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  העורך דבר

כמעשנו בגיליונות הקודמים כך מעשנו בגיליון הנוכחי. פרסמנו מאמרים 

הנוגעים כולם למורשת תימן ולתרבותה וכן שירים של בני תימן המושכים 

ת וספרות יפה. מדור גנוזות בעט סופר. על אלה הוספנו שני מדורים: גנוזו

בתחילת הקובץ ומדור ספרות יפה לקראת סופו. במדור גנוזות פורסם תיאורו 

של הרב מאיר צובירי "סדר לימוד תינוקות של בית רבן" מתוך כתב ידו. במדור 

ם אישיים ומרגשים: "קפה תורכי חסידי" סיפוריספרות יפה פורסמו שני 

  ו"סבתי זיכרונה לברכה".

ימלאו עשר , )24.02.2009אדר תשס"ט ( ודשחיום שלישי א' דראש  –השנה 

פרופ' רצהבי היה  .שנים להסתלקותו של פרופ' יהודה רצהבי לגנזי מרומים

ובתרבותה. הוא פרסם מאות מאמרים  תימן יהדות ראש המדברים בחקר

אכסניא, ושישה ממאמריו פורסמו וחיבר ספרים רבים. גם "תהודה" שימש לו 

את מלאת עשור לפטירתו, ביקשנו מפרופ' אהרן גימאני ומהרב אבירן לקר 1בו.

יצחק הלוי, שהיו קשורים אליו בקשר אישי וחברי, לכתוב מאמרים העוסקים 

  באיש ובפועלו. את פירות כתיבתם פרסמנו כאן.

־בן יגאל ר"ד, ותרבות חברה לטיפוח האגודה ראש ליושב להודות ברצוני

גם את  להמשיך ולערוך בידיי שנתנו האמון ועל תהזכו על עדיאל ולבנו, שלום

  .נושא שפניתי אליהם בכל עזרתם ועל, גיליון "תהודה" הזה

הכותבים שהשביחו את כתב העת במאמריהם  תודה מיוחדת לכל

  , בסיפוריהם ובשיריהם המשובבים את הנפש.המחכימים והמעניינים

תרמו לי מזמנם במהלך עריכת הגיליון נעזרתי בכמה מכובדים וידידים ש

וסייעו לי בכל אשר חפצתי, מי במתן עצה והדרכה, מי בהארת עיניים 

  
; (ב) "שני שירי 16–13 (תשנ"ו), עמ' 16רהם אלנדאף העסקן והחוקר", תהודה "ר' אב(א)    1

ם מתורגמים מעטו ; (ג) "שלושה שירי103–98(תשנ"ז), עמ'  17אבר", תהודה ìעם לאבן 

; (ד) "בצאת אדם מעבודת חייו", 82–80(תשנ"ח), עמ'  18אהרי", תהודה ñשל ר' זכריה אל

 21–20; (ה) "קריאה למתן צדקה", תהודה 86–85תשס"א), עמ' –(תש"ס 21–20תהודה 

 .67–65תשס"ו), עמ' –(תשס"ד 23ודה "קורות חיי", תה ; (ו)90–87תשס"א), עמ' –(תש"ס
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בעניינים לשוניים, מי בהגהה ומי בסיוע ובעזרה כנגד תעתועי המחשב שלא 

יכולתי עליהם לבדי. ברצוני להזכיר במיוחד את הרב פנחס קורח, הרב עזרא 

 ובפרט את שי שבח יואל אושרי,שלום פנחס כהן,  ,יעקב דורון ר"קורח, ד

  צדוק.־נדב ויהודית

יואל אושרי, פליאוגרף איש האשכולות,  ,ואחרון חביב, ידידי המלומד

שוחחנו רבות . ובכתביה בנבכי תרבות תימן היטב וחוקר תרבות הספר, הבקי

בנושאים מגוונים הקשורים לגיליון ולעריכתו, ופירות שיחותינו משוקעים בין 

  בתריו.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


