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 מעשה הגדולים

 

 

המתמיד
 הצדיק רבי סאלם ב"ר עואץ' זכריה זצ"ל 

סאלם זכריה זצ"ל, נודע בהתמדתו המיוחדת בתוה"ק, והיה ממש בחינת "לא פסיק  הג"ר
פומיה מגירסא". כל רגע ורגע מחייו, היה מנוצל ללימוד התורה. בני משפחתו אינם זוכרים את 

 דמות אביהם כאשר הוא נמצא ללא ספר. 

סאלם נולד בתימן בעיר ביד'א, והיה בן אחיו של הג"ר  מארי
ארי סאלם למד תורה מדודו "ל, אב"ד ביד'א. מסאלם זכריה זצ

האב"ד, וכן מרבני העיר הג"ר מתנה זכריה זצ"ל, והג"ר סאלם זכריה 
 , והוסמך על ידם להוראה. (מח"ס שו"ת הרש"ז)זצ"ל 

זכריה, היתה משפחת רבנים בתימן דור אחר דור. מכל  משפחת
ארבעת אחיו, הועד מארי סאלם להיות ממשיך המשפחה ברבנות, 
ולפיכך לא התעסק הוא בשום מלאכה, אלא הקדיש את כל חייו 
ללימוד התורה ועיונה. כמו"כ היה בקשרי לימוד עם הג"ר יחיא 

עם הג"ר יחיא  זכריה זצ"ל, מרבני עדן, שגר בסוף ימו בת"א, וכן
 עואץ' זכריה מזקני רבני העדה ברמת השרון. 

י סאלם לפרוש מחיי העולם למלא את ייעודו בחיים באופן המושלם, החליט מאר ברצותו
הזה ומחברת בני אדם, ולשבת במערה מחוץ לביתו ולעירו, ושם לשקוד על התורה יומם ולילה. 

עד גיל כ"ב שנה, בשנה בה עלו הוא ואשתו  הנהגה  מופלאה זו נהג במשך כשש שנים, מגיל ט"ז
לא"י. לולי העלייה, יתכן כי היה ממשיך במנהגו זה זמן רב... את האוכל היו מביאים לו למערה 
אשתו ודודתו, שהיו רבות ביניהם מי תזכה לשמש את הצדיק המתמיד המקדיש את כל חייו 

 לעמל התורה. 

קים את ביתו מתחילה במושב אחיעזר, בה תש"ח עלה לארץ ישראל עם נו"ב תחי', וה בשנת
דרו רבים מיושבי עירו ביד'א, ובראשם דודו האב"ד. בשנים הראשונות, ביצעו מחבלי הפדאיון 
פיגוע אכזרי בישוב כפר חב"ד, בו נהרגו תלמידים עם רבם. באותו יום, הלכו המחבלים למושב 

ודו, בנו של האב"ד. בעל הבית הצליח אחיעזר הקרוב, וזרקו רימון יד לביתו של מוסא זכריה, בן ד
לזרוק את הרימון מהחלון, אך ידו נפגעה, ובתו נהייתה חרשת אילמת מאירוע זה. מארי סאלם 

 ראה אז כי השהות באחיעזר היא בחזקת סכנה, ועבר לגור ברמת השרון. 

זו המשיך מארי סאלם לשקוד על דלתות התורה, כאשר נוות ביתו לוקחת על עצמה  בעיר
 עול פרנסת הבית, ומאפשרת בכך לבעלה להמשיך לנהוג בפרישותו מכל עניני העולם.  את

 ל"סאלם זכריה זצר "גה



 

 
 רל

 מעשה הגדולים

גדלו בניו, פנו השלטונות אל התושבים, וחפצו  כאשר
לקחת אותם למוסדות החינוך הממלכתי. כאשר באו 
למארי סאלם, והבין הוא שאין הם מתכוונים ללמד את 

ם. בניו תורה בלבד, מיד סירב להפקיד את בניו ידיה
איימו עליו ואמרו לו: אם לא תרשום את בניך לחינוך 
שלנו, לא תקבל תלושים לקצבאות המזון, ולא נסדר לך 
עבודה... פנה אליהם מארי סאלם בכעס ואמר: "וכי 
חושבים אתם שאתם המפרנסים? יתברך הוא בלבד 

בביתי, והוא המפרנס, בו אני בוטח. אני ילמד את בני 
בית". וכך גרשם בכעס מביתו, ישלח לי את מזוני עד ל

וישב ולמד שנים רבות את בניו בביתו, והשי"ת דאג כי לא 
 יהא צדיק נעזב.   

של מארי סאלם היתה אפופה קדושה וטהרה. בכל יום היה הולך הוא למקווה, ועל  הנהגתו
מיטתו לא היה מרשה לאף אחת מקרובותיו, ואפילו לבנותיו, לשבת. שנים רבות היה נוהג הוא 
לצום בכל שבוע בימי שני וחמישי, כאשר התגלה ממש בסוף ימיו. כל אכילתו היתה כשל מלאך, 

 ום גופו בלבד. מעט לחם עם טיבול, לקי

ארוכות בחייו נהג הוא בתענית דיבור, ולא הוציא מפיו דבר מלבד דברי תורה. כאשר  תקופות
נצרך הוא לקרוא לאשתו, היה הוא מכה בשולחן, ואשתו היתה שומעת גם את היתה בסוף הבית, 

 והיתה מבינה מרמזיו מה הוא צריך. 

אשר קרב זמן השינה, והוא עודנו יושב לא עלה על מיטתו לישון. הנהגתו היתה כי כ מעולם
על מיטתו ולומד, הכינה לו אשתו שמיכות במיטה עד לגובה השולחן, ואז היה נשען על הכריות 
וממשיך ללמוד. כאשר התעייף, נפל ראשו על הכרית הסמוכה וכך נרדם. גם כאשר נרדם, מעולם 

הפלורוסנט שהיה דלוק בלילה  לא לקחו בני ביתו את הספר מידו, והספר נשאר פתוח לפניו. גם
על ספרו, נשאר דלוק על הלילה. שינתו היתה כ"כ מעטה, עד כי כל הוזזת ספר היתה יכולה 

 להעירו משנתו, לכן העדיפו בני הבית להשאירו כך כל הלילה.          

הימים הגיע בניו מן הישיבה, ובהיותו רעב, ניגש למטבח להכין לו דבר מה לאכול. הוא  באחד
קח סכין וירקות והחל לחתוך לעצמו סלט. לפתע הרגיש מכה בגבו. הוא הסתובב, וראה את ל

אביו מביט בו וגוער: בכדי לאכול ירקות, אפשר לאכול אותם חתוכות מעט, למה לך להכין סלט, 
 חבל על הזמן הזה, בזמן שאתה חותך היית יושב ללמוד... 

, ועבר לגור (ב מחלוקת שהיתה שםעק)שנותיו האחרונות עקר מרמת השרון  בשלושים
בבני ברק, שם המשיך להקדיש ולמלא את חייו בתורה ועבודת ה'. היה לו סדר לימוד מהבוקר 
עד הערב, בו עבר על ספרים רבים. מידי פעם היה כותב מזוזות ודברי קודש, וכיון שהיה בבחינת 

ירע מקרה שמכר פעם "לא מכיר צורתא דזוזא", היה אומר למבקש: תתן כמה שאתה רוצה. א
 ספר תורה שלם באלף דולר בלבד... 

 ילדים בלימוד תורה אצל המארי



 

 
 רלא

 מעשה הגדולים

ה' הדבוק בבוראו, זכה לראות בחוש לא פעם את הנהגת שינוי הטבע לעבדי ה' ויראיו.  כעבד
, נחתך הוא ביום שבת קדש באוזנו, ודם רב זב ממנו. מכיון שאיבד דם, נשקפה 4כאשר היה בנו בן 

רק חיכו לבואו של האב. כאשר הגיע אביו מארי סכנה לחייו ובקשו להבהילו לבית החולים, 
סאלם, ושמע שברצונם לקחת את בנו לבית החולים תוך חילול שבת, סירב מיד. כאשר אמרו לו 
שדם רב זב מהאוזן, החליט הוא כי על הפצע הפתוח ירססו לא פחות ולא יותר ספריי "פליט" 

רו: והלא הספריי זה רעל, ויגרום לזיהום נגד חרקים, וזה יעזור לעצור את הדם. בני ביתו זעקו ואמ
וכו'.. מארי סאלם ענה להם ואמר: מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק. לא התרופה 
מרפאת אלא ה' יתברך, והוא שיתן כח בספריי ליבש את הדם, ובלבד שלא נחלל את השבת. והנה 

ם מייד לכאבים וייסורים למרבה הפלא, התרסיס שהיה אמור עפ"י דרך הטבע בטווח הקצר לגרו
גדולים לבן הפצוע, ובטווח הארוך לגרום לזיהום המקום ע"י הכנסת חומר כימי לתוך חתך פתוח 

 בגוף, גרם לסגירת החתך מהאוזן, כאילו היה בו חומר המייבש פצעים. 

בניו חינך לתורה, והיה מלמד אותם בעצמו. את סדר היום הם התחילו בארבע בבוקר,  את
קמים עם אביהם, והולכים עמו להתפלל תפילת שחרית, החל מהתיקון, מילה במילה. כאשר היו 

אם אחד מהילדים היה צריך ללכת לבית הכסא, היה האב לוקח את ידו, עושה סימון בשולחן 
ברוק בפיו, והבן היה יודע כי ניתנה לו הרשות ללכת להיכן שצריך, אך רק עד זמן זה שיתייבש 

 מעבר לזמן זה.  הרוק מע"ג השולחן, לא

מכן היו באים ויושבים ללמוד עמו, עד שהיה מגיע הזמן ללכת לבית הספר. כאשר  לאחר
חזרו מבית הספר, היו מיד מגיעים ויושבים ללמוד עם אבא. כך היה ביום חול, וכך בשבת. היה 
בבית שולחן ארוך, שהשמש היתה השעון בו. כאשר היתה השמש מגיעה לשלב מסוים בשולחן, 

ו עוברים מהמקרא לנביא, וכאשר היתה מגיעה לשלב נוסף, היו עוברים ללימוד רש"י. הבנות הי
היו יושבות סביב השולחן ומביטות בבנים הלומדים, ואם היה צריך דבר מסוים היו מביאות מיד, 
ובלבד שלא יקומו הילדים מלימודם. אם התעייף האב ונתנמנם, היה זה אות לילדים כי יכולים 

מהשולחן וללכת לשחק עם בני גילם. אך זמן משחק זה לא ארך זמן רב, כי מיד כאשר  הם לקום
התעורר האב, נזעקו הילדים ע"י אימם להפסיק מיד ממשחקם, לחזור לביתם, ולהמשיך עם האב 

 בלימודם המשותף.        

ת מספר, כי כאשר גדל ונכנס לישיבה, היה אביו מגיע מידי שבוע לבקרו. מלבד אמיר בנו
שלום, היה מדבר האב עם בנו ברכות דברי מוסר ועידוד במעלת לימוד התורה, ואף היה משאיר 
לו פתקים, בהם כתובים ציטטות מדברי חז"ל על מעלת לימוד התורה, כדי להכניס בלב בנו 

 אהבה ללימוד.   

י לא היו נראים בביתו כלל. הוא לא היה יכול להבין שניתן ללמוד דבר חוץ מדבר משחקים
תורה, וניתן לעשות דבר נוסף חוץ מללמוד. אם היה נתקל הוא במשחק בביתו, היה הוא מיד 
משמידו. באחד הימים, מצא הוא את בנו מעיין בספר הסטוריה. מאחר ולא ידע כי זה הוא חומר 
הלימוד בבית הספר, וסבר כי בבית הספר מלמדים רק תורה, ראה בכך סטייה מדרך חינוכו. מיד 

, קרא ואמר: ארור המן.. וקרע את הספר לגזרים, כדי שלא יקראו בניו דבר מלבד דברי לקח סכין
 תורה. 



 

 
 רלב

 מעשה הגדולים

מספר, כי בתקופת לימודו בישיבה קטנה גדלו לו פצעים בידיו, וכמה שדרש ברופאים  בנו
מומחים וידועי שם, לא מצאו ההללו מזור ותרופה לפצעיו. לאחר התיעצות, החליטו האב ובנו 

שראל אבוחצירא זצ"ל, הבבא סאלי. כאשר הגיעו, היה זה אחה"צ, כאשר כבר ללכת להג"ר י
נגמרה קבלת הקהל. בעודם עומדים אובדי עצות, והנה יצאה הרבנית ואמרה, כי הבבא סאלי 
מבקש מהם להכנס, ואמר לה כי צדיק גדול נמצא בחוץ. כאשר נכנסו אליו, ראה הוא את 

ואמר: תשתה מבקבוק זה עד יום שני, והפצעים יעלמו. מצוקתם, בירך על בקבוק מים, פנה לבן 
לאחר מכן יצא הבן, ונשארו מארי סאלם והבבא סאלי והסתודדו זה עם זה כמחצית השעה. היה 
זה יום חמישי. מספר הבן כי המשיך לשתות מהבקבוק עד יום ראשון, ועדין לא ראה שום שינוי 

פצעים כלא היו באופן מיידי, והיה הדבר בידיו. כאשר המשיך גם ביום שני לשתות, נעלמו ה
 לשיחת היום בכל הישיבה.

שנים לאחר מכן, הגיע לבית המשפחה שליח, ובידו ספר תורה. השליח אמר כי נשלח  כחמש
מהבבא סאלי למארי סאלם, מכיון שהבבא סאלי ציווה כי את הספר תורה שלו לא יגיה אדם אחר 

חד מלבד מארי סאלם לא יגע בספר ולא יציץ בו. מלבד מארי סאלם, ולכן מבקש הוא כי אף א
בני המשפחה לא הבינו כיצד נשמר הקשר בין הצדיקים מאותה פעם אחת ויחידה בה נפגשו 
לחצי שעה, וכיצד ידע השליח את כתובתם. גם הגה"צ רבי מרדכי שרעבי זצ"ל, העיד על מארי 

 סאלם: "הוא מרגלית גדולה".   

ם. ביום ששי, היתה הפעם היחידה בה נכנס למטבח כדי השבת היה מקבל מאוד מוקד את
לעזור לאשתו להכין צרכי שבת, גם כדי לעשות את מצוות ההכנה בגופו, וגם כדי שתזדרז לקבל 
שבת מבעוד יום. גם כאשר נכנס למטבח, נכנס הוא עם ספר פתוח, ורק כאשר נצרך לפעול בידיו, 

 אשתו במטבח. סגר את הספר ונתנו תחת בית שחיו, וכך עזר ל

הסוכות היה מנשק הוא את ארבעת המינים בכל יום כמה פעמים, לפניי שהלכו לבית  בחג
הכנסת, וכן כשחזרו ממנו. מהסוכה לא היה יוצא בשום אופן. רק אם היה נצרך לבית הכסאף או 
להבדיל, כאשר הלך לבית הכנסת להתפלל. את כל שאר הפעולות כנטילת ידים וכו', היו מביאים 

 ימם בה.   לו לסוכה והיה מקי

שנה הכין מצות עם בני ביתו, ואת מצות ליל הסדר הכין בערב פסח אחר חצות. בעת  בכל
העשייה, היו אומרים כולם את ההלל בניגון מיוחד הידוע ליוצאי ביד'א, ובקירוי, כאשר אחד מהם 
אומר את תיבות ההלל, וכולם עונים אחריו "הללויה", כך היו חוזרים על ההלל כמה פעמים עד 

כל מצה שהיתה יוצאת מהתנור רותחת, היה מארי סאלם מנשקה בחרדת קודש,  סיום האפייה.
 ונותן גם לבניו לנשקה, ומכניסה לתוך מפה מיוחדת. 

יום היה עושה תיקון חצות, והיה נראה כאילו כעת זו הפעם הראשונה עושה תיקון  בכל
הוא ראוה לפניו את  חצות. בכיו היה בכי קורע לב, כאילו מתו מוטל לפניו ממש, וכאילו עכשיו

חורבן הבית. פעמים בודדות בחייו הלך לכותל המערבי. הנהגתו היתה, כי רק כאשר היה נכנס 
לשער האשפות, היה מיד קורע את בגדיו, ומתחיל בבכי קורע לב, הולך לכותל ובוכה. היה לוקח 

 לו חצי שעה להירגע מבכיו בכותל, עד שהיה מתחיל להתפלל.



 

 
 רלג

 מעשה הגדולים

ממחלה בלבלב. והיה מוכן להיות מטופל רק בבתי החולים מעייני  האחרונה, סבל בשנתו
הישועה בב"ב, ולנייאדו בנתניה, הפועלים ומנוהלים ע"י יראי ה'. באחד הימים, קבעו לו תור אצל 
רופא מומחה למחלתו בת"א. כאשר באו והודיעו לו, סירב ללכת, ולהיכנס לעיר ת"א מחמת 

יו כי חייו בסכנה, ענה הוא בשלוות נפש: ה' יתברך הוא מצבה הרוחני הירוד. כאשר טענו לפנ
 שנתן לי את המחלה, ובידיו אני נתון, והוא יחליט מתי והאם לקחתה ממני. 

השיב מארי סאלם את נשמתו ליוצרה, במעמד מנין ת"ח.  ה"תשס ח אב"רשב"ק בבוקר  ביום
לו הוא עודנו בחיותו. כאשר באו בניו לזהותו במוצ"ש, ראו כי זיו פניו נשאר אדום כשהיה, כאי

 לוייתו במוצ"ש, במעמד גדולי רבני העדה ות"ח רבים. זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל אכי"ר. 

 (במדברהחדש  "שלחן מלכים"מתוך  מפי בנו הרב שמעון זכריה שליט"א)

 

 גדלותו של הג"ר יצחק הכהן זצ"ל 

היה אב בית הדין ורבם הראשי של יהודי עדן בדור שהגאון רבי יצחק הכהן זצ"ל, על  מסופר
הקודם. רבי יצחק היה בקי גדול בכל חלקי התורה, ונודע גם כאיש מופת, אשר יראתו היתה על 

 היהודים והגויים כאחד. 

ם, להכנס לבית הכנסת "אל פרחי" בעדן, בכדי לבזוז הימים, ניסו שני בחורים ערבי באחד
ביזה מרכוש בית הכנסת הנמצא במקום, ולחלל את קדושתו. באותו בית כנסת, היה ספר תורה 

 מקודש, שנכתב בקדושה ובטהרה, והמתפללים עליו ראו ישועות ומופתים.

מיושביו.  בחורים ערבים, תכננו לפרוץ את בית הכנסת בליל, לאחר שהוא מתרוקן אותם
בהגיע העת המתוכננת לפריצה, הגיעו הערבים לפתח בית הכנסת. והנה, רק נגעו הם בידית 
הדלת בכדי לפותחה, נתייבש כל גופם ואיבריהם, ונעמדו הם כמו שני פסלים, לא זזים ימין 

 ושמאל אפילו תזוזה אחת. אותם ערבים, היו מהמשפחות של חשובי ונכבדי העיר.

י עדן הגיעו לבית הכנסת לתפילת שחרית. והנה זה פלא: שני בחורים אור, ויהוד הבוקר
ערבים, ניצבים כמו שני פסלים ללא כל תזוזה ותגובה בפתח בית הכנסת. המראה המוזר משך 
אליו סקרנים רבים מכל האיזור, ועד מהרה נתגלה כי השנים תיכננו לפרוץ לבית הכנסת ולבוז 

 ביזה. 

חל להתפרסם בכל העיר, הגיעו בני המשפחות של הבחורים, שדבר שיתוק הבחורים ה מאחר
לראות מה אירע ליקיריהם. כאשר הגיעו למקום, נבהלו לראות את בניהם עומדים כמשותקים, 

 אין קול ואין קשב. 

בבני המשפחה תכף ומיד לראב"ד הגאון רבי יצחק הכהן, והתחננו לפניו: אנא רבינו,  הלכו
לה', אך מבקשים אנחנו רפואה ותעלה עבורם, ומוכנים אנו אכן חטאו בנינו חטאה גדולה 

 להתחייב ככל אשר תשית עלינו, ובלבד שנוכל להחזיר את בנינו לביתם, בריאים ושלמים. 



 

 
 רלד

 מעשה הגדולים

הג"ר יצחק הכהן לבני המשפחה המבוהלים: חטא גדול חטאו בניכם, אשר בקשו לפגוע  ענה
ניכם חוזרים ומהלכים כאחד האדם, בבית ה' ובמקום מקודש זה. אם רוצים אתם לראות את ב

מוכן אני להתפלל לרפואתם, אך עליהם להתחייב לי בשמם שלושה דברים: א. על בניכם 
להתחייב כי מעתה ואילך לא יגעו בשום יהודי וברכושו לרעה כל ימי חייהם. ב. על כל אחד 

דש, הכסף מההורים לתת סכום כסף לפיצוי, עבור מחשבת הזדון שחשבו בניכם לחלל את הקו
יחולק על ידי לעניי הקהילה היהודית. ג. עליכם להביא פרה, ולשחוט אותה בפתח בית הכנסת, 

 ככפרה על מה שבניכם עשו.

המבוהלים מיהרו לקיים את כל דבריו של רבי יצחק הכהן, ועד מהרה הגיעו עם  ההורים
ת, ולעיני הקהל סכומי הכסף ועם פרה גדולה ממקניהם. הרב הביא את הפרה לפתח בית הכנס

הרב שהתאסף שם, ציוה על השוחט לשחוט את הפרה, כאשר הרב ממלמל תפילה לרפואת 
 הבחורים שעצדו שם ניצבים ללא נוע. 

נסתיימה שחיטת הפרה, והנה זעו להם הבחורים שעמדו עד עתה ניצבים כפסילים,  רק
והתעוררו מהקיפאון והשיתוק שאחז בהם. כאשר ראו את הקהל הרב, את הרב הראשי ואת בני 
משפחתם, הבינו את אשר אירע להם, והתביישו מיד על מחשבתם הזדונית. הבחורים התוודו 

ה הקודם, ונשבעו כי מעתה ואילך לא יעזו לגעת בכל יהודי ברבים על מחשבתם ומעשיהם בליל
 וברכושו ובפרט ברכוש בית הכנסת לרעה. 

מופלא זה, התפרסם בכל גבולות העיר עדן ומחוצה לה. כל מי ששמע מעשה זה,  מעשה
ובפרט הגויים שבעיר עדן, עמדו נפעמים נוכח קדושתם הגדולה של בתי הכנסת היהודיים, 

של מנהיגי חכמי היהודים. לרוב הערכתם את היהודים, קיללו הגוים את כל וגדלותם ומעלתם 
מי שיעיז לעשות רע ליהודים, ומאז לא היו פרעות היהודי עדן כל ימי הג"ר יצחק הכהן זצ"ל". 

  מכתבים נוספים מהג"ר יצחק הכהן עיין באיש ימיני ח"ב מעמ' תרי"ד ואילך.

 לר"ס חוזה, ח"ב עמ' צ"ח( .שב"זבספר תולדות הרפ "ע)

 

 מסירות הנפש למען היהדות 

רווחה "גזירת היתומים". כל יתום או יתומה שנותר ללא הוריו, היה חייב על פי החוק  בתימן
המוסלמי ששלט אז בתימן, לעבור לדת האיסלאם. יהודי תימן נודעו במסירות נפש המיוחדת 
והמופלאה, להצלת היתומים הקטנים מגזירת השמד, כפי שנווכח מעשה מיוחד שנביא, שהינו 

לאמונתם היוקדת של בני תימן, ועל כוחות הגוף והנפש הגדולים שגילו  דוגמא, אחת מני רבות,
 בעת הניסיון על שמירת היהדות. 

דיקחאם שבמחוז איב, חיה משפחת בשארי. חמאמה הקטנה, נותרה ללא אב ואם.  בכפר
הוריה נפטרו בצעירותם, והיא גדלה על ברכי סבה, אחיה ואחיותיה. לאחר פטירת סבה, נותרה 

ופה לגזירת השלטונות האכזרית, לפיה על כל יתום יהודי לעבור לדת האיסלאם. הילדה חש
אחיה הצעירים, חששו כי יום לקיחת אחותם לשמד קרוב, ולפיכך תכננו לברוח עימה בעוד לילה, 



 

 
 רלה

 מעשה הגדולים

עדי יגיעו למחוז מבטחים בעיר הגדולה צנעא, שם ניתן להחביא את הילדה בין אלפי היהודים 
 שבעיר. 

עו כמה זמן יארך מסע ההצלה, פיזרו הם שלא יד מאחר
את נשותיהם ושאר בני משפחתם בכפרים הסמוכים, בלאח, 
אלקרייתין, ואיב. מאחר שלרוב עוניים לא היה להם שום 
אמצעי תחבורה, לא יכלו הם לקחת עימם דבר, מלבד בגדיהם 
אשר לעורם, וטליתם ותפיליהם. את בתיהם השאירו אחריהם 

 תכולתם.  בכפר דיקחאם, על כל

באמצע הלילה, בחודש כסלו תש"ד, יצאו יחיא  וכך
וסעדיה ברגליהם, עוזבים אחריהם משפחה ורכוש, נושאים 
על גבם את אחותם חמאמה, והכל בשביל הצלת יהדותה של 
אחותם הצעירה, כאשר עיניהם נשואות למרום כי בורא עולם 

 לא ינטשם בכל מקום אליו יגיעו. 

בו חששו להתעכב, ומשם המשיכו ללכת רגלי עד השחר הגיעו לישוב אלקאוטעה,  בעלות
הגיעעם לפנות ערב אל הישוב אלדרייעה. בישוב זה התפללו מנחה וערבית, וקיבלו ארוחה 
מיהודי המקום. למחרת ביום שלישי, יצאו לדרכם, והגיעו עד העיר ירים, שם לנו פונדק מקומי. 

 ק"מ.  06-המרחק בין הכפר דיקחאם לירים, הוא כ

ישי למסעם, הוא יום רביעי בשבוע, יצאו האחים מהעיר ירים, והלכו במשך כל השל ביום
היום, עד אשר הגיעו אל העיר דמאר. בדמאר לנו, ומשם יצאו עד שוב, להליכה במשך יום שלם, 
עד הגיעם לישוב רצאבה, בה חיו היהודים בנפרד מן המוסלמים. לרצאבה הגיעו ביום ששי 

יהודים בסבר פנים יפות, ודאגו לכל מחסורם. מיד לאחר שבת  בשבוע. בישוב זה קיבלו אותם
יצאו האחים למסעם, ועוד באותו יום הגיעו לעיר צנעא, עייפים ורצוצים אך מלאים שמחה 

 ותקווה, כי אכן ניצלו מגזירת השלטונות. 

ק"מ! מרחק אותו  06אותו הלכו האחים בדרכם, במשך פחות משבוע ימים, היה  המרחק
ות אולי רק אנשים חזקים מאומנים, ומצוידים בכל הדרוש למסע מפרך זה. מדהים יכולים לעש

להיווכח, כיצד בכל יום צעדו שלושה יתומים עשרות ק"מ, וכל זאת מבלי ציוד, מזון ושתייה, 
וזאת כאשר אחותם הקטנה נישאת על גביהם. כך עברו הם הרים וגבעות, מדבריות וגאיות, וכל 

לונו והיכן יאכלו בתחנתם הבאה. רק אמונה יוקדת בהשי"ת אותה קיבלו זאת ללא ידיעה היכן י
מהוריהם, יכלה להיות להם  למזון רוחני ותעצומות נפש גדולות, שהם ורק הם יכולים להחזיק 

 אדם צעיר בתנאי מסע קשים אלו.      

לצנעא נתקלו הם בקרוב משפחתם בשם יחיא וחש, ובסיועו השתכנו מספר שנים  בהגיעם
עיר צנעא.  לאחותם היתומה מצאו מקום בביתו של הג"ר אברהם עמרני זצ"ל, מגדולי חכמי ב

צנעא, שגידל את היתומה בביתו כבתו ממש, וכך לא הבחינו בה השלטונות. בעיר צנעא השתקעו 
האחים כשנה תמימה, בעודם שומרים את צעדי אחותם הצעירה, ורק לאחר שנה יצאו הם 

    להתאחד עם משפחותיהם. 

 צנעא בירת תימןהעיר 



 

 
 רלו

 מעשה הגדולים

זה הוא אחד מני רבים, על מסירות הנפש למען שמירת גחלת היהדות של אחות  סיפור
צעירה, אשר דרש לשם כך התגייסות רחבה של כל בני המשפחה, ועמידה בסכנה עצמית של 
מוסלמים אכזרים. מעשה זה יחקק בעט ברזל וירשם לדורות ברושמי קורותיהם של בני תימן, 

למען ידעו דור אחרון על מסירות נפש האבות על יהדות אחיהם  וישמש מסר לדורות הבאים,
 ובני משפחתם. 

 (החדש במדבר "שלחן מלכים"מתוך  להנחיל אוהבי יש, עמ' נ"ד)

 

 

 הודעת מערכת
מעשיות וסיפורים שקרו עם ואצל  אנו מקבלים למדור "מעשה אבות"

 .רבותינו מאורי העדה זצוק"ל, ע"מ להנציחם עלי ספר

כל מי שיש בידו מעשים אשר הציבור יפיקו ממנו תועלת בתורה, מידות, 
 .ת שמים, יוכל לשלוח למערכת ונשמח לפרסמו בגליונות הבאים בל"נוירא

 )תינתן עדיפות למעשיות ממקור ראשון(

 הודעת מערכת
 ."קרית ספר"מדור חדש אשר יקרא בשם  חתה מגליון הבא יפ"אי

 תורה בני י"ע לאור היוצאים קודש לספרי קצרה סקירה תערך זה במדור
, א"זיע תימן חכמי' הקד רבותינו של בתורתם ועוסקים, תימן ק"ק מעדתינו

 תשכח שלא, הקודש במלאכת לעוסקים וחיזוק עידוד במת לתת מנת על
 . הבנים מן האבות תורת

 מן עותקים שלשה ישלחו, זה למדור מתאימים שספריהם ספרים מחברי
':  בטל זאת יתאמו או, ברק בני 32 בירינבוים' ברח המוסדות למשרדי הספר

 .  (הקובץ בתחילת המופיע במייל עדיף, הספר של תמונה גם לשלוח כדאי)

. בלבד דעתה לשיקול ובהתאם המערכת י"ע תיערך הספר סקירת עריכת
 את לפרסם מתחייבת המערכת אין. לאור יצאו שכבר ספרים רק לשלוח יש
 . אליה הנשלח כל

 נחלת אבותרכת מע




