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 העורך   דבר 

מתנינות ברכינו  ,מהו  ידינו  ,וכשלו  נפשנו  ,רפו    . ודאבה 

רוחנו לבבנו י וי  ,כהתה  אחינו  ,מס  אסיפת  עמיתנו    ,על 

אוי שנחסר אדם    ,אוי שנלקח צדיק מבינינו  .ומחמד עינינו

אוי על אותה מרגלית    ,אוי על אותה אבן טובה  , טוב עלינו

  . אוי על אותה נפש ישרה  ,אוי על אותה נפש יקרה ,חשובה

מפני הרעה נאסף    ,כי בחטאינו ובעונותינו הלך בחצי ימיו

   .הצדיק וישם לדרך פעמיו

 )הרב שלום קורח, איגרת בוכים, עמ' עא(. 

התבשרתי כי ידידי היקר ורעי הטוב, רבי   ,41  כתב העת "תהודה"עם סגירת  

ומיודעי  אריה    ,אלופי  ב  ,דארהרב  עולמו  לבית  תשפ"ב ב   'והתבקש    תשרי 

 .שנה  61, והוא בן  (12.09.2021)

בן   אדיבר'  לאביו    (15.06.1960כ"א בסיוון תש"ך )דאר נולד באריה  הרב  

יחיא  שמעון  מארי  בת  חמאמה  ולאימו  יוסף  דאר  בשכונת  גדל  ג'יאת.    בן 

ירושליםקטמונים מיקירי  והיה  הקדושות  מילדותו    .,  בישיבות  התחנך 

ולתעודה,  יםובכולל חייו לתורה  תורה אמיתי הקדיש את  הרב אריה   .וכבן 

איש אמת  הוא היה  .  היה טבוע בוהתייתם מאביו בילדותו, וחותם היתמות  

ו דרך  עדינה  וישר  נפש  נזכר  .רגישהו בעל  על  כשהיה  שומע    עניינים   או 

בבכי. מתייפח  היה  מצערים  או  חבריו,    מרגשים  של  לצרותיהם  שותף  היה 

 . ולעודדם  לחזקם  תדיר  מו אנכי בצרה", וטרחבבחינת "עִ 

  בעלאיש רעים להתרועע ו  ,בעל חוש הומוראיש שנון ופיקח,    הוא היה

נעים.   עליו היציאהכבשנים האחרונות  שיחה   הרבה מהבית,    שכבר קשתה 

 שבחוץ. עולם  להתקשר לחבריו כדי לשאול בשלומם ולהתעדכן ב

  תימן   ם עלהסיפורי לוהיה קשוב לחוויותיהם ו  ,מילדותו נצמד לזקני תימן 

, שהייתה בת חמאמה )יונה(  אימוספג הרבה מבפרט  .  החיי היהודים בועל  

שני היה דבוק ב  . כמו כן תלמיד חכם, בעלת עין חדה וזיכרון יוצא מן הכלל

הכיר   רב אריהה  .מארי משה גיאתבבעיקר  מארי עזרי גיאת וב: ודודי   –  ה  י ח  ַא
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ובזה שלפניו,    בדור האחרון   ומנאכ'ה  את ההיסטוריה של יהודי צנעא  היטב

 .בגנאולוגיהובמיוחד התמחה  

תורהכ עולם    בן  חניך 

היה    ,הליטאיות  הישיבות לא 

עם   ישיר  וקשר  עסק  שום  לו 

חקר   ועם  בכלל  המחקר  עולם 

בפרט.   תימן  אף  אולם  מורשת 

בספרים  ש לעיין  נהג  לא  הוא 

במורשת   העוסקים  ובמאמרים 

היה בקי וידען   הוא ,יהודי תימן 

והכול   כמותו,  מפי  מאין 

  .ההוא  זקני הדורשמיעה מ

מן הראוי להנציח את שמו  

היה   שכה  תורה,  בדברי  דווקא 

בהםד הדברים  בוק  ויהיו   ,

נשמתו מאמין לעילוי  אני   .  

שעליו היה נוהג    ,, ובפרט אחיו הרב אבידור דארשכך יעשו מוקיריו  ומקווה

: "אני אוהב אותו כנפשי". אולם מאחר שלמדתי ממנו כל  אריה  בהר לומר לי 

מסורות שקיבל משוקעות במאמריי, ראיתי לנכון להזכיר  כך הרבה, והרבה  

על   גם  זואת שמו  לא כמחווה עבורוחוברת  ושם  .  יד  לו  כדי להציב  , ולא 

לאיש מיוחד זה    והערכתי   כדי להביע את תודתי עבורי, ונצח  כמזכרת  אלא  

 .  ולידיעותיו המרובות שאבדו יחד איתו

*  *   * 

ראשון  .  דרים לפי סדר א"ב של הכותביםוסהמבגיליון שלפנינו כמה מאמרים 

ד"ר   של  מאמרו  את  להזכיר  "יש  מלמד  ולַאין?  –ַאְלְמַסַווֵדּה  אורי  ". מַאין 

( המוקדש לפרופ' יהודה ניני 40מאמר זה שייך לגיליון תהודה הקודם )מס'  

 ומסיבות שונות לא נכלל שם.  
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ומגוונים.   שונים  בנושאים  עוסקים  המאמרים  היסטוריים  שאר  חלקם 

אקטואליים,   עוסקים וחלקם  ומהם  תימן  מדרום  באישים  עוסקים    מהם 

   , חלקם עוסקים בתימן וחלקם בארץ ישראל.נהבאישים מצפו

מאמרו של פרופ'    הם  לימינו  בנושאים אקטואלייםהעוסקים  מאמרים  ה

טובי  יובל  "  יוסף  ביחס על  מתימן  מוסלמים  מלומדים  בעמדת  התמורות 

עם  של מדינות ערב  נורמליזציה  סוגיית ההעוסק בין השאר ב  ,"ליהודי תימן 

של    ; ישראל ארגי מאמרו  תימן "  : משה  צפון  את  שפקדה  הנפץ'    ,"מֵגפת 

; מאמרו של  תקופה ארוכהכבר  ברוח ימי הקורונה המלווים אותנו  שנכתב  

עמרפרופ'   חביב"  על  ֹזהר  סאלם  מארי  התימני  ביקור   ,"המרפא    המתאר 

 .תימני אותנטי המשלב רפואה ומאגיה  אצל מרפא  בתחילת שנות האלפיים

גלותם,  ה בארץ  תימן  ביהודי  העוסקים  שתי    הםמאמרים  של  מאמרן 

לוי האחיות   וימימה  בר־מעוז  לבעדאן "  הנקרא  יונה  צנעא  לדמותו של  :  בין 

דמותו של הרב עודד הכהן  סוקר את  ה,  "ד בעדאן "סבנו הרב עודד הכהן, אב

בבעדאן  היהודים  חיי  של  ואת  מאמרו  שלומי־אכלופי  ;  פרעות  "על  אמנון 

מתפרסמת לראשונה  ובו  ,  "קינה מאת ר' שלום בן זכריה בשארי ביהודי עדן:  

מוראותיהן  ת את  תאר מה  לעברית  תרגום  עםתימנית  ־קינה שנכתבה בערבית

  " לרבי שלום בשארי   'נתיבות שלום '"; ומאמר נוסף הנקרא  אותן הפרעותשל  

שבדרום  מילדותו בכפר דקחם  המגולל את זיכרונותיו של הרב שלום בשארי  

ועד   ארצהלתימן  האישים    .עלייתו  שני  בין  משפחתי  קשר  שאין  לציין  יש 

 הללו למשפחת בשארי.

של  כאמור,   מקומם  נפקד  לא  תימן בגיליון  ביוצאי  העוסקים  מאמרים 

מתולדות קהילת יהודי תימן בארץ ישראל, כגון מאמרו של אלעזר חבשוש "

בענייני הקהילה התימנית  העוסקות  עשרה תעודות־, החושף אחת "בירושלים 

האחים לבית  ומאמרו של אמיר מימון " ;  בירושלים עוד בטרם קום המדינה

כהן  תל:  משפחת  בדרום  התימנים  לכרם  תימן  שבצפון    , " אביב־מחיידאן 

אחים   בשלושה  לח''י גיבורים  העוסק  לארגון  יותר    ,שהתנדבו  ומאוחר 

 .בק ליישובהמאבושל מדינת ישראל  השתתפו במלחמה לעצמאותה  

גם   גיליון,  בכל  מפרסמים  כמו  אנו  זה  שירים בגיליון  שירה    במדור 

לעד":  חדשים נדם  עוגב  בוסי )  "צליל  מרכוס)  "ֻחִשים ",  (יעל  ,  (טליה 
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צובירי )  "נוסטלגייה" מזור",  (אברהם  קאפחד"ר  )  "קופסת  אולם    (.אסתר 

  ובו נפרסם ",  כישרונות צעירים"שהוספנו בו מדור    ,החידוש במדור השירה

. בגיליון שלפנינו  בית הספר ותיכון(תלמידי  שירי כותבים וכותבות צעירים )

 ". רק מנסה להבין הנקרא "   המפלינגאת שירה של נטע    אנו גאים לפרסם

*             *           * 

,  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

לכל מיוחדת  במאמריהם    תודה  העת  כתב  את  שהשביחו  הכותבים 

 המחכימים והמעניינים, בסיפוריהם ובשיריהם המשובבים את הנפש.

וידידים שתרמו לי מזמנם  במהלך עריכת הגיליון נעזרתי בכמה מכובדים  

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 

יוצא לאור בתחילתו של העשור השישי להקמתה של   41 "כתב העת "תהודה 

אבא   אחד,  איש  של  חזון  ומחקר.  תיעוד  ותרבות,  חברה  לטיפוח  האגודה 

רוחו ז"ל, אשר ראה בעיני  בן שלום  עובדיה  התחדשות מסורות    את  מורי, 

אתנוגרפיים בהיבטים  ישראל  בארץ  זותימן  התחדשות  למציאות    כההפ   . 

רוחניים,   בתחומים  גם  משפיעה  ספרותיות,  באשר  השירה, ביצירות  חקר 

ההיסטוריה,  ב ובכתיבת  אקדמיים  קורסים  הרצאות  בקיום  של  סדרות 

 עממיות לקהל הרחב.  

חקר יהודי תימן, בהיבטים שונים, הפך להיות נושא מעורר עניין המושך  

חב לטיפוח  האגודה  בו.  לעסוק  רבים  וכותבים  תיעוד  חוקרים  ותרבות,  רה 

לאור   לבית הוצאה  לאכסניה ספרותית מכובדת, המאפשרת  וומחקר הפכה 

לכותבים רבים וטובים, להסתופף בצל קורתה ולפרסם את פרי עטם. השנה 

של   המחודשת  המהדורה  את  נציין  ספרים.  מספר  לאור  האגודה  הוציאה 

 ,יה חוזה, פרי עטו של הרב סעדזצ"ל" )ב כרכים(  שלום שבזי   ברהתולדות  "

; ואת ספרו של ד"ר בני גמליאלי  באדיבות המשפחה ובשיתוף "נוסח תימן"

סדרת הספרים "יהדות  תוך  מ ספר נוסף  כמו כן יצא לאור    דברי שיר".עורי  "

 ."קבלה ומשיחיות"  –בעריכת פרופ' יוסף יובל טובי    תימן"

נון,  ־, בעריכתו המצוינת של ד"ר אדם בן 41  "תהודה"כתב העת הנוכחי,  

ספר המביא בפנינו פרקים נוספים המעידים כי זרם המאמרים על יהודי   אוה

תימן הוא כמעיין המתגבר. אנו מוצאים במהדורה הנוכחית של כתב העת,  

פורים של דור שני ושלישי לעולי  י מאמרים מחקריים של אנשי מדע, בצד ס

 התיישבות. על  יה וי משפחות, על עלעל  תימן על דמויות ו

עשהאגודה   של  נוספים  גבולות  פרצה  ותרבות  חברה  יה, י לטיפוח 

חשובים,   נושאים  בשני  יריעותיה  את  תרבותית  שוהרחיבה  השפעה  להם 

, עם משוררים  "קולות יהודי תימן " תמקהלאת לטווח רחוק. האגודה הקימה 

ו בארץ,  נלהב  לקהל  הערב  בקולם  הלאבע"ה  המנעימים  גם  ־בעתיד  רחוק 

הא בתחום  הצובחו"ל.  אמנות,  יצירת  האגודה  של  וילה  יצירתה  פרי  מנות, 
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תימן וא בת  בשם    ,מנית  "הבית  הנקראת  את  רכשה  האגודה  זכריה.  עפיה 

התקרה והרהיטים הם  לרבות  המצויר", בית עפיה בשלומי, אשר כל קירותיו,  

א אופאר  המייצג  זה  בית  הקיר.  ציורי  מקורה  ומנות  אשר  ייחודית  מנות 

מנית היוצרת עפיה,  ו לאתר הנצחה לאוב,  בתימן, יהפוך למרכז מבקרים חשו

 כשלוחה של מוזאון האגודה בנתניה.    

מחשבת  "האגודה נתנה חסותה לקורס ראשוני בעולם האקדמי, בנושא  

בתימן  הקורס"ישראל  בהצלחה שנלמד    ,.  הסתיים  תשפ"א,  בשנת 

  ־ בהשתתפות עשרות סטודנטים במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר

ת השנה,  חסות  אילן.  ומעניקים  זו,  חשובה  ביוזמה  ממשיכים  אנו  שפ"ב, 

לסמינר מתקדם בנושא זה. הסטודנטים נדרשים לכתוב עבודות אשר יוסיפו  

יהודים אשר   ופילוסופים  רוח  תימן, אנשי  יהודי  נדבך לידיעותינו על הגות 

 חיו ופעלו בתימן.  

בי  למרות מגבלות הקורונה, הצליחה האגודה לקיים מופעי תרבות ברח

משתתפים אלפי  בנוכחות  האגודה  הארץ,  קולות  "  תמקהלמלבד  .  בהפקת 

יקלי  סהרכב מו  גם  ,, אשר הופיעה בהיכלי תרבות ובפסטיבלים"יהודי תימן 

הופיע בהצלחה בתקופת חגי תשרי, והרעיד    , "עת שערי רצון "  הנקרא  נוסף,

 לבבות בפיוטים מסורתיים בסגנון העדות השונות. 

, על  41  "תהודה"הנני מודה לכל הכותבים השותפים לכתב העת הנוכחי,  

המאמרים בכתיבת  כן  .  והשירים  תרומתם  הערכתי  כמו  את  מביע  הריני 

נון. אני מציין בסיפוק ובתודה ־העמוקה לידידי, עורך כתב העת, ד"ר אדם בן 

את  אותו עורך אדם. אדם מבצע  שכי הגיליון הנוכחי, הוא העשירי במספר,  

אל  ע והבאתם  והכותבים  החוקרים  באיתור  קץ,  אין  במסירות  בודתו 

נון הטביע חותמו בסדרה הנוכחית  ־פרי עטם. ד"ר אדם בן מ"תהודה" לפרסם  

)עשר "תהודה"  הן  האחרונים   כרכיםה  תשל  ובסגנון,    הן   בתדירות(  בעיצוב 

 . מקצועיתהם  ת עריכבואיכות המאמרים  ובעיקר, ב
 

 שלום ־בן   יגאל  ר"ד

האגודה   נשיא


