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  עלון האגודה לטיפוח חברה ותרבות

 , תשע"הוישבפרשת  - 4ליון מס' יג

 עורך: דוד חוברי

 

 ,וידידיה האגודה לחברי

. אני מזמין את באירוע תרבות עיון ונופש בחג החנוכה באילת חגוג את חג החנוכהאנו עומדים ל

ן ותרבות אלה שיתקיימו במלון רויאל ריזורט המפואר. התכנית עשירה כולכם להצטרף אלינו בימי עיו

ערבי תרבות ומתאימה לכל המשפחה. בין היתר התכנית כוללת פעילות משפחתית ביום ו

 לאורך כל ארבעת הימים. ישתתף גם הוא וילווה אותנו  אבנר גדסיבהשתתפות אמנים ומרצים. 

ןהשפעה על אופי לקראת השנה הבאה בכוונתנו לשתף אתכם חברי האגודה ברעיונות, הצעות 

יר איתי בכל יוזמה אני מזמין כל אחד מכם להיות בקשר יש הפעילות שלנו ועל התכנים התרבותיים.

 לפעילות העמותה.  יםאו רעיון הקשור

 http://www.teman.org.ilבכתובת של האגודה  העשיר הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט

באתר כבר קיים מוזיאון וירטואלי אנחנו מתכוונים להשקיע בקרוב בהעשרת מאגרי המידע באתר. 

ני פונה אליכם לתרום חומרים שברשותכם אהמציג ממבחר התרבות החומרית של יהודי תימן. 

 לטובת הצגתם באתר לציבור. 

יום עיון שיוקדש לרבנים הרב יחיא קורח ובנו הרב ( 28/1/2014 ח' בשבט )לקיים באנו מתכננים 

ע"ש עובדיה בן שלום המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה במסגרת  עמרם קורח. יום העיון יתקיים

 פרטים ינתנו בהמשך. במכון בן צבי. 

בפרשת בשלח אנו נקיים סוף שבוע  במלון קיסר בטבריה בהשתתפות אמנים ולקראת שבת שירה 

 ומרצים. כל השבת תוקדש לנושא שירת תימן. אני מזמין את כולכם להירשם. 

 

 שלום בן יגאל ר"ד

 

 ותרבות חברה לטיפוח האגודה ר"יו

 

 

http://www.teman.org.il/


 סטוריה יה

-והמאה ה 7-בין המאה ה -בתימן בתקופה האסלאמית המוקדמת  מאמר זה יתאר את חיי היהודים

 דין. -צאלח אימי מימי מוחמד עד  - 12

, שעבדו הפרסים את 6-נוצרי, מהמאה ה -בטרם השתלט מוחמד על תימן ולאחר הכיבוש החבשי

, הארץ הייתה מיושבת ע"י שבטי 7-זמן הכיבוש המוסלמי במאה התימן והכבידו עולם על יושביה. ב

איכרים חזקים ששלטו בשטחי קרקע גדולים מחד ומאידך היו גם יושבי ערים עשירות. שלטונו של 

מוחמד בשטחי תימן הנרחבים לא היה הדוק, אלא רופף. בתקופה זו הוסיפו להתקיים בתימן קהילות 

ת הזמן ולא נכחדו. מוחמד שולח איגרות לתושבי תימן היהודים יהודיות גדולות ששרדו את מאורעו

והנוצרים ובהן הוא מסביר שאין הוא כופה עליהם את האסלאם וכן הוא מוכן לקבלם תחת חסותו כבני 

חסות )אהל אלדימא(. לשם כך, הוא חותם איתם חוזים בדבר תשלומי מס גולגולת )ִגיזְיָה( ומס 

ן עסקו אז בעבודת האדמה. משעת הכיבוש המוסלמי חל מפנה קרקע. מכאן למדים שיהודי תימ

משמעותי במעמדם ובחוסנם של יהודי תימן. מהיותם שכבה שולטת הם הופכים לשכבה נשלטת 

ולמעשה ברבות השנים הם הופכים למיעוט נרדף, משועבד ומופלה לרעה. מאותה שעה אין יותר 

ילה להיווצר ולהתגבש יהדות מיוחדת זו, כפי הגירת יהודים לתימן ואין יותר התגיירות. כך מתח

דין  -. ידיעותינו על תולדות יהודי תימן מתקופת הח'ליף עומר ועד ימי צאלח א20-שהכרנו במאה ה

שנה(, הן דלות מאוד.מעט מאוד ידיעות נותרו לנו מהגניזה הקהירית.  500 -והרמב"ם )תקופה של כ

הושפעו יהודי תימן מיהדות א"י ואח"כ  5-למאה ה מכל מקום, ברור שמתקופת המשנה והתלמוד ועד

מיהדות בבל והראיה לכך הוא עיסוקם בספרות המדרשית, האגדית וההלכתית מאזורים אלה, כמו גם 

י ובבל ושימוש בניקוד הבבלי העליון, עד הזמן האחרון. אף המבטא והקריאה "קשריהם עם חכמי א

תימן העתיקים עשירים במקורות של ספרות הגאונים  ג. חיבורי"הושפעו מיהודי בבל, כפי שמעיד רס

ג והשתמשו בו עד עלותם ארצה. בתקופה "וכן שמרו הם את התרגום הארמי והערבי של רס

המוסלמית הנדונה, שהקבילה לתקופת גאוני בבל, אימצו לעצמם יהודי תימן את התואר ''נגיד''. 

''הנגידים''. הנגיד קבע את מקום מושבו למעשה, ראש הגולה הבבלי הוא שנתן את ברכתו למינויי 

, כשהייתה תחרות בין גאוני בבל לגאוני ארץ 12-בעיר שבה היה מרכז השלטון המקומי. גם במאה ה

מצרים )שהייתה קרובה יותר לתימן מבחינה גיאוגרפית( על ההגמוניה והסמכות הרוחנית לכלל 

גולה בבבל  תחילה ואח"כ לגאון תפוצות ישראל, גם אז המשיכו בתימן להתפלל לשלום ראש ה

 ''לאלופים'' שבצנעא מצרים. הוכחה לכך נלמדת מאגרות שנמצאו בגניזה הקהירית ושנשלחו מבבל

, עולה 12-וה 11-)כנראה שנוסף עוד תואר ''לנגיד''(. עקב נסיבות גיאופוליטיות בנות זמנן, במאות ה

ה של תימן מבחינה גיאוגרפית יש חשיבותה של מצרים מבחינה כלכלית וצבאית. מאחר שלמיקומ

יתרון אסטרטגי וכלכלי על דרכי המסחר בין מצרים להודו, הרי שקרנה של תימן עולה. ניכר הדבר 

אט עברו יהודי תימן -במיוחד בעיר הנמל עדן, שבה התיישב גם ''נגיד ארץ תימן ופקיד הסוחרים''. אט

בראשותם של בתי הדין במצרים. על כך  מכירים חכמי תימן 1152לחסותם של גאוני מצרים ומשנת 

נותרו בידינו מספר עדויות מאגרות הגניזה הקהירית ומעדותו של ר' בנימין מטודלה, שנסע בארצות 

יהודים, ומהם  450,000-ערב היו כ-העולם והשאיר לנו את רשמיו בכתביו. לפי עדותו, בכל חצי האי

ערב הסעודית הגובל עם תימן. לפי עדותו מדובר בלב המדבר. כוונתו לאזור חייבר, אזור  50,000-כ

ביהודים המיוחסים לשבטי ראובן, גד וחצי המנשה, שהינם בני תורה וגיבורי מלחמה  ואין שום אומה 

יכולה להם. הוא מספר גם על יהודי עדן )תימן( שהם חיים חיי חירות ''ואין עליהם גויים'', רובם 

האיובי את מצריים ומייד לאחר מכן הוא כובש את כל ארץ דין  -כובש צאלח א 1173סוחרים. בשנת 

. תקופה זו פותחת דף חדש בתימן והיא קשורה 1250תימן. מאז ואילך שולטים האיובים בתימן עד 

 להופעתו ולהשפעתו של הרמב''ם על יהדות תימן. על כך נספר בפעם הבאה.

 .214-220רח ומים" עמ' "ממזבתוך  –של פרופ' יהודה רצהבי  פרק זה נלקח מתוך מאמרו

                

 

                 



 פנינים וחידודי לשון

 ''פירושו אם נזכה ונחיה. זהו מטבע לשון הדומה לשימוש שלנו  היום  -''אם יגזור ה' בחיים

 ירצה ה'" או "בעזרת ה'".  בביטויים "אם 

  המקור לשימוש לשון זה בפי בני תימן הינו במדרש דברים רבה ה', ב': ''שמא יגזור עלי

 הקב''ה חיים''...

 ''ע ע יְִרשַּ זהו פתגם על אדם הבועט בטובה, אדם שבמקום להכיר טובה עושה  -''ִאם יְִשבַּ

 ההיפך, בועט ומתכחש.

 אבן גבירול.המקור לכך מתוך ''כתר מלכות'' ל 

 ''נפטר מן העולם. ביטוי של כבוד למי שמת. -''נגנז ארונו 

 ''נפטר, מת. ביטוי של גינוי לרשע או אוייב שמת. -''נגף 

 ''ביטוי של שמחה לאחר הסתלקותם מן העולם של האויבים. -''ובאבוד רשעים רינה 

 

 מחכמי תימן

 .15-המחצית הראשונה של המאה ה -ר' זכריה הרופא -הרז''ה

שמו של חכם זה בערבית הוא יחיא בן סליימאן אלטביב או כפי שכתוב במקום אחר: אלחכים יחיא בן 

 סלימאן אלדמארי.

סמך -על חיבורים שכתב בתחומי ידע שונים. 12היה מגדולי חכמי תימן במדרש ובהלכה. ידוע לנו על 

 אחד מחיבוריו המפורסמים אנו יודעים שהיה רופא, שכנראה חי בתקופה מסוימת בחייו בדמאר.

 חיבר ילקוט מדרש לתורה ולהפטרות בשם ''מדרש החפץ''. 1427בשנת 

כמו תלמידי חכמים שקדמו לו )ועליהם כתבתי בגיליונות הקודמים( גם הוא היה נתון להשפעתו 

ת חשיבתו הפילוסופית. ''המדרש הגדול'', שחובר לפניו ע''י ר' דוד עדני המכרעת של הרמב''ם ולשיט

שימש לו כמקור עיקרי. בפירושיו הוא מנצל את ידיעותיו הנרחבות והמרשימות מתחומי הפילוסופיה 

והמדעים. יחודו בפירוש זה )שלא הובא במדרש הגדול( שהוא משתמש במאמרות ובמסורות 

חז''ל, כמו כן הוא מושפע מהספרות הקבלית שהגיעה לידיו. פירושו  ובנוסחים מלובנים של לשונות

לספר ההפטרות יצא לאור ע''י יהודה נחום כבר בשנת תש''ט. בנוסף לכך נתפרסמו גם חיבוריו 

 הבאים:

מדרש מגילת אסתר, מדרש שיר השירים, פירוש על הרמב''ם הידוע בשם ''נימוקי הרז''ה'', פירוש 

ל פירוש המשנה  להרמב''ם בדרך של שאלות ותשובות, פירוש על ספר המשנה, שזהו חיבור ע

המצוות להרמב''ם, פירוש על מורה נבוכים. מתחום הרפואה חיבר ספר ''ַאְלוִַּג'יז'' )=הקצר(. בספר זה 

מספר חלקים והוא עוסק בתחומי האנטומיה של גוף האדם ופירוט מחלות שונות, תרופות מעולם 

 וננו: פרמקולוגיה(, וריפוי באמצעות  סגולות וקמעות.הצומח )בלש

מרבית חיבוריו נמצאים עדיין בכתבי יד באוספים פרטיים ובספריות שונות ברחבי העולם ומצפים 

 לגאולתם ולפירסומם.  

 כ''ח. -קריאה נוספת: ''תורתן שלבני תימן''/ פרפ' יהודה רצהבי עמ' כ''ג

 קפ''ו. -לום גמליאל, עמ' קפ''ה''חכמי היהודים בתימן...''/ הרב ש

      

                 



  מפעילויות האגודה

  ילתחג החנוכה עם האגודה בא

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 
 רי אילת ועוד.אסטרונומית מרהיבה, טיולים בה

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

 בהופעה בלתי נשכחת עם כל הלהיטים מכל הזמנים: אבנר גדסי

 054-3516699 –לפרטים והרשמה  יפה לוי 
 

 שירהשבת  –שבת בשלח 

. סוף השבוע יתקיים שירהשבת  –האגודה תקיים סוף שבוע של עיון ותרבות בשבת פרשת בשלח 
בהשתתפות  (29-31/1/2015' בשבט ה'תשע"ד )אי-'טשבת, -חמישיבמלון קיסר בטבריה בתאריכים 

 מרצים ואמנים נוספים. , משה גיאתהזמן והפייטן 
 054-3516699 –לפרטים והרשמה  יפה לוי 

 
 

 :םתגובות, הערות וחומרים רלוונטיילמשלוח שבת שלום! 

  hubarydavid@yahoo.com/ אימייל: 02-5839998/ פקס: 050-5911022נייד:כותב ועורך: דוד חוברי 

 

 

 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

 

 


