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 ל מאן דבעילכ
 : ספרשל ה חקריערכו המ –הנדון 

 חייו של רבינו ישראל עזירי,  : מתולדותמלאך ה'
 , "ת ישראלו, פאר קהילקונטריס "יהדות תימן

 בני ברק תש"ף.
 

  עמרם עוזיריהרב מחבר: ה

 

, ואני עושה זאת ברצון. לקמן יריעמרם עוזהרב ת דעת על חיבורו הנזכר של חוו נתבקשתי לכתוב
 אעמוד על ערכו המדעי.כן אכתוב סקירה על החיבור, ו

, ישראל עזירי זצ"ל הרבראשון עוסק בעיקר בדמותו של החלק ה נחלק לשני חלקים.החיבור 
 חלק שני עוסק במסורת התלמוד של יהודי תימן אשכנז וספרד.וה

על אחד מגדולי , ושברי מידע שבכתובים יונותשל ראמידע רב הבנוי ממחקר  מוצגלק הראשון חב
הכוללת רבת שנים ועבודה חקירה של  בעמל רב. ישראל עזיריהרב  העשריםתימן במאה  חכמי

שהיה תל פיות הרב ישראל סבו דיוקנו של האיר המחבר את דמות  ,זקני תורה רביםשל תיעוד 
הרב ישראל צנעא. הבירה ר עיעל חכמי מפורסם ונערץ גם היה כן ו ,מרכז תימןלקהילות רבות ב

 ועלושיא פהלך לעולמו בש ,רבת פעליםומרתקת ייחודית, דמות רבנית ומנהיגותית  עזירי, הוא
שילב המחבר והאיר פרקים חשובים בתולדותיה של של החיבור בחלק זה שנה.  42 בהיותו כבן

חלוקת איר את שורש המה, הוא למשלכך  .ל התקופהכתב עהחומר שנתוך בחינה של יהדות תימן 
עיקשים מחנה ההדרדעים למחנה בין  ,של המאה העשריםשליש הראשון בתה בתימן יהיהגדולה ש

בין שהפערים בין גדולי התורה , תוך הוכחות ברורותמגלה הוא ת הקבלה, ועל תקפותה של תור
 .ריהםקבמח זאת יגוצהאחרים לא היו גדולים כפי ששני המחנות 

חלק זה נחלק לשני  מחקר מעמיק על מסורת התלמוד בתימן ובאירופה.מציג המחבר בחלק השני 
ן כספר המרכזי והמחייב של ההלכה היהודית, ד בתימהראשון עוסק בנאמנות לתלמומאמרים. 

 חקריהםמ ם ביניהםרבימקורות מבוסס על פי מרתק ו . המאמרבניגוד לקהילות אחרות בעולם
כי  ,ממצאיומפתיע ב ' אברהם גרוסמן, והואחוקרים כגון פרופ' ישראל תא שמע ופרופשל גדולי ה

מאמר ב תלמוד.בסבלו במשך שנים רבות מהיעדר לימוד  המפורסמות אירופהקא קהילות ודו
יותר  הה גבוהיתהיכמות לומדי התורה והתלמוד בתימן  ,ביחס למספרם יכ ,המחבר הלגמהשני 
. זו הפעם הראשונה שנעשית השוואה היסטורית בין מצב לימוד אשכנז וספרדת קהילומתם בכמו

 ספרד.בשכנז ובאימן, לבין מצב לימודם התורה והתלמוד בת

של יהדות תימן. ניכר כי ומאורחות חייה מהליכותיה רבות לכל אורך הספר מציג המחבר תובנות 
השונה  ,עולי תימןאית של העצממנקודת מבטם והשקפתם ך עיון רב תוהעלה את דבריו המחבר 

המחבר  .חילונית(, דתית, חברה הישראלית )חרדיתהם התחנכנו במהשקפת המגזרים האחרים ב
בצורה דבריו שאותה הוא מעריץ, והוא כתב את  ,על מסורת אבותיו והשקפתםו בכתיבתנשען 

ר מתוך המחבמוארים על ידי הנחשפים כאן לראשונה, והם הספר גדוש באירועים . חדה וברורה
 .הבנה מעמיקהידע רב ו

ולים מספרו זה, כפי שע עמרם עוזיריהרב של המגוונות בסיכום דבריי ניתן לומר, שזוויות המחקר 
 משיך לעשות חייל בשדה המחקר.שי ואני מאחל לו, ראויהה המחקרית מוכיחים את יכולתו

 בברכה,              
 
 

   פרופ' אהרן גימאני             
 אל ויהדות זמננוהמחלקה לתולדות ישר            
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