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 העורך   דבר 

ד"ר  וידיד משפחת אימי,  ( פנה אליי ידידי  2018בסוף שנת תשע"ח )ספטמבר  

 היהודפרופ'  לערוך ספר אסופת מאמרים לכבודו של    צעההב  ,מעוז־בר  דני 

נשלחו אליי שני מאמרים לעריכה, אך בסופו של דבר, מפאת    חיש מהרניני.  

מתחת ידיו  מו, והוציא שכהעבודה על משא את מעוז ־ד"ר בר  נטללחץ הזמן, 

יהודי תימן, לקט מאמרים מפרי עטו   –קול יהודה  "  –  מפוארמכובד וספר  

יהודה פרופ'  תשע"ט  ,"ניני   של  מדני    .רחובות  שמעתי  על  לראשונה  אז, 

תלמיד, קולגה,  ,  חברשל    קשר  –המיוחד בינו ובין פרופ' ניני  האמיץ ו  הקשר

מעריץ. של  ואיש    ובעיקר  ההיסטוריון  ניני  של  אישיותו  על  למדתי  ממנו 

 הצללים. 

משיחותיי    . באחת(24.05.2020פרופ' ניני נפטר בתאריך א' בסיוון תש"ף )

דני   ד"ר  עם  "תהודה"  ־ ברהמרובות  של  גיליון  להקדיש  הציע  הוא  מעוז, 

ניני  פרופ'  של  להצעתומייד  .  לכבודו  דני   נרתמתי  ד"ר  והינה  מעוז־בר  של   ,

 פטירתו. לבמלאת שנה    פרופ' יהודה ניני להמוקדש    40גיליון מס'    לפניכם

מרים גם  מעוז אף הוסיף שלדעתו כדאי לייחד לאחר מדור המא־ד"ר בר 

מעט   ומתלמידיו  ניני  של  ממקורביו  כמה  יכתבו  שבו  זיכרונות,  מדור 

מדור   האישיות.  במתכונתו  זה  מסוג  מחוויותיהם  ב"תהודה"  מקובל  אינו 

לזאת  אהחדשה.   בר ולם גם  ד"ר  לכבודו של  זה שדאג  ־נעתרתי  והוא  מעוז, 

הכותבים   את  ותלמידי   –לאתר  חבריו  ניני.   ומקורביו,  פרופ'  כך  של    ועל 

 תודתי נתונה לו.

*  *   * 

ניני  יהודה  רב  (2020–1930,  תש"ף–"ץ)תר  פרופ'  לוחם    –אנפין  ־היה 

ד"ר דני  .  היסטוריון שהשתתף בקרבות רבים, איש צללים בשירותי הביטחון ו

לנו במאמריהם    ופרי ססטין הינפלד  וד"ר ֵקר  הלוי ־, הרב אבירן יצחקמעוז־בר

כי פרופ' ניני ביקר בתימן במסגרת תפקידיו החשאיים. לא רבים יודעים כי  

הסוכנות  הוא   מטעם  כשליח  המדינה,  קום  לפני  גם  לתימן  לנסוע  חשב 
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מנוער, שגדל  היהודית בעזרה בהעלאת יהודי תימן ארצה, כמו שכתב ידידו  

   .(עמ' לחה תשנ"ז,  נתני ש"י זכרונות,  )שאול ימיני    –יחד עימו בטירת שלום  

עסקב מחקריו  ניני   תחום  השאר,ב   ,פרופ'  ליהדות    ין  הקשורים  בנושאים 

חשובים  הוא  .  תימן  מאמרים  כמה  בבתחום,  פרסם  רוכזו  אסופת  שחלקם 

   חשובים:   שלושה ספרים  חיברמאמריו "קול יהודה" הנ"ל, ואף  

וציון   .א לעליות הראשונות    –תימן  והרוחני  הרקע המדיני, החברתי 

   .אביב תשמ"ב־מתימן, תל

חלום .ב חלמתי  או  כנרת  ההיית  תימני  התיישבותם    –:  פרשת 

 . 1996אביב  ־, תל1930–1912תר"ץ,  –ועקירתם תרע"ב

פנקס בית הדין של קהילת יהודי צנעא במאה הי"ח,   –אלמסוודה   .ג

 . אביב תשס"א־תל

  המוקדשים   מאמריםובו    –  מאמרים  מדורהגיליון מחולק לשלושה מדורים:  

ובו שירי כותבים    –ומדור שירה  זיכרונות אישיים  מדור    , ניני   יהודה'  לפרופ

חוקרים  בנושאים שונים. ידי  על  נכתב  שעסקו  ומלומדים    מדור המאמרים 

תימן   ביהודי  גם  ניני, מהם תלמידי   –במחקריהם  ו  מהם קולגות של פרופ' 

שעאחומהם   לתחומי רים  הקרובים  בנושאים  השווה    סקו  הצד  מחקריו. 

היו מהם שפתחו את המאמר    ם לכבודו.הלכולם, שכולם הקדישו את מאמרי 

 בזיכרונותיהם על פרופ' ניני.
מהם  לכל אחד  ש  של פרופ' ניני,ממקורביו  כמה  במדור הזיכרונות כתבו  

אישי  קשר  אליו.   היה  מדור  קרוב  חותם  הגיליון  שירים    השירה  את  עם 

 יפהפיים בנושאים שונים. 

*  *   * 

,  שלום־בן   יגאל  ר"ד ,  ותרבות  חברה  לטיפוח  האגודה   נשיאל   להודות  ברצוני 

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

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

בר  כאן  דני  ד"ר  את  שוב  להזכיר  המניע  מעוז,  ־המקום  הכוח  שהיה 

 , וממנו נהניתי עצה ותושייה.מאחורי הקלעים ולפניהם
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לכל מיוחדת  במאמריהם    תודה  העת  כתב  את  שהשביחו  הכותבים 

 המחכימים והמעניינים, בסיפוריהם ובשיריהם המשובבים את הנפש.

מכובדים וידידים שתרמו לי מזמנם  במהלך עריכת הגיליון נעזרתי בכמה  

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

בעניינים לשוניים, מי בהגהה ומי בסיוע ובעזרה כנגד תעתועי המחשב שלא  

 יכולתי עליהם לבדי. ברצוני להזכיר במיוחד את שי שבח. 
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 האגודה   נשיא   דבר 

ומקדישה    ,האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר ממשיכה במסורת

אשר הלך לעולמו בשנה    ,גיליון זה של תהודה, לדמותו של פרופ׳ יהודה ניני 

היום ומושב,  אז    –  . יהודה נולד וגדל בטירת שלום2020שעברה, בחודש מאי  

טירת שלום חוגגת השנה תשעים שנה לייסודה  אגב,  ציונה.  ־חלק מהעיר נס

 זה. חשוב  והאגודה שותפה לציון מאורע  

פרופ היה  ניני  תל   סוריהודה  באוניברסיטת  המניין  )־מן  במחלקה אביב 

פרסם מספר ספרים בנושאי יהודי תימן והביע את דעותיו    (. הואהיסטוריהל

ו ידיד של  מרצה, בהיותכהעצמאיות בנושאים שונים. הכרתי אותו כחוקר ו

מייסד האגודה לטיפוח חברה ותרבות ונשיאה.    –שלום  ־אבא מורי עובדיה בן 

 האגודה אירחה אותו בהזדמנויות שונות של אירועים אקדמיים ואחרים.  

זוכים   אנו  הב"ה  הכרך  לאור את  אבות   40־להוציא  בפרקי  תהודה.  של 

  ארבעים ו כי כמו כן ידוע לנ. "לבינה – ארבעיםבן "נאמר )פרק ה, משנה כא( 

ה יצירת  זמן  הוא  בויום  )רש״י  דולד  ז,  וראשית  לבשלות  אף  (,  הגיע  יצחק 

 40־ה  שלושת אלה נתקיימו בו בגיליון .  ארבעיםונשא את רבקה בהיותו בן  

"תהודה"   העת  כתב  מתחדשת הוא    –של  וליצירה  לתובנה  לבשלות,    הגיע 

 נון.  ־ ד״ר אדם בן   בעריכה המקצועית מלאת ההשראה של

לפעילותכעת,   השני  היובל  ותרבות,    בתחילת  חברה  לטיפוח  האגודה 

ה ומחקר,  גבולות  יאתיעוד  ומוצקים    ,פורצת  חדשים  יסודות  ומניחה 

״תימן:  התערוכה  לה.  ומחוצה  בארץ  לרבים  תימן  יהודי  תרבות  להנחלת 

ארצות   במוזאון  לירושלים״  שותפהש  ,המקראמשבא  זוכה בה  האגודה   ,

נעילת  הקורונה.  תקופת  לאחר  מחדש  פתיחתה  עם  מבקרים    לאלפי 

יוני  חודש  לסוף  מתוכננת  ולבקר    .התערוכה  הנותר  הזמן  את  לנצל  מומלץ 

שנות   מאות  על  וללמוד  להתבונן  בירושלים,  המקרא  ארצות  במוזאון 

 היסטוריה ותרבות של יהדות תימן. 

את המחזור השני    "המכון לחקר יהדות תימן "ת  לאחרונה פתחנו במסגר 

מ תימן,  ליהדות  "מבוא  הקורס  שנים של  כולל  הקורס  ותרבותה".  ־ ורשתה 
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נוסף   חידוש  האקדמיה.  מן  החוקרים  טובי  עם  דיגיטליים  מפגשים  עשר 

הק הוא  המחקר  בתימן״ורס  בתחום  ישראל  בחוג  המתקיים    ״מחשבת 

את הקורס מעביר    .האגודה  בחסות,  אילן ־באוניברסיטת בר  למחשבת ישראל

המ מכון  חבר  מלאכי,  אריאל  ד״ר  מערכת  עו״ד  וחבר  האגודה  של  חקר 

 .״תימא״

  סדר ה  ליל  של   הפקות  השנה  הניב  האגודה  של  המסורות  שמירת  מפעל

  הקמת :  הכותרת  וגולת,  מקורית  בהשמעה  הים  שירת,  תימן   מסורת  ברוח

  של  המוסיקלי   המנהל .  תימן   יהדות  של  והפיוט  השירה  מסורת  ברוח  מקהלה

 בועז:  בה  וחברים  ,כחלני   רביד  הבינלאומי   מןווהא  היוצר  הוא  המקהלה

   .בשארי   ואליסף  גדסי   שיר,  אריכא  אמיתי , צברי   יאיר, יחיא  אביעד,  גדקה

הוצאת הספרים של האגודה זכתה לאחרונה להוציא לאור את ספרו של  

של    ואת ספרוד״ר יהודה עמיר: ״ישקף״ על המשורר יוסף בן ישראל ושירתו,  

טובי   יובל  יוסף  שבזי "פרופ׳  שלום  ויצירתו"י ח  –  ר׳  השני    .יו  ספרו  זהו 

  ",קבלה ומשיחיות"  –  שלישי בסדרהה  רוספ  ת תימן". ודיהמסדרת הספרים "

בקרוב אור  לראות  כן,  .  עומד  ראשון  כמו  כרך  לאור  להוציא  עומדים  אנו 

שבזי  שלום  ר׳  שירי  כל  של  מדעית  של    ,במהדורה  חדשה  סדרה  במסגרת 

 האגודה, בעריכתו המלומדת של פרופ׳ יוסף יובל טובי. 

קובץ המאמרים בכתב העת המונח לפניכם הוא חלק מפעילות מתוכננת  

להחזרת   האגודה  במעטפת  של  ליושנה  תימן  יהדות  תרבות  של  העטרה 

עיניים. ומאירת  לג  חדשה  הכותבים השותפים  לכל  מודה  של  י הנני  זה  ליון 

להשקיע מזמנם    םנכונותעל  ם המקצועיים,  המאמרי , על  "תהודה "כתב העת  

ו ח  תםתרומ על  וממרצם  מעיינות  להפצת  תימן. והאקדמית  יהדות  כמת 

לעור הלב  מעומק  רבה  והערכה  בן   ,ךתודה  אדם  החשיבה, ־ד"ר  על  נון, 

היצירה, המסירות וההקפדה להוציא מלאכה מתוקנת ומשובחת גם בחוברת  

 .40תהודה מספר    –זו  
 

 שלום ־בן   יגאל  ר"ד

האגודה   נשיא


