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 אפרים יעקב
 
 

ובכלל זה  הם הכללאלא בתימן היהודית אינם יוצאים מן הכלל,  1נישואי בוסר
. לא לחינם עניין זה הוא מן ממש בחברה המוסלמית בתימן עד ימינו אלה

אין שכמעט  2.בשיח הציבורי בתימן גם כיום הנושאים החברתיים הבוערים ביותר
נישואין שמבחירה. הרוב המכריע של  –היהודית כמוסלמית  –בחברה התימנית 

 הנישואין כפוי על שני בני הזוג.
לגיל הנישואין קיימת חשיבות רבה בכל הקשור למבנה המשפחה ולמעמדה 

שה במשפחה. גיל הנישואין קבע הרבה בכל הקשור למעורבותה של ישל הא

 ,יהם כזוג הצעירהאישה בבחירת בעלה המיועד, במעורבות ההורים בחיי ילד
שה ויחסיה עם ישל הא 3פוריותהלעצמאותם הכלכלית ועד בבמקום מגוריהם ו

 בעלה.
תופעה קדומת זמנים ומצויה בחברות רבות. הסיבות לנישואי  םנישואי בוסר ה

 4ות מינית ומנטליתגרלב תןהגענערות צעירות ביותר בעולם היהודי עוד קודם 
 .לזמןהן  למקוםהן חודיות יי

מתחילים המקורות היהודיים, הן מארצות האסלאם הן  עשיריתמאה הלמן ה
יה הדרגתית של תופעת נישואי בוסר בחברה ימאירופה הנוצרית, ללמדנו על על

היינו ילדות שלא מלאו להן שתים עשרה שנה. ואכן ספרי השו"ת  ,היהודית

משופעים בעדויות על אודות נישואי בוסר. כמעט כל הקהילות והפוסקים 

 

 אינו מוכר בחברה התימנית הנחקרת. "נישואי בוסר"המונח   1
 נשענים גם על מחקרי שדה. ידברי  2
 מסיבות של אי פריון. תשה התימנייהוא מתי מגורשת האנפרד נושא לדיון   3
הביניים, ירושלים  בימי באירופה יהודיות ורדות, נשיםומ אברהם, חסידות ראו גרוסמן  4

 .46להלן: חסידות, עמ' . ג"תשס
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 5עלמו מהתנגדויות שונות לנישואי בוסר שעלו מפעם לפעם במרחב ההלכתי.הת
 6ינת לגידול שחל בנישואי קטנות נשתמרה בניסיונו של ר' מנחם מיואנייעדות מענ

 7."מדינת הים"אחות כאשר האב שוהה ב-לאסור על אם ואחים להשיא את הבת
תיכונית, כפי -לדעת ש"ד גויטיין תופעת נישואי בוסר בחברה היהודית הים

נטולה כל חשיבות חברתית. ו יתה נדירהישהיא משתקפת במקורות הגניזה, ה
עדויות מעטות נמצאו בגניזה על אודות נישואי נערות קטנות שטרם הגיעו 

 עסקו בעיקר ביתומות. תעודותוה ,לבגרות גופנית ונפשית

רב כל הביניים בק נישואי קטנים בכל רחבי העולם היהודי בימילמעשה רווחו 
נישואי בוסר היו בכל קהילות ישראל שבמזרח . לציוןקהילות ישראל עד עלותם 

 9ישראלית העתיקה.-יסודו במסורת הארץשי 8במנהג אשכנז הקדמוןכמו 
ת בכל הקשור לבגרות ושמבחינה חברתית יש לנישואי בוסר חשיבעל אף 

 אהו "בוסר"מוקדמת רווי הצירוף נישואי בוסר קונוטציה שלילית. המונח 
ובתרבות תימן מכוונים הדברים בעיקר לילדה המיועדת להינשא לילד  ,חמקמק

חסרה בגרות הילדה בהיותה  10ד.ואו לגבר שלעתים קרובות מבוגר ממנה עד מא
עליהן שהנישואין בדרך כלל מתוך סיבות שונות עליה  ומינית ובעיקר נפשית נכפ

 נעמוד בהמשך דברינו.

ים במרחב ההלכתי. הגורמים המביאים לידי הדים נרחביש לנישואי בוסר 
נישואי בוסר, כפי שהם משתקפים במקורות היהודיים הכלליים, משקפים את 

עדר יציבות כלכלית, כמו חשש הורים אמידים יה :תנאי חיי היהודים בימי הביניים
הורים להשיא את ילדיהם  זוזירלצד  דרדרות מעמדם הכלכלי ומירידת נכסיםימה

 

 .72ראו חסידות, עמ'   5
6  yngioJ21-ה של המאה הי, המחצית השני. 
 .77ראו חסידות, עמ'   7
בשו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן סה כתוב: "מ"מ חזינן דהיו נמצאים אלו שהיו   8

הן כשהן קטנות כדאיתא בסוף קידושין סוף דף פ"א ע"ב דאף ר"ח קדש את מקדשין בנותי
בתו כשהיתה קטנה טובא שהיו מותבינן לה בכנפיה, ובזמן התוס' וגם קודם כבר הרבה 
שנים עד לא כבר סמוך לדורותינו היו ג"כ נוהגין לקדש בנות הקטנות כמפורש בתוס' 

 קדושין מ"א ע"א ד"ה אסור".
בתוך יד לגילת, אסופת מאמרים של  ,12"נישואי קטן הלכה מציאות", עמ'  גילת,י"ד ראו   9

 .61יצחק דב גילת, ירושלים תשס"ב, להלן: נישואי קטן,  עמ' 
על אודות אישה שילדה לבעלה שבע בנות, ואשר כפתה על בעלה הזקן לשנות את מזלו   10

ל איוב, התימנים, עמ' ולשאת עלמה צעירה שתוליד לו בנים, ראו ש"ד גויטיין, היפוכו ש
 , ירושלים תשמ"ג.222
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לנסות ולהבטיח עתיד טוב לילדיהם כפי שהדברים מובאים אצל  כדיהקטנים 
בכל יום ויום הגלות מתגברת עלינו, ואם יש סיפק לאדם לתת " בעלי התוספות:

 11."נדוניה לילדיו היום, ספק אם יוכל להעניק להם מחר
ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפילו " מצינו: במקום נוסף בתוספות

 12.חר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולםשמא לא [...] קטנות
מספרם המועט של היהודים במקומות ל מתייחסנימוק נוסף לנישואי בוסר 

וקיים חשש שמא אחר  ,ם, שמתוך כך קיים קושי במציאת בן זוג ראוייהמושבות

סיבה נוספת  13לכן נהגו להשיא את הבנים מיד עם הזדמן הזיווג המתאים. .יקדמנו
 14תה הרחקת קטינים מחובת גיוס לצבא.יאי בוסר הילנישו

שה ידעה רווחת בספרות התלמודית ובספרות המוסר היא שאדם השרוי בלא א
יצרו גובר. במחקריו על החברה היהודית במוצאי ימי הביניים מנה יעקב כ"ץ את 
שיקול הפוריטניות המינית כגורם חשוב להקדמת גיל הנישואין בחברה 

 16הבינייםבימי שמעבר לנימוקים שעיקרם ושורשם בחיים  היוצא 15היהודית.

נראה שביסוד הנישואין המוקדמים היה גם רצון לשמור על מוסר מיני. נישואין 
רה ומקיום ירה מהרהורי עביבגיל צעיר אמורים לשמור על טוהר מיני וריחוק מעב

 18הבסדר אליהו רבמצינו חסות לעניין זה יהתי 17יחסי אישות מחוץ לנישואין.

עד שלא  20המנהיג את בניו כשורה והמשיא אשה לבנו הקטן" :19ודרך ארץ רבה

 

 . "סור לאדם"ד"ה:  פותקידושין מא ע"א, תוס  11
ואף אם יש לו יד במלוכה, שמא יגרשהו המלך או שרי המלך מצד  [...] לא לעולם חוסן"           

ומה גם אם הוא יהודי. ומעשים בכל יום מכמה בני אדם עולים במעלות העושר  [...] קנאה
וד בחצרי המלכים וטירותם, ובסוף ימיהם ירדו לשערים לאהדורי אפתחא על פת והכב
ימן ס ,בן המאה הי"ז, כנסת הגדולה, הלכות קידושין, סימן לז ,ר' חיים בנבנישתי) "לחם
 .61; ראו נישואי קטן, עמ' (ט קטן

לן אי-בר יברסיטתצומעי, נישואי קטנות ושטרי גט מיאון בתימן, עבודת גמר, אונ 'ע  12
 . "אסור"; קידושין, מא ע"א, תוספות ד"ה: 1תשס"ג, עמ' 

; כל בו, מהדורת רז"ו לייטער, ניו יורק תש"ו, הלכות אישות סימן 61ראו נישואי קטן, עמ'   13
 ח. סימן קטן ,עה, מג ע"ג, בשם ר' פרץ מקורבייל; רמ"א, שולחן ערוך אבן העזר, סימן לז

 .87–24עמ'  (,תשכ"ב) ב–א, , ציון כז"מזרח אירופהנישואי בהלה ב"היילפרין,  'ראו י  14
 .76ראו חסידות, עמ'   15
 .12-בתימן זכו ימי הביניים ואף העת העתיקה להאריך ימים עד אמצע המאה ה  16
 .247–244כ"ץ, מסורת ומשבר, ירושלים תשל"ח, עמ'  'ראו י  17
 .77, עמ' רק טזראו אליהו רבא, מהדורת איש שלום, וינה תרס"א, פ  18
 .174ב, עמ' רק ראו דרך ארץ רבה, מהדורת היגר, פ  19
הוא בה שהיקפם של קידושי קטן ניתן ללמוד מתשובת ר' יחזקאל לנדא על על תוקפם ו  20

, כלומר נגד אלה שרצו להנהיג נישואין שניים "המחדשים הנשואין לכשיגדל"מגיב כנגד 
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יגיע לפרקו, קודם שיבוא ליד חטא, עליו הכתוב אומר 'וידעת כי שלום אהלך 
 21". ופקדת נוך ולא תחטא, וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב השדה'

 23שבערוך השולחן כותב ר' יחיאל מיכל אפשטיין: 22בהלכות קידושין
וכבר זה יותר ממאה שנה, שמגודל המהומות השיאו קטנים וקטנות 
למאות, ועל פי גדולי הדור ובראשם הגר"א כולם הותרו בלא גט. ואף 
שהיו מהגדולים שפקפקו בזה, מכל מקום רוב הגדולים שבדור התירום 

  24.בלא גט

שבעניין גט לילדה קטנה גברה המציאות על ההלכה. בהלכות מכך היוצא 
 26".ואסור להשיא אשה לקטן, שזה כמו זנות" הרמב"ם: 25ביאה פוסק איסורי

ובשולחן ערוך  ,ור' יוסף קארו הלכו בעקבות הרמב"ם 27ר' יעקב בן הרא"ש
קטן שקדש או נשא אינו כלום, דלא תיקנו רבנן נישואין לקטן. " כותב קארו:

ש עשרה וסיפים כי נישואי בנים לפני גיל שלומהם  28".ואסור להשיאו בעודו קטן
, "דכל תקון להו רבנן נשואין בעילת זנות היא" כותב: 29. הרשב"א"הוי כזנות"
 30".דליכא נישואין כלל, בעילת זנות ממש היא [נישואי קטן]כאן "ו

 

נעורי היה זה מנהג פשוט,  בימי"זה לשונו:  .לכשיגיע הבעל הקטן לגיל בר המצווה
שבשנת י"ג עשו נישואים, ומעולם לא שמענו שלאחר החתונה יקדש שנית או יעשו שום 

 והוא נעשה בר מצוה אחר כך .[..] ואחי הגדול היתה חתונתו [...] רושם לקידושין חדשים
ואי קטן, ניש . ראו"ג"כ קודם הבר מצוה [...] עשה חתונת בנו גיסי הגאון [...] והגאון [...]

 .144ש' דובנוב, פנקס המדינה, ברלין תרפ"ה, סימן תתקפו, עמ'  ;68עמ' 
 .44 רההע ,62כה; נישואי קטן, עמ' –איוב ה, כד  21
 סעיף ח. ,סימן מג  22
23  2728–2028. 
 , כלומר להינשא שוב בלא גט.67ראו נישואי קטן, עמ'   24
ו הן קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שלש נשים משמשות במוך אל" :אע" לט כתובות ,בבלי  25

שמא תתעבר ותמות מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל מניקה שמא תגמול את בנה ואיזוהי 
קטנה מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד שתים עשרה שנה ויום אחד פחות מיכן ויתר על 
כן משמשת כדרכה והולכת דברי ר"מ וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה 

 ."ת ומן השמים ירחמווהולכ
 כה. ,היד החזקה, איסורי ביאה, כא  26
 טור אבן העזר, סימן א וסימן מג.  27
 שולחן ערוך, אבן העזר, סימן מג.  28
 ש"ות הרשב"א, א, סימן תתג,  29
שו"ת הרשב"א, ד, סימן כז. דברים אלה מיוסדים על בגם  נו; עיי12ראו נישואי קטן, עמ'   30

 קידושין נ ע"ב ועוד.ביב ע"ב; סוגיות הבבלי ביבמות ק
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ומן הבחינה המשפטית הוכרו  31,ההלכות את המציאותלא תמיד משקפות אך 
דורשת  33"ואם אחרת יקח ל"את הפסוק  32נישואי קטינה שאביה השיאה לדעתו.

מכאן אמרו חייב אדם להשיא את בנו קטן. במקום אחר " 34המכילתא בנזיקין:
 35מהו אומר 'והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב',

 36".אימתי אתה זכאי ]=זוכה[ לראות את בניך, בזמן שאתה משיא את בניך קטנים
המשיא את בתו " בשם רבי:מביאה את דברי רב יהודה  37הגמרא בסנהדרין

עליו הכתוב אומר 'למען ספות הרוה את  [...] והמשיא אשה לבנו קטן 38לזקן

 39". הצמאה, לא יאבה ה' סלוח לו'
הסיבה למניעת נישואי בת צעירה לזקן כמו קטן למבוגרת היא שילדה ואישה 

י רב 40ים לזאת.וקטן שאינם מתאולמבוגרת מעוניינות בחיי אישות בניגוד לזקן ו
לדעת הרמב"ם אין ליחסי  41יהודה מתנגד לנישואי קטן עם מבוגרת או עם צעירה.

דבר זה הוא הלכה " :אישות עם קטן פחות מבן תשע שנים כל משמעות הלכתית

 

 .16ראו נישואי קטן, עמ'   31
 .47; חסידות, עמ' 116ראו למשל אוצר הגאונים, יבמות, עמ'   32
 י. ,שמות כא  33
 .187רבין, ברלין, ד"צ ירושלים תש"ל, עמ' -ג, מהדורת הורוביץ ,מכילתא נזיקין  34
 ד, ט. ריםדב  35
ואין ", "עם בני הבנים, אז כשתשיא את בניך קטנים אימתי יבא לידך מצוות שינון"כלומר   36

ללמד את הבנים, כי צעירים הם, ולא הגיעו למדרגת חנוך בנים,  []של ההוריםעוד ביכלתם 
ר' ברוך הלוי עפשטיין, תורה תמימה לשמות כא, י, ) "וצריך אבי האב ללמד את בני בניו

 .  16; נישואי קטן, עמ' (אות פב
 ע"ב. סנהדרין עובבלי,   37
התימנים, היסטוריה, סדרי חברה, חיי  :, בתוך222ד גויטיין, היפוכו של איוב, עמ' "ראו ש  38

 רוח, ירושלים, תשמ"ג.
 יח. ,כט ריםדב  39
והאישה שהגיעה לענות  'רווה'הזקן והקטן על שם שאין מתאוים לתשמיש נקראים "  40

 .(ריד רמה לר' מאיר אבולעפיה, על את)"  'צמאה'תשמיש נקראת 
לדברי התלמוד שם מותר להשיא קטן סמוך לפרקו  :. ולא זו בלבד14ראו נישואי קטן, עמ'   41

דלאוו היינו קטן כולי האי, דמשום שנה או חצי שנה לא תזנה "אפילו עם אישה גדולה, 
. במדרש איכה רבה, מהדורת "סמוך לפרקן"להלן פירושים נוספים ל נו)רש"י(. ועיי "עליו

היה אחד מהם משיא את בנו בן שתים ", הנוסח הוא: 66א תרנ"ט, עמ' ש' בובר, ווילנ
היתה יוצאת שנתה עד שהיתה מעוברת וילדה, אף  עשרה אישה שהיא ראויה לבנים, ולא

עיר שמתכוונים "בילקוט שמעוני לאיכה א, רמז תתרג:  "; וכו' "בנו היה עושה כן לבנו
משיאין לו אישה בת עשרים, כדי עשר לפרות ולרבות בתוכה. כיצד תינוק בן שנים 

 .   "שתתעבר ותלד
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כלומר קביעת גיל תשע שנים ויום אחד כגיל מעבר לעניין אישות  42".מפי הקבלה
 43הוא עניין שבמסורת.

ם אל ארצות אחרות ובשל החשש ים יהודיבשל נסיעותיהם הרבות של סוחרי
השתדלו להשיא את הילדים בגיל  44או כלות טובות "טובים"חתנים  "חטפויי"פן 

שהבעיה  ,צעיר. בספרות השו"ת מצויות עשרות עדויות על נישואי קטנות
 45שהועלתה בהן איננה עצם נישואי הקטנות אלא בתוצאות הלוואי של תופעה זו.

בתימן שונות במשהו מן החברה היהודית לחברה הסיבות לנישואי בוסר 

מכה חברתית בתימן מסיבות  םהמוסלמית בה. נישואי בוסר ונישואי קטינים ה
 ,חודיות לחברה זו. הסיבה האחת היא ממוצע החיים הנמוך בתימןישבחלקן י

על עשרים וחמש שנים, עובדה שכפתה על  12-שעמד עד לאמצע המאה ה
את כל מסגרות החיים אל  "לדחוס"צורך היה מים. ה נישואין מוקדיהאוכלוסי

שהובאו בברית נים יהמשיכו הקט ל פי רובמספר מצומצם זה של שנות חיים. ע
 46אצל הוריהם או אצל אפוטרופסים.נוספות מספר שנים הנישואין לגור בנפרד 

איש אל בית אשת -שואי בוסר שבה או ברחה הילדהכמעט בכל המקרים של ני
 "יהודיהומסע לתימן "ותהיה ראויה לבא לבית בעלה. בספרו  ,לתגדשהוריה עד 

 כותב גמליאלי:

ברחבי תימן היתה שכיחה תופעה של נשים שהיו בורחות לבית אמן, דבר 
זה מצוי ביחוד בקרב נשים צעירות שטרם היכו שורש אצל בעליהן, 
הסיבות היו רבות, קשיי ההסתגלות לסביבה חדשה של כלה טריה, אשר 

 "אלחנקה"האשה הבורחת נקראה  [...] מסביבתה הטבעית מתנתקת
 47.המלינה[ / ]=הקובלת

החוק המוסלמי אינו מגביל את גיל הנישואין ונישואי נערות קטנות אפילו 
הקרבה בין יהודים לשכניהם  48לזקנים הם תופעה שכיחה עד ימינו אלה.

 

 טז. ,משנה תורה, הלכות יבום וחליצה א  42
 ג. ,טז; הלכות אישות יא ,הלכות יבום וחליצה א; 22ראו נישואי קטן, עמ'   43
 .72 עמ' ראו חסידות,  44
 .77ראו חסידות, עמ'   45
 .40ראו חסידות, עמ'   46
 .02עמ'  ,2002אביב -, תלמסע לתימן ויהודיהסרי וב"ד נפתלי )עורכים(,  'ש  47
    ורא המשפטי של האישה במשפחה המוסלמית,על מעמדה  ;72ראו חסידות, עמ'   48

Schacht, An Intoduction to Islamic Low, Oxford 1964, pp.161–174; J. R. 

Roded,  Women in Islam and the Middle East, London-New York 1999, pp. 

93–94; J. L. Esposito, Women in Muslim Family Low, Syracuse 1982.           
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ה כמובן בתוכה פעלו יהודים ואשר השפיעשיצרה מציאות חברתית  49המוסלמים
על נישואים מוקדמים גם בסביבה היהודית. בתימן נהגו להשיא קטנות אפילו 

ומנהגם להשיא בת ": בשאלה שנשלחה לרמב"ם מדמשק נכתב 50בגיל שבע שנים.
 51." ח' ובת ט'

העדפת נישואין בין בני ל חרת לנישואי בוסר בתימן היא הבטחהסיבה א
זה. עניין זה היה לא יחמקו זה מ ,אם כלה אם חתן שקרובי המשפחה, כדימשפחה 

 מצוי כמובן לא רק בתימן.

מקודש גם בעיני אה בתימן כונתה חורמה שהוא מעמד שה נשויא :ועוד
מצא במחיצתה בין יהמוסלמים. לזר אסור ליצור עמה כל סוג של קשר או אף לה

יה מן ישה היהודיה היא בין אם מוסלמית. גם כך הובדלה האייהודיהיא אם 
 ח החוק.וח הנוהג ומכווסלמית מכהחברה המ

היה מאמץ להרחיק את הצעירים מן החברה המוסלמית הדורשת כל העת מן 
יתה קיימת בכל הקשור יהיהודי, המוחזק ככופר, להתאסלם. הרחקה זו ה

 צמתעדברים המלמדים על  ,ימוד השפה הערביתליקלית או לזלהתחברות מו
ישואי בוסר הבטיחו בדרך כלל נתונים יהודי תימן בארצם. נהיו בה שהלחץ 

אולם מלבד " בעניין זה כותב גמליאלי:. מוסלמיתהילדים מן הסביבה ההרחקת 

צדקת לנישואין מוקדמים, והדאגה לשלמות הבתולים, שהיא לעצמה סיבה מ
היתה בקרב היהודים דאגה חמורה בהרבה, היהודים חרדו לגורל בנותיהם 

 52".םמעיניהם הרעות של חוטפים ואנסים ערבי
מנורת המאור לר"י אבוהב הוא ספר אהוב על יהודי צנעא ובנותיה והם נוהגים 
לקרוא בו בבית הכנסת מדי שבת בשבתו. במנורת המאור כותב אבוהב: "וזמן 

 53הראוי לזיווג הוא הטוב כל מה שיוכל להקדים קודם שיתגבר עליו יצרו".
של ר"י אבוהב  שדבריו אלה על אףלמרות הדברים הברורים הכתובים כאן ו

תואמים היטב את המציאות התימנית, יהודי תימן לא נזקקו למקורות כתובים על 
מנת לעצב את ההיסטוריה שלהם. נישואין מוקדמים אלה משקפים מנהג עתיק 

 נסיבות היסטוריות. ל ידישהוכתב ע

 

 .71ראו חסידות, עמ'   49
 קה.–קרח, משכיל דורש, תל אביב תשכ"ד, עמ' קד 'ראו י  50
 .78; חסידות, עמ' 728תשובות הרמב"ם, ב, סימן תכז, עמ' בראו   51
 . 262, תימא ו )תשנ"ו(, עמ' "חיי האשה בתימן ומעמדה החברתי"ב גמליאלי, "נ  52
 .72ראו יצחק אבוהב, מנורת המאור, כלל שישי פרק ראשון; חסידות, עמ'   53
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זו גזרה  .סיבה אחרת לנישואי קטינים בקרב יהודי תימן היא גזרת היתומים
יתר שאת. אמונת היא נהגה בבתימן אך  ,ורטית בכל ארצות האסלאםנוהגת תא

ם נולד מוסלמי מטבעו, אלא שהוריו בעצם היותם בני דת המוסלמים היא שכל אד
שהסיטוהו מי הוריו, אחרת הסיטוהו אל דת שקר. אם התמזל מזלו של ילד יהודי, ו

 ,הטבעית דבק בדתוילשוב להסתפח ולההוא זוכה הרי  ,נפטרו ,"דרך האמת"מ
ה. אין ילאסלמם בכפי כדיקרי האסלאם. כך רדפו ערביי תימן בפועל אחר יתומים 

רך להרחיב דברים על ההלם הנפשי שילדים אלה חוו. על מנת להרחיקם וצ

אל מקומות מסתור ואף  יצרו יהודי תימן מנגנוני הברחה ,מחויות קורעות לב אלה
 ,יחידים מוקדמים וכמעט בכל גיל. מחוץ לתימן, אך המנגנון העיקרי היה נישואין

דאגו להשיא יתומים כמעט בכל גיל.  ,ח המשפחהוכפרנסי קהילות או מי מבאי כ
הדין היו מזדרזים להשיא יתומים, שכן הגזרה חלה רק על  קרובי משפחה או בתי

 55הגזרה.הפטורים מ 54ילדים רווקים, ואילו ילדים שנישאו דינם היה כמבוגרים
בעצמם את החתן  ההוריםבחרו ת חברתית קשה זו במציאושפלא ילא י

הגיעו עד כדי קיצוניות בנוהג אלה דברים  56המיועד מבלי לשאול את פי הילדה.
. עיקרו "אלמונאסלא"או  "אלבדל"או בשמותיו הנוספים  "אלסידאח ואלניבאל"

להחליף בין ילדיהם או  58או האחים הבוגרים 57של המנהג הוא כפיית ההורים

נשיא את בתי לבנך, ואת "הציע צד אחד למשנהו  לפיוו ,כי נישואיןרואחיהם לצ
 אראה לי כי נוהג זה הונאך  ,קשה לקבוע את מקור המנהג 59."בנך נשיא לבתי

בו נהג. שוהתפתח אולי כתוצאה ממסגרות כלכליות ייחודיות לאזור  ,עתיק יומין
כלה -הקטין ילדהח לבנו להבטיתמיד  אדם היה יכולו ,לנישואין אלה לא נקבע גיל

רות נישואי שה עוד קודם שזו בגרה. כבר הזכרנו לעיל כי בכל מסגילאולשאתה 
א לבית ואיש בבית הוריה עד שתתבגר ותהיה ראויה לבאשת -הבוסר ישבה הילדה

 

הוא שאמרנו שהנישואין מבגרים לא רק מן הבחינה הנפשית אלא אף מן הבחינה הדתית   54
 חוקית.

 .227–227 י' קאפח, ירושלים תשל"ח, עמ' למרי; הליכות תימן 66ראו נישואי קטן, עמ'   55
 .76ראו חסידות, עמ'   56
האיש מוכר את בתו, ואין האשה מוכרת את  [...] מה בין איש לאשה" :, חסוטה ג ,משנה  57

לאב זכות משפטית לקדש את  ."האשה מקדשת את בתה ןבתה. האיש מקדש את בתו, ואי
בתו הקטנה לכל מי שירצה מבלי לקבל את הסכמתה. הרמב"ם פסק: "האב מקדש את בתו 

נה גם שלא מדעתה, כל זמן שהיא קטנה או נערה רשותה בידו". תוקף הקידושין הוא קט
 יתא. ימדאור

 ב.ע"יבמות יג בבלי,   58
 נוהג הנוהג עד היום בקרב ערביי ארץ ישראל.  59
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אודות נוהג זה על בעלה. יש בנוהג זה אבק אכזריות וכל המידענים שסיפרו לי 
 ציינו תמיד את אכזריותה של השיטה.

אורח תכוף  אאדונה האמתי של תימן הוא הגשם ובן בריתו הרעב. הרעב הו   
לחסוך האכלת פה נוסף במשפחה השתדלו הורי  כדימוסלמית. והבתימן היהודית 

ניתן ולהעביר את האחריות אל בית בעלה על מנת ההילדה להשיאה מוקדם ככל 
 למנוע ממנה ומבית אביה חרפת רעב.

מכל ילדה מהר ערוך מתבגרת לאין  ,שהיה מנערה לאילדה ההופכת בין ליל

כלה שאינה -תה מלווה בפרקים קורעי לב. ילדהיהחתונה עצמה הי 60מערבית.
ח פיזי ובכלעתים ו ,ואינה חפצה בנישואין מובלת בעל כורחהמה קורה, מבינה 

 זקה בזרוען.ינות קפדניות שהחזיקו בה בחאל מתחת לחופה על ידי שושב 61ממש,
יה העלו במלוא חומרתה את בעיית ההתאמה ימוקדמים שנעשו בכפנישואין 

בני הזוג זה במסגרת כזו של נישואין יתאימו בין בני הזוג. וכי מי יתקע לידינו ש
היינו הקורא  62",אלמונגם"כאן בא לו פתרון אסטרולוגי עתיק יומין.  ?לזה

מדי גם אלמונבליל הקידוש יצא בכוכבים קבע בדרום תימן את שעת הקידוש. 
לראות אם כוכב צדק עלה.  כדיבו מתנהלת החתונה ש מקוםהחוצה מהפעם 

כלומר שעת נישואין טובה. זהו חלקו האחד  63",שעה טובה"היא ת הכוכב יעלי

האחר הוא התאמת שם הכלה לשם החתן. מתחת  ושל מהלך ההתאמה. חלק

 

האשה התימניה )נאמר, לפי שעה: העירונית( היא מן הטיפוסים התרבותיים ביותר "  60
שלמות פנימית, כלומר ביטחון, בלא יודעים כמעט, של  שפגשתי בימי חיי. אם תרבות היא

ההכרעה המוסרית והמשפט האסתיטי, הרי התימניה מתקרבת מאוד לאידיאל הזה. 
רוזנבליט המנוחה, המייסדת של בתי -שוחחתי על שאלות אלה הרבה עם הגב' הדסה קלורי

ערוך יותר במה , והיא הדגישה תמיד שאשה תימניה מבית טוב בטוחה לאין 'שני'המלאכה 
 –ד גויטיין, החינוך היהודי בארץ תימן "", ששהוא יפה ויאה מאשה אירופית מלומדת

  , ירושלים תשמ"ג.181חינוך יהודי מקורי, התימנים עמ' 
גם בספר "תרומת הדשן" של ר' ישראל איסרלין  ?האם החזקת נשים זו מקורה בהלכה  61

יה לקדש קטנה: "מי שמשיא בתו קטנה, ( נדונה הדרך הראו28-)אשכנז, ראשית המאה ה
היאך נוהגים: אם הוא מקבל בעצמו הקידושין תחת החופה, או אם די בכך שעומד אצלה 
ואומר לה לקבל קידושיה? יראה דשפיר שהקטנה בעצמה מקבלת קידושיה והאב יעמוד 

שם  (. וראותרומת הדשן, סימן ריג" )אצלה ויחזיק בידה לקבל הקידושין במצותו ובמאמרו
דעות נוספות של חכמים בסוגיה זו, המעידים על מידת האקטואליות שלה. ראו חסידות, 

של הכלה ילדה, בדיוק כמו בתימן, על מנת שלא תימלט מתחת  "ויחזיק בידה" :78עמ' 
 לחופה.

ימות החתונות במועדים יגם בשל העובדה שבמרבית המקרים באזורים מסוימים מתק  62
 קבועים.

 שגורה בפיות בני תימן. "מזל טוב"אין הברכה  למרבה הפלא  63
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שם  64,"כתב אלטב"לחופה ממש מחשב ומתאים אלמונגם שם לכלה מתוך 
נכפה עליה. אם אין  מה החדשלהתאים לשם החתן. ש אמורהחישוביו ומולה הע

הנישואין עולים יפה מובהל אלמונגם להחליף שוב את השם למתאים יותר. כך 
האחד שם לידה והשני שם חדש  :נושאות מרבית נשות דרום תימן שני שמות

  65. היוצא הוא שהנישואין הם חלק מתהליך תיקון.ומעודכן שהותאם לבעל
עניין זה של נישואי בוסר על מורכבותו החברתית וההלכתית הרבה הזקיק גט 

 מיוחד הקרוי גט מיאון. על תקנת המיאון כתב אורבאך:

מוסד מוכר בהלכה שאין לו שום מקור אחיזה במקרא הוא המיאון. על 
 מקורו אין אנו שומעים אולם במשנה הוא מופיע כעובדה ידועה ומקובלת

איזו היא קטנה שצריכה "י הבתים ורק אחר כך נאמר: נחלקו שנ [...]
. התפתחות זו מאשרת אף היא שעצם המיאון מקורו במנהג שנהג "למאן

 66.בימים שבהם רווחו נישואי קטנות
שגם בתקופות קדומות השיאו קטנות שמחו על עולה הסברו של אורבאך מ

ניין זה לא . גם בעמצב זהמעמדן החדש ועל כן הוצרכו לגט מיאון המיוחד ל
שכיחותם של שטרי מיאון בסידורי תימן בחמש מאות השנים  67חרגה תימן.

מציאות והוא האחרונות מצביע על מה שאנו יודעים מתוך חיי היהודים בתימן 

אין ספק שגם קודם לכן השיאו קטנות. מעתיקי תימן . של נישואי קטנות בתימן
אספנו שלושים " 68לצורך. ודיו שלא ,שהוא מצרך יקר בתימן ,לא יבזבזו נייר

 69כותב צומעי. "וששה שטרות גט מיאון בתכלאלי תימן

 

 הוא ספר הרפואות התימני שלפיו קראו עתידות גם באמצעות שימוש בכוכבים.  64
אך כדאי להעיר על בעיה נוספת הקשורה לעיתוי  ,אין זה המקום להביא את צורת החישוב  65

עניין  ,ריםהחתונה. מרבית החתונות בחוגריה שבדרום תימן נערכו במוצאי יום הכפו
. על חתונות שנערכו במוצאי תשעה באב ראו י ה בעיה חמורה של כלות שפרסו נידההמעל

 .87–24עמ'  (,תשכ"ב)ב –א, , ציון כז"נישואי בהלה במזרח אירופה"היילפרין, 
 .22–10א אורבאך, ההלכה מקורה והתפתחותה, יד לתלמוד, תשמ"ד, עמ' "א  66
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