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 רשימת פרסומים

 

 ספרים

א' גימאני, תמורות במורשת יהדות תימן בהשפעת השולחן ערוך וקבלת האר"י, הוצאת  .1

 . האילן, רמת גן תשס"-אוניברסיטת בר

, בית ההוצאה של'יד הרב נסים', יחיא בשירי ביא' גימאני )מהדיר(, חבצלת השרון לר .2

  ירושלים תשס"ח.

 .. )בדפוס(תימןמא' גימאני, כתּוּבות  .3

4. A. Gaimani, The Names of Yemenite Jewry – A Social and Cultural History, 

University Press of Maryland, 2017. (in press)  

 

 עריכה -ספרים 

הוצאת , א' גימאניו ג' בקון, ד' שפרבר , בעריכתמחקרים בתולדות יהודי אשכנז .5

 "ח. רמת גן תשס, אילן-אוניברסיטת בר

הוצאת  ,ש' רגבו א' גימאני, ר' ערוסי, בעריכת ומורשתהתימן  יהדותקרים במחתימן:  בני .6

  .תשע"ארמת גן אילן, -אוניברסיטת ברמרכז דהאן, 

ומרכז  , בעריכת י' טובי וא' גימאני, הוצאת מכון בן צביזהות ומורשת: חקר יהודי תימן .7

 .. )בדפוס(דהאן, ירושלים תשע"ו

 

 פרסומים בכתבי עת

כה )תשמ"ט(, -אילן כד-פעת פסקי הרמ"א בתימן", שנתון אוניברסיטת ברא' גימאני, "הש .8

 .39-31עמ' 

 )תשנ"ב(, עמ' 49 הלכתי של ר"י קארו לתימן", פעמים-א' גימאני, "חדירת מפעלו הספרותי .9

134-120.  

א' גימאני, "מקורות חדשים לפועלו של ר' שלום עראקי )אלאוצטא( בקהילות תימן במאה  .10

 . 144-134)תשנ"ג(, עמ'  55הי"ח", פעמים 

 . 53-39)תשנ"ה(, עמ'  64 א' גימאני, "השד"ר ר' דוד נחמיאס ומצות תימן", פעמים .11

12. A. Gaimani, “Rabbinic Emissaries and Their Contacts with Yemenite Jewry”, 

Hebrew Union College Annual 69 (1998), pp. 101-125.  
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 . 94-81סלימאן קארה", תימא ו )תשנ"ח(, עמ'  ביא' גימאני, "שטר הצוואה של ר .13

)תשנ"ח(,  6א' גימאני, "רב סעדיה בעולמם של בני תימן", בד"ד, כתב עת לענייני תורה ומדע  .14

 . 56-39עמ' 

א' גימאני, "תעודות חדשות למעמדו של הרב יחיא יצחק הלוי כמנהיג יהדות תימן", פעמים  .15

 .126-115)תשנ"ח(, עמ'  76

16. A. Gaimani, “Succession to the Rabbinate in Yemen”, AJS Review 24 (1999), 

pp. 301-323. 

17. A. Gaimani, “The Names of  Jewish Women in Yemen”, in A. Demsky (ed.), 

These Are The Names: Studies in Jewish Onomastics, Vol. 2 (Ramat-Gan: Bar-

Ilan University Press, 1999), pp. 41-62.  

18. A. Gaimani, ”The Rabbinical Court of Sa`da in Northern Yemen”, Jewish Law 

Association Studies X (2000), pp. 47-68. 

א' גימאני, "ההנהגה היהודית בצנעא עם חיסול גולת תימן", מקדם ומים ז )תש"ס(, עמ'  .19

216-185 . 

)תש"ס(,  10א' גימאני, "הארבה במשכנות בני תימן", בד"ד, כתב עת לענייני תורה ומדע  .20

 .37-17עמ' 

 ס"א(, עמ'תש-"ס)תש כא-דין צעדה לבית דין צנעא", דיני ישראל כ א' גימאני, "בין בית .21

328-285. 

 .126-113בן גד הכהן", תימא ז )תשס"א(, עמ' ר' א' גימאני, "הסופר פינחס  .22

עמ'  (,דתימן להלכה ולמעשה", ממזרח וממערב ז )תשס" רב בניא' גימאני, "הייבום בק .23

115-85. 

 .160-141(, עמ' 2001א' גימאני, "הרב יחיא נחום ועלייתו לארץ", הציונות, מאסף כג ) .24

25. A. Gaimani, “The Messianism of Shukr Kuhayl II: Two New Letters,” Jewish 

Quarterly Review 92 (2002) pp. 347-358. 

26. A. Gaimani, “Family Names and Appelations Among Yemenite Jews”, in A. 

Demsky et al. (eds.) These Are The Names: Studies in Jewish Onomastics, Vol. 

3, (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press,  2002), pp. 21-58. 
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27. A. Gaimani, ”Between the Aden and Sana Rabbinical Courts: On a Nineteenth 

Century Inheritance Dispute”, Jewish Law Association Studies XIV (2004), pp. 

75-109. 

28. A. Gaimani, “The Orphans Decree in Yemen: Two New Episodes”, Middle 

Eastern Studies  40 (2004), pp. 171-184. 

 .449-441עד )תשס"ה(, עמ' תקנה קדומה לצניעות נשים בצנעא", תרביץ א' גימאני, " .29

)תשס"ה(, עמ'  103 ", פעמים(מהרי"ץ) רבי יחיא צאלח שלהשלם א' גימאני, "שטר הצוואה  .30

145-129 . 

31. A. Gaimani, “Marriage and Divorce Customs in Yemen and Eretz Yisrael”, 

Nashim 11 (2006), pp. 43-83.  

כנישתא, מחקרים על בית הכנסת ועולמו על בתי כנסת שבצנעא",  -א' גימאני, "'מגיד צדק'  .32

 .צד-)תשס"ז(, עמ' עט 3

'וארץ ישראל טובה ורחבה' מכתבים משעריים )רחובות( לתימן במאורעות א' גימאני, " .33

 .202-183)תשס"ז(, עמ'  י תימאט", תרצ"ו/

34. A. Gaimani, “Rabbi Yitshak Alfasi in the Literature of Yemenite Jews”, Jewish 

Law Association Studies XVII (2007), pp. 139-156.  

ח )תשס"ח(,  קהילת ֹגיל וקשריה עם צנעא", ממזרח וממערבמרכז ופריפריה: א' גימאני, " .35

 . 257-219עמ' 

36. A. Gaimani, “The Chair of Eliyahu in the Circumcision Ceremony in Oriental 

Jewish Communities”, ARAM 20 (2008), pp. 77-94. 

37. A. Gaimani, “Rabbi Yihye Yitzhak Halevi and His Ties With the Imam Yahya”, 

Middle Eastern Studies 46 (2010), pp. 235-250. 

38. A. Gaimani, “The Messianism of Shukr Kuhayl II: A Bundle of New Letters”, 

Hebrew Union College Annual 81 (2010), pp. 127-169. 

כנישתא, מחקרים ", בית כנסת חג'אג'י שבצנעא והנהגתו של הרב מאיר צוביריא' גימאני, " .39

 קלו. -)תש"ע(, עמ' קיג 4על בית הכנסת ועולמו 

 . 98-92 (, עמ'ע"א)תש יא", תימא (1607תקנה קדומה מתימן משנת שס"ז )א' גימאני, " .40
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41. A. Gaimani, “The Courts of the Gentiles in Yemen: A Case from the 

Community of Damar”, JUDAICA - Beiträge zum Verstehen des Judentums 

68/4 (2012), pp. 325-342. 

42. A. Gaimani, “Non-Jewish Courts in Yemen: The Story of Rural Community 

Matchmaking”, JUDAICA - Beiträge zum Verstehen des Judentums 69/1 

(2013), pp. 34-47. 

(", ציון עח 1905"'דופי הזמן' לר' סעיד בן מוסא על מאורעות שנת תרס"ה ) א' גימאני, .43

 . 254-237)תשע"ג(, עמ' 

44. A. Gaimani, “Letters of Charity from Yemen”, Hebrew Studies 64 (2013), pp. 

167-202. 

45. A. Gaimani, “The Messianic Story of Shukr Kuhayl as Revealed by a New 

Document”, Hebrew Union College Annual 84-85 (2013-2014), pp. 147-172. 

46. A. Gaimani, “The Grave of Rabbi Shalom Shabazi in Yemen”, JUDAICA - 

Beiträge zum Verstehen des Judentums, 70/4 (2014), pp. 345-364. 

 . 163-135)תשע"ד(, עמ'  "הנדוניה ופירעונה בקהילות תימן", אוקימתא ב א' גימאני, .47

)תשע"ה(,  140-139", פעמים 18-"כתבי מינוי לקופת ההקדש בצנעא במאה הא' גימאני,  .48

 .308-285עמ' 

מימי פינחס בן גד הכהן רבי העתקת 'רכב אלהים' לרבי יצחק ונה: כתב יד "א' גימאני,  .49

 .50-42", תימא יג )תשע"ה(, עמ' (1680ע )ז  ו  מ  גלות 

50. A. Gaimani, “Visiting Graves of Ẓaddiqim in Yemen”, Review of Rabbinic 

Judaism 18 (2015), pp. 281-300. 

 עט.-, עמ' לח(תשע"ו) סיני קנ, "הייבום בעדת בני תימן"א' גימאני,  .51

52. A. Gaimani, “Rabbi Yosef ben Saliḥ’s Moral Rebuke Concerning the Events of 

1724 in Yemen”, Hebrew Studies 57 (2016), pp. 157-175. 

 עמ'[. 33]= (התקבל לפרסום) .א' גימאני, "'זה ינחמנו'" לר' אברהם ערוסי", אסופות .53

)התקבל  .", עלי ספרלר' שלום מנצורה: חיבור לא ידוע חכמה ותבונה"שו"ת א' גימאני,  .54

 עמ'[. 56] לפרסום(
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י לעיקרי ההגדה : תרגום ערבמנחם בן דוד לרבי "תפסיר להגדה של פסח א' גימאני, .55

)התקבל לפרסום(  .Jewish Studies – Internet Journalבתוספת פירושים ומדרשים", 

 עמ'[. 21]=

כנישתא, מחקרים ", הזכויות על מקומות הישיבה בבית כנסת אלשיך שבצנעאא' גימאני, " .56

 עמ'[. 34)תשע"ו(. )התקבל לפרסום( ]= 6על בית הכנסת ועולמו, 

 27בן דוד, אב בית דין בקהילת צעדה", תימא. )התקבל לפרסום( ]= "הרב מנחםא' גימאני,  .57

 עמ'[.

 

 בספרים פרקים

של האישה  עולמה –א' גימאני, "שטר הכתובה של אחות מהרי"ץ", בתוך: בת תימן  .58

 .74-65היהודייה בתימן )בעריכת ש' סרי(, תל אביב תשנ"ד, עמ' 

הי"ח בקרב חכמי תימן", מבועי ויכוח במאה  –א' גימאני, "השולחן ערוך לר"י קארו  .59

הלוי(, תל אביב -מחקרים במורשת יהדות תימן ובתרבותם )בעריכת י' דחוח –אפיקים 

 . 254-237תשנ"ו, עמ' 

מחקר שמות על פי שטרי כתובה", ואלה שמות  –א' גימאני, "שמות פרטיים בקהילות תימן  .60

א, ף וי' תבורי(, מחקרים באוצר השמות היהודיים )בעריכת א' דמסקי, י"א ריי –

 .סא-אילן, תשנ"ז, עמ' מט-אוניברסיטת בר

יחיא בשירי", מחקרים ביהדות תימן, דברי הקונגרס  ביא' גימאני, "חבצלת השרון לר .61

חיפה, ישראל תשנ"ט,  -הבינלאומי השני )בעריכת י' טובי וא' יצחק(, פרינסטון, ניו ג'רסי 

 נ. -עמ' מא

א' גימאני, "שופר ותקיעות כמנהג בני תימן", מחקרים בלשון העברית ובמדעי היהדות  .62

 . 35-23)בעריכת א' בן דוד וי' גלוסקא(, ירושלים תשס"א, עמ' 

עליית משפחת ישראל צובירי", ציון וציונות בקרב יהודי ספרד  -א' גימאני, "מצנעא לציון  .63

ל משגב ירושלים, האוניברסיטה העברית והמזרח, מדברי הקונגרס הבינלאומי החמישי ש

-364רוקם, ח' סעדון וא' שילוח(, ירושלים תשס"ב, עמ' -בירושלים, )בעריכת ז' הרוי, ג' חזן

341 . 

א' גימאני, "הנהגת הקהילה", בתוך: ח' סעדון )עורך(, קהילות ישראל במזרח במאות  .64

 .57-50 עשרה והעשרים: תימן, מכון בן צבי, ירושלים תשס"ב, עמ'-התשע

התחדשות ליח", אתשובותיו של ר' יוסף אלמ פיא' גימאני, "פנים אחדות בחיי הקהילה ל .65

ביהדות צפון אפריקה )בעריכת א' חזן ומ' ותהליכי תרבות הנהגה , צירהי –ומסורת 

 .63-47עמ' , התשס"ירושלים אורפלי(, 
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מחקרים במורשת יהודי קובץ  –, עטרת יצחק רופי"'ג' א' גימאני, "'קורות הזמן' לר' מחפוץ .66

 .108-91נתניה תשס"ד, עמ'  ,תימן, )בעריכת י' טובי(

, הליכות קדם במשכנות תימן, א' גימאני, "תשובות חכמי תימן לשאלות הרב קוק" .67

  .53-37עמ'  ,ס"ו(, תל אביב תשוי' קיסר )בעריכת ש' סרי

ב ֻעזיאל ובני זמנו, הרא' גימאני, "לפועלו של הרב שלום יצחק הלוי ויחסו למנהגי תימן",  .68

  .64-28ירושלים תשס"ט, עמ' (, צ' זוהר)בעריכת 

 בני ",של הנשיא הרב אברהם אלשיך ירושההת שטר הצוואה ושטר חלוקא' גימאני, " .69

הוצאת , )בעריכת א' גימאני, ר' ערוסי, ש' רגב(, מחקרים ביהדות תימן ומורשתהתימן: 

  .77-49 עמ' ,, תשע"אאילן-אוניברסיטת ברמרכז דהאן, 

לא יסור שבט מיהודה: ", הנהגת הקהילות בתימן ובעיית העניים בעת החדשהא' גימאני, " .70

הנהגה, רבנות וקהילה בתולדות ישראל, מחקרים מוגשים לפרופ' שמעון שוורצפוקס, 

 . 176-157בעריכת י' הקר וי' הראל, מוסד ביאליק, ירושלים תשע"א, עמ' 

", פאס 18-ות פאס ומכנאס לאור ספרות השו"ת במאה הייבום וחליצה בקהילא' גימאני, " .71

אלף שנות יצירה, בעריכת מ' בר אשר, ש' שרביט ומ' עמאר, הוצאת  –וערים אחרות במרוקו 

 . 316-301אילן, רמת גן תשע"ג, עמ' -אוניברסיטת בר

, בעריכת י' זהות ומורשת: חקר יהודי תימןפיוטים חדשים לרבי שלום שבזי", א' גימאני, " .72

 עמ'[. 21טובי וא' גימאני, הוצאת מכון בן צבי ומרכז דהאן. )התקבל לפרסום( ]=

תשובת הרב יחיא קאפח בעניין דקדוקי שמות בגט", ספר זיכרון לפרופ' מאיר א' גימאני, " .73

 עמ'[. 11בניהו, בעריכת מ' עסיס. )התקבל לפרסום( ]=

 

 ביקורת ספרים

על הספר במעגלות תימן לפרופ' י'  –ן א' גימאני, "קובץ מחקרים בתרבות יהודי תימ .74

 .159-158)תשמ"ח(, עמ'  36רצהבי", פעמים 

 .68-67א' גימאני, "הרב שלמה בן סעדיה וחיבורו 'בית תפילה'", אפיקים ק )תשנ"ג(, עמ'  .75

 

 מאמרים בכתבי עת ובבמות אחרות המקובלות במקצוע

 .20-18תשמ"ח(, עמ' א' גימאני, "הרמב"ם ור"י קארו תקופתם ומפעלם", אפיקים צ ) .76

א' גימאני, "ייחוד השפעת ה'י"ד החזקה' לרמב"ם על יהדות תימן", אפיקים צא )תשמ"ח(,  .77

 .30-28עמ' 
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, אפיקים צב "א' גימאני, "הייחוד שבהשפעת ה'שולחן ערוך' לר"י קארו על יהדות תימן .78

 .24-22)תשמ"ט(, עמ' 

 .50-52צג )תשמ"ט(, עמ'  א' גימאני, "הרמב"ם ור"י קארו חזון ומציאות", אפיקים .79

 .17-13)תשמ"ט(, עמ'  11א' גימאני, "על כוח השימור של יהודי תימן", תהודה  .80

ב )תשמ"ט(, עמ' -א' גימאני, "ספר ה'שולחן ערוך' לר' יוסף קארו", בשדה חמ"ד, שנה לב, א .81

48-46. 

תש"ן(, י )-א' גימאני, "קנאת ר' יהודה אלחריזי לשפה העברית", בשדה חמ"ד, שנה לג, ט .82

 .86-83עמ' 

קורות ומקורות  –א' גימאני, "השפעת תורתם של מגורשי ספרד בתימן", גירוש ספרד  .83

)בעריכת צ' שינובר וי' גולדברג(, ספר נושא השנה של משרד החינוך והתרבות, נחלים 

 .280-275תשנ"ב, עמ' 

בשבח ארץ  ממשנתו של ר' זכריה אלֹצאהרי: א' גימאני, "מזמרת הארץ מעט צרי ומעט דבש .84

 .150-144ישראל", ספר זכר אבישלום )בעריכת י' אקוקה(, בני ברק תשנ"ב, עמ' 

)תשנ"ג(,  13א' גימאני, "מדרש 'כסא דוד' המיוחס לר' דוד הנגיד נכד הרמב"ם", תהודה  .85

 .37-32עמ' 

)תשנ"ד(,  14א' גימאני, "העתקה קדומה מתימן לספר מורה הנבוכים לרמב"ם", תהודה  .86

 .20-15עמ' 

 .159-152)תשנ"ד(, עמ'  7א' גימאני, "מדרש הגדול לר' דוד עדני", מחניים  .87

 .75-72)תשנ"ז(, עמ'  17(", תהודה 1828א' גימאני, "פסח בצנעא בשנת הרעב תקפ"ח ) .88

 .18-11)תשנ"ח(, עמ'  18א' גימאני, "ברכות מתימן למדינת ישראל בקומה", תהודה  .89

)תשנ"ט(, עמ'  19לה עילית ויקיר העיר", תהודה א' גימאני, "הרב רצון דוד: רבה של עפו .90

120-113. 

 .84-80תשס"א(, עמ' -)תש"ס 21-20א' גימאני, "ברכת רב תימני לאימאם יחיא", תהודה  .91

 22, תהודה "מתנעם לאשקלון: הרב שלום אבהר רב הקהילה ויקיר העיר"א' גימאני,  .92

 .33-29)תשס"ב(, עמ' 

 –מכתם ליונה בהם בן תימן וקיבל יסוריו באהבה", א' גימאני, "תריסר נסיונות שנתנסה  .93

ובסוגיות חברתיות וחינוכיות )בעריכת י' דחוח הלוי(, תל  יהודי תימןמחקרים בתרבות 

  .461-451אביב תשס"ד, עמ' 
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 –קווים לדמותו של מורנו ורבנו הרב שלמה )סלימאן( נגאר זצ"ל", מורה דרך א' גימאני, " .94

רמת השרון  ב"ש צדוק(,)בעריכת למה )סלימאן( נגר זצ"ל, ספר זכרון לדמותו של הרב ש

  .21-12עמ'  ,תשס"ו

(, תשס"ו-ד)תשס" 23, תהודה "על כתיב ירושלים באיגרתו של הרב שלום שמן"א' גימאני,  .95

 .39-32 עמ'

(, ז)תשס" 24, תהודה "רב ותלמידו: הרב יחיא קשמה והרב יוסף גימאני זצ"ל"א' גימאני,  .96

 .99-92 עמ'

 25, תהודה פרשת אישות והצעות לפתרונה" –"בין חכמי תימן לחכמי טבריה מאני, א' גי .97

 .42-36 (, עמ'ח)תשס"

ספר  –"סמכותו של הרב יחיא יצחק הלוי בקהילת אלצ'אהרה", איש ימיני א' גימאני,  .98

 הזכרון לרבינו יחיא יצחק הלוי זצוק"ל, בעריכת הרב אבירן יצחק הלוי, ג, בני ברק תשע"א,

 .שעג-השמ עמ'

 .55-47 (, עמ'"ע)תש 26, תהודה "השאלת ספרי תורה מצנעא לארץ ישראל"א' גימאני,  .99

 28, תהודה "סמכותו של הרב יחיא יצחק הלוי בקהילות תימן"א' גימאני,  .100

 .24-15 (, עמ'ע"ב)תש

 28, תהודה קווים לדמותה" –( 1992-1937תשנ"ב / -"שרה דומב ז"ל )תרצ"זא' גימאני,  .101

 .140-137 (, עמ'ע"ב)תש

א' גימאני, "מצנעא לציון: נגיעות היסטוריות במכתב של הרב עמרם קורח", אפיקים  .102

 .115-113 (, עמ'ע"ג)תש קלט-קלח

חשוון תרצ"ו  – עמר ם של בני משפחתמכתב"מצפון תימן לעבודה במושבות: א' גימאני,  .103

 . 52-39 (, עמ'ע"ג)תש 29, תהודה ("1935)

מכתבים מהרב יוסף קאפח והרב יוסף קורח לפרופ' יהודה  "מצנעא לתל אביב:א' גימאני,  .104

 . 52-25, עמ' (ע"ד)תשח  מסורה ליוסף, רצהבי"

 (, עמ'ע"ד)תש 30, תהודה קאפח" שלושה פסקים בתשובה אחת של הרב יחיא"א' גימאני,  .105

92-83 . 

ג  דברי חפץ, "שלוש תשובות מהרב אברהם צאלח ובית דינו לחכמי צעדה"א' גימאני,  .106

 כב.-יז (, עמ'"הע)תש

-127, עמ' (תשע"ו-ע"ה)תש 31, תהודה ירי משוררים על רבי שלום שבזי"ש"א' גימאני,  .107

136. 

  


