב מסיים את קטע הפתיחה הנ"

 (333-1שלום גמליאל ''חכמי היהדות בתימן''... עמ' 



עוד ניתן לקרוא בהרחבה על המדרש הגדול ומחברו במאמרו המאלף של פרופ' גימאני בתוך מחניים, 

המאמר בשלמותו נמצא  (.351-351רבעון למחקר, להגות ותרבות יהודית, סימן תשנ'ד )עמ' 

 באינטרנט תחת הכותר ''מדרש הגדול לר' דוד עדני''.

  

  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

152-3531199 

 

 :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

 

 


