
רבי שלום שבזי

בי שלום שבזי, גדול משוררי 
תימן המוכר גם בכינוי אבא שלום 
שבזי, חי במאה ה־17 סמוך לעיר 

תעז שבדרום תימן. חכמי תימן 
לדורותיהם העריכו את גדולתו והעריצו את 

אישיותו, ושירתו קנתה לה מקום מרכזי בקרב 
כל יהודי תימן. אפשר להשוות את מעמדו של 
רבי שלום שבזי בתימן לזה של רבי יהודה הלוי 

בספרד.
הפרטים הידועים לנו על חייו מעטים, והמקור 

העיקרי להם הם כתביו ושירתו. לפי מה שכתב 
בחיבורו 'חמדת ימים' הוא נולד בשנת שע״ט 

:)1619(

וכן היה בשנת ה'שע״ט ליצירה ... ומצאתי 
א  ּתָ שכתב רבי ישראל ספרא בירב יוסף ַמְשׁ

זכרו לחיים, שנולדתי באותה שנה, אני צעיר 
ֵלם בירב אבא מורי יוסף, מכונה  המחברים ָשׁ

א, על שם משפחתי, ועל שם עירי  ּתָ ַמְשׁ
אלשבזי )אהרן גימאני, 'רבי שלום שבזי – 

עיונים בקובץ חדש בכתב ידו', עמ' 11־12(.

בייחוסו מנה רבי שלום שבזי ארבעה דורות: 
שלם בן יוסף בן אביגד בן חלפון. היו לו שני בנים 
ובת, והמפורסם שבהם הוא שמעון שהיה משורר 

ודיין.

כמו רבים ממשוררי ישראל גם רבי שלום 
שבזי רמז על שמו בשיריו באמצעות שימוש 

באקרוסטיכון. את שמו הפרטי כתב שלם, ללא 
ֵלם הוא תרגום מדויק של השם  האות ו״ו, וָשׁ

ַסאֵלם )سالم( בערבית שרבי שלום השתמש בו. 
ברבים משיריו נכתב באקרוסטיכון ״שלם בן יוסף 

אלשבזי משתא״ או ״שלם בירב יוסף אלשבזי 
משתא״.

עד היום מתגלים לעתים דיוואנים – אוספי 
שירים – ובהם שירים חדשים של רבי שלום 

שבזי, ולפי שעה ידועים למעלה מ־850 שירים 
מפרי עטו, שהם כשליש מכלל היצירה השירית 

שהגיעה אלינו מתימן. את שיריו, שרובם 
המכריע הם שירי קודש, הוא כתב בשלוש שפות 

שמיות – עברית, ארמית וערבית. 
רבי שלום שבזי היה גם בין הבולטים שבחכמי 
תימן בתחומי התורה, הפילוסופיה והקבלה. הוא 

כתב חיבורים אחדים, והמפורסם שבהם הוא 
פירושו לתורה 'חמדת ימים', שבו הוא מצטט 

מדרשים ומפרשים על פרשות השבוע לצד 
פירושיו המקוריים.

רבי שלום שבזי נודע בפי יהודי דרום תימן 
בשם אבא שלום, וחכמים שהזכירוהו עיטרו את 
שמו בכינויים החורגים לעתים מהמקובל בדברי 

שבח רגילים. בין השאר הוא כונה הא־לוהי 
וגאון בני תימן. גם מעתיקי כתבי יד שהעתיקו 

ר

לא הרבה ידוע לנו על רבי שלום שבזי שהיה גדול משוררי 
תימן. לאחרונה התגלה קובץ ובו שירים, תפילות והלכות 

מלפני כ־350 שנה בכתב ידו, והוא שופך אור על קורותיהם, 
סבלותיהם ותקוותיהם של יהודי תימן באחת משעותיהם 

הקשות // אהרן גימאני 

 דרישת שלום 
מאבא שלום
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רבי שלום שבזי

עודד את יהודי תימן באחת 
 משעותיהם הקשות ביותר. 

רבי שלום שבזי
איור: מורן ברק



מכה

ערב הסעודית
עמאן

מפרץ עדן

ף
סו

ם 
י

תימן

חבאן

ביחאן
צנעא

מוזע

אל־מוכלא

תעז

עדן

ירים

רצאבה
אל־חדידהדמאר

צעדה

ה 40 י ר ו ט ס י ה ל י  ל א ר ש י ן  י ז ג w  |  מ w w . s e g u l a m a g . c o m

רבי שלום שבזי

מיצירתו התייחסו אליו בהערצה רבה. בשנת 
תרפ״ט )1929( כתב אחד ממעתיקי דיוואן של 

רבי שלום שבזי בפתח הספר: 

אתחיל לכתוב שירות ותושבחות שחיבר התנא 
הא־לוהי מורנו ורבנו איש הא־לוהים העניו 

והחסיד והצדיק כבוד הרב שלם בן כבוד מורנו 
הרב רבי יוסף אלמכונה אלשבזי זצ״ל, עם 

שירות שחיברו תנאים אחרים אשר נודע לנו 
שמם בחרוזים שלהם זכותו תעמוד לנו, אמן 

)יוסף טובי, 'כתבי־היד התימניים במכון בן־
צבי', עמ' 218(. 

שמואל יבנאלי, יליד רוסיה שביקר בתימן 
בתרע״א )1911( כשליח ההסתדרות הציונית, 

השווה את ההערצה של יהודי תימן לרבי שלום 
שבזי להערצת הבעל שם טוב, מייסד החסידות, 
בקרב יהודי מזרח אירופה, וכינה אותו 'הבעש״ט 

התימני'.
לאחרונה התגלה כתב יד של רבי שלום שבזי 
שלא היה ידוע עד כה. כתב היד, הכולל שישים 
דפים, מצוי בידיהם של הרב אסף העצני והרב 

חיים גנסיא, והתאפשר לי לעיין בו ולפרסם 
אותו. יש בו 22 פיוטים שלא פורסמו עד היום 

והוא כולל גם קטעי תפילה לימים נוראים 
ולרגלים. כתב היד שופך אור על שירתו של גדול 

משוררי תימן ועל נוסחי התפילה בתימן.

שירה בימים סוערים 
תקופתו של רבי שלום שבזי היא מהסוערות 

ומהקשות בתולדות יהודי תימן. בשנים 
1665־1667 התפשטו בתימן שמועות על 

משיחיותו של שבתי צבי, והן באו לידי ביטוי 
באחדים משיריו של רבי שלום שבזי. שירים אלה 
שייכים לתקופה שבה הוא האמין במשיחיותו של 

שבתי צבי, כמו רבים מחכמי ישראל בקהילות 
האחרות, ואמונה זו חלפה רק לאחר האכזבה 

ממנו. השירים מופיעים בכתבי יד אחדים, אך לא 
הועתקו בדיוואנים אחרים שלו, ועל כן נראה כי 
לאחר האכזבה משבתי צבי העלימו יהודי תימן 

את העדויות לנהייה אחריו ולא המשיכו להעתיק 
שירים שבהם הוזכר.

המקורות היהודיים והמוסלמיים מלמדים כי 
השמועות על שבתי צבי הגבירו את הביטחון 

העצמי של היהודים בתימן, וכי המוסלמים הגיבו 
בשרשרת גזרות שנועדו להשפיל אותם.

חלק מהפיוטים המופיעים בכתב היד חוברו 
בעקבות מאורעות היסטוריים שפקדו את 

היהודים בתימן בתקופת הגירוש לַמְוַזע. היישוב 
מוזע מצוי בדרום מערב תימן, בשפלת תהאמה 
שלחוף ים סוף, ונודע כמקום צחיח. צו הגירוש 
למוזע יצא בתחילת חודש אלול תל״ח )1678(, 

והגירוש בפועל החל בשנת תל״ט ונמשך גם 
בשנת ת״ם. רבי שלום שבזי תיאר את היקפה של 

גזרת הגירוש, מצעדה שבצפון ועד מחוז שרעב 
בדרום, והדגיש את העצב והיגון על יהודי צנעא 

שהיו הראשונים להיות מגורשים. רבי שלום 
שבזי, שנדד עם הגולים למוזע, תיאר בצבעים 

עזים את הקשיים בדרך ואת הגלות עצמה. 
בכותרתו של אחד הפיוטים כתב רבי שלום שבזי: 

על שפשטו בני ישמעאל בגדי ספר תורה 
והשליכוהו ערום אצל מלכם, וגזר שמד עלינו 

או נלך ארצנו קודם הקץ )אהרן גימאני, 'רבי 
שלום שבזי', עמ' 186(. 

למוזע או לארץ ישראל
הפיוטים משלבים קינה על גורל יהודי תימן 

ועל הגזרות שניתכו עליהם עם בקשה לתשועה 
ולרחמים. גזרות המוסלמים התבטאו בסגירת 

הגלות למוזע הייתה האסון 
הגדול ביותר שפקד את 

יהודי תימן. מפת תימן

// חלק מהפיוטים המופיעים 
בכתב היד חוברו בעקבות 

מאורעות היסטוריים שפקדו 
את היהודים בתימן בתקופת 

הגירוש לַמוְ ַזע
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ַעְניּוָתא ָנא ּבְ       ְוִאיֲחַלׁשְ
א ַאְמּתָ ַרּה ּדְ ַלט ֲעַלן ּבְ ּוׁשְ

ָתא ֵניׁשָ י ּכְ ּתֵ       ְוַאְחֵריב ּבָ
ע ֱא־ָלַהן יַנן ִיְתּבַ ּדִ

ַכר ַלן ְקָיים ֲאָבָהָתא       ְוִיְדּ
ין ְבִעין אּוּמִ ל ׁשִ ָהא ּכָ

ָתא  ין ַלן ַעל ַהאֵיי ּדָ       ְמַפּתִ
]ישקיף הא־ל הגדול עלינו

      שאנחנו בלחץ בשנות בצורת
היינו בצער גדול

      ונחלשנו בעוני
ומשל עלינו בנה של האמה

      והחריב בתי כנסיות
דיננו ידרוש א־לוהינו

      ויזכור לנו ברית האבות
הנה כל שבעים אומות

      מפתים אותנו על הדת הזאת[
)שם, עמ' 233־234(

את ביזוי ספרי התורה וארון הקודש, את החרבת 
בתי הכנסת ואת השפלת החכמים תיאר רבי 

ֲעֵדינּו״: י ּבַ ה ַרּצִ שלום שבזי בפיוט ״ֲאיּוּמָ

ֲעֵדינּו י ּבַ ה ַרּצִ ֲאיּוּמָ
ָלְך י ְיָקֵרינּו הּוׁשְ       ּכִ

ַזר ָעֵלינּו  ֶרא ּגָ ּפֶ
יָמן ָמָלְך תֹוְך ּתֵ      יֹום ּבְ

בתי כנסת ובחילול ספרי תורה, וכן בהשפלת 
היהודים ובגירושם ממקומות מושבם. רבי שלום 

שבזי מבקש מה' שירחם על עמו ויגאל אותו 
מצרותיו, והוא מתפלל לנקמה בגויים, לשחרור 

העם ולעלייה לארץ ישראל.
בשירתו הוא מתאר את הפגיעה ביהודים 

ששיאה היה גירושם למוזע. כך למשל בפיוט 
מֹו״ נכתב: ״ֵא־ל ַהּנֹוָרא ְוָקדֹוׁש ׁשְ

ִריַדי ְלַהְכִניַע ְלַהְחִליׁש ׂשְ
ַאְחִריתֹו       ְוִהְחִריב ָאֳהַלי ּבְ

יַע ֵאין ִלי מֹוׁשִ ב ׁשְ ַ ְוִחיּשׁ
תֹו יִני ַלְחמֹוד ּדָ        ְמַפֵתּ

ִזְלַזל ְיָקִרי ְוִהְגִריַע
      ְוָקַרב ֵעת ֵקץ ְנִפיָלתֹו

אֹוֵהב ְלֶכֶסף ּוַמְטִמיַע
ֵזָרתֹו ה ּגְ       ּגֹוֶאה ּוַמְקׁשֶ

)שם, עמ' 203(

ְבְעִיין ֲעַלן ַרֲחֵמי״, שנכתב  ָאה ּתִ א ִעיּלָ בפיוט ״ִאּמָ
בארמית, מזכיר רבי שלום שבזי את הרעב 

שסבלו ממנו בגלל שנות בצורת, את חורבן בתי 
הכנסת ואת הפיתוי להמרת הדת:

א ֲעַלן ֵכי ֱא־ָלָהא ַרּבָ ִיְסּתְ
ֵני ּבּוְצָרָתא ׁשְ ְדחֹוק ּבִ ן ּבִ ַאּנַ       ּדְ

י ַצֲעָרא ַסּגִ ֲהֵויָנא ּבְ

כתב ידו של רבי שלום 
שבזי מלפני כ־350 שנה

מאוסף פרטי

רבי שלום שבזי
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ַנת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ׁשְ ּבִ
     ַנֲעֶלה ְלָעֵרי ִמְבָצִרים

...
יַח ִצְדִקי ָיבֹוא ָנא ְמִשׁ

ץ ֶאת ְנדּוֵחינּו       ִויַקּבֵ
ִקי ֲאָוִתי ְוֶחׁשְ ל ּתַ הּוא ּכָ
ִעיֵרנּו לֹום ּבְ       ִיְהֶיה ׁשָ
ֵצל יֹוְצִרי ֶחְלִקי ֶאֱחֶסה ּבְ

ינּו ֹראׁשֵ       ַיֲעֶלה ה' ּבְ
ת ֱאדֹום ִסְפִקי ַעל ְיֵרֵכְך ּבַ

ָאה ְיׁשּוָעֵתנּו י ּבָ       ּכִ
)שם, עמ' 204־206(

ָאְזָני״ הוא גם נוקב  י ּבְ ַמְעּתִ ֶמץ ׁשָ ובפיוט ״ׁשֶ
בתאריך:

יַח ה ְלִביַאת ָמׁשִ ְמַחּכֶ
...

יָנה ְיִדיִדי ִייַקץ ֵ ִמּשׁ
ַקץ ְתּ ֲאּתַ ה ּבַ אּוָלּ ָיִעיר ּגְ
)שם, עמ' 182־184(

שנת אתתק״ץ לשטרות, שאותה מייעד רבי 
שלום לגאולה, היא שנת תל״ט )1679(, השנה 

שבה החלה הגלות למוזע. המלה הארמית 'אתת' 
מובנה 'באה' וציון התאריך אתתק״ץ מרמז גם 
למשמעותם המילולית של ראשי התיבות 'בא 

הקץ', באה הגאולה.
ָאְזָני״  י ּבְ ַמְעּתִ ֶמץ ׁשָ לקראת סופו של הפיוט ״ׁשֶ

ָנִסּיֹוֵתינּו ִהְחִריב ּכְ
ֵעָצה ָרָעה ִנְמָלְך       ּבְ

ִריֵדי ְזֵקֵנינּו יׁש ׂשְ ּיַ ּבִ
      ְוֵהיַכל ּתֹוָרה ִנְתַלְכָלְך

ָך ה' ָעֵלינּו ְיִהי ַחְסּדְ
ר ִייַחְלנּו ָלְך ֲאׁשֶ       ּכַ

ִעי ֶבֶרת ְלצּור ִיׁשְ ֲאִלי ּגְ ׁשַ
ר ָנַדד       ְיַרֵחם ַעּמֹו ֲאׁשֶ

ְצִעי ִכי ָנא ֲעֵלי ּפִ ָרֵחל ּבְ
ד ר ׁשּוּדַ י ֲעֵלי ֵבן ֲאׁשֶ       ַרּצִ

ְמִעי ָרָמה ְנִהי ׁשִ י קֹול ּבְ ּכִ
ה ּוִמְתּבֹוַדד ל ְמדּוּכָ       ַעל ּדָ

ִעי י ֲעֵלי ִפׁשְ י ְוַכּסִ חּוׁשִ
י ַדל ְלָבִבי ְוִנְתרֹוַדד       ּכִ

ְנִאי ְוִנְתּגֹוַדד ָחָרה ְמׂשַ
א ָלְך י ִמי ִיְרּפָ ת ַעּמִ       ּבַ

)שם, עמ' 193(

יָמן ָמָלְך״  תֹוְך ּתֵ ַזר ָעֵלינּו / יֹום ּבְ ֶרא ּגָ במלים ״ּפֶ
ייתכן שכיוון לעלייתו לשלטון של האמאם אל־
מהדי ב־1676, שהגזרות הקשות היו בתקופת 

שלטונו.
ברבים מפיוטיו שורר רבי שלום שבזי על ביאת 

המשיח ועל העלייה לארץ ישראל. בפיוט ״ֵא-ל 
מֹו״ כתב: ַהּנֹוָרא ְוָקדֹוׁש ׁשְ

רּוזֹות ִמּתֹוְך ָעִרים ַהּפְ
ְפָזִרים ְבצּו ַהּנִ       ִהיּקָ

שירי הגאולה של רבי שלום 
שבזי ליוו את יהודי תימן גם 
אחרי העלייה לארץ ישראל. 

יהודים ממתינים בעדן לטיסה 
לארץ ישראל, 1949

צילום: זולטן קלוגר, לע״מ

w w w . s e g u l a m a g . c o m
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רבי שלום שבזי

עובר רבי שלום שבזי מלשון הרבים שבה כתב 
בדרך כלל ללשון יחיד, כדי להביע את כמיהתו 

האישית לגאולה:

ּפֹוֶדה ֲעָבָדיו ְלַהֲעלֹוָתם
ִלְנֵוה ֶאֶרץ ַנֲחָלָתם

...
ּבֹואּו ָנא ֶאל ַנֲחַלְתֶכם
ַהְדַרְתֶכם ֶזַרע ַיֲעֹקב ּבְ

...
י ְתאֹום ָיבֹוא ְיִדיד ַנְפׁשִ ּפִ

י )שם( ַיֲעֵלִני ֶאל ַהר ָקְדׁשִ

רבי שלום שבזי שב מהגלות שאותה תיאר 
בצבעים עזים בשירתו, ובשנות התשעים של 

המאה ה־17 הוא כבר לא היה בין החיים.

עלייה לרגל 
המנהג לפקוד קברי קרובים לא היה נפוץ בקרב 

יהודי תימן, והם גם לא נהגו לפקוד קברי צדיקים 
או לייחד להם חלקת קבורה נפרדת. יוצאים 
מכלל זה היו שלושה קברים מפורסמים של 

חכמים מהמאה ה־17 שחוו את גזרת הגירוש 
למוזע. שניים מהקברים הם של חכמי צנעא – 
הרב סאלם פינחס והרב יחיא הלוי – שנפטרו 

בדרך לגלות סמוך לעירם, ויהודים שהתגוררו 
בסביבה זו נהגו לפקוד את קבריהם. הקבר 

השלישי, והמפורסם שבהם, הוא קברו של רבי 
שלום שבזי. הרב שבזי נדד עם הגולים ממקום 
מושבו בעיר תִעז שבדרום תימן ובתום תקופת 

הגלות חזר לביתו בשלום. יהודים מכל קצווי 
תימן נהגו לפקוד את קברו בעירו תעז. 

בסיפוריהם של מי שפקדו את הקבר מופיעים 
תיאורים חיים של המעיין הנובע במערה הסמוכה 

לקבר, ואילו תיאורי הקבר עצמו נדירים. רק 
בעדויות אחדות הוא זוכה לתיאור כלשהו, 

ומעדויות אלה עולה כי מדובר במבנה אבן מלבני 
נמוך בעל חדר אחד ונטול תקרה. הקבר מסויד, 

קשת קטנה בנויה בקצהו האחד והוא מוקף חומת 
אבן גסה בגובה של כשלושה מטרים.

יהודים שהתגוררו קרוב למקום הקבר היו 
פוקדים אותו מעת לעת ללא צורך בהתארגנות 

מיוחדת, אולם אלה שהגיעו מרחוק ונאלצו 
ללון בדרך התארגנו בקבוצות והכינו להם צידה 

למסע. רבים מהיהודים שעלו לקברו של רבי 
שלום שבזי בתעז, ובהם גם משפחות, התאכסנו 

בכפר היהודי ַמְגַרּבה השוכן על צלע הר צבר 
שבקצה העיר, סמוך לקבר.

במרחק כמאה מטר מקברו של רבי שלום שבזי 
היה מעיין שייחסו לו סגולות מיוחדות כמקום 
מרפא. חולים מרחבי תימן נהגו להגיע למקום 

כדי להתפלל ליד הקבר לרפואתם וכדי לשתות 
ממי המעיין ולשטוף בהם את חלק גופם החולה. 

היו כאלה שהמתינו במקום זמן ממושך עד 
להבראתם, ואחרים שנדרו כי אם יירפאו יפקדו 
שוב את הקבר, והנדר העניק להם תקווה שיזכו 
לרפואה. החולים נהגו לטבול במקווה, להתפלל 
רּה – המערה שבה  ליד הקבר ואז להיכנס לִמְנַשׁ

נבע המעיין. במערה המתין החולה עד שראה 
חפץ צף במים, למשל עלה, ואז לקח אותו, שמר 

אותו בקופסה והשתמש בו כקמע שסגולתו 
לרפואה.

לצד התקווה להירפא היו מניעים נוספים 
לפקידת קברו של רבי שלום שבזי, ובהם תפילה 

כתביו של רבי שלום שבזי 
חושפים מעט מאוד פרטים 

ביוגרפיים. כתב ידו בספרו 
‘חמדת ימים׳

// המנהג לפקוד קברי קרובים 
לא היה נפוץ בקרב יהודי תימן, 

והם גם לא נהגו לפקוד קברי 
צדיקים או לייחד להם חלקת 

קבורה נפרדת
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רבי שלום שבזי

להצלחה בתחומים שונים ואף קיום הנדר של 
חולים שהתרפאו. גם מוסלמים מקומיים פקדו 

את הקבר כדי להירפא והתייחסו אליו כמקום 
קדוש.

לשמר את האתר
רוב היהודים שהתגוררו באזור תעז עלו לישראל 
בסוף שנות הארבעים של המאה העשרים, ומאז 
נותרו יהודים בעיקר בצפון תימן. אין לנו מידע 
רצוף על מצבו של הקבר מאז. בשנים שלאחר 

קום המדינה ניסו גופים שונים להעלות את 
עצמותיו של רבי שלום שבזי לקבורה בארץ 

ישראל, אך ללא הצלחה.
בראשית שנות התשעים של המאה העשרים 
ניסה הרב צמח יצחק הלוי )קאצ'י(, יליד העיר 

צנעא שהתגורר בארצות הברית, לחדש את 
ציון מקומו של הקבר. הוא ביקר בתימן פעמים 
אחדות, ובינואר 1990 נסע גם לתעז לפקוד את 

מקום הקבר ההרוס. לאחר הביקור נפגש בצנעא 
עם ד״ר יוסף מחמד עבדאללה שכיהן כסגן ראש 

הרשות הכללית לעתיקות, למוזאונים ולכתבי 
יד, וזה הבטיח לסייע בשיקום הקבר ואף מינה 
אותו באופן רשמי לפקח על העבודות במכתב 

מ־7.8.1990:

לכל מי שמעניין אותו הדבר רשות העתיקות 
והספריות מבקשת להודיע שהיא מינתה 
את האדון צמח יצחק קאדי, בעל אזרחות 

אמריקאית, לפקח על קבר סאלם סעיד אלשבזי 
ולשפצו בשיתוף פעולה עם הרשות הכללית 

לעתיקות ולספריות, בשל חשיבותו ההיסטורית 
של הקבר הזה אצל היהודים והמוסלמים. וזאת 

לידיעה )שם, עמ' 146(.

הרב צמח הזמין ממפעל מקומי מצבת אבן בגודל 
מיטה כדי לציין באמצעותה את מקום הקבר. 
גודל המצבה נועד להקשות על הריסת הציון. 

בעקבות מלחמת המפרץ שפרצה בינואר 1991 
נאלץ הרב צמח לחדול מפעילותו ולשוב לארצות 

הברית. לאחר המלחמה הוא ניסה לחדש את 
עבודות השיפוץ ושוב זכה לשיתוף פעולה של 
הרשות הרשמית. באוגוסט 1991 הודיע מנכ״ל 

הרשות הכללית לעתיקות עבדאללה מחמד 
אלמקגעי כי הארכאולוג מחמד אלמאורי עוסק 

במחקר ארכאולוגי ובשיפוצים באזור קאהרה 
ומבקש שלא להפריע לו. מכתב נוסף מהסגן 

ד״ר יוסף מחמד עבדאללה הופנה למושל מחוז 
תעז, ובו הוא התבקש להגן על אתרי עתיקות 

ועל קברים היסטוריים בעיקר באזור מערב תעז, 
בעקבות תלונות על אזרחים שניסו להשתלט 

באופן לא חוקי על אתרי עתיקות בסביבה. 
ההפרעות לא הסתיימו, ותלונה שהועברה 
למשרד בצנעא – כנראה על ידי תושבים 

מקומיים שהתנגדו לשיפוץ – סתמה את הגולל 
על פעילותו של הרב צמח לשיפוץ קברו של רבי 

שלום שבזי.

 רבי שלום שבזי
 עיונים בקובץ חדש בכתב ידו

בצירוף פרקי מבוא על 
דמותו ותקופתו ועדויות על 

העלייה לקברו
 אהרן גימאני

אוניברסיטת בר־אילן, תש״ף, 490 עמ׳

לאחרונה התגלה כתב יד של 
רבי שלום שבזי, והוא מובא 

במלואו בספר לצד דיון אקדמי 
מפורט ונרחב בתפילות, 

בהלכות ובשירים המצויים 
בכתב היד ובמה שניתן ללמוד 
מהם על רבי שלום שבזי ועל 

מנהגי תימן בתקופתו. כתב היד 
מנוקד ברובו, ולכן ניתן ללמוד 

ממנו גם על אופן ההגייה שהיה 
נהוג בתימן. לדיון הנרחב בכתב 

היד נלווה תיאור תולדותיו 
ופועלו של רבי שלום שבזי.

רבי שלום שבזי, המוכר גם בכינוי אבא שלום שבזי, חי ופעל בדרום תימן במאה 
ה־17. שירתו קנתה לה מקום מרכזי בחיים התרבותיים של כל יהודי תימן, והקנתה 
לר"ש שבזי מעמד מיוחד בקרב חכמי תימן ופשוטי העם כאחד; כמו רבי יהודה הלוי 

ליהודי ספרד כך רבי שלום שבזי ליהודי תימן.

בספר זה רואה אור בפעם הראשונה קובץ המצוי בידיים פרטיות והמחזיק 22 פיוטים 
חדשים כתובים בכתב ידו של ר"ש שבזי. מקצת הפיוטים חוברו בעקבות מאורעות 
בתולדות  במיוחד  סוערת  שהייתה  שבזי,  ר"ש  של  בתקופתו  היהודים  את  שפקדו 
יהודי תימן. הקובץ שלפנינו מקיף קטעי תפילות במעגל השנה: פסח, ראש השנה, 
כיפור, סוכות ושמחת תורה. המחקר בהגדה של פסח ובקטעי התפילה העלה, שעד 
למחצית השנייה של המאה ה־17, תקופתו של ר"ש שבזי, ידעה כל יהדות תימן נוסח 
הפיוטים החדשים  בין הקהילות. פרסום  לשינויים מעטים  ומנהג אחד, פרט  אחד 
וקטעי התפילה בספר, המלווה בצילום מלא של קובץ זה בכתיבת ידו של המשורר 
הדגול, והדיון בהם מהווים תרומה חשובה בחקר שירת ר"ש שבזי ובנוסח התפילה 
במקומו ובזמנו. הספר כולל גם פרק מקיף על רבי שלום שבזי, חייו ויצירתו, ופרק 

נוסף על מסורת העלייה לקברו.

זמננו  ויהדות  ישראל  לתולדות  במחלקה  המניין  מן  פרופסור  הוא  גימאני  אהרן 
באוניברסיטת בר־אילן, העוסק בהוראה ובמחקר בתחום היהודים בארצות האסלאם. 
בין  ובחו"ל.  בארץ  מדעיות  בבמות  בתימן  היהודים  חיי  על  רבים  מחקרים  פרסם 
ספריו: תמורות במורשת יהדות תימן בהשפעת השולחן ערוך וקבלת האר"י, הוצאת 
אוניברסיטת בר־אילן, תשס"ה )הדפסה שנייה בתשס"ו(; חבצלת השרון לרבי יחיא 
 The Names of Yemenite Jewry – A Social ;בשירי, הוצאת יד הרב נסים, תשס"ח

and Cultural History, University Press of Maryland 2017

עיצוב העטיפה: סטודיו ספי לעיצוב גרפי

כתבי יד רבים אבדו במהלך 
תלאות העלייה לארץ. יהודים 

נוסעים למחנה גאולה )חאשד( 
בתימן, 1949

צילום: זולטן קלוגר, לע״מ

// בדורות האחרונים הושפעו 
יהודי אזור תעז מפסקי השולחן 

ערוך אך בתקופתו של רבי 
שלום שבזי ההשפעה עדיין 

לא ניכרה ותורתו משקפת את 
המנהגים הקדומים
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עדות למנהג העתיק
בשיריו של רבי שלום שבזי משתקפת גדולתו 

בתורה ובהשכלה כללית. הוא הכיר היטב 
את תורת האסלאם ושלט בעברית, בארמית 

ובערבית שבהן חיבר את יצירותיו.
בכתב היד מצויים פיוטי תפילה העוסקים 

בחובה להתרחק מחטאים ומיצר הרע ולדבוק 
ביצר הטוב. מוזכרים בהם שכר הצדיקים 

ועונש הרשעים, וקריאה לחזרה בתשובה. יש 
בהם בקשה כי ה' יקבל את התשובה, יכפר על 

העוונות ביום הכיפורים ויכתוב אותנו בספר 
החיים. יש בפיוטים בקשה מה' כי ירעיף מטובו 

על עם ישראל בזכות התפילה, הלימוד ומתן 
הצדקה לעניים, וכי יזכור לעם ישראל את זכות 

האבות ויגאל אותם במהרה.
בכתב היד יש גם הגדה של פסח ותפילות לחגי 

תשרי, ומהשוואתם לכתבי יד אחרים מאותה 
תקופה – תכלאל שהעתיק רבי שלום שבזי בשנת 
תל״ז )1677(, ותכלאל שנכתב באותו אזור בשנת 

ת״ב )1642( על ידי הרב ישראל משתא, קרוב 
משפחתו של הרב שלום שבזי – אפשר ללמוד על 
מנהגיהם של יהודי תימן. כך למשל יש בכתב היד 

עדות למנהג לברך על כל אחת מארבע הכוסות 
בליל הסדר, ולמנהג הקדום לשתות גם את הכוס 

החמישית שנעלם כמעט לגמרי כיום.
עוד עולה מהפיוטים כי יהודי מחוז שרעב 
נהגו להוסיף לארבעת המינים הדס שוטה – 

הדס לא משולש – כמנהג תימן הקדום. יוצא 

מן הכלל הוא האופן שבו מנענעים את ארבעת 
המינים, שבו ניכר כי רבי שלום שבזי הושפע 

מפסיקתו של רבי יוסף קארו בשולחן ערוך. רבי 
יוסף קארו פעל בארץ ישראל כמאה שנה קודם 

לתקופתו של רבי שלום שבזי, ועותקים מספריו 
המודפסים הגיעו גם לתימן. בדורות האחרונים 

הושפעו יהודי המחוז שבו התגורר רבי שלום 
שבזי מפסקי השולחן ערוך ומתורת הקבלה 

הרבה יותר מהיהודים במחוזות האחרים בתימן, 
אך בתקופתו ההשפעה עדיין לא ניכרה ותורתו 

משקפת את המנהגים הקדומים. 
על פי כתב היד סדר העבודה ליום הכיפורים 
שונה מזה שהובא בסידורו של הרב יחיא צאלח 

– המהרי״ץ – 'תכלאל עץ חיים' שנכתב באמצע 
המאה ה־18. ההבדל מעיד על השינוי שחל 

בתקופת המהרי״ץ בעקבות השפעת הדפוס. 
הספרים שהגיעו לתימן השפיעו על נוסחי 

התפילה כשם שהשפיעו על פסיקת ההלכה ברוח 
השולחן ערוך.

כתבי יד רבים שיהודי תימן שמרו במשך 
דורות אבדו במהלך העלייה הבהולה לארץ. כתב 

היד של גדול משוררי תימן שהתגלה לאחרונה 
מעורר תקווה כי בגנזיהם של אנשים פרטיים 

עדיין שמורים אוצרות שיכולים לשפוך אור נוסף 
על תולדותיה של גלות זו. 

 פרופ׳ אהרן גימאני
פרופסור מן המניין במחלקה לתולדות ישראל 

ויהדות זמננו באוניברסיטת בר־אילן. עוסק 
בהוראה ובמחקר בתחום היהודים בארצות 

האסלאם

מאמצי שימור בהסכמת 
השלטונות. הרב צמח יצחק הלוי 

בעת הזמנת המצבה החדשה, 
והמכתב הרשמי המסמיך אותו 

לשמר את מקום הקבר
באדיבות הרב אליהו יצחק הלוי )קאצ׳י(, 

ניו יורק




