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 "לוקזצ אברהם שחב הגאון רבינו

 רבה של תנעם
 

 
  אברהם שחב זצ"ל נואון רבימכתב הג

 אל ראשי הקהל בעדן שליח בי"ד צנעא
 

-תרע"ח היה רבה של תנעם בין השנים  רבי אברהם שחב זצ"להגאון 

ב, יוסף שח ירב"ג, את ראשית לימודו קיבל מאביו תרפ"ד. נולד בשנת תרל

לאחר פטירת רבו זה, מונה למלא את  ומהג"ר סאלם דוכן רבה של תנעם.

מקומו בהנהגת העדה. בשנת תרפ"ד עלה לא"י, ועלה לעיה"ק ירושלים שם 

ישבו ראשוני העולים מתימן לארץ. עד מהרה הוכר כאחד מגדולי רבני 

ת הדין דק"ק תימן. נודע גם כאיש מופת העדה, והצטרף להיות חבר בי

נלב"ע בשנת , מ"ו( - ומלומד בניסים )כמובא בספר "לבניכם ספרו" עמ' ל"ט

תרצ"ח. ממכתב זה עולה כי כבר לפני עלותו לארה"ק, כבר הוכר כגוברא רבא ע"י בית הדין של צנעא, 

 השונות בתימן.אשר מינו אותו להיות שליח בית הדין לפקח על עניני וצרכי הדת בערים 

בה של תנעם, והיה אברהם להיות ר הוא משנת תרס"ט, עוד קודם התמנה רבישלפנינו )ש ממכתבו

ומכאן אגב יש הדת וההלכה, הגיע לעיר עדן, בכדי לפקח שם על עניני  רבינוכי עולה  אז בן ל"ו שנה(

 רבינוכנראה כאשר הגיע  היתה פרוסה עד עדן אשר בקצה ארץ תימן. ,מצודת בית דין צנעאלהסיק כי 

ח בי"ד צנעא, כפי למקום, בין יום הפורים לחג הפסח, ראה כי לא נהגו בו בני עדן בכבוד הראוי לשלי

שם לחולי, ובמכתב זה מבקש  רבינונפל  ןכגיע השליח לערי תימן השונות. כמו מ שהיה נהוג כאשר

 הוא מראשי הקהל בעדן, בענווה אך בתקיפות, כי ידאגו לצרכיו וינהגו בו בכבוד הראוי.  

 

. אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם ה' ֹעשה אאל ישועתי אבטח ולא אפחד הנה
 .בשמים וארץ

רב, וישע יקרב, אל מול פני המנורה הטהורה, ֹרעה נאמן, אמרכלא דממנא על פולחן  שלום
 ישראל, מ"ו נחום, ע"י החכם השלם בנין בן כהר"ר מנחם, מתושבי עדן.

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------

 ישעיה י"ב, ב'. .א

 תהלים קכ"א, א' ב'. .ב



 

 
 לו

 "לוקצנו אברהם שחב זהגאון רבי

אלי'  נה קדשכם,להוי לך אדוני הפקיד הנאמן מ"ו נחום, שאני השד"ר הגעתי למח ידיע
הרשני  דכף נחת. ולולי מ"ו מחבוב סאכן אלסדה, ולא מצאתי גאלשיך. והלכתי לשמחת פורים עדן
שלם בנין, וקיבלתי מידו מתנת פורים, ואינו יודע כמה יוסף הלבוא אל מול הנשיא האלוף החכם 

. ואני דנתי אותו לכף זכות. ואמרו רבנן, שרי ליה לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה האיכא בשוקא
 :בותות האהבה, יסורין של אהבה. כתיב. עכשיו אני יושב ואסור בעוהבאתר דלא ידעין לי

 י. ואיני יודע אימתי יפטור אותי הרופא שקורין אלצאחב אדז"ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך"
, ואין לי לא כסות חול ולא כסות ליו"ט, ולא הספק צרכי אכילה חלפנינו פסחים ט"ויו. אלשיך פי

 .ליו"ט. וישבתי משתומם ורעיוני תמהים, כיצד יהיה הענין

עליך מצוה לאזור חיל ולהכנס לפני אביהן של יתומים, בנן של קדושים, החכם הנזכר  עכשיו
. טבנין בן כהר"ר מנחם משה נע"ג, שלשלת יוחסין, גזע המעלה, ריכ"א ובר ריכא, דהבא פריכא

לרב המעלות, לא אוכל לספר תהילות. יהי ה' אלהי עמו, כל הנשמה תהלל יה ומפעלו. ותדרוש 
כהר"ר יוסף שחב נע"ג, באתי  יאאבראהם ן' בן י, בשם אומרו. כי אני השד"ר מ"ועל שלומו

טומאה וטהרה ועירובין,  יסור והיתר,א בשליחות ב"ד צנעא יע"א, לבדוק ולחפש על כל ענייני
וכלל דינים השייכים בדת תוה"ק, ולהשגיח על כל דבר ודבר בעין פקוחה, בכל קצות תימן. והן 

והיגיע זמן יו"ט, ולא יהיה הדבר שכל העולם  ,יברכתעתה באתי לפקח על עלבון נפשי אצל אלֹת 
צדק מלך הוציא לחם ויין  . ועדיין יש לנו אב, בנין הנזכר, עליו המצוה, ומלכייגבנחת וחנינא בצער

 את. ומה שיישר בעיניו לעשות נעשה, ונלך בעקבותיו בכל ענין. לבד עתה יתמוך ידוכל צרכינו
 ועל. שבוים כפדיון רבה מצוה וזו. למעבד ליה כדמבעי, וצרכינו ושבת חול נאים במלבושים ידינו
עוזינו. ואעפ"י שאין  השם, ונזכה לגאולת שכינת םעשיית המצוה בדחילו ורחימו, מיחד ש ידי

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------

 כלומר לעיר עדן, ובהשפעת הערבית לא כתב לעדן. .ג

 תרגום: תושב הישוב "סדה". .ד

 מליצה עפי"ד הגמ' בפסחים ס"ח ע"ב, וכוונתו היא לרמוז כי אין מכירים בכבודו.   .ה

נדרים ס"ב ע"א. ושם כתוב לאיניש תמורת לצורבא מרבנן. וכבר עמד על שינוי זה, הגר"י רצאבי  .ו
ל"א( ויקרא יעקב שם המקום  ,על פסוק )בראשית ל"ב)כת"י( שליט"א בנפלאות מתורתך פרשת וישלח 

 וגו' ד"ה לאחר. פִניאל

 כ"ח. ,מ"וושם י"א  ,ירמיה ל' .ז

 היינו כיון שעבר פורים, והינו עדין יושב שם, הרי חג הפסח מתקרב וצרכיו מרובים.  .ח

 כתובות ס"ז ע"א, ועוד. .ט

כתב על עצמו תואר זה אף שרבני תימן לא היו רגילים להוסיף לשמם שום תואר כלל ועיקר )וראה  .י
ראה שלא נהגו בו הערה כ"ד(, מפני מה שובלספר חן טוב עמ' י' זצוק"ל יחיא אלשיך  הגאון רביבהקדמת 

 וכו'. "שרי ליה לצורבא מרבנן"הקדים לעיל כבוד וכפי ש

 ן בלשון ערבי, שתרגומו בן, ונמצא שאחת המלים מיותרת.ן' היינו ִאב .יא

 נראה שהכוונה כאן אצל הפקיד הממונה.  .יב

 א ביומא נ"ג ע"ב ובתענית כ"ד ע"ב. מליצה על פי דברי הגמר .יג

 על פי הפסוק בבראשית י"ד, י"ח.   .יד



 

 
 לז

 מכתב מבי"ד צנעא

 .טואנו ראוים, יעשה הדבר למען שמו. וצדיק מושל יראת אלהים

בשכר זאת המקב"ה יקבל מעשה הרב הנזכר בנין, כריח ניחוח. ואילן זה במה אברכך,  ובכן,
, ממולאים בחכמה ובינה ועושר וכבוד כמותך. וליהוי לך טזיהי רצון שיהו צאצאי מעיך כמותך

יתא. וכל הברכות האמורות במקרא ובמשנה ובתלמוד, בזכות התנאים שלמא עד זיבולא בתר
 כן תהי רעוא מן שמייא, אמן. רע זרעך,והאמוראים, יתקיימון בך ובזרעך ובז

 .יזיום ה' ג' ניסן ב'ר"ך

 שד"ר הצעיר אברהם ן' מ"ו יוסף שחב יצ"ו ס"ט

ותשכיל שאתה מחויב לעשות כל הנזכר בלתי התרשלות, פן תיענש ח"ו, כי בכל יום  ותדע
בלתי עשות שליחותי. דרחים רבנן, הוא גופיה צורבא  יחדמעותי על לחיי. ולא תוסיף לראות פני

. כג. בי מלכים ימלוכוכב. מאן מלכי רבנןכא. אל תט ימין ושמאלכ. ישמע חכם ויוסף לקחיטמרבנן
 .כה, נחנו נעבור חלוצים לפני בני ישראלכדליואם בזאת לא תשמע 

   ------------------------------------ביאורים ומקורות  -----------------------------------

 שמואל ב', כ"ג, ג'.  .טו

 ל פי הגמרא בתענית ה' ע"ב. ע .טז

 לשטרות, ה'תרס"ט ליצירה. .יז

 על פי הכתוב בבראשית מ"ד, כ"ד. .יח

 כמובא בשבת כ"ג ע"ב.  .יט

 משלי א', ה'.  .כ

 שם ד', כ"ז.  .כא

 גיטין ס"ב ע"א.  .כב

 משלי, ח', ט"ו.  .כג

 על פי ויקרא, כ"ו, כ"ז  .כד

 במדבר ל"ב, ל"ב, ורמז כאן שיעבור מהם ולא ישהה עימם.  .כה




