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דיואן

מנחת שלום
פתח דבר
עובדיה בן שלום נע”ג ,הקים את האגודה לטיפוח חברה ותרבות בשנת תש”ל ( )1970במטרה
לאסוף ,לשמר ,ללמוד וללמד ,להנחיל ולהטמיע את מורשת יהודי תימן וכלל עדות ישראל,
כחלק מתרבות ומסורת מתחדשות ,בהתקבץ עם ישראל במולדתו.
החוברת ובה קובץ מאמרים על דיואן “מנחת שלום” ,משקפת חלק מהגשמת מטרות
האגודה לטיפוח חברה ותרבות .דיואן “מנחת שלום” ,בכתב ידו של המעתיק ר’ זכריה
עראקי נע”ג ,הוא כתב יד חשוב ביותר האוצר בתוכו מכמנים משירת תימן הקדומה .דיואן
זה כולל למעלה מאלף וחמש מאות שירים וככזה הוא מהווה מקור מידע ראשון במעלה לכל
המתעניין בשירת תימן .כתב יד חשוב זה היה ברשותה של משפחת עטרי אשר החליטה
לתרום אותו למוזיאון האגודה בנתניה ועל כך ראויה היא לברכה ולהערכה .כתב היד נתרם
לזכר האחות שוש עטרי ,אישה מיוחדת ,שחקנית ושדרת רדיו אשר נפרדה מאיתנו בטרם
עת ,בכ”ה באדר ב’ תשס”ח (.)1.4.2008
החוברת כוללת שלושה מאמרים .שני מאמרים אשר כתב החוקר פרופ’ יוסף טובי ופורסמו
בכתב העת אפיקים בשנת תשכ”ח ומאמר נוסף ,פרי עטו של החוקר ד”ר אורי מלמד אשר
נכתב במיוחד לכבוד אירוע החשיפה של דיואן “מנחת שלום” במוזיאון ארץ ישראל בתל
אביב בי”ח סיון תשס”ט ( .)10.06.09בנוסף ,בחוברת ניצבים זה מול זה קטעים מכתב היד
המקורי של דיואן “מנחת שלום” ותעתיק הכולל פירושים והסברים ,עליהם שקד ואותם
הביא לדפוס ד”ר אורי מלמד .מפאת חשיבותו של כתב היד ,האגודה ומכון המחקר המש”י
(הנצחת מורשת שבטי ישראל) החליטו לסרוק את כל השירים המופיעים בכתב היד החשוב,
להעלותם למחשב ולהציגם באתר המחקרי של האגודה כך שכל שוחר שירת תימן יוכל
לעיין בכתב יד זה.
מוצא אני חובה להעלות על נס את פועלו המקיף של המעתיק ר’ זכריה בן שלום עראקי

נע”ג .ר’ זכריה שוטט בערים בכפרים ובמושבים ,אסף וליקט שירים מתוך כתבי היד אותם
הביאו העולים מתימן וקיבץ אותם לכדי קורפוס שירה גדול לו קרא דיואן “מנחת שלום”.
כאשר קראתי את קורות חיי האיש המופלא הזה ואת עדותו על עצמו ,עניו וסבלו“ :אביון
מעוני ,מוכה ומעונה ,ירדו עמו לחייו ,טמנו בבור חייו” (שער הסיום של המעתיק) חשבתי על
כל אותם ראשונים ,אבותינו עולי תימן ,אשר עול הגלות היה על שכמם ובמסירות נפש הגיעו
לארץ ישראל ועם כל הקשיים הצליחו להניח לנו יסודות מהם אנו נהנים היום .חובה עלינו
להוקיר את פועלם ,וללא לאות לפעול לשימור מסורת אבותינו ולעודד את הדור הצעיר
להכיר את מורשת אבותיהם.
רואה אני במפעל חשוב זה – חשיפת כתב היד ופרסום תוכנו לכלל הציבור ,חלק מהגשמת
חזונו של אבא מורי ,נשיא האגודה ומייסדה ,עובדיה בן שלום ,לרכז את אוצרות התרבות
של יהדות תימן ,לעודד את חשיפתם לבני הדור הצעיר ולכלל ישראל ולהציבם באקדמיה,
במכוני מחקר ,במוזיאון ובמערכות המחשוב המתקדמות ביותר.
אביע מלוא הערכה לפרופ’ טובי על מחקריו הרבים בחקר יהדות תימן ועל כך שהיה הראשון
שפרסם מאמרים על המעתיק ר’ זכריה בן שלום עראקי וכתבי היד שהעתיק וריכז.
ד”ר אורי מלמד ראוי לתודה והערכה רבה על העבודה המקצועית בהכנת המאמר על הדיואן
מנחת שלום אשר נתגלה ככתב היד המקיף ביותר הידוע לנו עד כה ,של שירת משוררי
תימן ובראשם ר’ שלום שבזי .בזמן קצר ובמיומנות רבה ,הצליח ד”ר אורי מלמד להגיש לנו
מאמר חשוב על כתב היד המקיף ופרשנות והסברים מאלפים להקדמה ולסיום שנכתבו ע”י
המעתיק ר’ זכריה בן שלום עראקי.
ברכה מיוחדת מעומק הלב לד”ר דני בר מעוז אשר ערך תחקיר מפורט בנושא הדיואן
ומקורותיו והפיק ערב מיוחד ומלא השראה במוזיאון ארץ ישראל.
במלוא הענווה ,חובה נעימה היא לי להודות לבני ,עדיאל ,הממשיך את מסורת סבא עובדיה:
עדיאל ,עמל להפקת חוברת זו .ניתן לומר כי ללא יוזמתו ומסירותו לא היינו מגיעים להוצאה
לאור של החוברת בזמן הקצר שעמד לרשותנו .עדיאל עוסק בחקר מורשת תימן במסגרת
הדוקטורט עליו הוא שוקד ,ובאמצעות הקמת אתר האינטרנט המחקרי של האגודה לטיפוח
חברה ותרבות.

יגאל בן שלום
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דיואן

מנחת שלום
דיואן ‘מנחת שלום’
לר’ זכריה בן שלום עראקי כ”ץ
על פי כתב-יד עטרי
ד”ר אורי מלמד
“מעתיק הדיואנים הגדולים ביותר” – כך כינה פרופ’ יוסף טובי את ר’ זכריה עראקי ,במאמר
מלפני כארבעים שנה ,אשר הקדיש למעתיק הנ”ל וסקר בו את פעילותו הספרותית 1.עוד
המשיך והוסיף מאמר על קורות חיי המעתיק במצרים בשנים שלפני עלייתו ארצה 2.וכבר
העמידנו פרופ’ טובי על חשיבות מפעלו של המעתיק באומרו“ :הדיואנים של ר’ זכריה הם
אוצר בלום לשירת תימן ,וכבר השתמש בהם החוקר יהודה רצהבי כמקור לשירים בלתי
ידועים רבים”.
אם כן ,מי הוא מעתיק דיואנים מיוחד זה ,ומה נודע לנו עד כה אודותיו ואודות מפעל השימור
הגדול שלו לשירת תימן לדורותיה?
ר’ זכריה בן שלום עראקי כ”ץ [=כהן צדק] ,נולד בעיירה ַא ְל ַה ּגַר שבצפון-תימן ,בתחום מחוז
לש ְאם .בסמוך למלחמת העולם הראשונה ( )1918או מייד לאחריה נטש הוא את
ׁ
ַחי ְַּדאן ַא ַּ
תימן במטרה לעלות לארץ-ישראל .התמורות הפוליטיות שחלו בתימן ובארץ ומדיניות
השלטונות בהן ,אילצו אותו להתעכב במצרים שנים אחדות (כשבע שנים) .מסכת חייו בארץ
זו לא הייתה קלה כלל ועיקר .פרנסתו שם הייתה בדוחק רב .רק משהחל לשמש שוחט
בערי מצרים ,ראה ברכה בעמלו ,על אף שקינאו בו ורדפו אותו בני אומנותו השוחטים שם.
לאחר שהתאלמן מאשתו התימנייה ,ולאחר שנישואיו עם אשה אחרת לא צלחו ,נשא לאשה
מבנות המקום ואף עלה עמה ארצה .שנת עלייתו לא נתבררה עדיין ,אך בשנת תרפ”ד ()1924
 1״ר׳ זכריה עראקי — מעתיק הדיואנים הגדולים ביותר״ ,אפיקים ,גיליון כא (תשכ״ח) ,עמ׳ .4
 2״חיי ר׳ זכריה עראקי במצרים״ ,אפיקים ,גיליון כב (תשכ״ח) ,עמ׳ .14-13

הוא כבר דר בתל-אביב ומשמש בה שו”ב ואף מוהל .בראשית שנות השישים של המאה
הקודמת הוא נפטר בתל-אביב בהותירו אחריו אלמנה ערירית.
את מלאכת העתקת הדיואנים התימניים הגדולים הללו החל ר’ זכריה עראקי בתל-אביב
ולא חדל מללקט שירים ולרשום אותם עד יום מותו .לשם כך ,הוא הסתובב בקרב מושבות
העולים מתימן (רחובות ,ראשון לציון ,פתח-תקווה ועוד) ,ותר אחרי כתבי היד של דיואנים
שונים שהיו ברשותם .את השירים שהעתיק מהם הוא קיבץ לכלל קובץ מאגר שירה אחד.
הוא ציין אותו על שמו של אביו ,שלום ,וכינה את טיפוס דיואן הענק הזה ,בשם “מנחת
שלום” 3.אכן נראים הדברים כי בעיסוק זה ראה ר’ זכריה מטרה כפולה ,ובשל כך השקיע
את כל מרצו וחריצותו; מן הבוחן העדתי – שליחות שיש בה “חובה ספרותית לאומית” של
ליקוט ,כינוס רישום ושימור לאוצרות השירה של קיבוץ גלויות זה .מן הבוחן האישי – הוא
ראה בכך מפעל חיים ומזכרת נצח אישית ,כדי להותיר לעצמו שם ושאר בקרב הדורות
שאחריו ,שהרי הוא נפטר ערירי ,ללא בנים .מלשונותיו העבריות הביא פרופ’ יהודה רצהבי
המנוח באוצרו הטוב ,עם שהוא מעמידנו על שימושי לשונו ,המיוחדים לו ולבני מחוזוַ ,חי ְַּדאן
4
לש ְאם.
ׁ
ַא ַּ

קבוצת הדיואנים עבי הכרס ,אשר העתיק ר’ זכריה עראקי בתל-אביב באמצע המאה ה,20-
בולטת מאוד בכמותה ובאיכותה .עדיין לא נתבררו סופית כל הפרטים באשר לשאלה ,האם
הותיר המעתיק אחריו שלושה דיואנים או ארבעה ,אך בכל אחד מהם יש לקט של למעלה
ירה”ַ ,ה ֵּלל”,
“ש ָ
ַש ּיד”ִׁ ,
מאלף שירים ממודרים היטב למועדיהם ולסוגיהם בשירת תימן“ :נ ִׁ
“ק ִצ ּיד”.
ַפ ּה”ִ ,ח ּד ּויָה”ַ 5,
“ז ֵ
בטבלה שלהלן מובא סיכום פרטים לגבי קבוצת כתבי היד של דיואן “מנחת שלום” ,אשר
הועתקו בידי ר’ זכריה בן שלום עראקי:

 3לא מצאתי מונח עברי או לועזי הולמים ,שעשויים לבטא את היקפו העצום של מצבור השירים הללו שבדיואן מסוג זה,
ויבדילו אותו מדיואנים אחרים הפחותים בהיקפם.
 4בספרו ,אוצר לשון הקדש שלבני תימן ,תל-אביב תשל”ח ,תחת השם “עראקי ,זכרונות – חידאן” (השווה שם ,עמ’ לד),
ו”ל ְה ָטנוּת” [=מטריאליסט ,רודף בצע],
“ל ְה ָטן” ַ
“דף” [=כינוי למטבע כסף] ,עמ’ 58ב; ַ
הביא המחבר ערכים אחדים ,כגוןַּ :
ֵאץ” [=הכעיס ,הרגיז] ,עמ’ 177א; “עבד” [=כושי] ,עמ’ 199ב ועוד ועוד.
עמ’ 141ב; “נ ַ
 5הגם שלמונח זה יש מספר מסורות הגייה בתימן ,הבאתי כאן את מסורת הניקוד של המעתיק עצמו.
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א .כ”י עטרי
ב .כ”י רצון הלוי

תאריך ההעתקה

מספר השירים

משפחת עטרי
7

ג .כ”י יפה
ד .כ”י מכון בן-צבי

8

נמכר לעלום-שם
אברהם יפה
מכון בן-צבי

כתב יד עטרי
דיואן עב-כרס זה ,מסר לי בטובו תלמידי וידידי ,מר עדיאל בן-שלום לשם עיון ,מחקר
והשוואה .הדיואן נמסר לו לצורך כך מאת אביו ,ד”ר יגאל בן-שלום ,ראש מחקר ותיעוד
ב”אגודה לטיפוח חברה ותרבות” ,מייסודו של אביו ,עובדיה בן-שלום מ”כ .כתב היד נמסר
לאגודה מאת ד”ר יוסף עטרי [להלן :כ”י עטרי] .כתב היד נתגלה לאחרונה בתל-אביב אצל
משפחת עטרי הנודעת בשלל צאצאיה הקשורים לשירת תימן ולזמר העברי :יונה ,שושנה
ֹש) ז”ל והזמרת המפורסמת גלי עטרי .כתב היד נתרם על ידי בני המשפחה במטרה
(שוׁ
ׁ
זכרה לברכה.
ּ
ֹש,
זכרה המבורך של האחות שנפקדה מאיתנוׁ ,שוׁ
ּ
להנציח את
כתב-יד זה של דיואן “מנחת שלום” היה שייך לאבי המשפחה המנוח ,ר’ שלום בן-יצחק
עטרי ,ששימש חזן בבית הכנסת בשכונת “שעריים” ברחובות ,בשנים שלפני קום המדינה
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ראה להלן.
המשורר רצון הלוי המנוח ( )2007-1922/3נודע כאחד מן הבולטים והנודעים במשוררי “דור המעבר” בארץ; כתב קבצים
אחדים של שירה עברית בת-ימינו; עסק רבות בחקר שירת תימן הקדומה והעכשווית; הוציא לאור את הדיואן “שירת
ישראל בתימן” (בשלושה כרכים מבוארים); ואף כינס אל ספרייתו אוסף גדול של דיואנים תימניים מאיזורי תימן
השונים ובמיוחד ממחוז שרעב ,בית גידולו .על האיש ועל פועלו הספרותי ,השווה י’ דחוח-הלוי“ ,רצון הלוי  -קורות
חיים” ,אפיקים ,גיליון קכט-קל (תשס”ח) ,עמ’  ;50ובמיוחד י’ טובי“ ,רצון הלוי :משורר ,חוקר ומספר” ,תימא י (תשס”ז),
עמ’  ;20-9אפיקים ,גיליון קכט-קל (תשס”ח) ,עמ’ .22 ,20-17
לפי עדותו של פרופ’ טובי בשיחה אישית.
לתיאור ממצה ולגלגוליו של כ”י זה ,השווה י’ טובי בהערה  1לעיל ,ועוד להלן בתיאור כ”י עטרי.
לתיאורו המלא של כ”י זה ,השווה י’ טובי בהערה  1לעיל; י’ טובי ,כתבי-היד התימניים במכון בן-צבי ,ירושלים תשמ”ב,
עמ’ 214א ,ובמיוחד עמ’ 254א267-ב.
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ולאחר מכן .אפשר בהחלט שר’ שלום עטרי פגש את ר’ זכריה עראקי והכירו אישית ,ומכאן
הקשר אל הדיואן שלפנינו .כ”י עטרי זה ,הועתק בתל-אביב לפני למעלה משישים שנה ע”י
ר’ זכריה עראקי.
אולם אספן כתבי היד התל-אביבי ,מר אברהם יפה ,החזיק באוצרו העתקה אחת של הדיואן
הנ”ל ,ופרופ’ טובי מזכיר העתקה זו במאמרו הראשון מבלי להרחיב עליה את הדיבור .את
הפרטים שם הוא דלה בעל-פה מפי פרופ’ יהודה רצהבי .עם נישואיהם של יונה עטרי ואורי
יפה ,בנו של אברהם ,ניטשטשו הידיעות המדויקות על גלגוליו של כ”י עטרי ,ולמעשה ,ירד
המסך על שחזור הפרטים המדויקים ,והשאלה העיקרית היא האם לפנינו שניים שהם אחד,
כלומר ,האם כ”י יפה וכ”י עטרי הם אותו כתב היד ,שפשוט החליף ידיים מסיבות של הוקרה
משפחתית בשל קשרי החיתון ,או שיש להבדיל ביניהם ,ובאמת מדובר כאן בשתי העתקות
נפרדות ובלתי תלויות .עד כה לא מצינו כל ראיות חותכות להטות את כף המאזנים לכאן או
לכאן .אפשר בהחלט שהדברים ייחשפו בעתיד ,אך לפי שעה ,אין הכרח לצדד בטענה זו או
זו ,והדברים עומדים על עומדם.

תיאור כתב היד
כ”י עטרי מחזיק תתס”ו ( )866דפים ממוספרים ( 1732עמודים) באותיות עבריות .יש בו
קונטרסים קטנים אחדים לא ממוספרים .יש אף דפים ריקים נוספים שנועדו להעתקות
שירים נוספים .גודל הדף 14X23 :ס׳׳מ .גודל השטח הכתוב 9X17.5 :ס״מ .כל עמוד מחזיק
 28-25שורות .הוא כתוב בכתיבה תימנית אחידה .ללא ניקוד 11.כפי שכבר צוין לעיל כ”י עטרי
מחזיק  1520שירים.
לשם השוואה סטאטיסטית נעמיד בטבלה הבאה מקורות אחדים של דיואנים גדולים
בהיקפם ,אשר נודעו אף בחשיבותם:

 11לעומת זאת ,כ”י מכון בן-צבי כתוב בשני טורים בעמוד ,והוא מנוקד כולו בניקוד טברני .חשיבות ניכרת לניקוד זה
שיצא מתחת ידו של המעתיק ,ר’ זכריה ,שהרי עשויות להשתקף בו שתי מסורות הגייה לשוניות של יהודי צפון-תימן:
העברית/ארמית ואחותן הערבית.
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מספר כולל של השירים

הדיואן
א“ .שירת ישראל בתימן” ,רצון הלוי

795

ב“ .שירי תימן” ,אידלזון-טורטשינר

623

ג“ .חפץ חיים” ,שלמה מקיטון

603

ד .דיואן יהודה יצחק (כ”י)

494

ה“ .הדיואן המפורש” ,מרדכי יצהרי

175

סיכום תמציתי של מניין השירים לפי המפתחות שבראשית הדיואן:

מניין השירים באותיות

מניין השירים בספרות

סוג השיר
אַ .ה ֵּללוֹת

רב

202

ב .נִ ְׁשו ַּד

שצו

396

את
ַפ ּ
גִ .ח ּד ּו ּיוֹת וז ַ

קט

109

דִ .מילוֹת

מח

48

ה .שבתות וימים טובים

קנט

159

וִׁ .שירוֹת

תרו

606

סך הכול:

א’תקך

1520

בדיואן “מנחת שלום” ,כ”י מכון בן-צבי ,יש  1721שירים ,כלומר ,ההפרש בין שתי ההעתקות
הללו –  201שירים נוספים המצויים בכ”י מכון בן-צבי .לפיכך מתבקשת המסקנה הבאה:
כ”י עטרי מסמן את ראשית סדרת ההעתקות של דיואן “מנחת שלום” בידי ר’ זכריה עראקי,
בעוד שכ”י מכון בן-צבי מסמן את ההעתקה האחרונה ,השלמה והמעודכנת מכולן.
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טבלה התפלגות השירים לסוגיהם בין שני כתבי היד של “מנחת שלום”:

כ”י עטרי

כ”י מכון בן-צבי

סוג השיר
אַ .ה ֵּללוֹת

202

229

ב .נִ ְׁשו ַּד

396

470

את
ַפ ּ
גִ .ח ּד ּו ּיוֹת וז ַ

109

108

דִ .מילוֹת

48

50

ה .שבתות וימים טובים

159

183

וִׁ .שירוֹת

606

681

סך הכול:

1520

1721

סיכום
זכרה של בת-המשפחה
ּ
לבה של משפחת עטרי :להנציח את
טובה כפולה ומוכפלת רחש ּ
באמצעות כתב-יד שכולו שירה ,הרי אין לך מפעל הנצחה הולם יותר מזה! יתרה מזאת,
בעצם תרומת המשפחה ל”אגודה לטיפוח חברה ותרבות” הוסיפה המשפחה על החסד
האישי את החסד הציבורי ,למען כלל ישראל ומורשת תרבות תימן בארץ ובעולם.
אף ר’ זכריה בן שלום עראקי כ”ץ בא על שכרו ופעולתו לפניו ,שהרי מכאן ואילך ישמש
כתב-יד זה נדבך חשוב נוסף לכל העוסקים בתחומים של שירת ישראל לדורותיה בכלל
ושירת תימן בפרט .בכך גם יונצח זכרו של המעתיק ,שעשה לילות כימים להשלים את
מפעלו הספרותי ולז ַּכות את הרבים במכמני שירת תימן .נכון ,ר’ זכריה עראקי לא המציא
את הגלגל בתחום זה ,וכמו כן כ”י עטרי אינו השלם ביותר או המלא ביותר ,שהרי כ”י מכון
בן-צבי עולה עליו בכמותו ובאיכותו – אולם ,בין האודים העשנים של שרידי תימן ההולכים
ומתגלים לעינינו ,רק סומא או חרש-אילם יכול להתעלם מפנינת תרבות זו ולהגיב על כך
בשוויון-נפש מוחלט.
כ”י עטרי מהווה עד-נוסח נוסף בגלריית מסרני השירה העברית ,הערבית והארמית של קהילה
עתיקת יומין ,אשר איוותה למושב לה את פינתו הדרומית-מערבית של חצי האי-ערב ,עד
ׁש ָּמ ַסר עו ָֹלמוֹ ְלׁשו ְֹמ ִרים!” [בבלי,
“ברו ְּך ַה ָּמקוֹםֶ ,
ששבו בניה לגבולם .ועל כך נוכל לומרָּ :
עבודה זרה מ ע”ב].
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דיואן

מנחת שלום
ר’ זכריה עראקי – מעתיק הדיואנים הגדולים ביותר
מאת
פרופ’ יוסף טובי
דומה שמחוץ לספרי המקרא היו הדיואנים הספרים הנפוצים ביותר בתימן .לא היתה כמעט
משפחה בתימן שלא היה ברשותה לפחות דיואן אחד .דיואנים למאות ולאלפים הוצאו
מתימן הן על ידי חוקרים ,הן על ידי מוכרי ספרים והן על ידי העולים עצמם .דיואנים אלה
נמצאים כיום ברובם בארץ ,אם בספריה הלאומית ובמכון בן-צבי באוניברסיטה העברית,
ואם ברשותם של מכוני מחקר אחרים ,או אספנים פרטיים ,או יוצאי תימן עצמם .ואולם
רבים הם הדיואנים שהוצאו אל מחוץ לגבולות הארץ לספריות ציבוריות ולאספנים פרטיים
באמריקה ובאירופה.
הדיואן התימני הנו אוסף לא בררני של שירים מתקופות שונות ,מעניינים שונים וממחברים
שונים .אין למצוא דיואן הכולל שיריו של משורר אחד בלבד ,כשם שאין למצוא דיואן
הכולל שיריהם של משוררי תימן בלבד .תמיד נשתרבבו לתוך הדיואן אף פיוטיהם של גדולי
משוררי ספרד וא״י .הדיואן אף אינו אוסף קבוע של שירים וכל מעתיק הרשה לעצמו להכניס
לתוך דיואנו את השירים הנראים לו ואלה בעיקר היו השירים המקובלים במסיבות השמחה
השונות ,בעיקר במסיבות הנישואין .ואכן רוב המעתיקים הכניסו לתוך דיואניהם את השירים
שנראו להם כ״שימושיים״ .אולם ,היו כאלה שראו באיסוף כל השירים ,עד כמה שידם מגעת,
כעין חובה ספרותית לאומית .מתחת ידי מעתיקים אלה יצאו דיואנים גדולים בכמותם .אם
דיואן רגיל כולל בין מאה לשלוש מאות שירים ,הרי שהדיואנים הגדולים כוללים מאות רבות
יותר של שירים ואף אלפים.
* המאמר התפרסם לראשונה ב”אפיקים” ,שנה ג’ ,גיליון כ”א (תשכ”ח) ,עמ’  .4אנו מודים לעורך “אפיקים” ,מר יוסף
דחוח הלוי ולכותב המאמר ,פרופ’ יוסף טובי על מתן הרשות מצדם להדפיס את המאמר בשנית.

ר׳ אברהם אלנדאף בחוברתו ״שרידי תימן״ (דף ג ,ב) מספר על דיואן גדול שהיו בו כאלפיים
שירים ,חיבור ר’ שלם אלשבזי .דיואן זה היה בעיר סמוכה לצעדה בירת צפון תימן ואבד
בעת עליית תושביה לארץ .אבי ,חיים טובי ,מספר על דיואן גדול שכלל למעלה מאלף וחמש
מאות שירים ושלפי המסורת נכתב בעצם ידו של אלשבזי .הדיואן היה ברשותו של יוספי
גמל הממונה על בית כנסת אלשבזי שבעיר תעז .בידי כבוד השר מר ישראל ישעיהו מצוי
דיואן גדול ויפה ובו קרוב לאלף שירים .אין אלה אלא דוגמאות מועטות למציאותם של
דיואנים גדולים.
כאמור ,היו מעתיקים שראו חובה ספרותית לאומית באיסוף כל שיריהם של משוררי תימן
ובעיקר שיריו של ר׳ שלם אלשבזי שכתב על פי המסורת שירים כמניין הוד (טו) אלפים
(ראה שרידי תימן ,שם) .מבין המעתיקים הידועים נציין את ר’ שמואל בן יוסף פתיחי ,תושב
ירושלים שליקט שירים למאות והוציאם לאור בדיואן “חפץ חיים” ,הוצאת מקייטון :״כבר
קדמונו רבים שהדפיסו שירים שונים משירי הרש״ש משתא זצוק״ל שהם כטיפה מן הים
משירים הרבים שחיבר והנם כספר החתום בלי פירוש ואין אתנו יודע ענין השיר וביאורו
וימים רבים עמדתי משמים על דבר זה ושמתי לילות כימים והעתקתי כמעט רוב שירי
הרב שעולים בסך שבע מאות וחמישים שירים עם ביאורים נחמדים״ וכו’ (מתוך ההקדמה).
(בהערת שוליים נציין כי שמו של המעתיק נשמט מן ההוצאה השנייה של דיואן זה המופצת
כיום בשוק ובכך נפגע כבוד המת שהיה ערירי מבנים וראה בעניין עבודת חייו).

לסוג זה של מעתיקים שייך ר’ זכריה בן שלום עראקי .ר’ זכריה נולד בעיר אלהגר שבחידאן
אלשאם (צפון תימן) .הוא העתיק שני דיואנים גדולים ,האחד ברשות מר רצון הלוי בתל-אביב
וכולל כאלף ושש מאות שירים והשני ברשות מר אברהם יפה אף הוא בתל-אביב .את הדיואן
הראשון החל להעתיק בשנת תרצ”ז בתל-אביב וסיימו בשנת תש”ה .בשנת תש”ז החל
בהעתקתו של הדיואן השני והוא בעל פורמט כפול מן הראשון .בהקדמתו לדיואן הראשון
הוא כותב :״ואני הכותב קל הקלים תולעתא דארעא שפל ונבזה מדוכה ומעונה ,הן מדוחק
הפרנסה והן מחיי יסורים זכריה הי״ו בן המנוח שלום יוסף עראקי כ״ץ רהתב״ע אכי״ר...
ובזמן כתיבת הדיואן אני תושב בארץ ישראל מתושבי תל אביב ת״ו במהרה בימינו אכי״ר...
וגם אני שוחט ובודק משוחטי תל אביב ת״ו ומוהל מומחה בתל-אביב ובכל אגפיה ...וישבתי
כמו ארבע שנים ואני הולך ממדינה למדינה וממושבה למושבה ומכפר לכפר ומעיר לעיר
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ואני מכתת ברגלי כדי לבקש מנערים ומזקנים משלימים וריקנים את כתבי היד העתיקים
והפזורים אשר הם מטושטשים מהכתיבה וגם מקורעים והם גנוזים ונסתרים וטרחתי עליהם
שנים וחדשים ימים ולילות לפענח כל שיר ומצפונו ולהבין את כתיבתו והבנתי בעז״ה כל
הכתיבה המטושטשת בהכרח וטורח גדול וכל הקשה עלי אני מניח אותו עד שיבוא אצלי בן
דודי כבוד השה״ט שלום הי״ו אכי״ר בן המנוח דוד הרמתי נע״ג והיה מבאר לי כל הכתיבה
הקשה עלי ...והעתקתי שירים ממשוררי תימן ובזמנינו זה כגון הר״ר חיים משה לוזי הי״ו
אכי״ר והוא תושב מתושבי מחנה יהודה ע״י פתח תקוה ת״ו ויגעתי הרבה ודחקתי את עצמי״
וכו’.
הדיואנים של ר׳ זכריה הם אוצר בלום לשירת תימן וכבר השתמש בהם החוקר יהודה רצהבי
כמקור לשירים בלתי ידועים רבים .מעתיק זה ,כר׳ שמואל פתיחי הנ״ל ,ראה בכך מפעל
חיים שכן אף הוא נפטר ערירי ללא בנים .במכון בן-צבי ישנם כמה דפים בכתיבתו של ר׳
זכריה (כת״י  )1121והם כוללים את המפתח לדיואן הראשון ,דוגמא מן הדיואן השני ,שירים
אחדים ,סדר המילה וברכותיה ,סדר פדיון הבן ,תפילות שונות וקורות ישיבתו במצרים.
נראה שהעתיק אף קובץ תפילות ,כפי שמסתבר מדבריו באחד הדפים בכתה״י הנ״ל :״אני
הצעיר מצעירי התלמידים ,הקטן מן השרידים ,בהיותי בביתי הייתי מעיין בכמה ספרים,
ומצאתי תפילות חשובים ,על כמה עניינים ,וראיתי שהם מפוזרים בכמה ספרים ,אשר חברו
הקדמונים ,מסודרים בכמה פנים ,אשר היו בישראל לפנים ,שחברו תורה לכמה פנים ,וכלם
מכלים שונים ,אלו ואלו דברי א-להים חיים ,ולכל ענף שרשים ,והנחתי הדברים הנסתרים,
אשר הם גבוהים וחמורים ,משלים מדלגים על ההרים ,ליחידים הראשים ,לפתוח שערים,
ואחזתי בדברים ממתקים ,ומחמדים ,גדולים וחזקים ,וחלקתים לשבעה חלקים ,תפלות
ומועדים ,למען יבינום היודעים ,על פי ה׳ נוסעים” וכו’.

כאמור ,נולד ר׳ זכריה בן שלום עראקי בעיר אלהגר שבאיזור חידאן אלשאם .בצעירותו,
בשילהי מלחמת העולם הראשונה או מיד לאחריה ,החליט לעזוב את מקום מגוריו ולעלות
לא״י .נראה שבעקבות הקשיים שהיו אז ,הן בעזיבת תימן (האימאם יחיא אסר עלייה לארץ)
והן בכניסה לא״י (בעקבות מדיניות הסרטיפיקטים) נאלץ ר׳ זכריה לעשות דרכו לארץ דרך
מצרים .ארץ זו שימשה תחנת מעבר לרבים מיהודי תימן בדרכם לא״י( .המעיין יוכל למצוא
פרטים מעניינים במאמרו של חיים עוזירי על ר׳ ישראל עוזירי ,אביר העפלת התימנים דרך
13

מצרים לא”י ,אפיקים גיליון כ’ ,אב תשכ”ז ,ובספרו של ד”ר יעקב מ’ לנדאו ,היהודים במצרים
במאה הי”ט ,שיצא לאחרונה בהוצאת מכון בן צבי).
לאחר שנתעכב במצרים שנים אחדות ,החליט ר׳ זכריה ,בסופו של דבר ,להגשים את שאיפתו
ועלה ארצה .לא ברור אם עלה בגלל תלאותיו הקשות במצרים או משום שהצליח להשיג
סרטיפיקט .על כל פנים ,בשנת תרצ״ד היה כבר בארץ והתפרנס מעבודתו כשוחט ומוהל
בתל-אביב .ר׳ זכריה נפטר לפני שנים ספורות בתל-אביב והשאיר אחריו אלמנה ערירית.
ראוי היה להערכה על מפעלו החשוב באיסוף שירת תימן ,שכיצירת יהדות תימן בכללה,
נותרה בידינו בחלקה בלבד ,וכנראה חלקה המועט .ולמען הותיר לו מזכרת נצח ,יש בכוונתנו
להביא בגליון קרוב מתולדות חייו כפי שמצטיירים הם לנו מדבריו (על פי כת”י מכון בן-צבי
ושני הדיואנים שבהעתקתו ועל פי פרטים שנמסרו לנו בעל-פה מפי מר יהודה רצהבי.
תודתנו נתונה בזה למכון בן-צבי ,למר רצון הלוי ומר יהודה רצהבי).
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דיואן

מנחת שלום
חיי ר’ זכריה עראקי במצרים
מאת
פרופ’ יוסף טובי
בהמשך למאמרנו אודות ר’ זכריה בן שלום עיראקי ופעילותו הספרותית (ראה בגיליון
הקודם) ,הננו מביאים דבריו על הקורות אותו במצרים ,בדרכו לא”י ,ולואי ויהא בכך כדי
הצבת יד ושם לפעלו הרב ,ותרומה לחקר תולדות היהודים במצרים בדורות האחרונים.
מקום מושבו הראשון של ר’ זכריה היה בעיר אסואן שבדרום מצרים ,וכך הוא מספר על
עצמו:
״בשם 1ב״ה שיוציאני משעבוד לחירות ומיגון לשמחה ,ויפתח לי שערי פרנסה וכלכלה בנחת
ולא בצער בהתיר ולא באיסור וישקיף עלי בחן חמלתו ,ותהלה לאל יתברך ,השקיף עלי
קוב״ה ברוך הוא וברוך שמו לעד ולעולמי עולמים אכי׳׳ר.
ׂקתי במלאכתי והרוחתי ולא היה לי צער כי אם בעבור הבשר אפילו בשר
ופתחתי חנותי ועש
2
עוף אינו נוגע לי והייתי אוכל ביצים וקישואים ובצלים מאכלים מחריבים את הגוף וקבלתי
על עצמי באהבה בעבור שפרנסתי בריוח ובנחת .ותלי׳׳ת 3לא השלמתי כמו ח׳ חדשים וריחם
עלי השב״ה באחד ישראלי שוחט מעיר אסכנדרייה ואני היה לי סכין של עופות ושני ספרים
*
1

2
3

המאמר התפרסם לראשונה ב”אפיקים” ,שנה (ג’)[ד’] ,גיליון כ”ב (תשכ”ח) ,עמ’  .14-13אנו מודים לעורך “אפיקים” ,מר
יוסף דחוח הלוי ולכותב המאמר ,פרופ’ יוסף טובי ,על מתן הרשות מצדם להדפיס את המאמר בשנית.
הבאנו שני טכסטים אלה במילואם ועם הערות קצרות משום שנראה לנו כי יש להם חשיבות לא רק מצד הפרטים
הביוגרפיים על המעתיק ,אלא אף מצד הידיעות אודות קהילות מצרים באותה עת וכן מצד סגנונם .כאן המקום להודות
לגב’ מזל מטילדה מוצירי שהיתה עורכת העיתון “ישראל” בקהיר שנעזרנו בה בזיהוי מקומות ואנשים והבנת עניינים
אחרים.
על פי גמרא עבודה זרה כט ,ב :תנא דבי ישמעאל למה נקרא שמן קשואין מפני שהן קשין לכל גופו של אדם
כחרבות.
ותודה לה’ יתברך.

דיני שחיטה מקור חיים 4וזבחי תרועה 5ולימדני חמשה דברים מפסידין את השחיטה 6ובדיקת
הסכין והביא לי משחזת חשובה 7ושחטתי לפניו שלשה עופות שחיטה כשרה כפי הדין ונתן
לי רשות לשחוט לי ולאחרים שעמי במדינת אצואן 8דוקא על תנאי עד שאגיע לעיר מצרים
או לעיר אסכנדרייה אלך לבית דין ואקח רשות מבית דין והיה מחזר עלי בכל חדש ובודק
הסכין ואומר יישר כוחך ואם תרצה לבוא אצלינו לעיר אסכנדרייה אני אשדל עמך בבית דין
שיתנו לך הרשאה בעבור העופות.
ולאחר ארבעה חדשים נסעתי לעיר אסכנדרייה בעבור ימים נוראים ובעבור השחיטה ובקשתי
את אהובי מ׳׳ו ועט״ר כבוד השה״ט חיים דניאל לוי הי״ו 9ולא מצאתי אותו .אמרו לי אנשי
ביתו לא ימצא כי אם בחג הסוכות והייתי מבקש שאקח רשות בעזהי״ת עד שהלכתי לבדי
לבית דין יע׳׳א אמרו לי באלו הימים לא נוכל ללמד שום אדם שחיטה עד אחר המועדים.
ונתאכסנתי עם אחד תימני שמו חכם עייוש רהתב׳׳ע 10ויש לו בן יחיד שמו מחפוץ׳ הב”ה
ישמרהו ויחייהו ומכל צרה וצוקה יצילהו ויאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעים אכי״ר .ובחג
הסוכות הלכתי לבית הכנסת שאהובי מתפלל בה כניס מחרם ביך ומצאתי אותו ונתפללנו
יחד והזמין אותי לסעוד אצלו ואחר המועד הלך לבית דין וסייע עמי הרבה בעצמו ובכיסו
11
מצות הלואה ונתלמדתי השחיטת עופות דוקא ולקחתי רשות מבית דין אסכנדרייה יע״א.
וחזרתי למצרים 12ובחזרתי מצאתי חיים סעודי אביה של אשתי ועלינו וירדנו 13ולא השיג
ממני שום הנאה עד שיביא אשתי למצרים ומצאנו כבוד השה׳׳ט 14חיים יחיא מג’ארי הי׳׳ו
ולקחנו אצלו לבית דירתו בעבור שיעשה פשרה בינינו ויתויך השלום בינינו ועשינו על ידו
תנאים בכתיבת שטרות כל אחד ממנו לקח שטר בידו .אני השלמתי כל התנאים וחיים סעודי
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

מקור חיים – הלכות שחיטה לר’ יחיא בן יעקב צאלח .נדפס לראשונה בעדן התרנ”ג ושניה ע”י יוסף חסיד ירושלים
התשכ”ה.
זבחי תרועה – פירוש על הלכות שחיטה על פי השולחן ערוך לר’ זרקא ,ליוורנו התרכ”ז.
בפרק רביעי מהלכות שחיטה להרמב”ם ,הלכה א :ישראלי שאינו יודע חמשה דברים שמפסידין את השחיטה וכיוצא
בהן ...אסור לאכול משחיטתו.
חשובה – טובה.
אסואן .והרבה במבטא יהודי תימן מתחלפת סמ”ך בצד”י .וכן נוהגים יהודי תימן לכתוב צולטאן במקום סולטאן .וראה
ספרו של ש’ מורג ,העברית שבפי יהודי תימן ,עמ’ .38-37
לא עלה בידי לזהות אדם זה.
רוח ה’ תניחנו בגן עדן.
יהרסה עליון אמן.
הכוונה לקהיר .וכן כינוייה של קהיר בערבית – מצר .ובכל מקום אחר בטכסט זה ,מצרים הכוונה לקהיר.
תרגום ביטוי בערבית תימנית שפירושו ויכוח ,ניסיון לשכנוע .וכן אומר הפתגם :לו תטלע ותנזל.
השם הטוב.
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רימה אותו עונו ישא 15.ולאחר משך תשעה חדשים גמרתי בלבי ליכנס לארי׳׳ש 16בעבור ימים
נוראים.
ואקח אשתי עמי ונחזור לעיר אצואן עם נות ביתי בתוך חדש אב באו המלחמות הגדולות
וסגרו הדרכים 17.ואין יוצא ואין בא ואני ישבתי בעיר אצואן כמו שתי שנים בימי המלחמות
ואח״ך חזרתי למצרים.
לאחר כמה ימים מצא אותי פינחס כומימי אמר לי רצוני תראה לי סכינך .אני שמעתי עליך
שאתה שוחט ואני שמח בך בעבור שנלמד שנינו יחד .השבתי לו יגדיל תורה ויאדיר .ובכל
מקום שהוא מוצא אותי הוא מדבר לי על ענין הסכינים רצונו שיראה הסכינים שלי ואני משיב
לו לא בשוק או ברחוב יראו הסכינים אם תרצה לראות הסכינים שלי נכנס לאיזה בית מבתי
בני עמנו התימנים ואראה לך הסכינים שלי .אמרנו שנתועד בבית אחד חכם תימני שאני
יודע בו שהוא ישר לאחר ערבית .ולאחר ערבית לקחתי הסכינים והלכתי לבית שנתועדנו בו.
ובאמת דברי חז״ל כדרבנות וכמסמרות נטועים שאני פתי והפתי יאמין לכל דבר .האמנתי בו
וחשבתי בלבי שהוא ישר .לא ידעתי שהוא 18...והוא מדבר עמי אחת בפה ואחת בלב וחושב
עלי מחשבות זרות ומבקש הנאת עצמו ואינו מבקש הנאת אחרים .והראתי לו שתי סכינים
באמת כירידתם מהר סיני ישב יראה 19אותם כמו רביע שעה ואמר לי תרצה האמת או לאו.
אמרתי לו רוצה האמת .אמר לי הסכינים שלך אינם מועלים 20ואינם טובים ואין בהם לא
חד ולא צדדים 21ואסור לשחוט בהם וראה הרשות שלי ואמר איני יודע כיצד נותנים רשות
לאחד שאינו בקי בהשחזת הסכינים ואינו מרגיש בפגימות כלל 22.השבתי לו תלך לבית דין
אסכנדרייה יע״א ותשאל אותם על זה הדבר .השיב לי ועוד איני יודע כיצד שחיטתך .השבתי
לו השחיטה והבדיקה כמו שנתלמדתי אצל השוחטים .השיב לי באמת עדיין אתה צריך
23
לימוד הרבה לא מעט .ובאמת הכניס בלבי פחד ודאגה מעט (ואני שמחתי בו שהוא תימני)
24
ולאחר ג’ ימים מצא אותי ואמר לי תבוא נלך אני ואתה לבית הכנסת אלאסמאעילייה.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

לשון קללה שגורה בפי יהודי תימן על פי ויקרא יט ,ח.
לארץ ישראל.
נראה שהכוונה למלחמת העולם הראשונה או המהומות שפרצו במצרים אחריה במאבק המצרים לעצמאותם.
סימן זה ( )...פירושו השמטה מדברי הכותב בגלל חריפותם הרבה.
תרגום מערבית :גלס יבצרן.
מועילים.
הלכות שחיטה להרמב”ם ,פ”א הלכה כג :השוחט צריך שיבדוק הסכין בחודה ומצד זה ומצד זה.
ראה שם הלכות כה-כו.
בכתב היד העביר הכותב קו על פני המשפט שבסוגריים.
בית כנסת בקהיר על שם רב ישמעאל ונקרא בפי העם אלאסמאעילייה.

17

אמרתי לו טוב ,הלכנו יחד .ואנחנו מהלכים ,אמר לי אתה צריך לימוד הרבה בעבור השחיטה.
השבתי לו אינני משוחטי מצרים אני משוחטי הכפרים דוקא אם יצטרך אחד תחזלגי(?) בכל
חדש ה׳ ו׳ לא יותר ועל הרוב לא לקחתי רשות כדי להראות עצמי שאני שוחט; אתם שוחטי
מצרים לוקחים כסף בעבור השחיטה אבל אני אם יצטרך איזה אדם אני שוחט לו מצוה על
פי הקבלה שיש לי 25.אמר לי אפילו הכי אתה צריך לימוד אם יישר בעיניך אני אלמדך לפי
שאני מלמד הרבה שוחטים ולוקח מכל אחד ששה זהובים .אבל אתה לפי כבודך אקח ממך
ארבעה זהובים ,ואניח בית דין של מצרים יע״א יתנו לך רשות .השבתי לו עד שיהיה בידי
ארבעה זהובים ,אבוא אצלך להתלמד.
27

ולאחר נסעתי לעיר אלמניה 26ושוחט עופות .ישבתי בעיר אלמניה עד שכלו המלחמות
ובא לי מארי״ש שאשתי בת חיים סעודי הלב״ע 28.נסעתי למצרים וישבתי במצרים כמו
חדש ונשאתי אשה .וחזרתי לעיר אלמניה עם האשה שנשאתי במצרים וישבה עמי כמו
ג׳ חדשים וראיתי שאינה הגונה לי ישבנו כמו שני חדשים במחלוקת הרבה ואח׳׳כ חזרנו
למצרים וגרשתי אותה .ולאחר חזרתי ללמניה .והייתי הולך ובא למצרים בעבור שאשא אשה
ולא עלה בידי לישא אשה אלא אם אתישב במצרים דוקא ותהיה דירתי ומלאכתי במצרים.
נשאתי קל וחומר בעצמי וחזרתי למצרים ופתחתי חנות ברחוב אלמנסי 29במלאכתי מלאכת
התנך 30.ובתשלום השנה נשאתי אשה אשת חיל בת טובים ממשפחה הגונה ,משפחת בית
31
שבאבו.
ולאחר הנישואין בא לי דוחק פרנסה בתכלית התכלית 32לא הייתי יכול להספיק אפילו פת
במלח ונצטערתי צער גדול והייתי רוצה לברוח ולהמלט לאיזה עיר או לאיזה ארץ אחרת ואין
מקום לנוס ולברוח .ונשתנו מראה פני מתוך דוחק השעה והייתי מקבל באהבה .באו אנשי
משפחתה של אשתי ואמרו לי אתה שוחט עופות למה לא תפרסם עצמך שאתה ותשחוט.
השבתי להם לא אוכל לשחוט במצרים עד שיהיה לי רשות מבית דין של מצרים יע״א .אמרו
25
26
27
28
29
30
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ואמנם בתימן נהוג כי שוחט העופות אינו מקבל כל שכר בעבור השחיטה ואף על פי כן חייב הוא לשחוט ואינו יכול
להתחמק מתפקידו זה.
מניה – עיירה על גדותיו הימניות של הנילוס ,כ 120-ק”מ דרומית לקהיר .פרטים על קהילה זו במאה הי”ט ימצא הקורא
בספרו הנ”ל של י”מ לנדאו.
רומז כנראה למהומות שפרצו במצרים אחרי מלחמת העולם הראשונה על ידי הלאומנים שרצו להשיג עצמאות.
הלכה לבית עולמה.
לא זהיתי מקום זה וייתכן שהכוונה לרחוב השוק הידוע בשם אלמוסקי.
תנך – פחים .נראה שבמקום מולדתו התעסק במלאכת הפחחות .ואמנם מקצוע זה היה נפוץ מאד בקרב יהודי אזור
צעדה ,משם בא ר’ יחיא עראקי .ראה אברהם טביב ,גולת תימן ,עמ’ .41-39
משפחה לא מפורסמת ביותר שמוצאה מסוריה.
תרגום ביטוי בערבית :בג’איה אלג’איה.
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לי נוכל ליקח לך רשות לשחוט .השבתי להם נאמר יישר כוחכם .וכן עשו והלכו עמי לבית
דין הצדק של מצרים ולקחתי רשות לשחוט ברחוב אלמנסי ובאמת הייתי מתפחד הרבה
משוחטי מצרים בשעת הבדיקה בבית דין לפי שעדיין לא הייה לבי גס בהם וחששתי שמא
יפסולו 33הסכינים שלי כמו פינחס כומימי עונו ישא ובאמת הייתה לי הרעשה גדולה בבית
דין לא הייתי יכול להעלות הסכין מתיקי בשעה שאמרו לי תן הסכינים שלך נראה אותם
ראה אותי כבוד השה״ט מ״ו חכם אברהם בן שמעון 34יש׳׳ל 35אכי״ר אמר לי מה לך עושה
כן ומתפחד ,אנחנו אנשים כמותך ,למה מתפחד ,אנחנו נכה אותך או נכניסך בית האסורים
ח”ו? אנחנו נעשה לך בדיקה ונראה הסכינים שלך ואם נראה שאתה צריך לימוד אנחנו נלמדך
כדין וכהלכה ,ולא יהיה לך שום חשש או פחד ממנו ח”ו .באמת בשעתה החזיר לי רוחי
ונשמתי והעלה מעלי הר גבוה ביותר בדבריו העריבים והמתוקים מדבש והעליתי הסכינים
שלי מחקי והמשחזת ובדקתי הסכין הראשונה ונתתיה לידו ובדקה ומצאה כנתינה מסיני
וגם כן השנייה בדקתיה ונתתיה לידו והוא נתן הסכין למו״ר חכם יוסף אזולאי הי׳׳ו 36אכי״ר
ומצאה כנתינה מסיני .ושברו הסכינים 37כמו ששה או שבעה ואני מחזיר אותם להם תכף
כנתינתם מסיני ונתנו לי רשות לשחוט במצרים .גם כן לימדוני כל שברי עופות והייתי שוחט
ברחוב אלמנסי.
ופינחס כומימי ...היה לו ידיעה ביום הבדיקה שלי שאני הלכתי לבית דין להבדק .עד שעליתי
מבית דין הצדק מצא אותי ברחוב אלמוספי 38אמר לי נתנו לך רשות .אמרתי לו ודאי לקחתי
רשות .ופניו היו כשולי קדירה ,כיצד לקחתי רשות .והיה הולך ובא אצלי ורואה אותי כיצד
אני שוחט אולי ימצא בי איזה ש(ו)מץ ישמח וילשין עלי בדברים בטלים .ואני שותק ואומר...
ועד היום מעורר אחרי ומשיג גבולי ועם כל זאת הוא יודע לקרות והוא יודע כיצד השגת גבול.
אבל אני ידעתי אותו שהוא להטן ועינו צרה בשל אח(י)רים ומלאכת אח(י)רים ומראה תומה
ותחתיה הערמה ...ויום אחד בא אצלי וישב כמו שעה ואח״ך רצוני לראות סכינך .השבתי לו
אם יש לך רשות מבית דין לבדוק השוחטים תראה לי ואתן לך סכיני ואם לאו דבר זה מן
הנמנע ויש לי בודקים גדולים ממך ,אם יבוא אחד מהם אתן לו הסכין שלי קודם שיאמר תן
לי סכינך לראות לפי שאני יודע בהם שהם ישרים ויריאי השם וטובי לב לאו כמותך ...אלא לבם
33
34
35
36
37
38

יפסולו ולא יפסלו ,על פי מסורת הקריאה התימנית.
כנראה אחיו של ר’ רפאל בן שמעון מרבניה הידועים של קהילת יהודי מצרים .משפחה זו מוצאה ממרוקו והגיעה
למצרים דרך ארץ ישראל.
יחי שמו לעולם.
גם אדם זה לא עלה בידי לזהותו .לפי שמו מוצאו מצפון-אפריקה.
היינו פגמו בהן ,כדי לבדוק אם הוא בקי בהשחזת סכין פגומה ובבדיקתה.
נראה שהכוונה לאותו רחוב אלמוסקי.
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טהור וישרים בתכלית התכלית .והלך מאצלי בנזיפה ועד היום הוא מסיג גבולי ואני אומר...
וישבתי ברחוב אלמנסי שוחט משך שבעה שנים ובתחילת ישיבתי היה טוב רחוב אלמנסי
הייתי מוצא די סיפוקי תלי״ת ומשנה לשנה מתמעטת הפרנסה ברחוב אלמנסי בעונותי עד
שהגעתי לימים לא יבוא שחיטה כי אם ארבעה או חמשה עופות ויום ה׳ כמו ל׳ או מ׳ לא
יספיקו אפילו חצי הוצאת השבת והייתי מקבל עלי באהבה .והייתי מדבר עם השוחטים
הגדולים אולי ימצאו לי איזה מקום או רחוב לשחוט בו כדי להספיק פרנסתי .והם משיבים
לי אם אתה תמצא רחוב אנחנו נסייע עמך .והייתי רוצה לילך למצרים החדשה ולא עלה בידי
ונכנסתי והשם בהו״ש ראה בעניי וצערי ודוחק פרנסתי השקיף עלי בעין חמלתו ונמצא באב
אלוק 39השוחט שלו הלב״ע 40רהתב״ע והיה מניח שוחט אחד במקומו לא היה יודע בין ימינו
לשמאלו ואינו בקי לא בבדיקת סכינים ולא בשחיטה .חכמי מצרים הי׳׳ו הורידוהו והושיבוני
במקומו ועם כל זאת יש לו פרנסה בריוח ויש לו חנות ואינו צריך לשחיטה כי אם להטנות
הניח בנו בחנותו וישב לעורר אחרי ולהעמיד עלי ראשי הקהלה עד שהוריד אותי וחזר ליקח
מקומי .ואני הייתי בוכה ומבכה ודמעתי על לחיי לא ישקטו ובית דין הצדק של מצרים לא
רצו ליתן לו רשות לשחוט עד שיהיה אחד שוחט מומחה עומד על גבו ולאחר שלשה או
ארבעה ימים נתגלה קלונו ומצאו אותו שהוא מנבל ומאכיל ישראל נבילות וטריפות ואינו
בקי בפגימת הסכין והורידוהו והחזירוני למקומי לשוק באב אלוק והייתי מתפרנס בנחת
וברווח וקבצתי לי כמה חפצים ומעט מטלטלים כלים מכלי הבית שהייה הבית חסר תלי׳׳ת.
זה היה לי בהשתדלות שלשה טובי לב ויריאי השם ,ראשון בקודש כבוד השה״ט מ״ו הרב
הגאון חכם יהודה מסלתון הי״ו 41אכי״ר שהוא שני בית דין הצדק של מצרים יע״א ומשנהו
כבוד השה״ט מ״ו חכם אברהם בן שמעון שהוא ראש שוחטי מצרים ואגפיה יחש״ל אכי״ר
והשלישי אהוב וחמוד לבי כבוד השה״ט מ״ו ועט״ר חכם יוסף אזולאי השב״ה יאריך ימיו
בטוב ושנותיו בנעימים ויתן לו השב׳׳ה בנים זכרים של קיימא ויהיו תלמידי חכמים ועושי
מצות וצדקות בישראל ויתן לו משאלות לבו אכי״ר .וכמה הרפתקי עוברים על ראשי משוחטי
מצרים והשלשה האנשים האלה מסייעים עמי עד היום הזה ובאמת לולי השב״ה והשלשה
החכמים האלו שכתבתי שמם יחש״ל אכי״ר לא הייתי יכול לשחוט במצרים והייתי גולה או
מת ברעב ח״ו.
 39כנראה באב אלוקף ,בסביבת שכונת היהודים.
 40הלך לבית עולמו.
 41הוא ר׳ יהודה בן עזרא טראב המכונה מסלאתון .בן למשפחה דמשקאית שעבר בשנת תרפ׳׳ג לקהיר כדי לכהן כחבר
בית-דין .בשנת תרפ״ד הוציא בירושלים ספרו של אביו ״מילי דעזרא״ .נפטר בשנת תש״ה ,בהיותו כבר ראב״ד .ראה
עליו ועל משפחתו :א .הד המזרח ,תש״ה ,כרך ג ,גליון לה ,עמ׳ [ ;9ב ].דוד ציון לאניאדו ,לקדושים אשר בארץ ,ירושלים
תשי״ב ,עמ ,לט-נו.
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וחזרנו לענין פינחס כומימי ...לא יכלו בית דין לעשות עמו שום מפני שיש לו כמה גבירים
אשר אינם יודעים בין ימינם לשמאלם מסייעים לו על השגת גבול והוא משיג גבולי ברחוב
אלפוואלה 42כדי לנאץ אותי 43והשב״ה ינאץ אותו ועם כל זאת יש לו סיפוקו בריוח ובנחת:
א׳ יש לו לימודים בבתים ,ב׳ יש לו משמרות ,ג׳ הוא חזן בג׳ בתי כנסיות ,ד׳ הוא שמש וחזן
בבית הכנסת של קרין 44שהיא בשכונת היהודים .ואינו שבע רצון ...אבל הוא רצונו להעשיר
ולבנות בתים בארי”ש כמו אביו .ואביו הכסף שהוא מקבל והבתים שהוא בונה בארי”ש
45
אינה מיגיע כפו כי אם המשמרות שיש לו הוא מקבץ עשרה אנשים עד שיגמרו המשמרה
הגבירים אינם יודעים בו שהוא גוזל העניים ,נותנים לכל אחד עשרה קרוש או ט”ו לידו והוא
יגזול העניים ויתן לכל אחד ב’ או ג’ קרוש והנשאר יניח בכיסו ...ויש גבירים שבאים לבית
הכנסת ג”כ נותנים לו אחד פונט או שנים ואומרים לו תקח לך עשרה קרוש והנשאר תתן
לעניים ואינו נותן לעניים כי אם דף קטן 46או ביותר דף גדול והכל מניח בכיסו וראשי הקהלה
מאמינים בו ומניחים אותו שמש בבית הכנסת הגדולה שברחוב אלאסמעילייה ששמה שער
השמים 47.ואין ראוי להגבירים להניח אותו שמש לפי שהוא גוזל העניים ...היה ראוי שיניחו
אדם כשר וישביעו אותו בית דין של מצרים שלא יגזול שום אדם ושיהיה נאמן ויראה 48השם.
אבל בעונות הרבים מי ידבר ומי ישמע .אבל אם יש גבירים פקחים צריכים ישימו לב עליו
ויראו ויחקרו עליו מאיזה באה לו הכסף 49הזה והבתים אם ירצה להשיא אחת מבנותיו הוא
יתן לחתן חמש מאות זהובים מלבד התכשיטין שלה והמלבושים .אבל בעונות אין מי יאמר
לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל ויותר שאם איזה עני או אלמנה מרגיש בדבר ואומר
לו הגביר אמר תתן לכל אחד כך וכך ,הוא מכה אותו ומקללו ומחרפו ואינו מניחו שיכנס לבית
הכנסת ואם הוא במשמרה לא יקרא אותו פעם שנית כלל ופרט ועיקר ואין בו שום רחמנות
על שום אדם .ואין ראוי להניחו שמש בבית הכנסת אם יחקרו עליו ועל מעשיו .גם כן בנו
פינחס רצונו להיות עשיר כמו אביו ולא עלתה בידו לפי מה שאנחנו רואים בעבור שהמארה
מצויה בידיו ועם כל זה אינו ראוי להיות שוחט משוחטי מצרים לפי שאינו בקי כל כך אבל
הגבירים רצונם בכך...״
42
43
44
45
46
47
48
49

לא זהיתי מקום זה.
להרגיז ,שימוש בשורש נאץ במובן המקובל בערבית שבפי יהודי תימן.
בית הכנסת של הקראים .בתחילת המאה היו היחסים בין הקהילה הרבנית והקראית הדוקים למדי והיו אפילו מקרים
של נישואין ,בין בני שתי הקהילות.
משמרה ולא משמרת על פי מסורת יהודי תימן.
נראה שכוונתו לסכום כסף קטן.
בית כנסת גדול וידוע בקהיר.
יירא.
בלשון נקבה ,על פי המקובל בערבית שבפי יהודי תימן כדוגמת :גת לוה אלזלט – השיג כסף.
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שער דיואן "מנחת שלום"
(תעתיק מובא בעמ' )24-25
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שער שני לדיואן "מנחת שלום"
(תעתיק מובא בעמ' )26

23

דיואן

מנחת שלום
שערי הקדמות המעתיק
ר’ זכריה בן שלום עראקי כ”ץ
בראש כתב-יד עטרי
ד”ר אורי מלמד
א .שער ההקדמה הראשון
[דף *א ]1מנחת שלום .הקדמה לשירות.
בס”ד [=בסייעתא דשמיא] .מנחת שלום .שירה וזמרה הנקרא “זמירות ישראל” .שירות
ותשבחות  /לאל המהולל בתושבחות / .אימרות ה׳ אמרות טהורות / 1זכוֹת וברות / ,ורובם
ממו״ר [=ממורנו ורבנו] שלום שבזי זיע״א [=זכותו יגן עלינו ,אמן] .והמה בנויים ע״ד [=על
דרך] הסוד ,לשמחת חתן וכלה ,מסוד חכמים ונבונים / ,ומלמד 2דעת מבינים / ,אפתחה פי
בשיר ורננים / ,להודות ולהלל פני שוכן מעונים / 3.ברוך ה׳ אשר בחר בנו מכל העמים 4לעם
6
סגולה 5,ונתן לנו שבתות ומועדים טובים ,והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין,
וה ֵּלילוֹת בשמחת חתנים ,ולכבוד שבת קודש ומוצאי שבת ומילה ,עם
ׂמוח בשירות ַ
ולש
חג המצות וחג השבועות ,ראש השנה ,חג הסוכות ,שמיני עצרת ,חנוכה ,פורים ,עם שבע
ברכת(!) חתנים / ,עם נוסח כתובה כמנהג התימנים / .יסודותם בהררי קודש ,לקדושים אשר
1
2
3
4
5
6

על פי תהילים יב ,ז.
= ו ִּמ ֶּל ֶמד.
ֹד...מעוֹנִ ים” – נוסח פייטני נודע קדום ,המשמש כ”פתיחה כעין נטילת רשות ,הנמצאת בראש כל הקרובות
“מ ּסו ְ
ִ
לשבתות וימים טובים” (דוידסון ,אוצר השירה והפיוט ,מ ,)1923.ואף לימים הנוראים ,לארבע פרשיות ולמועדים .מצוי
עד היום במנהג יהודי אשכנז.
על פי נוסח הברכה הנאמרת לפני קריאת התורה בציבור.
על פי דברים ז ,ו; יד ,ב; כו ,יח.
על פי נוסח ברכת האירוסין.

בארץ 7,המפורסמים לשם טוב ולתהלה ,והמה בכתובים 8,מכת”ב פתוחי חותם 9,איש על שמו
10
בראשי החרוזים.
ובהתחלה ,גם אני הכותב ,תולעתא דארעא ,שפל ונבזה ,עפר רגלי החכמים ,יגעתי יגיעות/ ,
ו”ה ֵּלילוֹת”
ימים ולילות  /בלי מספר ,ואני מחפס(!) מדינות וכפרים ,ומלקט ומעתיק “נִ ְׁשו ַּד” ַ
מדיואנים כתיבת יד עתיקים ,ומנסחאות וממחברים ,כגון הרב רבי חיים משה לוז”י
ושירים ּ
11
יש”ל [=ינון שמו לעד] ,אכי״ר [=אמן ,כן יהי רצון] ,והוא תושב מתושבי פתח תקוה מ”מחנה
יהודה” ת״ו [=תיבנה ותיכונן] 12.ויגעתי הרבה ודחקתי את עצמי לילות וימים ,עד שלקטתים
“שירוֹת” לחוד ,במספרים
את” לחודִׁ ,
ַפ ּ
“ה ֵּלילוֹת” לחוד“ ,נִ ְׁשו ַּד” לחוד“ ,ז ַ
ואספתים וחברתיםַ :
ידועים ,כדי שימצא המשורר מבוקשו .גם כן שבתות וימים טובים לחוד ומספרם לחוד,
ושירות לחוד ומספרם לחוד .וקראתי שם הדיואן מנחת שלום ,על שם אבי המנוח שלום,
נע”ג [=נחלו עדן גן].
מדוחק פרנסה והן
ואני הכותב ,קל הקלים ,תולעתא דארעא ,שפל ונבזה ,מדוכה ומעונה ,הן ּ
מהייסורים ,זכריה הי״ו ,בן המנוח שלום יוסף הכהן עראקי ,נע״ג כ”ץ [=כהן צדק] ,מתושבי
חידאן אל-שאם בתימן ,ה׳ יהיה בעזרם ,אכי״ר .ובזמן כתיבת הדיואן אני תושב מתושבי תל
אביב ,ת״ו [=תיבנה ותיכונן] .וגם אני שוחט משוחטי תל אביב ת״ו ,ומוהל מומחה בתל אביב
ת”ו בב”א .והתחלתי בכתיבתו משנת תש”א בחדש אלו”ל 13,ונשלם בחדש שבט ,ט”ו בו,
שנת תש”ב ליצירה ,ברנ”ג לשטרות 14,בש”ה לקביעות:

7
8
9
10
11

12
13
14

חידוד לשוני ,על פי תהילים טז ,ג.
חידוד לשוני ,על פי במדבר יא ,כו.
חידוד לשוני ,על פי שמות לט ,ל.
כוונתו לאקרוסטיכון במרבית השירים ,המופיע בראשי הבתים ,ובו חתימת שמו של מחבר השיר ולעתים אף בצירוף
שם אביו או כינוי שם משפחתו או חניכתו.
אב ּה ,תימן – ?1880 ,פתח תקוה ,)1952 ,מן הבולטים במשוררי “דור המעבר” ,אשר
ֻצ ַּ
ללוְזִ י) (ר ַ
(א ַּ
ר’ חיים בן משה ְׁש ֵק ִדי ַ
המשיכו את יצירתם הפואטית לאחר עלייתם לארץ-ישראל ,ועמדו בשירתם על קשיי קליטתם והסתגלותם בארץ ועל
מאורעות שונים שנתרחשו ביישוב לפני הקמת המדינה ולאחריה .השווה ט’ סולמי“ ,קינה על טבח חברון – פרעות אב
ְאל ִּת ְת ַע ְּצ ִלי”; הנ”ל“ ,משירי הרב חיים משה
“ס ִעי יוֹנָה ְל ֶח ְברוֹנָה ,ו ַ
תרפ”ט” ,אפיקים ,גיליון יג-יד (תשכ”ו) ,עמ’ ְ :11-10
שקדי ז”ל” ,תהודה ( 14תשנ”ד) ,עמ’  ;84-80י’ טובי וש’ סרי ,ילקוט תימן – לקסיקון ,תל אביב תשס”א ,עמ’  ;286מ’
גברא ,אנציקלופדיה לקהילות היהודיות בתימן ,בני ברק תשס”ה ,עמ’  ;632י’ דחוח-הלוי?“ ,שני שירים מאת המשורר
“ה ְתעו ְֹר ִרי ִצ ּיוֹן
הרב חיים משה שקדי (לוזי) ז”ל” ,אפיקים ,גיליון קכט-קל (תשס”ח) .השירים נדפסו שם שלא כסדר :אִ .
“ס ִעי יוֹנָה ו ִּמ ְס ִרי ַה ְּכ ָת ִבי” ,בעמ’ .40
ְשנִ ים” ,בעמ’  ;57בְ .
ׁ
ו ְַהנְ ִע ִירי י ֵ
השווה א’ מעבי“ ,הרב חיים בן משה שקדי” ,מחנה יהודה  -ממושב לשכונה( )1937-1913( :בעריכת ט’ סולמי) ,פתח
תקוה תש”ס ,עמ’  ,381בצירוף צילום תמונתו של הרב שקדי.
אלול תרצ”ט = אוגוסט-ספטמבר .1939
ט”ו בשבט ,תש”ב =  2בפברואר.1942 ,
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ב .שער ההקדמה השני
[דף א ]1הקדמה לשירות .מנחת שלום.
בס”ד .שירה וזמרה הנקרא “זמירות ישראל” .שירות ותושבחות  /לאל המהולל בתושבחות/ .
אימרות ה׳ אמרות טהורות  /זכות וברות / ,ממו״ר שלום שבזי זיע״א .והמה בנויים ע״ד הסוד,
ׂמחת חתן וכלה ,מסוד חכמים ונבונים / ,ומלמד דעת מבינים / ,אפתחה פי בשיר ורננים,
לש
 /להודות ולהלל פני שוכן מעונים / .ברוך ה׳ אשר בחר בנו מכל העמים לעם סגולה ,ונתן
ׂמוח
לנו שבתות ומועדים טובים ,והתיר לנו את הנשואות לנו ע”י חופה וקידושין ,וצוונו לש
בשירות והלילות בשמחת חתנים ,ולכבוד שבת קודש ומוצאי שבת ומילה ,עם חג המצות
וחג השבועות ,ראש השנה ,חג הסוכות ,שמיני עצרת ,חנוכה ,פורים ,עם ז’ ברכת(!) חתנים/ ,
עם נוסח כתובה כמנהג התימנים / .יְסוֹד ָֹתם בהררי קודש לקדושים אשר בארץ ,המפורסמים
לשם טוב ולתהלה ,והמה בכתובים ,מכת”ב פתוחי חותם ,איש על שמו בראשי החרוזים.
ובהתחלה ,גם אני הכותב ,תולעתא דארעא ,שפל ונבזה ,עפר רגלי החכמים ,יגעתי יגיעות/ ,
ימים ולילות  /בלי מספר ,ואני מחפס(!) מדינות וכפרים ,ומלקט ומעתיק “נשוד” ו”הלילות”
ושירים מדיואנים כתיבת יד עתיקים ,ומנסחאות וממחברים ,כגון הר”ר [=הרב רבי] חיים
משה לוז”י יש”ל ,אכי״ר ,והוא תושב מתושבי פתח תקוה מ”מחנה יהודה” ת״ו .ויגעתי הרבה
ודחקתי את עצמי לילות וימים ,עד שלקטתים ואספתים וחברתים“ :הלילות” לחוד“ ,נשוד”
לחוד“ ,זפאת” לחוד“ ,מילות” לחוד ,שבתות וימים טובים לחוד“ ,שירות” לחוד ,מוצאי שבת
לחוד ,במספרים ידועים ,כדי שימצא המשורר מבוקשו בנקל .וקראתי שם הדיואן מנחת
שלום ,על שם כבוד המנוח מ”ו אבי ,שלום בן יוסף עראקי ,תנצב”ה.
ואני הכותב ,קל הקלים ,תולעתא דארעא ,שפל ונבזה ,מדוכה ומעונה ,הן מדוחק הפרנסה
והן מהייסורים ,זכריה הי״ו בן המנוח שלום יוסף הכהן עראקי ,נע״ג כ”ץ ,מתושבי חידאן אל-
ׂ
שאם בתימן ממדינת אל-הגּ ר ,ה׳ יהיה בעזרם ,אכי״ר .ובזמן כתיבת הדיואן אני תושב בא”יש
[=בארץ ישראל] מתושבי תל אביב ,ת״ו בב”א.
וגם אני שו”ב [=שוחט ובודק] משוחטי תל אביב (תל אביב) ת״ו ,ומוהל מומחה בתל אביב
ובכל אגפיה .והתחלתי בכתיבתו בחדש אלו”ל ,סוף שנת תרצ”ט 15,והשלמתי כתיבתו בחדש
שבט ,ט”ו בו ,שנת תש”ב ליצירה ,ברנ”ג לשטרות 16,בש”ה לקביעות:

 15אלול תרצ”ט = אוגוסט-ספטמבר .1939
 16ט”ו בשבט ,תש”ב =  2בפברואר.1942 ,
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שער הסיום של הדיואן
(תעתיק מובא בעמ' )29-31
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דיואן

מנחת שלום
שער הסיום של המעתיק
ר’ זכריה בן שלום עראקי כ”ץ
בסוף כתב-יד עטרי
ד”ר אורי מלמד
1

[דף תתע ]1סיום מנחת שלום .ברוך נותן ליעף כח.

4

אברך את ה’ אשר יעצני / 2,ובדרך אמת הנחני / 3.אודה ה’ מאד <בפי> ,ובתוך רבים אהללנו.
אהללך 5.אודך על כי נוראות נפליתי; נפלאים מעשיך ,ונפשי
ּ
אודך בקהל רב ,בעם עצום
יודעת מאד 6.אודך ה’ כי אנפת בי ,ישב אפך ותנחמני 7.יודוך ה’ כל מלכי ארץ ,כי שמעו אמרי
פיך 8.אודך לעולם כי עשית ,ואקוה שמך כי טוב ,נגד חסידיך 9.כי הייתה מעוז לדל ,מעוז
ארוממך ,אודה
ּ
לאביון בצר לו 10.נותן ליעף כח ,ולאין אונים עצמה ירבה 11.ה’ אלהי <אתה>
13
שמך כי עשית פלא; עצות מרחוק ,אמונה אומן 12.כי ה’ <יתן> חכמה ,מפיו דעת ותבונה.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

על פי ישעיה מ ,כט.
על פי תהילים טז ,ז.
על פי בראשית כד ,מח.
שם קט ,ל.
שם לה ,יח.
תהילים קלט ,יד.
ישעיה יב ,א.
תהילים קלח ,ד.
שם נב ,יא.
ישעיה כה ,ד.
שם מ ,כט.
שם כה ,א.
משלי ב ,ו.

15

אברך את ה’ אשר יעצני ,אף לילות יסרוני כליותי 14.ואני בה’ אעלוזה ,אגילה באלהי ישעי.
16
ישמעני אלהי.

אחר שזכני השי”ת [=השם ,יתברך] לאסוף וללקט ,לכתוב ולהשלים זה הדיואן ספר מנחת
וה”ח ּד ּו ּיוֹת”,
ִ
את”
ַפ ּ
ה”ז ַ
ה”נ ְׁשו ַּד” ,וכל ּ
ה”ה ֵּלילוֹת” ,וכל ִּ
שלום ,מלא וגדוש כברכת ה’ מכל ַ
וכל השירות לשבתות וי”ט [=וימים טובים] ומילה  -הכל מסודר על מתכונתו  -וכל שירות
ותשבחות לשמחת חתן וכלה ,משירי מ”ו [=מורנו ורבנו] שלום שבזי זת”ע [=זכותו תגן
עלינו] ,ומשירי אחינו יהודי תימן  /יע”א [=יעזרם אל] ,אשר הם מתוקים מדבש וזנים כמו
מן / 18,ממחברי חכמי התימן / ,אשר חברו הקדמונים / ,אשר היו בתימן לפנים / ,תנצב”ה
[=תהא נשמתם צרורה בצרור החיים] .לא יחסר כל בו 19,והכל מסודר על סי’ [=סימני/סדר]
א”ב ,חוץ משבתות וי”ט ,לא עלה בידי לסדרם על סי’ א”ב – .קראתי את קבץ השירים האלו
מנחת שלום .זה הוא מנחתי לעלוי נשמת כבוד אבי המנוח ,שלום בכה”ר [=בן כבוד הרב רבי]
יוסף הכהן עראקי נע”ג [=נחלו עדן גן] ותהא נצב”ה [=נשמתו צרורה בצרור החיים] .מתושבי
ל-הגַר 20,מדינת תימן תצדי ותחרוב ,וירושלם תתבני ותשתכלל,
חידאן אל-שאם בעיר ַא ְ
בב”א [=במהרה בימינו ,אמן].
17

ברחד”ס [=בריך רחמנא דסייען] .התחלתי את מלאכתי ,מלאכת הקדש ,ביום ד’ לחדש
תשרי ,שנת תש”א ליצירה ,ברנ”ב לשטרות 21,הכ”ז לקביעות .והשלמתי כתיבתו ביום ב’ ,י”ד
תמוז ,שנת תש”ב ליצירה ,ברנ”ג לשטרות 22,בש”ה לקביעות ,שנת “כי ניחם ה’ ציון ,נחם כל
23
חרבותיה ,וישם מדברה כעדן ,וערבתה כגן ה’ ,ששון ושמחה ימצא בה ,תודה וקול זמרה”.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

תהילים טז ,ז.
חבקוק ג ,יח.
על פי מיכה ז ,ז.
כך גורס מעתיק כתב היד תיבה זאת וכך הוא אף מנקד אותה בדף ג ע”א.
וּזְ נִ ים = צורת הריבוי של זַן ,בהוראת מינים ממינים שונים ,מבחר גדול ,השווה דבהי”ב טז ,יד; תהילים קמד ,יג ואף
בארמית של דניאל ג ,ה.
על פי דברים ח ,ט.
ידאן)ַ .א ְל ַה ּגַר ,כפר יהודי עתיק
לש ְאם ,אזור ועיר בצפון תימן ,ובקיצור ַחי ְַּדאן (הגוי בפי יהודי צפון תימןֵ :ח ַּ
ׁ
ַחי ְַּדאן ַא ַּ
בנפת ַכו ְַלאן ,סמוך לעיירה ַחי ְַּדאן .השווה י’ טובי וש’ סרי ,ילקוט תימן – לקסיקון ,תל אביב תשס”א ,עמ’  ;91-90מ’
גברא ,אנציקלופדיה לקהילות היהודיות בתימן ,בני ברק תשס”ה ,עמ’ .217-215 ,169-167
יום ראשון ,צום גדליה (דחוי) ,ד’ בתשרי ,ה’תש”א ליצירה = ברנ”ב לשטרות =  6באוקטובר.1940 ,
יום שני ,י”ד בתמוז ,ה’תש”ב ליצירה = ברנ”ג לשטרות =  29ביוני.1942 ,
על פי ישעיה נא ,ג.

30

הלכ”ד [=הלוא כה דברי] העבד העברי 24,מסלסל בצער”ו 25,צר”י אלפים 26,וצר”י נהמא
דצער”י 27,בכל עת צרה וצוקה .אביון מעוני 28,מוכה ומעונה 29,ירדו עמו לחייו / 30,טמנו בבור
חייו / 31,אגב דוחקא / ,כגון דא עקא .מקוה רחמי השם צבאות ,יעשה עמי לטובה 32.ימהר
34
יחישה קץ הפלאות 33,יצילנו ממכשול ופוקה.
ומפיל אני תחנתי לפני כל משורר בו ,או מעיין בו ,ומצא איזה שגגה ,כתיב“ :שגיאות מי
יבין ,מ”נ [=מנסתרות נקיני]” 35,שידינני לכף זכות ,לפי שרוב כתיבתו ואני משועמם מדוחק
הפרנסה ומשבוש מלכיות ומהיסורין; לפי שרוב [דף תתע ]2ימי ואני מדוכה בייסורין 36.והדן
אותי לזכות  -מן השמים ידינוה(!) לזכות ,אכי”ר [=אמן ,כן יהי רצון] .ונזכה לכתוב עוד ספרים
אחרים ,לקיים מקש”כ [=מקרא שכתוב]“ :לא ימושו מפיך וז”ז [=ומפי זרע זרעך]” 37,עסכ”ה
[=עד סוף כל הדורות] ,אכי”ר.
הצעיר זכריה בן שלום הכהן עראקי כ”ץ [=כהן צדק] הי”ו [=השם ישמרהו ויחייהו] אכי”ר.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

על פי בראשית לט ,יז.
חידוד לשוני ,על פי בבלי ,ראש השנה כו ע”ב“ :עד מתי אתה מסלסל בשערך?”.
ׂ ֵרי אלפים”.
חידוד לשוני ,על פי שמות יח ,כאָ “ :ש
חידוד לשוני ,על פי בבלי ,שבת קח ע”א“ :נהמא דשערי”.
על פי תהילים קז ,מא.
על פי ישעיה נג ,ד.
הציקו לו מאוד ,קיפחו אותו ,על פי בבלי ,יומא עה ע”א“ :יורד עמו לחייו”.
על פי איכה ג ,נג.
על פי תהילים פו ,יז.
על פי ישעיה ה ,יט ודניאל יב ,ו.
על פי שמ”א כה ,לא.
תהילים יט ,יג.
על פי בבלי ,ברכות ה ע”א.
ישעיה נט ,כא.

31

נספח:
סיכום מספרי השירים לסוגיהם
בדיואן ‘מנחת שלום’
לאחר דף ו 2צורף בשוליים הפנימיים עמוד אחד קטן כתוב בידי המעתיק ,והוא סיכום מנייני
השירים למדוריהם:
ב”ה .בעז”ה [=בעזרת השם] .אתחיל לכתוב מספר השירים שבמנחת שלום.
 קודם כֹל נוסח ברכת אירוסין ונשואין עם נוסח הכתובה תימנית עם נוסח ברכת בעל הבית:
תימנית.
 הלילות מספרם רי”ז:
 נשוד מספרם תי”א:
 ענין מילה מספרם מ”ח:
 ענין שבת וימים טובים מספרם קנ”ט:
וזפאת מספרם ק”ט:
ּ
 חדויות
ריקוד מספרם תקפ”ה:
 שירות ּ
מ”ד:
 ענין מוצאי שבת מספרם ּ
 סך הכֹל – אלף וחמש מאות ושמונים ושמונה .עד היום .ועוד אני ממשיך אם אמצא.
אני הקל והצעיר ,עב”ה [=עבד השם] זכריה כ”ץ [=כהן צדק] עראקי יצ”ו [=ישמרהו צורו
ויוצרו] ,שו”ב [=שוחט ובודק] ומוהל בתל אביב ת”ו [=תיבנה ותיכונן] ואגפיה:
38
היום יום ה’ ,ר”ח [=ראש חודש] אייר ,תש”ו:
 38יום חמישי ,א’ באייר (ראש-חודש) ,ה’תש”ו =  2במאי.1946 ,
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דוגמאות לשירים מתוך הדיואן
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