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לקודש מבוא

שעה,בברכת ובכל עת בכל ומחייני קיימני אשר על , חיי למחייה הודיה

יקר, קורא לפני אני מגיש , שמי במלאכת ולעסוק להמשי

ורעיוני. הגיגי מפרי ומזעיר מעט

שלבמש חייה תולדות את הכתב על להעלות ביקשתי רבות שני

הצרופה ה' עבודת את נע"ג, תימ חכמי ורבותינו אבותינו

. של בלב בתמימות שעבדו והמזוככת

נתרבתהדורנו כ ידי ועל העמי מתרבות בנו נכנסה , מדרכ רחוק כיו

ראיתי לכ היא. מה בעולמנו חובתנו ידענו ולא וכמעט העקמומיות

ימי יעמדו למע זו, חשובה למטרה מזמני להשקיע לעצמי, קדושה חובה

. רבי

לההחומר שיצאו תחי', גול יהודית גב' הסופרת ידי על ערו שלפנינו

ומהנה, מושכת בעריכה ושנתברכה הספר בעול מוניטי

בנו ולטעת מאתנו, מרוחק שכבר ההוא, ההווי אל הקורא את המכניסה

ההיא. בדר להידבק וכמיהה רצו

.חוברת עול לאור נוציא יתבר שבעזרתו לספר, דוגמא מעי היא זו,

זקני ה"ה תימ חכמי מגדולי אחד של דמותו נחקקת אלו בפרקי

אלשרעבי' 'בית ישיבת ראש זצוק"ל, הכה שלו ב"ר אהר כמוהר"ר

תרצ"ד. – תר"א השני בי שחי בצנעא, הדי בית ומחברי
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רבנוקוב של שמו את המגל בקודש', 'המשרת בש נקרא זה

ה'. לפני 'משרת' שנקרא בדורו, הכה כאהר הנעלות, ותכונותיו

בסדר הנאמר ,' עי 'אשרי בפיוטו עזרא אב אברה רבי הפייט כלשו

: הכפורי ביו העבודה

רי ראתה...א עי ְֲִֵַַָָ
דולוכה ְֵָ

רת ...מ חמ נאי כלי ְְִִֵֵֵָָָ

???

עוזחב ידידי ובראש רבינו. מצאצאי הי"ו, דומב למשפחת להודות אני

ובפרט דרכי, בכל כח בי שנוס יצ"ו, דומב (ג'י) יעקב הטוב הש

, הלו עד מגיעי היינו לא הוא, ואילולי מרא"ה', 'מכו והרחבת בביסוס

יה"ו. ותומר מוריאל בניו ע יחד תשמרהו, ה' אתה

הכהכמו"כ חיי בכה"ר יהודה רבי השה"ט רבינו, נכד את לטובה אזכיר

גימאני אהר ר' פרופ' יבור רבינו. על ידע ממנו רבות ששאבתי ז"ל,

טכני. לעזר לי שהיה נ"י

שתקוותי, ויתרבה בה, לכו הדר זה לאמור: כוח יפיקו שהקוראי

ידי. על שמי

ה'תשע"גל' שבט

אברהצפניה ב"ר יחיא שרעביבכה"ר

³
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בפתח

ל'מארי - ב חל ותשע השבעי פטירתו שיו זצ"ל, הכה אהר

תימ יהודי ועדיי בדורו, מופת ודמות סמל היה השתא, בשבט

זכרו. על מתרפקי

גרמומאור הבריות, אהבת האומרת ישותו וכל הר דיבורו פניו,

דמותו מאוד. עד אותו להערי בכלל ותימ בפרט צנעא ליהודי

הנודעת היהודי בקעת – יהוד אל קאע בשבילי הפוסעת המלאכית,

בתו ההול האש כלפיד היתה העיר, יהודי התגוררו בה צנעא של

ולראות אחרת לשאו אחרת, לחשוב לאנשי גרמה זו דמותו המחנה.

יותר. טהורי יותר, רוחניי משקפיי דר העול את

דקהמארי כל וניצל השררה מ ברח הכבוד, מ ברח הכה אהר

הקדושה. התורה ללימוד פנויה

גרמוצדקתו הליכותיו, בכל ידו על התקדש שמי שש והעובדה

." מקיי וד' גוזר "צדיק בבחינת והיה התקיימו שברכותיו לכ

פסקימארי נמצאי וכ לדורות, חות אחריו השאיר הכה אהר

ובתלאות השני במרוצת אבדו מה שחלק בחתימתו, ומכתבי די

. בגנזי נמצאי עדיי אחרי ורבי ישראל לאר העלייה

ויהיבדפי המופלאה, מדמותו שבמעט מעט להכיר תוכלו הבאי

לנו. תעמוד שזכותו רצו

רבינו ניני

דומב ויעקב ראוב

משפחתובש וצאצאיובני

³
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1
נער תנכר י ו במעללי

וסגורהרובע אב חומת היה מוק צנעא העיר של היהודי

בעיניה ללוות הצדקת הא יכלה כ חיצוניות. השפעות בפני

רוממו שכלו וזו לבו שטהרת היקר בנה , אהר את החלו מ

גילו. בני מעל אותו

האוהבת"שמ הא לחשה ", הכה אהר של כשמו – אהר

"משושלת תלמודו, לבית אותו משלחת שהיתה שעה תדיר,

ואת שמ את שתצדיק רצו יהי אתה... מיוחסי כוהני

"! ייחוס

וליוואהר חיי דר היו אמו של מילותיה . בח חיי הקט

תדיר. ילדותו שנות את

האאת הביאה התורה במעלות עולה לראותו הבוער הרצו

החכמי בתלמידי שהתפרסמה צעדי, משפחת - ממשפחתה

שא , סאל רבי אביו, כמשפחת כמוה שהעמידה, המופלגי

רבי . זיתי כשתילי בניה שבעת וכל ואצילית, נכבדת היתה היא

משחר וכבר התר"א שנת תמוז חודש בסו נולד עצמו אהר

בו העידו שכלו וזו פניו וח התורה ללימוד קשור היה ילדותו

נוצר. שלגדולות

רבי כי סיפר , כה יהודה ר' שנכדו, לאחר נודע, לא הולדתו חודש

ש הראשו המבר את לתורה לעלות שנה בכל נוהג היה לאהר

הקריאה, עליו קשתה כאשר זקנתו, לעת אפילו מסעי. פרשת

? כ נהג ומדוע הכתב. מתו שיקרא כדי עיניו גבות את הרימו
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, ככה הראשונה בפע לתורה עלה בה לידתו ששבת משו

התפלל (בצעירותו ת'רי"ד. מסעי בפ' היתה ,13 לגיל בהגיעו

זו קריאה היתה לכ לבדה). מסעי פרשת נקראה בו בלדי, בנוסח

מתו קורא. היה לקרוא תורו הגיע כשלא וא מאוד, עליו חביבה

שבוע שיוצא מסעי, בסדר נולד אהר שרבי נלמד, הדברי

תמוז. חודש של האחרו

עלבביתו מצטופפי החמד, ילדי נאספו המארי של

ש יושב היה הקט אהר . הלימודי בחדר הקש מחצלות

האותיות על המארי ע וחוזר גילו בני לצד משוכלות ברגליי

. התרגו ועל הפרשה על , והטעמי

הגדולהבכל בטלית צוררת אמא היתה , צהריי לעת יו

שנועדה הטרייה הלח כיכר – ה"מצווה" את כתפו שעל

הלימוד. משכר חלק והיתה למלמד,

המארימדי אצל הכס צרור את מניח אבא היה שבוע

אומר היה פיקח..." "ילד . בלימודי בנו התקדמות על ושומע

ללמוד!" הוא "אוהב , הקט אהר של ראשו על טופח המארי,

בבתהשני היה התורה לימוד אכזב! לא הקט ואהר חלפו

לרוות כדי . למי צמא כמו אליה נמש והוא חשקו, וכל עינו

גאו של שיעוריו את בקביעות פוקד היה הזה, הצימאו את

בישיבת ולימד שלמד זצ"ל, קורח יוס ב"ר חיי מארי הדור,

." אלשי "בית

שרקאווירת מי כל את באחת אליה שאבה בישיבה הלימוד

עצו בחשק והגו ישבו צעירי ע זקני מפתנה. על דר

לעתי חבורות, חבורות מתגודדי לעתי , הקדושי בכתבי

בנעימה לשנ שהעדיפו אלו של מקומ וג בזוגות, יושבי

נפקד. לא – לימוד את לבד



בקודש ãããããããããããããããããããהמשרת

11

לשוטהבחור יצא ומש המדרש בבית פינה לו מצא הצעיר

וללימוד חיי ס לו היתה הקדושה אווירת תורה. של בימה

מעלה אותו והרי כולו את שאפ עד ג טע היה המתוק

מנת שהיו והבוז המצוק מעל , יו היו קטנות מעל מעלה,

. תימ יהודי של חלק

הישיבה.לעת אל המונית נהירה החלה התפילה, אחרי ערב

רצה לא ואיש לאוז מפה התפרס חיי מארי של שיעורו

משל , הלומדי הגיעו העיר רחבי מכל אמריו! נוע את להפסיד

דורש. לכל מרגליות במקו מחלקי היו

הבהיריוג שיעוריו את מוסר חיי מארי היה בבקרי

מאוד. עד החשיב אותו לימוד , לרמב" החזקה" ב"יד

הלומדי"שששש.... אחד , יוס תהה משהו?" כא נשמע אי

, המפורס לשיעור עתה זה שהצטר

חיי"אל מארי "את שלצדו, הבחור אותו הרגיע דאגה!"

היטב!" שומעי

, המדרש,ואומנ בית אול את חצה והברור הבהיר דבורו

לא הצפיפות שמפאת אלו , העומדי יכלו ש החצר, אל ונשפ

היטב! אותו לשמוע – פנימה להיכנס הצליחו

בריכוז.נהרה הדברי אחר שעקב , יוס של פניו על פשטה

ובבהירות בפשטות הסביר בגמרא, הכתוב את קרא חיי מארי

החל מכ ולאחר , הדברי את יבי הע שהמו כ , העניי את

של לסיכומה עד החכמי תלמידי את עמו מוביל ומעמיק, חודר

ההלכה.

באוררק לו התבהרו חיי אלוקי ודברי ולמד, שיגע מי

אות את שלוותה הקסומה המתיקות את להבי יכול הזורח,



 מארי חיי קורחרבינו ע רבו 
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בלי עד מה ולרוות ושוב שוב אליה לבוא הרצו את , שיעורי

די.

,ע העיניי טהור בנער קורח חיי מארי הבחי הימי חלו

ושו כהלכה ומשיב כעניי ארוכות.ששואל שעות תורתו על קד

את רבה באהבה וקרב לבו אל אמר לגדולות!' נועד הזה 'הנער

חבר. לתלמיד- לו להיות שזכה עד אהר רבי

כנסת)מארי (בית בכניס בלימוד הסתפק לא הכה אהר

הגדולה הכללית בישיבה ג מקו לו קבע אלא " אלשי "בית

ראשי מתורת דולה צאלח", בית ב"כניס ששכנה צנעא של

. שמ שלו ומארי חבשוש שלו מארי הישיבה,

תלמידימפע לאסיפת או חשוב לשיעור יוצא היה לפע

מתאבק "הווי אבות: במסכת הנאמר את בגופו מקיי , חכמי

"... רגליה בעפר

?

היהאחד קורח, חיי מארי התמחה בו התורה ממקצועות

לאוז מפה עבר זה לימוד מרבותיו. קנה אותה המעשית הקבלה

שבדור. סגולה ליחידי רק בצנעה, ונלמד

אהרבאחד מארי , חיי מארי של תלמידיו שני נדברו הימי

, תימ גלילות לכל ראב"ד לימי הלוי, יצחק יחיא ורבי הכה

זו. חכמה ג ילמד כי ממנו ולבקש רב אל לפנות

רגעבדחילו הרהר , בקשת את ששמע רב אל נגשו ורחימו

ואחר נקיי בגדי לבשו תטבלו, בבוקר שישי "ביו אמר: ואחר

אלי..." תבואו



  

 י הלוי"מהרי, רבינו, מארי חיי קורח: מימי לשמאל



בקודש ãããããããããããããããããããהמשרת

15

באשמורתנרגשי וכבר המיועד, ליו השניי המתינו

הנה, הנה כי מקווי , ומטוהרי נקיי רב לפני התייצבו הבוקר

הנשגבה. החכמה את ללמוד יחלו

הרגילאלא בלימודו קורח חיי רבי המשי , שלהפתעת

כלל. אליה התייחס ולא

בתמיהה,המתינו בזה זה הביטו ארוכה שעה השניי

בלימודו, שקוע להיות הוסי חיי רבי ואילו , להמתי והוסיפו

ביחידות. אות ללמד מתכונ הנו כי ברמז ג גילה ולא

אתלאחר ללמד רב חפ לא כנראה כי – הבינו ארו זמ

. לבית לשוב פנו וה שביקשו

השנייחלפו מצאו הימי באחד והנה, , אחדי שבועות

את אות לימד לא מדוע בשאלה, רב אל ופנו כושר שעת

: רב לה השיב שנקבע, כפי המעשית הקבלה

הראוי"שקלתי מ שאי למסקנה והגעתי הדברי את שוב

ואתה, קנאי - יצחק יחיא מארי שאתה, כיוו זו חכמה ללמדכ

חששתי , וכ . ה שכעסני כתוב כוהני וסת , כה , אהר מארי

החלטתי לכ יתרה, בזהירות ולא הזה בלימוד תשתמשו שמא

אותו..." ללמדכ צדוק)לא שמואל ר' (מפי

???
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2
רצו חי לכל ומשביע

אתמארי נת כאשר ושתיי עשרי כב היה הכה אהר

בית. לבנות לבו

ועדבבית ג'זאל הצדקנית הנערה גדלה קנדיל סלא רבי

נחת התנאי ושטר הקשרי את שרק מי היה מהרה

כמקובל.

חשובע . אהר רבי של כתפיו על הפרנסה עול נפל נישואיו

היתה הה הימי של בתימ הנשי של צניעות כי להדגיש

בשוק לקניות ביתה מפתח כלל יצאה לא אשה ביותר. מופלגת

אבי עשה לבית שמחו המשימות כל את בעלמא. לטיול או

המאכלי הכנת הבית, ניהול על עמלה האשה, ואילו המשפחה,

. הילדי וחינו

במקצועותבאופ לפרנסה המשפחה אבות רק עמלו זה,

ללימוד יו מדי רבות שעות מקדישי מה כשרבי , שוני

תורה.

ואא ביתו את יפרנס ממנה מלאכה לו חיפש , אהר רבי

כי מצא מהרה ועד התורה, מבועי על לשקוד להמשי יוכל

שנקרא המקצוע, את למד הוא . לכ תתאי הרפדות מלאכת

. הנדרשי העבודה כלי את לו ורכש " "נדא בערבית

אלמדי יוצא היה ללימוד, רבות שעות שהקדיש לאחר , יו

בי עובר שכמו, על בתרמיל צרורי העבודה כשכלי צנעא, העיר

היתה תמיד לא כרית. לרפד או מזרו לחדש ומציע הבתי



בקודש ãããããããããããããããããããהמשרת

17

היו ולעתי רהיטי לחדש בקשו מקו בכל לא מצויה, הפרנסה

אפשרות אהר לרבי יעניק שאיש מבלי שלמי ימי עוברי

ידיו. ממעשי בכבוד להתפרנס

רביוהנה, של שבביתו והמחסור במצוקה שהבחי מי היה

עליו. להקל ביקש לבבו ובגדלות , אהר

אהרבאחד מארי של מחותנו שרעבי, יעקב רבי פנה הימי

וגזבר לאישה) אהר רבי בת רומיה את נשא שמעו רבי (בנו,

עמו. לשוחח וביקש העיר של הצדקה

בקלות"יש להתפרנס ל לאפשר שיוכל כזה רעיו לי

יאות אומנ אהר שרבי בלבו מייחל , נמו בקול אמר וברווח!"

שטווה. לתוכנית

ניצתההוא מהרה ועד , הדברי עיקרי את בפניו פרש

. אהר רבי בעיני ההתעניינות

נפרד"אמור "! לש ואגיע המדויקת השעה ואת היו את לי

בידו. תעלה המצווה שליחות כי שקיווה יעקב, מרבי

שחרית,בבוקרו תפילת לאחר קלה שעה , ראשו יו של

צנעא, העיר של המוסלמי חלקה אל דרכו את אהר רבי עשה

תפילה. ממלמלות ושפתיו

חמורבפינת לצד שרעבי, יעקב רבי לו המתי כבר הרחוב

אותו הדרי בשקט . משובחי אריגי בגלילי עמוס ציית

שלי, העוזר כמו תראה "אתה התוכנית: של האחרוני בפרטיה

יחשוד לא , כ עסקי... את שאסיי עד שממתי משועמ אד

איש!" ב
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הגדולרבי הבית אל נכנס בטוח ובצעד קומתו את זק יעקב

מר רכו היה העבודה בסדנת לפתחו. התנוסס "זובירי" שהש

בזריזות העדינה. מלאכתו על לב, וטוב גו כבד מוסלמי זובירי,

התפר את מחביא , הארמו אנשי גלימות את תופר היה מיוחדת

. במקומ באומנות הגלימות קישוטי את ומקבע האריג בתו

אריגי"אהל ל "הבאתי יעקב, רבי לעברו קרא "! וסאהל

"! יפהפיי

ומררבי פנימה, הסחורה את להכניס למחותנו סייע אהר

מדוקדק. במבט אותה בח זובירי

תו"יפה... התפירה, במלאכת להמשי פונה אמר, יפה..."

. האריגי של מחיר על ומת משא כדי

החייטדר של הזריזות ידיו אחר אהר רבי עקב הדלת חר

הוא מניח בה הדר את התפירה, אופ את במוחו חוקק , האומ

נוס אריג הוא משלב בדיוק ואי הבגד, בקצות האמרה את

כקישוט.

כדיבמכוו זאת בסדנה, הרגיל מ רב זמ יעקב רבי השתהה

העדינה, המלאכה מסודות ועוד עוד לקלוט אהר לרבי לאפשר

. תימ ושרי מלכי על אהובה כה שהיתה

חינוהוא ועל הירקות מחירי על זובירי מר ע שוחח

לבו בכל מקווה מעשיות, לו וספר עצות לו השיא , הילדי

פרי. יעשה המתוחכ שהמהל

בלווייתלבסו המקו את ועזב המוסלמי מ לשלו נפרד

. הכה אהר מארי – "עוזרו"

לו"כעת, מושיט , אהר לברי יעקב רבי הורה "! בעצמ תנסה

יקר. אריג פיסת
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החדשה,רבי במלאכה כוחו את וניסה ביתו אל פנה אהר

פני על בזריזות ריקדו אצבעותיו מראיה! ורק א למד אותה

החייט אצל ראה אות התנועות על במדויק חוזרות האריג,

לכדי יחד אות ותופרות לזו זו הפיסות את מתאימות המומחה,

. מושל בגד

"תתאמ"נפלא!" המוגמרת, הגלימה את יעקב רבי שיבח

לעבוד..." להתחיל תוכל כ ואחר קצת עוד

והתמחהחלפו אהר רבי הוסי בה , אחדי שבועות

על באיכות עלו ידיו מתחת שיצאו הגלימות כי עד במלאכה

הגוי. של אלו

ועדלא חברו, את הביא מרוצה אחד לקוח רב, זמ חל

את שבחנו השרי המלכות. בארמו שמו התפרס מהרה

מזו משובחת היא כי ביניה אחד פה הסכימו המיוחדת העבודה

הקבועי לקוחותיו להיות אט אט עברו וכ אליה, רגילי שהיו

. אהר רבי של

וכשהמדי ביתו, סביב שררה אנשי נאספי היו כבר בוקר

את יסיי אהר שרבי עד המתינו יקרי אריגי בידיה אוחזי

. הזמנותיה את לקבל ויגיע לימודיו סדר ואת התפילה

רובה את וכי רבות, שעות עובד אינו היהודי החכ כי ידעו

, וכ , לרבי תורה ומלמד לומד המדרש, בבית עושה הוא ימיו

ולזכות תור לה לתפוס כדי בבוקר, מוקד להגיע הזדרזו

המהודרת. בעבודתו

קיפחרבי כי על זובירי מר עליו כועס אולי כי שחש , אהר

מזדמ שהיה אימת כל בו. מלפגוש נמנע עבודתו, את במשהו
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את להרגיז שלא כדי אותו עוק היה החייט, התגורר בו לרחוב

המוסלמי.

באאלא צרה, בסמטה בנו ע מהל בעודו , הימי שבאחד

מדרכו לסטות דר כל היתה לא כאשר עצמו, זובירי מר מול

בכבודו. לפגוע מבלי

על"ימחל ידו את מניח המוסלמי, מול אהר רבי קד מר," לי

... לח מבקשי והילדי בביתי, קשה היתה "הפרנסה לבו, לוח

"... השרי בעיני ח שנשאו הגלימות, בתפירת התחלתי כ על

. ח בענוות להתנצל המשי

הנסולמרבה הח שוחקות. פני האיש לה הראה הפלא

הערבי של לבו את שבו הליכותיו ועדינות אהר רבי של פניו על

אנשי ... לכ ג לי ג פרנסה יש דבר... "אי : בחיו אמר והוא

"... ידיכ במעשי ברכה עול בורא ויית , את טובי

, ניחמוכ א אלא , עליה התרע לא זובירי שמר די לא

. טובי בדברי ועודד

???
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3
גלות בתו ת גלו

פרנסתורבי החייטות. במלאכת מרובה ברכה ראה אהר

עבודה לשעות נדרש והוא ובכבוד, בהרחבה מצויה כעת היתה

ביתו. את לקיי כדי בלבד מועטות

החייטות,במהל בעבודת ובניו אהר רבי עסקו בה השעות

הלכתיות בשאלות מתפלפלי תורה, בדברי ונותני נושאי היו

. תהילי מזמורי מזמרי או

ואהשרי המדויקת, העבודה את תמיד היללו , המוסלמי

לאמרי האזינו עת , אהר רבי של הרבה מחכמתו להתבש נהנו

פע ולא " "כייהוני המשפחה בני את כינו עצמ לבי בינ פיו.

"... יהודי ונשארו נולדו שה "חבל לזה: זה אומרי היו

מאריאבל היה בשביל לגמרי. אחרי זיכרונות היו ליהודי

קומה, שיעור בעל חכ תלמיד , מע מורמת דמות הכה אהר

מחלוקת בכל שלו משי היה הכה אהר כמו שממש

ובשלוות המשובחות במידותיו דוגמה ומשמש בעיר שהתגלעה

רוחו.

חרבהאלא תרס"ד, בשנת כאשר באב נקטעו השלווה שימי

"חוזת כונה שלימי רעב בה, השתרר נורא ורעב צנעא העיר

. הלח נמדד בה הקטנה ה"נפאר" מידת בשל אל-נפאר"

הרקיע,היה אל הנשואות העיניי תרס"ה. טבת חודש זה

באכזבה. בוקר מדי ונרכנו שבו , גש נושאי לענני מייחלות
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"בצורת" וסדוקה. יבשה והאדמה וצחי תכולי היו השמי

המיובשת. הקשה, המילה את לזה זה האנשי לחשו

ממחירי התבואות אזלו וכאשר ועוד, עוד טיפסו הקמח

מאוד. גבוהי במחירי מהודו אות מייבאי החלו האר

, ללח רעבי , כפ נפוחי אנשי ויותר יותר נראו ברחובות

לשנה והפכו חלפו החודשי ברעב. נשמת נפחו שלעיתי

באופק! נראה לא הבצורת של וסופה , ושנתיי

כסאוכאילו את שירש יחיא, האימא החליט , בכ די לא

האימא בצנעא. שמשלו הטורקי על מלחמה להכריז אביו,

העיר על ולהשתלט אויביו את למגר לו יסייע הרעב כי קיווה

והרעב מצור החל כאשר , איו למצב צנעא נגררה וכ החשובה

במהירות. התפשט

בספרו"הרעב קורח עמר הרב מתאר ", ליו מיו וגבר הל

הרעב וחללי אזל, "הלח התקופה, תלאות את " תימ "סערת

וברחו עצמ הצילו אשר האנשי ברחובות. מושלכי היו

מתו , לנפשות מחיה ימצאו אולי רחוקות, או קרובות לעיירות

מזלעפות ... תימ מושבות בכל שורר הרעב כי נפש, בפחי רוב

והוא ז"ל חבשוש יחיא ב שלו כמה"ר הדור פאר נאס הרעב

יוס באשי החכ מקרוביו... אחד אפילו אצלו אי לבדו, בביתו

ומתו נצטמקו נפשות עשר כמו וקטני גדולי ובניו אשתו עמר,

א כי מזרעו נשאר לא , ימי שמונה במש זה, אחר זה ברעב,

הנשואות." בנותיו

הלח"הגיע שכלה לאחר ברירה בלית הוחלט לעזוב!" הזמ

העיר. מ
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גמשפחות יצאה וכעת לעיר, מחו אל נדדו כבר רבות

הסבא צעד ההולכי בראש . לדר הכה אהר מארי משפחת

את סגרה תורה לימד בה שהישיבה , הכה אהר מארי הגדול

ב"כניס תוקע בעל , הדודי המשפחה, בני כל היו סביבו שעריה.

השיירה אל שצורפו שכני וכ ביתו בני ע שרעבי" אל

לגלות. היוצאת העצובה,

בשלרק בעיר. נותרה , אהר רבי של אמו הזקנה, הסבתא

שהיה דבר , בדרכי לטלטלה היה נית לא המופלגת זקנותה

כדי , אברה רבי נכדה עמה נשאר לכ מיידית. אותה מסכ

בכל. בידה ולסייע אותה לסעוד

לבנו:לפני אהר רבי הורה , מה שנפרד

בארגזי"חפש לטמו הנשי נהגו אות האפיקומ שיירי את

וא , מה נכבדה כמות שתמצא בטוח אני כסגולה. הבגדי

תרעבו ולא אות לאכול תוכלו במי הללו המצות את תשרה

". כ כל

מאוד.המסורת עתיקה היתה המצות, שיירי הטמנת של

תק והרעב תכופות היו הבצורת שנות כאשר , השני במש

מצילי הללו השיריי היו וגלילותיה, העיר את העוצמה במלוא

הללו במצות השתמשו א לעיתי רעב. מחרפת היהודי את

כ מצות. לאפות אחרת אפשרות כל היתה לא כאשר לפסח,

שיירי שאת ידעה צנעא בת וכל קבע של למנהג ההרגל הפ

. קשי לזמני לטמו יש הפסח לאחר שנותרו המצות

ברשותג שנותר ער יקר מטמו , מל אגוזי של שק

קיווה אהר ורבי ולנכד, לסבתא כצידה נשאר המשפחה,

הרווחה. שתגיע עד יספיקו הללו שהמצרכי
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על חבשוש שלו ר' רש בשבת," אפילו ננעלו כנסיות בתי "כ"ד

ורבי מורי אצל "רק מרורות", "אשכלות בספר הזו הקשה התקופה

... מתפללי נותרו עוד אלאסטא הכנסת ובבית אלקאפח יחיא ר'

וקיפוד קאת בא, ואי יוצא אי אלעזב ביר קאע היהודי ברחובות

"... תקנ ש ולילית

?

אהר"זוהי רבי של חתנו שרעבי, שמעו רבי הצביע " סיא

גב על גולשי כמו ובתיו מרחוק, אליה שנגלה קט כפר על

בבית מנוח מצאו ש הכפר, אל הגולי נכנסו מהרה עד ההר.

. לכ קוד עוד אהר רבי ששכר גדול

יהודיות,בכפר משפחות מספר לכ קוד עוד התגוררו הקט

בבית ע ברוב תפילות ; היהודיי החיי בו התארגנו וכעת

הגולי היו בה ושבתות במתיקות תורה לימוד המקומי, הכנסת

עול מעי של טע וטועמי והתלאות המצוקה את שוכחי

הבא.

ר'הדאגה של כתפיו על הוטלה הקבוצה בני של למזונ

משול ר' ממולח. סוחר שהיה הכה אהר מארי של בנו , משול

בתפילות מלווה , ההרי בי ונעל בידו שהופקד הכס את צרר

להצלחה. רבות

, הגמליואומנ הגיעו אשר עד רבי ימי חלפו לא

של מלאי השיג משול שר' לאחר הכפר, אל מצרכי הטעוני

בדרכי הגמלי את הוביל החכ הסוחר . דר לא בדר מצרכי

צומת על היושבת הנצורה, צנעא את לעקו כדי עקלקלות

חלילה היה לו בסביבותיה. החוני הרבי החיילי ואת , דרכי

אתר! על מוחרמי המצרכי היו היקרה, הסחורה ע נתפס
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שתפגעהיה מבלי , ליעד הגיעו הגמלי שכל גלוי נס זה

המצרכי ויתר החיטי . האימא חיילי של הארוכה יד בה

כדי קמעה, קמעה מה הוציאו והגולי סתר, במקו הוטמנו

תושבי של או השלטו פקידי של בישא עינא בה תשלוט שלא

. הרעבי המקו

.כ תמימי חודשיי לה חלפו

לביתהיה יצאו כבר הגברי . הצהריי אחר שישי יו זה

מטמינות השבת, צרכי את להכי סיימו הנשי ואילו הכנסת,

וממהרות שבה התבשיל חו על שישמרו כדי הסירי את

נרות. להדליק

תורה,בליל בדברי ומשיחי שרי בצוותא, הכל סעדו שבת

בוקר, לפנות והנה, למחר. הצפוי את בדעת כלל מעלי אינ

הוטמנה בו התנור עיניה! חשכו וש למטבח הנשי אחת פנתה

מתוכו! נעלמו כול והקדרות פרו היה היו סעודת

,הסתבר לה לא במזו יד שלחו הרעבי המקו שאנשי

ריק! ככלי מצנעא הגולי את והותירו

מזוננו"הכיצד את שדדו "אי , כפיה הנשי ספקו העזו!" זה

קוננו, הדל?"

נותרועד שפניו , אהר לרבי המבישה הגנבה דבר נודע מהרה

למרות , עליה נראה לא כעס של אות שו . ונעימי שלווי

האנשי עשרות של למזונ הדאגה היתה הקבוצה שכמנהיג

כתפיו. על בעצ מוטלת

"והיזהרו"כולנו , לאנשי הורה הכנסת," לבית כרגיל נל

ברמז!" לא ואפילו בעניי לשוחח שלא בבקשה
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צנעאבבית יהודי כאשר התפילה, החלה הכפרי הכנסת

הריקני השולח מ מחשבת ולהסיט בה להתרכז משתדלי

בבית. לה הממתי

אתוהנה בו לקרוא כדי הקודש, מארו התורה ספר הוצא

השבוע. פרשת

,רבי שמי וביראת בחכמה אב הדור, מגדולי שהיה אהר

התורה. ספר את לפתוח כדי הגבאי ידי על בעמדוהוזמ אז, או

חדרי הנוקבות מילותיו בנוע המתפללי אל פנה הבימה, ליד

של המזו את ליטול שהעז הגנב את אני מחרי "רבותי, לב:

הנו ברעב, נפשות להותיר מעשהו, כי ושידע , הגולי צנעא בני

הראית "אתה : המשי הדברי סיו ע מיד מאוד!" חמור

תורה. ספר הוצאת בכל כמו לדעת..."

עלפניה ה בושי כי היה ניכר חפו. המקו יושבי של

איש איש נשמטו התפילה, תו וע , במקומ שארעה התקלה

וזה בקעריתו זה הגדול, הבית אל הגיעו מהרה עד לביתו.

השולח על מבית שהביאו המזו את מניחי בקדרתו,

. מש וחומקי

, השלווהכ את להשיב אהר רבי זכה ובחכמה, בנוע

, מעונ אל הרינה שבה מהרה ועד הגדול, הבית אל והשמחה

סעודת את יחדיו ולסעוד רעבונ את לשבור שיכלו לאחר

השבת.

צנעאבי"ד אל הרווחה הגיעה (1905) תרס"ה בניס

את שכבש , האימא לחיילי נכנעו שהטורקי לאחר וגלילותיה,

לזרו החלו הסחורות העיר, מעל הוסר המצור בסערה. העיר

קיצה. אל באה הנוראה הרעה ותקופת אליה
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העיר:עד משערי שניי לצד תוססי שווקי החלו מהרה

אל לשוב שמיהרו והיהודי שעוב", ו"באב " אלימא "באב

החג לצור וכבשי מזו מצרכי בה לרכוש כדי יצאו מקומ

ובא. הקרב

שלווהע בשנות היהודי זכו האימא של ממלכתו כינו

לביצור תקנות חסותו. את עליה פרש המושל כאשר יחסיות,

ויהודי ותפילה לימוד שקקו שוב הכנסת בתי נתקנו, הקהילה

נער מסודר שחוזה לאחר , פע מאי בטוחי עצמ חשו צנעא

המושל. לבי בינ

בלימודכאשר שאת ביתר המשיכו לצנעא היהודי חזרו

הקשי הימי של רושמ את למחות מבקשי תורה, והרבצת

הגדוש. יומ לסדר ולשוב

לכלבאותה שידאגו רבני ארבעה המושל מינה תקופה

יצחאק יחיא מארי קאפח, יחיא מארי אלו היו הקהילה. ענייני

צו פי על שמונה - הכה אהר ומארי ' אבי יחיא מארי הלוי,

. די בית ולאב הרבני לראש האימא

העליוחשוב הדי בית ג היה בצנעא הדי שבית להדגיש

ההלכה להכרעת ה עליונה כסמכות ושימש , תימ גלילות לכל

. בתימ הרשויות כלפי וה

ועל . גזרותיה ויקבלו לכבד חייבי היהודי משפחות "וכל

מדרכי יטו ולא בעול ולא יושר בדרכי היהודי שינהיגו , הנבחרי

מיד עשוק ויצילו כס בצע בעד יענו ולא ומצוות תורת

יחיא)עושק..." האימא ידי על שנכתב מסמ (מתו

בובלית חפ שלא התפקיד, את אהר רבי עליו נטל ברירה

אהדתו ולמרות השררה, מ להרחיק ביקש הוא וכלל. כלל
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הנעלה, ואישיותו פקחותו את שהוקיר , האימא של הגלויה

לו המפריע זה, מעול אותו שיפטרו קצר זמ לאחר התחנ

הטבעית. וענוותנותו צניעותו את ונוגד התורה, בלימוד

פסקברוב אהר ומארי לבקשה, האימא נאות חסדו

הרוחנית הסמכות נותר אול הרשויות, במשרדי ולבוא מלצאת

פטירתו! ליו עד ודבר עניי לכל בקהילה, העליונה

???



  

 הרשאה לשחיטה ע חתימת רבינו 
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4
ואד קי אלו י נ בעי . . . ח ומצא

,"הנה הקטני לבניה אבות לוחשי היו הצדיק..." הול

כמלא שמראהו , הכה אהר מארי של דמותו על מצביעי

זוהר הפיקו הרב של פניו מידותיו. פי על יורד המשיי הלב וזקנו

ובבטחה. בנחת היו הליכותיו וכל עילאי

שונותמארי מחלוקות בי ולגשר לפשר שהשכיל , אהר

עצומהשבקהילה לאהדה זכה אחר, או זה לצד להשתיי מבלי

למידות ברורה כדוגמה לה שמשה דמותו . תימ יהודי בקרב

וברכה. עצה לקבל לפתחו שיחרו ורבי שמי וליראת טובות

להזמימנהג שרעבי, שמעו רבי , אהר רבי של לחתנו היה

הכנסת בית של המתפללי ציבור את ביתו אל בשבתות

מארי .(' הקיו 'סעודת (המכונה שלישית לסעודה אלשרעבי

. רבי בלב שנחרטה זו, בסעודה משתת היה כנראה אהר

שאחותוכילד קרח, יוס הרב ג זו בסעודה השתת

(נכד . יוס רבי - שרעבי שמעו רבי של לבנו נישאה הגדולה

הכתב: על העלה שעות אות של מתק ואת (, הכה אהר מארי

אנו היינו , הכה אהר הר"ר של נכדו לבית הול שהייתי "זכורני

הבדלה. לומר התחיל שהוא בשעה סביבו מתאספי הילדי

אתו, יחד לומר הילדי כל את משת היה , ל וית אומר כשהיה

במחיצתו" קדושה והשראת שמחה מלאי עמודוהיינו זכריה (נרות

רנ"ח)

ותלמידי העניי על וחונ חומל ... הכה שלו ב אהר "הרב

בעצמו הוא ומשתדל אות מבקר שיבה, בעלי הכושלי חכמי
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ה' לו חנ ועוד הכל, אצל ונכבד אהוב . לה שנצר מה להזמי

וקומה..." מראה קרח)יופי עמר לרבי תימ (סערת

ובימירבי שרעבי" "אל הכנסת בבית כחז שימש א אהר

הנרגשת התפילה את לשמוע לזכות כדי רבי נהרו הנוראי

ביו . לגבהי הציבור את עמה והעלתה הטהור מלבו שיצאה

שנשזרו ערבות, ובנעימות בזמירות ומנעי עומד היה , הכיפורי

בפומיה ומרגלא הפסקה. בלי כמעט הקדוש היו תפילות בכל

יותר עוד צח וקולו כוח בו שיש כפור, יו במוצאי הוא שחש

כפור. יו מליל

יהודיכאשר נהגו בצורת, או צרה בשל תפילה יו על הוכרז

מארי הדור, גאו פונה היה ש הקברות, בית אל לצאת צנעא

לפני לעבור אותו ומכבד אהר מארי אל זצ"ל קורח חיי

נושאי היו העיר יהודי יחדיו,התיבה. וזועקי למרו עיניה

! נעני – רוב פי ועל , שמי רחמי מעוררי

הנרגשתמעניי ותפילתו ככינור הנעי קולו ששמע , לציי

היו פע ולא , המוסלמי לאוזני א הגיע אהר מארי של

נעצרי שבת, בערב סוסיה על רכובי המלכי בני מגיעי

לתפילותיו. בשקיקה ומאזיני הכנסת בית לצד

בלילה,בעת וערי ביו ישני היו כאשר ," "הרמאד צו

של המרשימה בדמותו ממרחק צפו כאשר לקבע, מנהג הפ

"בר פיוט את המשורר בטלית, ועטו לב הלבוש אהר מארי

. אלוקי מלא כשל וצורתו יוחאי"

מאריג פע לא היה מצווה של וסעודות חתני במסיבות

צלול, בקול שנשא הקודש בשירת הציבור את משמח אהר
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וקרבת שכינה השראת של תחושה בשומעיה שהותירה שירה

אהר מארי של ושירתו שזכה למי גדול כבוד זה והיה . אלוקי

שמחתו. בעת נשמעה

נעימותבכל קודש שירי בביתו ללמד נהג שבת, ֵמוצאי

שהיו הללו השיעורי מ זצ"ל. שבזי סאל רבי של וניגוני

ביטחו בה המשתתפי את ומלאו הנפש והשתפכות תפלה

בשירה מתלמידיו שאחריו. בדור המשוררי גדולי יצאו ואמונה,

ומשורר תפילה בעל שהיה זצ"ל אלעזירי יוס ב"ר סעיד כהר"ר היו

וצר בשמחת שמח כשהוא לציבור, קודש היו וחייו בדורו, הגדול

שמואל ר' בנו עמר, סלימא ר' הנודע המשורר וכ , בצרת לו

ועוד. אלגמאל סעיד ר' , קלזא סאל מ"ו ' סאל כה"ר , הכה

???
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5
נות י מעי צו פו י ו

ביתאת שרעבי" אל ב"כניס אהר מארי קבע לימודו מקו

יכלו ג וש שרעבי, משפחת בני עמדו בראשו הכנסת

ממנו ללמוד המאירה, דמותו על להתרפק צעירי תלמידי

אלוקית. וחכמה דעת

קרובמארי כנסת בבית ישיבה וראש כרב כיה אהר

הידוע בספר קרח עמר הרב עליו כותב וכ שנה. לארבעי

:" תימ "סערת

אלשרעבי. בבהכ"נ ומו" רב ראשי חז , הכה שלו ב אהר "הרב

ולאחר , היו אור קוד בהשכמה יו בכל תלמוד ישיבת ש קבע

וש"ע ברמב" ללמוד , חכמי תלמידי בחברת שחרית תפלת

"... ומת משא עיו בדר פוסקי ושאר

בתורה.אל לעסוק שבעיר הלמדני מטובי באי היו הישיבה

ובמשא בעיו התורה לעסק קודש השעות היו היו צהרי עד

היו לילה בכל התורה. קול ש פסק לא בלילות וג , ומת

עלות לפני שעות כארבע ומשנה בזוהר שעורי מתקיימי

בחצות כבר הכנסת בית את פותח היה אהר מארי השחר.

כ ולאחרי כשעה, שהתמש בזוהר היה לימודו תחילת הלילה,

זה ללימוד השחר. אור שמפציע עד המשנה בלימוד פותח היה

בעיו היה לימוד סדר ויותר. לומדי כעשרה מתאספי היו

אחת משנה לומדי היו ולפעמי ומת משא ובדר מעמיק

תמימה! לשעה קרוב
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)מגיד אהר מארי של (בנו הכה אברה רבי היה השיעור

אביו. בזמ ג

היהבשבתות, שבת של מנחה לתפלת ועד היו מחצות החל

פותח אהר רבי היה בתחילה לפה. מפה מתמלא הכנסת בית

מכ לאחר ומחצה. כשעה ומת משא עיו בדר הגמרא בלימוד

כל על רש"י למדו ולבסו כליו, ונושאי ערו שלח למדו

שלישית. סעודה לסעוד והלכו מנחה התפללו הפרשה,

הלימודלצד סערת אל ה א הנכדי נשאבו הגדול, הסב

בלב וקנו תורה של ממעיינה לגמו המדרש, שבבית התוססת

בה". ישוו לא חפצי ש"כל הברורה הידיעה את

?

היתההיה לא הפרוטה , הנכדי אחד של נישואיו לאחר זה

להלוואה. נזקק בבית המצוקה גברה וכאשר מכיסו מצויה

לובצר ילווה כי וביקש , הכה אהר מארי סבו, אל פנה לו

נענע הפקחיות, בעיניו נכדו את בח הגדול הסב . מסוי סכו

יפרע מתי לדעת מבקש כולו, הסכו את בידו והניח בראשו

החוב.

עד"אני כי מקווה הנכד, ענה כיפור..." יו בערב חושב...

ד'. ירח המרוחק לתארי

ללימודו."בסדר," ופנה הסב אמר

בהולהחודשי שליח והנה, הגיע, כיפור יו ערב חיש. חלפו

עכשיו!" ... ל קורא אהר "מארי הנכד: של פתחו על מתדפק

הנכד,מה לעצמו תהה הקדוש? היו בערב כ כל חשוב זה

סבו. בית אל ממהר בעודו
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יו"ההלוואה, "הגיע בחיבה, אהר רבי שאל "? הנ הזוכר

להחזירה!" עלי החמה לשקיעת ועד פירעונה

קשה..."אני לי "היה , מגמג הנכד החל מתנצל," ממש

קצת..." עוד יחכה שסבא חשבתי

אתאלא לפרוע עלי היו סו "עד ויתר! לא אהר שרבי

. העניי את וחת לו הודיע החוב!"

שלצדוהנכד אותו, אהב שכה סבא מבולבל. הבית את עזב

מול לבו את הוא מקשיח זה הכיצד רבות, כה שני למד

? הפירעו מועד את מעט להארי יכול אינו הא מצוקתו,

צברהוא משפחה, ובני מכרי , חברי אל וכה, כה פנה

אותו המדויק הכס סכו ובידו סבו אל ושב למטבע מטבע

לווה.

"נראהאו ואמר: ידו את לט , בחיו אהר רבי אליו פנה אז,

לתקופה אותו קח הנה, הזה, הכס לסכו זקוק עדיי שאתה לי

"... נוספי חודשיי של

תשיבואל כי "התעקשתי : הוסי נכדו של התוהה מבטו מול

"! בדבור לעמוד להבא אות ללמד כדי , היו הכס את

צדיקזכרו לאיש והיה שבגר הנכד את לווה מעשה אותו של

מילה – שלו מילה כי היטב, ידעו אנשי ימיו. כל במש - וישר

א שא הרי , מסוי במועד חוב ישל כי אמר א וכי היא,

בדיבורו. לעמוד כדי הכל יעשה ומפריעי קשיי יצוצו

מסיי"זהו היה הגדול," מסבי למדתי אות הלקחי אחד

שמרו , את "וא , ולנכדי לילדי סיפורו את שרעבי אברה ר'

"! מילתכ את לחלל שלא

???
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6
י חי מל י פנ ר באו

החלרבי כאשר שנה. לשלושי קרוב כדיי שימש אהר

יחיא מארי של דינו בבית שני כדיי הצטר התרס"ה משנת

פטירתו. ליו ועד הלוי, יצחאק

ומסמכישמו תקנות רבות, הלכתיות תשובות על חתו

ורבנות. לשחיטה והרשאות כתובות הקהל, ראשי

בפניו,כאשר צהלה תמיד ריחפה , לדו אהר מארי ישב

במתק משכ אלא , המתדייני על בחומרה דיבר לא ומעול

כדי שלו מכספו נות היה פע לא רכה. ובלשו שפתיי

משפט לעשות זכה כ ! ביניה וישלימו יתפשרו שהצדדי

יחד ג מזה.וצדקה זה ומרוצי שמחי יצאו והצדדי ,

שרחשולא ולאהדה מאוד אותו אהבו העיר שבני הוא פלא

בענייני להתערב ידע מיוחדת בפיקחות ורע! אח היה לא לו

. מדני לעורר ומבלי אחר או זה לצד להשתיי מבלי הקהילה

שיבה בעלי הכושלי חכמי ותלמידי , העניי על וחומל "חונ

שנצטר מה להזמי בעצמו הוא ומשתדל בבית אות מבקר

וקומה." מראה יופי ה' לו חנ ועוד הכל, אצל ונכבד אהוב . לה

קרח) עמר רבי של ספרו (מתו

בניחותאישיבתו היו כול ודרשותיו דיבורו והליכותיו,

ומראהו בנחת מדבר , אד לכל נוח אהר מארי כאשר ובשלווה

. אלוקי כמלא

דמותוכאשר לעבר מביטי אנשי היו ברחוב פסע

פי על היורד כמשי הלב ובזקנו הנאה בהופעתו המיוחדת,
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כבשעת בטליתו עטו כשראשו ללכת נהג אהר רבי מידותיו.

לאשתו איש בי שלו בהשכנת היה עוסק הפנוי, בזמנו התפלה.

בשעתו. הכה כאהר לרעהו, איש ובי

הנס,עוד בעל מאיר רבי ע"ש הצדקה קופות על ממונה היה

אותו לשלוח דואג היה , בה הגו כס סכו נאס היה ועת

פסקי ספר את אצלו שומר היה כ כמו ישראל. אר לעניי

"אלמסוודה". שנקרא בצנעא הדי בית של הדיני

עליו:ג כתב וכה , אהר מארי את היטב זכר קרח יוס הרב

לר' הנשואה אחותי לבית שבת למנחת הול כשהייתי אני "...זכור

הילדי אנו היינו , הכה אהר הר"ר של נכדו שרעבי שמעו יוס

כשהיה ההבדלה, לומר מתחיל שהוא בשעה סביבו מתאספי

מלאי והיינו אתו, יחד לומר הילדי כל משת היה ל וית אומר

במחיצתו..." קדושה והשראת שמחה

שאבשנת צמח טוב יו זה היה . לתימ אורח הגיע תר"ע

. בכתובי רשמיו את תש"ה).הותיר ת"א תימ צמח(שבות טוב יו

ובשורות אהר מארי של בביתו הסדר בליל להתארח זכה

וממנהגיו: הצדיק מ התפעלותו את מתמצת הוא אחדות

די בית חבר כה אהר מארי אצל הוזמנתי שני, סדר "...בליל

ארו וזק זקופה קומה בעל נפלא, ישיש זהו צנעא, של הצדק

מאוד. אהוד והוא תמיד מחייכי פניו מידותיו. פי על ולב

זו, מכהונתו מיד התפטר אול , הרבני לראש מינהו האימא

להפיק מבלי תועלת להביא יוכל למע פשוט דיי להיות והסכי

רוק גוזר והוא מקצועו, פי על חייט הוא פרטית. הנאה ולא כבוד

מאוד, אותו אוהבי הללו . לערבי חגיגות מעילי היו כל ותופר

למשפחה אב הוא ושמחה. פני בסבר פניו את ומקבלי
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בניו ארבעת . שפתי במתק נאמרות ופקודותיו פטריאכלית

אתו יחד כול חיי , סבי כבר נעשו מה ששלושה , הנשואי

ד' ברו לבית להיכנס גדול עונג לפקודותיו. ונכנעי משות בבית

זה.

מוש העבר : הקדמוני והמנהגי הפיוט את אוהב אהר מארי

בקול מחונ הוא , הזק גילו א על אליו. ודבוק קשור והוא לבו את

בוצע הוא ידוע, ברגע . ומקסי נחמד אצלו ו"הסדר" , ונעי יפה

ועושה כתפו, על מניחה במטפחת, אותה עוט , לשתי המצה את

מנכדיו שני , ממצרי יצא עצמו הוא כאלו בבית, הקפה

וכשמתחילי נשתנה", "מה את , הנשי בשביל בערבית מתרגמי

מסביב והנשי הגברי יושבי עלינו, למקו טובות מעלות כמה

אות ומורידי אות מרימי דיינו וכשאומרי לשולחנות,

הסעודה אחרי . ר בקול אומרי האחרוני הפסוקי את . פתאו

וחד יודע מי אחד , השירי שיר , שפו ובששו בשמחה קוראי

הלילה." בחצות מסתיי והסדר גדיא,

???
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7
הלכה של קוצה

רביהיה של חתנו בשבת. להיות שחל החגי מ באחד זה

המוסלמי החלק לעבר יצא אחדות שני לפני א שנישא , אהר

שהתעורר. צור בשל העיר של

,בעוברו יהודי שונא מוסלמי עליו התנפל השוק דר

יהודי כל נמצאו לא החג שבשל העובדה את מנצל וכשהוא

נפל שמעו רבי . ד זוב עד מכותיו את בו הפליא – במקו

לקו הצליח גדול ובמאמ זמ לאחר ורק בדמו מתבוסס בשוק

רב בקושי ומש , היהודי לשכונת עצמו ולגרור רגליו על

לביתו. להגיע הצליח

אתכאשר לשאול אצה המבהיל, מצבו את רעייתו ראתה

את לראות יצא אהר רבי בשבת. בו לטפל כיצד אהר רבי אביה

עו שתביא לבתו הורה מצבו חומרת על עמד וכאשר חתנו

ביו תבשלו והיא אותו ישחט בעצמו שהוא כדי הבית מחצר

החולה. לרפואת השבת,

פסק!זוהי – השבת! את עליו ומחללי רפואתו

תחללהבת, זה הכיצד שאלה אביה, של מפסקו שהופתעה

כמצוותי, ועשי מהר "לכי ואמר: אהר רבי בה גער השבת. את

גדולה..." בסכנה שרוי שהוא כיו לחולה לבשל אני אקו ַולא

המרק מ לג החולה הדרוש. כל את והכינה הבת קמה מיד

לגמרי. הבריא אשר עד אט אט והתאושש הטרי

?
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,""סיפור חמ למכור שלא המנהג על בביתנו סופר מעניי

זה "היה . אהר מארי של נינתו תחי', קורח שרה הגב' מעידה

נישואי את קבעה גיאת בש יהודית משפחה כאשר , בתימ

כל את מכיני היו הה בימי הפסח. אחרי סמו למועד ביתה

עצו קושי בכ היה ולכ בבית, המאפי ומיני הסעודה צורכי

אהר מארי אל פנתה משפחה אותה קצר. זמ תו להתארג

פסח לפני לחתונה להתכונ לה שיתיר בבקשה, זצ"ל הכה

. אחרי במקומות כנהוג החמ את למכור החג ובימי

כדיהרב לגמרי. אמיתית תהיה שהמכירה בתנאי , הסכי

את שלח , של בלב החמ את האנשי מכרו אכ הא לבחו

מאלו מצרכי ליטול ופעמיי פע הפסח חג במהל הגוי

בפע אול דבר. אמרו ולא ראו המשפחה בני שנמכרו.

הסחורה, מ לעצמו לקחת הגוי ביקש שוב כאשר השלישית,

אמר אז או '... לכ התכוונתי 'לא ואמר: הבית בעל בעדו עצר

לשרו עליה כי ופסק מכירה!' אינה 'מכירתכ הרב: לה

ה-כל!"

???
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8
נה מי י ב מי י ר או

נסרבי לא אומנ וא , התשעי שנתו את חצה כבר אהר

כמימי בלימודו לו הפריע והדבר , מזוק כהו עיניו אול לחו

ימימה.

רביכעת, בנו אלשרעבי" "בית הישיבה את הנהיג כבר

פוסע בחצות, ליל מדי לקו הוסי עצמו הוא ואילו , אברה

פה. על בניו ע למד ש המדרש בית אל לאטו

לפתעבאחד פרצה כהרגלו, ולמד אהר רבי ישב עת הלילות,

מלחכת והחלה ממקומה - לפניו מונחת שהיתה הפתילייה אש

המדרש, בבית לבדו עת באותה שהה אהר רבי סביבותיה. את

האש. את ולכבות ממקומו לקו התקשה המופלג גילו ובשל

שמתחתיההלהבות למרבד הפתילייה מ דילגו הכתומות

בו הספר לעבר חיש עוברות שמסביב, ולכריות למצעי ומש

הטהור! בגופו לפגוע מאיימות , אהר רבי למד

וכעתוהנה, , בנש שאיחר יהודי הסמו ברחוב עבר נס, בדר

אותו . מש הרחק לא שנערכה נישואי משמחת לביתו שב

המדרש, בבית לבדו אהר רבי נמצא הזו בשעה כי ידע יהודי

הלכתית שאלה לשאול מתאי זמ זהו כי בלבו עלה ולפתע

הפרעה. ללא

יושבכאשר אהר רבי את היהודי גילה המדרש לבית נכנס

שלמרבה אלא גלימתו. את ולחכו שכמעט להבות אפו בשלווה

עליו כוח ממנה מנע כאילו לצדיק, בסמו האש נעצרה הפלא
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לפלא. הדבר והיה השריפה, את לכבות האיש מיהר לו. מלהזיק

כיבשנה חששו והכל למשכב אהר רבי נפל לחייו האחרונה

נראו בבוקר, השכ שישי ביו והנה, . האחרוני ימיו ה אלו

כדי מיטתו לצד נאספו הקרובה משפחתו ובני גסיסה, סימני בו

ממנו. להיפרד

בתואלא את שמואל ר' הקט בנו השיא , יו באותו שממש

חלילה, לאבל תיהפ ששמחתו וחשש מאוד הב דאג יונה. מרת

פלא! דבר אירע והנה . החיי בבית להתפלל הל יצא ולכ

ועודרבי ממיטתו וק התחזק לאיתנו, שב הגוסס אהר

ולהתפלל ללמוד הל שבת ובליל הבית מ יצא א יו באותו

. האד כאחד הכנסת בבית

ביתו"ראיתי לבני סיפר " חיי חודשי כמה לי שהוסיפו

. חודשי מספר עוד מכ לאחר חי ואומנ , שלמההנדהמי ר' (מפי

מב"ב) הלוי יצחק שלו הרב ב

התרצ"ד,אלא שנת בשבט ל' ראשו אדר ר"ח חמישי שביו

הזה. המופלא הצדיק של חייו שירת נדמה , שני 93 ב בהיותו

אלעזיריכאשר סעיד מארי הגיע הבית, מ מיטתו את הוציאו

בהספד עליו פתח ואז , לאר המיטה את שיורידו וביקש זלה"ה

..." אהר זרע על "אוי וקונ

צנעא,לאחר של החיי בית אל הגדולה ההלוויה יצאה מכ

לבית והצדיק האהוב רב את מלווי העיר יהודי כל כאשר

עולמו.

???
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דבר אחרית

.רבנו חכמי תלמידי בני , ישרי דור אחריו השאיר אהר

שרעביבתו, שמעו רבי אשת רומי'ה בשבטמרת ג' נלב"ע –

ה'תשכ"א

זלה"הבנו, הכה אברה ה'תשי"ט.הרה"ג באלול י"ט נלב"ע –

ראש ימיו, ובאחרית בתימ אלשרעבי' 'בית ישיבת כראש שמש

אביב. בתל תורה' 'אוהל ישיבת

זלה"הבנו, הכה משול ה'תשכ"ח.רבי בכסלו כ"א נלב"ע –

זלה"הבנו, הכה חיי שמשהרה"ג ה'תשל"ג. באדר כ"ח נלב"ע –

הכנסת בית רב ימיו, ובאחרית בתימ אלשרעבי' 'בית ישיבת כראש

. ג רמת עמידר רמת ישראל', 'תפארת

הכהבנו, שמואל מגדולירבי ה'תשל"ה, בטבת כ"ג נלב"ע –

'נווה הכנסת בית מראשי ימיו, ובאחרית שבתימ צנעא המשוררי

. ג רמת עמידר רמת ,' הכה שלו

רודפיבני התורה על שוקדי בדרכיו, ההולכי , וצאצאי בני

וחסד. צדקה

בארצאצאי כאשר ובחו"ל, באר כיו נמצאי אהר מארי

הוציא המכו . נדירי ספרי להוצאת מרא"ה מכו לזכרו הוק ישראל

והיסטוריה מוסר הלכה, בנושאי העוסקי ספרי 35 – כ לאור כה עד

- תימ חכמי של וחיבורי יד מכתבי ראשוני ספרי וכ יהודית,

הראשונה. הפע זו אור שרואי
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ענפהמרא"הבמכו תורנית ספריה (, הכה אהר רבי מורנו (ר"ת –

. לפניה שעתיד צעירי למחברי סיוע המכו מעניק כ וכמו

הנכבדה,בי דומב משפחת – הברית שבארצות אהר מארי צאצאי

ע"ה, שרה מרת ואמ הי"ו דומב שלו הגביר בני ויעקב ראוב ובה

יפה והיתה זצ"ל הכה אהר רבינו ב חיי מארי נכדת שהיתה

אורחי מכניסת בצנעה, וחסד צדקה עושה כמותו, הטובי במעשיה

הכל. על ואהובה

הצדיקבני סב של פועליו את ממשיכי היקרה דומב משפחת

פעילות את רחבה ביד מחזיקי ה היתר בי כאשר , אהר מארי

ותומכי שבמנהט ישראל" "תפארת הכנסת בבית תימ יוצאי קהילת

מרא"ה. במכו רחבה ביד

וצאצאירבי , בני ובני בני , ישרי דור אחריו השאיר אהר

וחסד. צדקה רודפי התורה על שוקדי בדרכיו, ההולכי
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tute also manages a large library and provides young
scholars with stipends so as to advance their future.

Among Mori Aharon’s descendants in America, the
Domb family stand out. Shalom (Sam) Domb  and
his children Reuven (Ronny), Yaakov (Jay), and Michal
(Michelle)  make Torah and the support of Torah
their life’s work. In this the sons take after their moth-
er, the late Sarah , the granddaughter of Mori Aha-
ron, who was “beautiful in her deeds,” beloved of all,
doing much charity quietly and welcoming every guest
with a smile.

The Domb family carry on Mori Aharon’s work to
this day. Among their projects are their liberal support
of the Tif’ereth Yisrael synagogue in Manhattan and its
community, and their dedicated maintenance of Ma-
chon M.A.R.E.H. May they be blessed with all the abun-
dance of Heaven in their lives and their children’s.
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On Erev Yom Kippur there was a knock at his door:
a messenger summoned him to appear before Mori
Aharon. When he arrived his grandfather softly asked
him, “Did you forget about the loan? By sunset you
must repay it.”

The shocked young man mumbled, “I’m so sorry,
things have been hard… I thought Sabba would wait
a while longer….”

But R. Aharon insisted on repayment that very day.
The grandson left pale and shaking. How could his
beloved grandfather be so hard-hearted? He went from
friend to friend, collecting coin upon coin, until some-
how he put together the sum. Hurrying back to R.
Aharon’s house, he held out his hand, but R. Aharon
only smiled and said, “I think you still need this mo-
ney. Keep it for two more months.” Then he answered
the young man’s astonished look by adding, “I only
wanted to teach you that a man must keep his word.”

This grandson went on to become famous for his
honesty. The whole world knew that no matter what
happened he would keep his word and pay his debts.

Room is lacking here to tell the whole story of Mori
Aharon’s life. Let us only add a few words about his
posterity.

To this day Mori Aharon’s descendants keep busy
with Torah and mitzvoth. In Eretz Yisrael they have
established Machon M.A.R.E.H., a Torah institute in his
memory, which to date has published some 35 rare
works of Torah, in halachah, mussar, and Jewish his-
tory, especially works of the sages of Yemen. The Insti-
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the Days of Awe. He used to remark that at the end of
Yom Kippur (when he would lead all the prayers him-
self) he felt stronger, and his voice was clearer, than at
the beginning of the fast.

Even the Arabs knew about Mori Aharon’s beautiful
singing voice. Sometimes a richly-dressed Moslem
would ride up on his horse at the beginning of Sab-
bath, and sit a while and listen at the door of the syna-
gogue.

R. Aharon used Sabbath to its fullest potential.
From noon until Minchah the al-Sharabi synagogue
was full of people listening to his shi’urim, one after
the other, in Gemara, in Shulchan Aruch, and finally
in the weekly Parashah with Rashi.

R. Aharon taught Torah in ways most people would
never think of — ways that were unforgettable.

One of his grandchildren was about to marry when
he saw that he did not have enough money to set up
his household. Seeing no other choice, he asked his
grandfather for a loan of the sum he needed. R.
Aharon looked keenly at his grandson, nodded si-
lently, and gave him the sum, asking only when he
would repay.

The young man hesitantly answered, “I think…
Erev Yom Kippur….” His grandfather merely said, “All
right,” and went on studying.

The months went by and things went ill for the
grandson. Clearly he could not repay his debt. Shame
kept him saying so, but surely Grandfather would
understand and not ask him?
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Gemara and Halachah or say Tehillim with them while
he worked at his embroidery.

In the spring of 5665 (1905) a long war between
the Turks and the Imam Yihye ended, and San’a came
under the Imam’s control. The new rule gave the city’s
Jews some years of relative peace; in fact, among the
first acts of the new government was the appointment
of four Chachamim with authority to govern the Jew-
ish community. Mori Aharon was established as the Av
Beith Din and head of the committee of four, which
effectively made him the Chief Rabbi of Yemen, since
the Beith Din of San’a was the highest court in the
land. “All the Jews must respect it and accept its de-
crees,” the Imam announced.

Reluctantly R. Aharon took up his new position,
which was not at all to his liking. Before long he asked
the Imam to release him from the unwelcome burden,
which prevented him from studying Torah as he de-
sired. Surprisingly the Imam agreed, and soon R. Aha-
ron was a private citizen again — except that everyone
still regarded him as the highest authority, and so he
was always consulted about important matters until
his final day.

As for R. Aharon himself, he preferred to “look after
the poor and the talmidei chachamim who were weak
with age, visiting them and personally seeing to their
needs.” (Sa’arath Teiman)

He also served as the chazan of the al-Sharabi syna-
gogue, where many came to hear his prayers during
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Torah entered R. Aharon’s mind. With his marriage,
though, he took on the burden of supporting his fam-
ily. Taking no thought to dignity or privilege, he learn-
ed the craft of upholstering and daily walked the
streets of San’a looking for work. All the same, some-
how he managed to devote most of the day to Torah
study.

When a lack of customers for upholstery work
plunged R. Aharon’s household into poverty, his in-
law R. Yaakov Sharabi offered him a chance for a better
livelihood. In a maneuver that seems taken from a
book of fairy-tales, R. Yaakov took R. Aharon with him
one morning to sell a bale of fine cloth to the royal
tailor of San’a, an Arab who made the king’s robes
with his own hands.

While R. Yaakov chatted at length with the Arab, R.
Aharon stood by, seemingly a bored donkey-driver,
while in fact he minutely watched every move the
tailor’s hands made. After an hour or so the two left.

That same day R. Aharon took up some pieces of
cloth and sewed and embroidered them exactly as he
had seen the Arab tailor do. With no more “job train-
ing” than this, he soon became a sought-after maker of
fine robes, earning a respectable living in just a few
hours a day, while the rest was “available” for Torah
study. Eventually he replaced the Arab as the tailor for
most of the court personages of San’a. But each day
the noblemen had to queue up and wait, because Mori
Aharon did not come to his workshop until he had
finished his prayers and his day’s schedule of Torah
study. Even then he would sit with his sons and debate
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“Your name is Aharon, my son,” his mother would
whisper to him every day as she sent him to the Mori’s
house to study Torah. “I named you after your ances-
tor Aharon HaCohen. May Hashem grant that you be
worthy of that name.”

Her son never forgot these words. Over the years
they shaped his life.

His teacher, too, had his word to say. Every week
he would tell Aharon’s father how bright his son was;
but more importantly, “He loves to study Torah!” Aha-
ron nourished that love his whole life long.

As the years went by young Aharon grew in wis-
dom. He absorbed every word of every shi’ur Gemara
given by Mori Hayyim ben R. Yosef Korach. Even
among the huge crowds that attended his shi’urim R.
Hayyim noticed the eager young man who listened so
carefully  and  always  asked  to  the  point.  And  so  R.
Aharon gained one of the gedolei ha-dor as his teacher
and guide along the paths of Torah.

Until he was twenty-two no other thought but
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