קוראים נכבדים
ספר זה שהנכם מחזיקים בידכם מספר את סיפור חייו ופועלו של האדם
הגדול ,מארי מאיר צובירי זכר צדיק לברכה ,ומבין דפיו עולה תמונה
מופלאה של מורשתו המפוארת אותה הותיר לדורות בהליכותיו.
מנעוריו הלך האיש והתעלה ,התגדל והתקדש בכתר שם טוב ובכל
מידה נכונה ,ומן האור שספג מרבותיו גדולי התורה בתימן הספיג אורה
של תורה לכל קהילה אליה הגיע – "הוֹלֵ  וָ אוֹר ַעד נְ כוֹן ַהיּוֹם".
פחות משני עשורים לאחר ש'בעל האורות' מרן הרב קוק זצ"ל הלך
לבית עולמו ,עמד מארי מאיר בראש רבנות גדרה ויישם בכל אורחותיו
את המילים שנהג רבה הראשי של ארץ ישראל לחתום בהן את
מכתביו" :עבד לעם קדוש על אדמת הקודש" – והלך האיש רבי מאיר
והאיר בדרך זו את נתיבות גדרה וסביבתה.
במסירות נפש כפשוטה ,כ'רעיא מהימנא' הרועה צאן ה' ,עמד לשרת
את עם הקודש שהחל להתקבץ מגלויותיו ולהתיישב מחדש בארץ
אבותיו ,צמא למים חיים של תורה מאירה .במאור פנים ,בנחת ובנועם
היה מארי מאיר מביא לכל סביבותיו אור תורה כשבכל הילוכו יראת ה'
על פניו.
יש באור זה שבקע מקלסתר פניו ואורחותיו של מארי מאיר בכדי
להאיר עבור הקורא את נתיבות חייו ולומר ,כזה ראה וקדש ,לך-לך בן
אדם בדרך זו של מסירות על התורה ועל עם ה' עד שיתקיים בנו הפסוק
"אוֹר ָח ָדשׁ ַעל ִציּוֹן ָת ִּאיר" – ונלך כולנו יחד במהרה לאורו.
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ר"ח אייר ה'תש"ף ,בשל"א לשטרות ()25.4.2020

ברכות לראש משביר ,למשפחת הרב הגאון רבי מאיר צובירי לענפיה ולשורשיה
הברוכים ,ולמו"ל יחזקאל פרנקל ,מנכ"ל 'מכון קורות' להפקת ביוגרפיות ,שהוציאו
מן הכוח אל הפועל ,בחוכמה ,בתבונה ובדעת ,ביוגרפיה מכובדת על חייו ופועלו של
הרב מאיר צובירי.
זכות גדולה נפלה בחלקי ,לעסוק בדמותו המאירה של אחד מגדולי רבני תימן
בדורות האחרונים ,הרב מאיר צובירי זצ"ל .זכיתי לכתוב כמה עבודות מחקריות
אודות החכם הגדול הזה ,שהותיר אחריו לברכה ,כתיבה ענפה על קורותיו בתימן
ובארץ.
שמחה כפולה לנו בספר שלפנינו ,משום שעל קורות חייו של אדם דגול ודמות
מופלאה כגיבור ספרנו מארי מאיר ,יש חשיבות רבה לדורות הבאים ,בכתיבת תיאור
מקיף על פועלו המבורך ,בבחינת "והיו עיניך ראות את מוריך" (ישעיה ל ,כ) .כמו כן,
בספר זה מצאתי ברכה מרובה ,בחשיפה של החיים בגולת תימן שנמשכו כאלפיים
שנה ,ובהמשכם בארץ המובטחת בתקומת העם במולדתו ,ובהתגשמות דברי הנביא
ירמיה (לא ,טז) " -ושבו בנים לגבולם".
הספר שלפנינו מאיר את סיפור חייו של מארי מאיר ,החל משורשי משפחתו וחייה
בצנעא ,בירת תימן ,שהייתה עיר של חכמים וסופרים ,דרך סיפור עליית משפחתו
ולאחר מכן עלייתו לארץ ישראל ,בתקופה של בניית עם וארץ ,בחידוש עצמאותנו
בארץ המובטחת ,וכלה בפועלו רב הפנים ,כרבה של המושבה גדרה ,שבה ובסביבתה
פעל רבות במשך שנים ארוכות ,כמנהיג תורני ציבורי וכרועה נאמן לבני עמו.
ספר זה ממלא חוב גדול שאנו חבים לדמותו של הרב מאיר בפרט ,ולדמותם של
רבני תימן בכלל ,בייחוד אלו שזכו לראות עין בעין ,את קיבוץ נידחי ישראל בארצם
ואת תקומת עם ישראל במדינתו ,בעלייה ההמונית של יהודי תימן הידועה בשם "על
כנפי נשרים".
שמחתי לראות שבספר זה ,נעשה שימוש נרחב בעבודות שפרסמתי אודות פועלו
המבורך של מארי מאיר זצ"ל .נפעמתי למראה השימוש הרב שנעשה בפרקי הספר
בשום שכל ודעת ,בתיאור האירועים ,בצילומי המכתבים ששלח הרב ,וכן בתמונות
רבות המספרות את סיפור חייו ,כיאה לאדם דגול זה.
הרב מאיר זכה להעמיד בנים ובני בנים "דור ישרים יבורך" .יהי רצון שנתברך
כולנו בברכת התורה" :ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו [ ]...וישבתם לבטח
בארצכם" (ויקרא כו ,ד-ה) ,וכדברי הנביא יחזקאל (לד ,כז) "ונתן עץ השדה את פריו
והארץ תתן יבולה והיו על אדמתם לבטח" ,ונזכה ללכת לאורו המאיר של מארי מאיר
זצ"ל.
בברכת התורה ולומדיה,
פרופ' אהרן גימאני
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
אוניברסיטת בר אילן
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שלמי תודה

ל

ר' יחזקאל פרנקל ,מנכ"ל ההוצאה לאור 'מכון קורות' ,שנטל על עצמו את המלאכה
ומכל החומר הרב מחיי מו"ר אבינו זצ"ל שערמנו על שולחנו ,ידע לדלות ,למיין,
לנפות נפה אחר נפה ,לרכז ולסדר את הדברים בטוב טעם ודעת כראוי לספר חשוב זה.
לשמחתנו ,ר' יחזקאל לא חסך כל מאמץ כדי להכניס לספר כל פרט חשוב ,וכל
זה אחר שהתחבר עמוקות עד כדי הערצה לדמותו הגדולה של מו"ר אבינו זצ"ל ,וכך
זכה להאיר אותה באור יקרות לכבודו ולכבוד תורתו ומורשתו של אבינו ,מורנו ,רבנו
ועטרת ראשנו.
תהי משכורתו שלמה מן השמים ויזכה לכל מילי דמיטב ,הוא ובני משפחתו.
לאחינו היקר משה אשר על המלאכה ,שלא חסך כל מאמץ ,נבר בחומר ,זיקק ,מיין
ויצק תוכן ומשמעות לחומר והביאו לידי גמר טוב.
יהי רצון שה' ישלח בריאות שלמה והצלחה לו ולכל המשפחה.
לדודנו היקר ד"ר יוסף צוריאלי ,שדחף וזרז אותנו לקרב אל המלאכה פעם אחר
פעם ,שידל אותנו להוציא לאור ספר זה ולחשוף דמות ציבורית זו לעין כל.
יהי רצון שיזכה לבריאות שלמה והוא וכל משפחתו.

"צ ִ ּדיק ַ ּכ ָּת ָמר ִי ְפ ָרח"
ַ
הוא היה אומר:
"מפני מה נמשל הצדיק לתמר?
מה תמר זה עץ גדול ואינו תופס מקום אחרים
כן גם הצדיק האמיתי"

אבינו ,מורנו ורבנו
עטרת ראשנו
מארי מאיר ב"ר ישראל צובירי זצ"ל
צנעא תימן ,ה'תרע"ה  -גדרה ארץ ישראל ,ט"ז שבט ה'תשנ"ה
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הקדמת העורך

כ

אשר פנו אליי בניו של מארי מאיר צובירי זצ"ל לכתוב את סיפור חייו ונחשפתי
על קצה המזלג בלבד לאישיותו ,וביתר הרחבה לאחר מכן ,לפעלו ,התחלתי
להעריץ את הרב.
ובד בבד חשתי את גודל האבדה.
אבדה לעם ישראל ,לעדת עולי תימן ,לקהילת גדרה והגלילות וכמובן לבני משפחתו
האוהבים.
מעיון במסמכים הרבים שהובאו בפניי ניתן היה להכיר בבירור שכל מי שנחשף
לדמותו המאירה הפך גם הוא למעריץ של מארי מאיר זצ"ל.
ודמות כשלו חסרה מאוד ,מפני שהורכבו בנפשו הרמה כמה מרכיבים שכל אחד
מהם משמעותי בפני עצמו ,והרכבתם באישיות אחת נדירה  -ועל כן חסרונו גדול.
ראשית לכל ,מארי מאיר היה מנהיג מבטן ומלידה .תעיד על כך הערכתם הגדולה
של רבותיו ,הוריו ואחיו כאחד אליו עוד בבחרותו .נוסף על כך היה תלמיד חכם שידיו
רב לו בכל השדה התורני אשר ברכו ה' בבקיאות והבנה מעמיקים .כאיש אשכולות,
"מאי אשכולות ,אמר רב יהודה :איש שהכל בו" ,וכדברי רש"י; "תורה באמתה ,ואין
דופי ושכחה ומחלוקת" 1,פסק מארי מאיר הלכה בכל מקום במרחבי עולם ההלכה,
"א ׁיש ַחיִ ל ַרב ּ ְפ ָעלִ ים" 2:שוחט ובודק ומנקר ,מוהל ,סופר סת"ם מומחה ,שליח ציבור
ִ
שקולו נעים בשבת ובימים נוראים כמו גם בעצרות תפילה מיוחדות ,בעל תוקע,
משורר נפלא ובעל לב פתוח ורגיש לכל איש צר ומצוק ,בין אם זה יחיד ,זוג ,משפחה,
מושב ,קיבוץ או קהילה.
שולבו באישיותו גם גבורה ואחריות תורנית כלל ישראלית .מארי מאיר היה דמות
שנחצבה מאוצר 'הנשמות של עקבתא דמשיחא' ,נשמות חדשות ,קשובות לרוח הגאולה,
1
2

מסכת סוטה דף מ"ז עמוד ב'.
ספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק כ'.
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לקיבוץ גלויות ,לישוב הארץ ולהקמת מדינת ישראל – והוא עמס על שכמו לשרת
את כל אלו ככל יכולתו ,ללא לאות" ,יוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה ל ֹא יִ ְׁש ֹּבתוּ" 3,לא בחול ולא בשבתות
וחגים ,כמו היה ממשיך דרכו של מרן הרב קוק זצ"ל שנהג לחתום ליד שמו את מהות
שליחותו בעולם" :עבד לעם קדוש על אדמת הקודש".
כזה היה מארי מאיר זצ"ל ,וכשמו כן היה :מאור פניו הקרין הוד לכל רואיו.
כזה היה עוד בתימן ,כשהנהיג בהוראת רבותיו זצ"ל ,והוא צעיר לימים ,את בית
הכנסת חג'אג'י ביד רמה ,תוך ירידה לפרטי פרטים המבטאים נקיות דעת מופלגת
והקפדה על צרכי הציבור ורכושו עד דק.
4
כזה היה כשעלה ארצה ,ובימיו הראשונים במעברה" ,וַ ִ ּי ֶפן ֹּכה וָ כֹה וַ ַ ּי ְרא ִּכי ֵאין ִא ׁיש"
אלא חיילת היא שמלמדת תורה לילדי העולים באחד האוהלים – ומיד שראה כך זכר
"ב ְמקוֹ ם ֶׁש ֵאין ֲאנָ ִׁשיםִ ,ה ְׁש ַּת ֵ ּדל לִ ְהיוֹ ת ִא ׁיש" – 5נכנס לאוהל ובנועם תקיף הכריז:
כי ִ
את הילדים הללו אני אלמד יהדות! ולא חת מפני אדם.
כך כשעלה לירושלים לספוג תורה מהראשון לציון ,מרן הרב בן ציון מאיר חי
עוזיאל זצ"ל ונסמך לרבנות ממנו ומהרב יצחק הלוי הרצוג זצ"ל ,וכך כשפנה לשמש
בקודש בגדרה על פי בקשתו של הראשון לציון ,מרן הרב בן ציון חי עוזיאל זצ"ל,
וגדרה לדידו של מארי מאיר היינו 'גדרה והגלילות' ,ו'גלילות' היינו רדיוס של עשרות
קילומטרים מגדרה ,לנסוע ,בתנאי הדרכים ואמצעי התובלה של שנות החמישים,
ללמד תורה ולהעניק שירותים הלכתיים למוסדות ,למושבים ולכל דורש ה'  -וגם לכל
אשר טרם ידרשוהו באמת.
ועבור מארי מאיר 'מרא דאתרא' הינו תפקיד שבסיסו מוצב ארצה ,בפעילותו הענפה
בעירו ,וראשו מגיע להתכתבות עם מוסדות המדינה ואישים בכירים.
הצלחתו הרבה טמונה בעובדה שרבי מאיר אהב את הבריות והעריך כל אדם באשר
הוא אדם .לכן זכה להתאהב על הבריות ,כמידת אהבתו להם ,וכפי ששנו רבותינו:
"כדתניא "ואהבת את ה' אלהיך"  -שיהא שם שמים מתאהב על ידך .שיהא קורא ושונה
ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות .מה הבריות אומרות
עליו  -אשרי אביו שלמדו תורה ,אשרי רבו שלמדו תורה ,אוי להם לבריות שלא למדו
תורה .פלוני שלמד תורה ,ראו כמה נאים דרכיו ,כמה מתוקנים מעשיו .עליו הכתוב
3
4
5

ספר בראשית פרק ח' פסוק כ"ב.
ספר שמות פרק ב' פסוק י"ב.
מסכת אבות פרק ב' משנה ה'.
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אומר" :ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" 6.הן זו דרכם של חכמי לב,
7
מקדשי שם שמים בכל הליכותיהם.
תפקיד רבה של גדרה היה לדידו מפעל חיים.
השנים הרבות שחלפו מעת פטירתו בשם טוב בט"ז בשבט של שנת ה'תשנ"ה 1995 /
לא הפיגו את זיכרון השפעתו וטוב זכרו והנה ,קמו בני ביתו וחקקו את זכרו עלי ספר.
אני תפילה שחפצי להעלות לתודעת הציבור את דמותו הרמה יעלה בידי ויתקיים
יקים
בספר זה הכתוב "זֵ כֶ ר ַצ ִ ּדיק לִ ְב ָרכָ ה" 8ובבני משפחתו יתקיים הפסוק " ׁשֹ ֶר ׁש ַצ ִ ּד ִ
9
ַ ּבל יִ ּמוֹ ט".
בברכה חמה והערכה רבה
יחזקאל פרנקל
מנכ"ל ההוצאה לאור 'מכון קורות'

6
7
8
9

ספר ישעיהו פרק מ"ט פסוק ג'.
מסכת יומא דף פ"ו עמוד א'.
ספר משלי פרק י' פסוק ז'.
ספר משלי פרק י"ב פסוק ג'.
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נ

זצ"ל

שבח ,נפאר ,נרומם ,ונקלס את הקדוש ברוך הוא שסלל לפנינו את הדרך אשר
נלך בה ואת המעשה אשר נעשה ,הנחה אותנו בדרך ישרים וזיכה אותנו לסיים
את מלאכת הקודש ,בנחת בשלווה ובשמחה כאשר בגיל וברעדה ומתוך התרגשות
גדולה אנו מוציאים לאור את סיפור חייו של מו"ר אבינו ,הרה"ג מארי מאיר צובירי
ב"ר ישראל זצ"ל.
ראוי לנו במעמד חשוב זה לברך על המוגמר ולשבח לבורא יתברך ולברך "שהחיינו
וקיימנו והגיענו לזמן הזה" .בעזרתו יתברך השתדלנו וזכינו להביא לידי גמר את
הספר שלפניכם כשהוא ערוך ,מוכן ומסודר לפניכם על כל מארג חייו ופועלו של
מו"ר אבינו זצ"ל.
את ההתרגשות ליווה החשש שמא לא נצליח להביא לידיעת הציבור את כל מסכת
פעולותיו ,מעשיו וזיכרונו של מו"ר אבינו שכידוע כיהן כרבה של גדרה כ 40 -שנה.
האמת ניתנת להיאמר שחשש זה הוא שמנע מאיתנו לגשת אל מלאכת הקודש
הזו עד הנה.
אולם לאחר שדודנו היקר ,אחי אבינו ר' יוסף מירושלים ,הודיענו ש"לא יניח לנו"
עד אשר נעלה את זכרו של אבינו זצ"ל עלי ספר החלטנו לגשת למלאכה קדושה זו
ולהתחיל בהתארגנות על מנת להוציא לאור את סיפור פועלו ומפעל חייו.
מנכ"ל ההוצאה לאור 'מכון קורות' ,ר' יחזקאל פרנקל הי"ו ,עמד על ימיננו באופן
אישי בכל שנדרש להשלמת המלאכה על הצד היותר טוב.
החיבור שלפנינו ,יותר מאשר הוא בא לספר ולתאר את הנהגותיו של אבינו מורנו
ומעשיו ברבנות בגדרה ,הוא משקף את חייו של כל מנהיג תורני בתימן ובראשם מארי
סעיד אלעזירי זצ"ל .מו"ר אבינו שאב את כל הנהגותיו ומעשיו מאשר ראה מחייהם
והנהגותיהם של רבותיו הגדולים בתימן והתאימם לאורח החיים אשר בארץ ישראל.
ראוי ונכון שמנהיגי ציבור תורניים בימינו בכל אתר ואתר ינהגו באותה דרך ובאותה
מסירות וכך יעלו במסילה בה הלכו אבותינו ואבות אבותינו מקדמא דנא ,והיה זה שכרנו.
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אאמו"ר הגיע לגדרה בשנת התשי"א לבקשת תושבי גדרה בני עדות המזרח אשר
פנו לרב הראשי לישראל ,הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל למצוא להם רב שינהיג
אותם וידאג לכל צרכיהם התורניים .ואכן הרב הראשי עוזיאל זצ"ל אשר הכיר את
מו"ר אבינו על שלל כישרונותיו וידיעותיו עקב העובדה שלמד בישיבתו בירושלים
הודיע לו כבר למחרת הביקור בגדרה שהוא ממנה אותו לתפקיד חשוב זה.
כאשר מו"ר אבינו זצ"ל הגיע לגדרה אפשר לומר שמצא בה 'שממה' רוחנית .היה
צריך לדאוג לכל צרכי הקהילה הציבוריים במקביל לצרכי הפרט .כאשר זוכרים
שמדובר על שנות ה 50-מבינים שרוב ככל העולים לא הכירו את ההתנהלות עם
מוסדות המדינה והיה צריך לא אחת לבוא בדברים עם המוסדות להסדרת העניינים
האישיים והציבוריים שלהם ואבינו מורנו עמד על ימינם גם בכל הקשור לטיפול
ב'שפיר ושליה' אלו.
בתחום של צרכי הפעולה התורניים הציבוריים ,מו"ר אבינו זצ"ל היה צריך לדאוג:
לבניית ערוב :כולל עזרה לעובדים ששכר לביצוע המשימה .לצערנו הרב התושבים
הוותיקים לא פעם חיבלו בערוב והיה צריך למנות איש מהקהל שיעבור כל יום שישי
לבדיקת ותיקון הערוב ,אשר נמצא לא פעם קרוע.
להקמת מקווה טהרה :המקווה שהיה בגדרה לא הספיק לכל ציבור המשתמשים
אך מלבד זאת היה מאוד מאוד מיושן ,והגיעו הדברים לידי כך שנשים לא פקדו את
המקום .עקב כך ניגש מו"ר אבינו למשימה ובסיוע של 'המרכז לטהרת המשפחה'
ומשרד הדתות ארגן והקים מקווה גדול ומכובד לטובת הציבור בגדרה.
למשחטה :בימים ההם התושבים קנו עופות חיים מהמושב השכן ושחטו אותם בחצרות
הבתים של אנשים שנקראו שוחטים .מו"ר אבינו הסדיר את העניין ופרסם קול קורא
ששחיטה תתבצע רק בבית השחיטה ותחת שוחטים מוסמכים אשר נבדקו על ידו מזמן
לזמן .בכך מנע שחיטה לא מבוקרת בחצרות הבתים מבחינה הלכתית ותברואתית.
להרבצת תורה :מו"ר אבינו היה מתפלל בבתי הכנסת השונים בגדרה ( 31במספר) מדי
שבת בשבתו על מנת לתת שיחה ושיעורים בבתי הכנסת וכן כדי לענות על שאלות
הקהל.
להרבצת תורה לתלמידים :מו"ר אבינו נוכח לדעת שהתלמידים בבתי הספר לא
מקבלים מספיק שעורי יהדות .לכן פנה ביוזמתו למנהלי בתי הספר וביקש אותם
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לשבץ אותו בכיתות  -כמובן ללא קבלת תמורה .בימי שישי או לפני חגים על מנת
שיפגוש את התלמידים ויעביר להם שיעורים .בידינו שעורים רבים בנושאים שונים
שהעביר לתלמידים ולשאר הציבור וחלקם הובאו בספר זה בפרק מיוחד :דברי תורה
של מארי מאיר.
לבית מדרש לזקנים' ,כולל' :לאחר שנוכח מו"ר אבינו לראות שהעובדים שיוצאים
לפנסיה מסתובבים בחוסר מעש ,והרי אמרו חז"ל "הבטלה מביאה לידי חטא" הגה
רעיון להקים כולל וקרא לו בשם "כולל אור ציון לזקנים עמלי תורה" .על מנת לגרום
לכך שהזקנים יגיעו דבר יום ביומו הוא יצר תמריצים אשר בעטיים הגיעו הזקנים
מדי יום ביומו בזמן ללימוד.
להקמת מתחם בית העלמין :מו"ר אבינו ייסד 'חברה קדישא' לעדות המזרח בגדרה,
כולל קבלת רישיון קבורה .הוא איתר שטח לקבורה ,מיפה את המקום ,ניהל את ה'חברה
קדישא' ואייש בעלי תפקידים אשר יתעסקו בקבורה בהתנדבות.
לעירובי חצרות ושיתופי מבואות :מו"ר אבינו דאג מדי שנה בשנה לזכות את כל תושבי
גדרה בעירוב חצרות ואף אנו ,בני משפחתו ,נטלנו חלק בכך עת היינו מטפלים בכל
הנושא על פי הנחיותיו .מדי שנה בשנה היה הערוב עובר בין בתי הכנסת השונים.
להגעלת כלים :מו"ר אבינו העמיד על יד ביתנו חביות לצורך הגעלת כלים לפסח ללא
תמורה .שעות רבות עמדנו להגעיל כלים לציבור הרחב  ,תוך כדי שהוא עומד עלינו
מבוקר עד ערב במשך מספר ימים ותוך כדי כך גם משיב לשאלות הציבור במקום
בעניינים הנוגעים לכשרות בפסח.
מו"ר אבינו זצ"ל ראה בתפקידו כרב מקומי לא רק ניהול צרכים תורניים ציבוריים,
אלא גם דאגה לפרט לפי צרכיו .לא אחת נדרש לגשר בין זוגות ולהשכין שלום בית,
ביקר חולים וקשישים ערך ברית מילה לכל נצרך ללא כל תמורה ובמיוחד טיפל
בצורה אישית בכל צרכי הקהילה ב'כפר העיוורים' שהוקם בגדרה כפי שיורחב בפרק
בנושא .הוא גם דאג שלכל אחד ואחד מבני המשפחה יהיו  4המינים לחג הסוכות ,דאג
לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך פנימייתיים תורניים ככל האפשר ,וככל שנדרש
גם נסע איתם לפגישה עם מנהלי המוסדות .כל זאת עשה עבורם עם כל הנצרך להם
במסירות ובנאמנות.
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אלמנות ויתומים מצאו אצלו אוזן כרויה ותמיד דאג להם להשגת זכויותיהם ואף
מעבר לכך במוסדות המדינה.
משרד הדתות ראה את פעילותו הנמרצת של מו"ר אבינו וביקש שיפרוס את מצודתו
גם לישובי הסביבה הקרובה ואף הרחוקים יותר וימסור להם שיעורי תורה .וכך עשה.
בסידור התפילה אנו משבחים את הבורא" :המאיר לארץ ולדרים עליה".
אבינו זצ"ל ,ששמו היה מאיר ,כשמו כן הוא היה :מאיר פניו לכל אדם שפגש ברחוב
בלא הבדל מאיזה מעמד הוא או באיזה תפקיד הוא נושא ,ולו יהא זה ילד או אף אורח
שלא הכיר .הדרת פניו ואופן הנהגותיו היו לנו ,לסובבים אותנו ולתושבי גדרה בכלל
מקור השראה וחיקוי.
אנו בני הבית ראינו בבית רב שהוא איש ציבור אשר כל כולו מוקדש לטובת הציבור
בבחינת "יום ולילה לא ישבותו" 10.כל כולו היה מוקדש לטובת הכלל ותמיד תמיד
חשב מה עוד צריך לעשות לטובת ולמען הציבור.
לא זכור לנו שמו"ר אבינו נסע לשבתות מחוץ לגדרה ,לנופש או חופשה .כל כולו
היה כ'עבד' לטובת הציבור .כאשר שאלנו אותו למה הוא נוהג כך ,ענה לנו" :ומה יהיה
אם מישהו יצטרך סיוע? מי יעזור לו"? הכל ידעו :אם יש בעיה לא פתירה באים למארי
מאיר והוא כבר ימצא פתרון.
לצידו של מו"ר אבינו זצ"ל עמדה כחומה בצורה אימנו הורתנו נעמי ע"ה ,ביתו
של זקננו מו"ר חכם באשי האחרון של יהדות תימן הרה"ג יחיא יצחק הלוי זצ"ל ,אשר
לצערנו נפטרה בדמי ימיה והיא בת ג"ן שנים .לא זכתה אמנו לראות בחופתם של
ילדיה ,ואבינו זצ"ל היה מצר על כך .אימנו ע"ה הייתה עזר שכנגדו למו"ר אבינו ונטלה
על עצמה את כל עול סידרי הבית מקטן ועד גדול ובכך אפשרה למו"ר אבינו לפנות
עצמו אך ורק לטובת הציבור .בלוויתה שנערכה ביום פטירתה אמר אבינו זצ"ל" :שלי
ושלכם שלה היא" .הוא סמך עליה ,העריך את מעשיה וידע שהיא מנהלת את הבית
כמו שראתה בבית אביה במסירות ובנאמנות לרוח ישראל סבא.
לאחר פטירת אימנו מו"ר אבינו זצ"ל נישא בשנית.
ברכה לראש משביר ,לאחינו הגדול והיקר ר' יחיאל נ"י אשר עמס על כתפו את
הוצאת הספר על כל המשתמע מכך ,מיין ונבר בכתבים הרבים שהשאיר מו"ר אבינו
זצ"ל ,הנחה אותנו בעצות טובות ונכונות ,סיפק לנו עדויות ממקור ראשון באשר
10
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להשתלשלות מאורעות שונים בחייו של מו"ר אבינו זצ"ל ,ואת הכל עשה בשמחה בחן,
מתוך אהבה והוקרה עצומה לכל בני המשפחה .על כל זאת אנחנו ,האחים והאחיות,
רוצים להודות לו ולברכו בכל מילי דמיטב :יהי רצון שבכל אשר תפנה תשכיל ותצליח,
ראה ברכה בעמלך ,נחת מכל בני משפחתך והכל מתוך בריאות טובה ושלמה ושמחת
הלב.
ברצוננו גם להודות ולהוקיר את העורך והמו"ל של הספר ,ר' יחזקאל פרנקל הי"ו,
אשר זכה להוציא לאור את הספר על מו"ר אבינו זצ"ל והוציא מתחת ידו דבר מתוקן
שמעלה על נס את כל מפעל חייו ומורשתו של מו"ר אבינו .ר' יחזקאל ,למרות שאינו
חלק מהוויית החיים של יהדות תימן ,צלל במיומנות לתולדותיה וקורותיה ולתוך ים
המושגים ,נבר וחקר במסמכים הרבים שהעמדנו לרשותו ,ראיין בני משפחה ,חברים
ומכרים ושותפים לדרך ,וכפי שניתן לחוש עשה זאת מתוך אהבה אמיתי והערצה
למו"ר אבינו ,ובאומנות ובמיומנות הוציא ודלה מתוך כל החומרים שמסרנו לידיו את
כל הנצרך לספר זה .נברך אותו בברכה" :ישלם ה' פעלך ותהי משכורך שלמה מעם
11
ה' אלוקי ישראל".
תודה וברכה לדודים היקרים ,אחי מו"ר אבינו ,יצחק ויוסף נ"י ,על אשר דרבנו
ועודדו אותנו ואף השתתפו בהעלאת זיכרונות מבית הסבא ר' ישראל .הזיכרונות
שלהם עזרו לנו להשלים את הפרקים החסרים בתולדות חייו של מו"ר אבינו כפי
שעוצבו בבית סבא ישראל.
כאן המקום לציין את אחי אבינו ,עזרא ז"ל ,שלום ז"ל ,נעמי ע"ה ,יצחק ויוסף
יבדלח"א שתמיד ניצבו לצידו של מו"ר אבינו ועזרו לו בכל הנדרש לו ,הן בעודו
בתימן והן לאחר שעלה עם משפחתו לארץ ישראל ועזרו לו להתאקלם ולהתערות
כאן בארץ הקודש.
בהזדמנות חשובה זאת לא נשכח את עזרתם של אחיו שבתקופת מחלתו התגייסו
כאיש אחד לסייע בידנו לתת לו את כל הטיפול המיטבי שרק אפשר לתת על מנת
להיטיב את מצבו הרפואי .תיזכר לטובה מיוחדת אחותו ,הדודה נעמי ע"ה ,אשר
אהבה את מו"ר אבינו אהבת נפש ודאגה לו באופן אישי בכל תקופת חייו בביקורים
תכופים בסתם יום של חול ,או כאשר הייתה מגיעה לביתו עמוסה מגדנות בתקופת
החגים .כאשר מו"ר אבינו חלה ביקרה אותו בביתינו בתדירות תכופה ואף דאגה לו
11
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לביקורים אצל רופאים פרטיים .כאשר מו"ר אבינו אושפז היא הייתה מתייצבת ראשונה
ובתדירות גבוהה בבית החולים ,מתעניינת במצבו ומדרבנת את הרופאים לתת לו את
הטיפול הטוב ביותר.
אנו רוצים לברך את הדודים היקרים :יצחק ויוסף נ"י באריכות ימים ושנים בבריאות
טובה ואיתנה ,שמחת הלב יחד עם בני משפחותיהם היקרים.
תודה וברכה לעמנואל צבר (צובירי) נ"י ,בנו של אחי אבינו ,הדוד שלום ז"ל ,שהעמיד
לרשותנו את מכתביו המקוריים של מו"ר אבינו זצ"ל על מנת שנוכל לשבצם בספר.
אנו מברכים אותו בבריאות טובה ואיתנה  .שהקב"ה ישלח לו רפואה שלמה בתוך
שאר חולי עמו ישראל.
לנכד היקר עו"ד עידו אחרק נ"י ,תודה על ריכוז ועריכת הרשימה לעץ המשפחה.
יהי רצון שהעץ המשפחתי יפרח ,יצמח וישגשג ונזכה לראות הרבה פירות.
לגרפיקאית ורד בורלא ממבוא חורון ,שעיצבה את כריכת הספר ,טיפלה במקצועיות
בתמונות רבות ,בחן וברוגע ,קבלה אותנו בחיוך בכל שעה ונענתה לבקשותינו בסובלנות.
יהי רצון שתזכי ביחד עם אישך היקר הרב אילן נ"י לראות נחת רוח מהילדים בבריאות
גופא ונהורא מעליא.
אנו בני המשפחה מחנכים את ילדנו כפי החינוך המסור והטהור שחווינו בבית
ומייחלים שנזכה לראות את בנינו ובני בנינו הולכים בדרכי אבותינו וזקננו.
בניו ובנותיו של
מו"ר ,אבינו מארי מאיר ב"ר ישראל זצ"ל
חורף ה'תש"ף
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ה

רב מאיר צובירי ,הידוע כ'מארי מאיר' 12,נולד בצנעא בירת תימן בשנת ה'תרע"ו
 1917 /לאביו ,רבי ישראל ולאימו מרת נעמה [נעמי] לבית עוזירי.
להוריו של ישראל ,סבא חיים צובירי וסבתא חממה ,נולדו שלושה ילדים :ישראל
הבכור ,משנהו עזרי והצעירה ג'נה .רבי ישראל נולד בשנת ה'תרל"ה .1875 /
מבחינה כלכלית הייתה המשפחה מסודרת ,אם כי לא עשירה .לכך הגיעה עקב
עבודה קשה ומתמשכת .אמנם כבר לא ידוע במדוייק במה עבד סבא חיים ,אך זאת
נודע שעשה חיל בפרנסתו ,וכך הצליח לרכוש למשפחה מבנה מגורים גדול ברובע
היהודי בצנעא.
רובע זה היה למעשה סגור ומוקף חומה לשם הגנה על יושביו ,אך חומתו גם
אפשרה לשלטונות לפקח על התושבים היהודים .מדי ערב היו השערים נסגרים ,אין
יוצא ואין בא ,ורק עם קריאת המואזין ,כעלות השחר ,נפתחו השערים.
כפי שניתן להבין ,לא מדובשם של המקומיים הוקצה ליהודים רובע משלהם.
למעשה סיפורו של הרובע ,ששמו היה 'קאע אל-יהוד'  -מקום היהודים ,ניתן לשכונה
היהודית בצנעא לאחר שובם מ'גלות מוזע' הנוראה 13.המקום ,שהיה מרוחק כשלושה
 12נהגה :מורי מאיר.
 13אחד האסונות הגדולים בתולדות יהדות תימן אירע בשנת ה'ת"ם  1679 /עת גורשו כל יהודי תימן לאזור
מדברי מלוח וצחיח בשם תהאמה שבמחוז תעז בדרום תימן ,בו נמצאת העיר מוזע .בין המגורשים היה
גדול משוררי יהדות תימן ,הרב שלום שבזי ,אשר נתן ביטוי לסבלות התקופה בשירתו .מגיפות ,מחלות,
חום (שהגיע לעיתים עד  50מעלות צלזיוס) ,חיות רעות ששרצו באזור וסופות חול רבות גבו מחיר דמים
נורא מהגולים .לאחר שנת גלות אחת פנו מושלי המחוזות השונים ובראשם מושל מחוז עמראן אל האימאם
של תימן בדרישה להחזיר את היהודים למקומם מפני שבלעדיהם הורגש מחסור בבעלי מלאכות שונות
בהן עסקו היהודים ,וכן עקב אמונתם שזעם ה' על גירוש היהודים הביא על תימן אסונות טבע שונים
שהתרחשו באותה עת.
רק כרבע עד שליש מן הגולים זכה לשוב ממדבר המוות הזה .בנוסף לאובדן חיים נורא אבד לעד בגירוש
זה עושר תורני ,תרבותי ,יצירתי וחומרי בני מאות שנים ששימרו יהודי תימן.
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ק"מ מהשכונה הראשונה' ,קאע ביר אלעזב' ,ניתן להם מתוך טענה שיש למנוע את
השפעתם השלילית על המוסלמים...

העיר העתיקה בצנעא
אשר על כן היו הבתים בשכונה דלים יחסית לבתי המוסלמים ובתי היהודים בשכונה
14
שבתוככי העיר.
בנו של סבא חיים ,רבי ישראל ,אביו של מארי מאיר ,עסק במשך שנים רבות במסחר.
חודשים ארוכים נסע מכפר לכפר ברחבי תימן ,רכוב על גבי חמור ענק ויפה ,ממש
בגודל סוס ,למכור ולקנות .פעמים מכר את סחורתו וקיבל תמורתה כסף ופעמים
קיבל סחורה אחרת בחליפין .במסעיו לא ידע לאות ,סובב והולך ממקום למקום בין
עשרות כפרים במרחק עצום מצנעא עד שבמשך השנים הכיר כמעט את כל ארץ
תימן בצורה מעולה.
 14תופעה זו ידועה גם מערים אחרות בתימן ,כגון רדאע וד'מאר .במקומות אחרים בתימן נקראה השכונה
היהודית בשם 'דאר אליהוד' או 'חאפת אליהוד'.
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במהלך מסעות מסחרו הגיע רבי ישראל גם לד'מאר ,הדרומית מצנעא כ 130-ק"מ,
או כפי שנהגו למדוד זאת בתימן ,מרחק שלושה ימי רכיבה .ד'מאר גם היא נחשבת
אחת הערים הגדולות בתימן ,יהודיה דומים ליהודי צנעא במסורתם ובתרבותם ,וכמו
בצנעא ,גם בה חיו תלמידי חכמים גדולים.
יהודי צנעא
צנעא היא העיר הגדולה בתימן ,ומונה מעל  5מיליון תושבים כיום .העיר
נוסדה במאה שלפני הספירה כמצודה מבוצרת במפגש דרכי מסחר .אחוז גדול
מיהודי תימן גרו במחוז צנעא.
מסורת היא ביד יהודי צנעא ששם העיר האמור בספר בראשית "או ָּזל" הוא
ת-י ַרח
ת-ח ַצ ְר ָמ ֶות ְו ֶא ָ
ת-ש ֶלף ְו ֶא ֲ
ת-א ְלמוֹ ָדד ְו ֶא ׁ ָ
כינוי לעיר צנעא"ְ :ו ָי ְק ָטן ָי ַלד ֶא ַ
15
ל-א ֶ ּלה ְ ּב ֵני ָי ְק ָטן".
ת-הדוֹ ָרם ְו ֶאת-או ָּזל ְו ֶא ִ ּ
ת-ד ְק ָלהּ ָ ...כ ֵ
ְו ֶא ֲ
כבר רבי סעדיה גאון מזכיר בפירושו לפסוק זה את שמות הערים "ד'מאר
וצנעא וצעדה" כערים בהן חיו ריכוזים יהודיים גדולים .אכן ,הכינוי 'אוזל' או
'אזאל' לצנעא רווח גם בקרב הגויים.
יהודים התגוררו בצנעא כבר בתחילת המאה ה 4-וייתכן שאף קודם לכן.
צנעא הייתה מרכז יהודי עוד בתקופת שלטונה של ממלכת חמיר ,והיהדות
הייתה דתם של מלכיה .המלך יוסף ד'ו נואס ,שליטה האחרון של ממלכת חמיר
בתחילת המאה ה ,6-ידוע במיוחד בהיותו יהודי קנאי .יהודים התמידו להתגורר
בצנעא במשך כל ימי הביניים ולאחריהם ,ולמעשה עד לעלייה ההמונית לארץ
ישראל 'על כנפי נשרים' ,בשנת ה'תש"ט .1949 /
יהודי צנעא היו בעיקר אמנים ובעלי מלאכה ,אך רבים גם עסקו במסחר.
כרבע עד שליש מהם נחשבו אמידים במונחים מקומיים ,וחלקם אף היו בעלי
ממון והחזיקו בבעלותם רכוש גם ברחבי העיר ומחוץ לה.
מאחר שהיהודים לא היו קשורים לנאמנות שבטית בתימן ,בדרך כלל הם
נחשבו בעיני האימאמים המוסלמים לנאמנים .אלה אף פנו אליהם פעמים
רבות בבקשות מימון ותמיכה .לכן היה היחס ליהודים בצנעא הוגן בדרך כלל,
אם כי מדי פעם גם הם סבלו גזרות שונות ,כמו בתקופת חוסר השקט באמצע
המאה ה.13-
15
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ב'גירוש מוזע' בשנת ה'ת"ם  1679 /גורשו יהודי צנעא מהעיר ורכושם
הוחרם .הם הורשו לשוב אליה לאחר מספר שנים ,אך נאסר עליהם להתגורר
בעיר העתיקה ,וכך קם הרובע היהודי שנודע בשם 'קאע אל-יהוד' ,בו היו 14
בתי כנסת.

רחבת השוק היהודי בצנעא
גם בשנת ה'תקכ"א  1761 /התנכל אחד האימאמים ליהודים ,ובמצוותו נהרסו
כל בתי הכנסת ,מלבד בית הכנסת חג'אג'י ,ונאסר על בתי יהודים להתנשא
לגובה של יותר מתשעה מטרים .בתי הכנסת נבנו לאחר מכן מחדש ,אולם בתי
היהודים נותרו נמוכים.
בשנת  1875דווח על קיומם של  25בתי כנסת בעיר.
לפי אומדנים של מבקרים שהגיעו לצנעא בתחילת המאה ה 20-מספר יהודי
העיר היה כ 3,000 -נפש אך זה גדל במהלך העשורים הקרובים וערב מבצע
'על כנפי נשרים' מנתה אוכלוסיית יהודי העיר כ 5,000-נפש ,עשירית מכלל
16
יהודי תימן.
כ 2,500-מיהודי תימן עלו לארץ ישראל בעליית 'אעלה בתמר' בשנים
ה'תרמ"א – ה'תרמ"ב  ,1882–1881 /בהם גם יהודים מצנעא.
בצנעא פעלו מספר ישיבות ידועות לאורך הדורות ומאז ומעולם היוו ישיבותיה
מוקד לביקורים של גדולי תורה שחיו מחוץ לעיר ,כמו רבי שלום שבזי ,שחי
לפני למעלה משלוש מאות שנה ,ועד הדור האחרון לגלות כמו הרב יחיא נחום
והרב ישראל עוזרי.

 16אמנם לדעת הר"י קאפח [בתי כנסת בתימן ,כתבים ב'] מנתה אוכלוסיית יהודי העיר כ 9,000-נפש.
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לימוד תורה בצנעא – תחילת המאה ה20-
ובד'מאר הכיר את משפחתם האמידה של יוסף ונעמי עוזירי.
חמישה בנים נולדו ליוסף ונעמי ,ובת יחידה ,נעמה – נעמי .כמנהג רבים ,קראה
האם לביתה בשמה שלה עוד בחייה ,וכן עשתה לימים גם היא .את עיקר הונו עשה
אבי המשפחה ממסחר ,בעיקר בטבק .כאשר קיימו רבי יוסף ונעמי ברבי ישראל את
מצוות הכנסת אורחים בעין יפה מצאו לפניהם תלמיד חכם בעל קול ערב ונעים מלבד
נועם הליכותיו.
בנקל נקשרו אל הבחור היפה ,בעל העיניים הכחולות והעור הבהיר ,ואף הקדוש
ברוך הוא האכילם מפירות הכנסת האורחים בעולם הזה כאשר לקחוהו אחר כבוד
בשמחה רבה כחתן לביתם היחידה ,שהייתה בעת ההיא כבת  .17החתן ,סבא ישראל,
היה אם כן מבוגר מהכלה ,סבתא נעמי ב 18-שנה .כעבור חצי שנה התקיימה החתונה
בצנעא ,ביום חמישי ,י"ב שבט ה'תר"ע .1910 /
אמנם הבת נעמי ידעה שבלכתה אחר רבי ישראל שוב לא תהנה ממנעמי הבית
אליהם הורגלה ,אך ללא כל טרוניה הכניסה עצמה תחת עול ניהול הבית הגדול בו חיו
בני צובירי כאשר רוב ככל העבודה עליה הוטל .רק לעת לידת ילדיה הייתה שבה אל
בית אביה כנעוריה ,לחזק את גופה ורוחה בבית הנעים בו גדלה ,בחיק אימה שעזרה
לה עם הרך הנולד.
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"א ְׁש ְּת ָך ְּכגֶ ֶפן
באישה צנועה וחרוצה זו ובבעלה רבי ישראל התקיימו דברי הפסוק ֶ
ית ָך ָ ּבנֶ ָ
יתים ָס ִביב לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָך" 17,כאשר ילדה ילדים כמספר
יך ִּכ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִ
ּפֹ ִר ָ ּיה ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
שבטי ישראל.
הבכור ,שמואל ,שנולד עוד בטרם פרצה מלחמת העולם הראשונה ,בשנת ה'תרע"ג
 ,1913 /נישא בגיל צעיר אך למרבה הצער נפטר משחפת בהיותו בן  20כשהוא מותיר
אחריו אלמנה ושלושה ילדים .מארי מאיר דאג לחינוכם ורווחתם עד שעלו לארץ ישראל.
אחריו ,בשנת ה'תרע"ו  ,1917 /נולד הבן מאיר ,הוא שעלה ונתעטר בשם הטוב,
מארי מאיר.
אחריו ,בשנת ה'תרע"ט  1919 /נולד שלום ושנתיים לאחר מכן נולד הבן עזרא,
עליהם יסופר בהמשך.
 10שנים לאחר לידת שלום זכו ההורים לבת ,נעמי ,שנולדה בשנת ה'תרפ"ט .1929 /
נראה שבאותן  10שנים נולדו ארבעה ילדים שעקב תנאי החיים ורמת התברואה נפטרו
בילדותם בתימן ,ואלו שמותם :סלימאן ,תורכיה ,שמעון וחמאמה – זכרם לברכה.
הבן יצחק נולד בשנת ה'תרצ"ג  1933 /ויוסף נולד בשנת ה'תרצ"ו .1936 /
שנתיים לאחר לידתו של יוסף נולד עוד אח ,חיים ,אלא שלמרבה הצער נפטר אף
הוא בילדותו ונקבר בתימן – סמוך לעליית המשפחה ארצה.
17

ספר תהילים פרק קכ"ח.
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מימין לשמאל :שלום ,עזרא ,נעמי ,יצחק ויוסף למשפחת צובירי
במכתב שכתב לימים מארי מאיר לאחיו שלום ועזרא ששאלו לשלום התינוק חיים,
ענה להם בעדינותו המופלגת:
"ענין שכתבת :אנא הודיעונו אי חיים אחינו ,מדוע לא זכרתם אותו .מה אענה ומה
אומר ,מה אשיבך ומה אדמה לך 18,אוי לי אם אומר ,אוי לי אם לא אומר 19.צרות רבות
סבבונו ,ולפיכך לא מלאני לבי להגיד לכם כל אלה פן ח"ו אכנס במבשר ברע 20,אבל
נאמן עלינו הדיין ,ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך ,הצור תמים פעלו וכו'".

"מה ֲא ִע ֵיד ְך ָמה ֲא ַד ּ ֶמה ָּל ְך ַה ַ ּבת יְ רו ָּׁשלִַם ָמה ַא ְׁשוֶ ה ָּל ְך וַ ֲאנַ ֲח ֵמ ְך ְ ּבתוּלַ ת ַ ּבת ִצ ּיוֹ ן ִּכי גָ דוֹ ל ַּכ ָ ּים
 18על פי הפסוקָ :
ְ
ִׁש ְב ֵר ְך ִמי יִ ְר ּ ָפא לָ ך" ,מגילת איכה פרק ב' פסוק י"ג.
 19על פי המשנה במסכת כלים פרק י"ז משנה ט"ז.
 20על פי הגמרא במסכת פסחים דף ג' עמוד ב'.
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מימין לשמאל :מרת נעמי אשת מארי מאיר ,יצחק ,מארי מאיר ובידיו יחיאל,
סבתא חממה אימו של רבי ישראל ,שלום ויוסף ,בניו של האח שמואל ז"ל ,רבי
ישראל ,האח יוסף ,סבתא נעמה ,הבת נעמה.
חודשים ארוכים היה רבי ישראל נודד במסעיו להביא טרף לביתו ,אך כל אימת ששב
לצנעא ,על פי רוב לשבתות וחגים ,היה יושב עם בניו ומדריכם בדרך הקודש – דרך
ישראל סבא.
כמחנך בנשמתו ,אבא ישראל אף פעם לא ראה צורך להרים יד על ילדיו .תמיד
הסביר והטעים ולכל היותר הרים קול ,אך לא היכה .לעיתים ,כאשר אימם הייתה
כועסת על הילדים הצעירים הייתה קוראת למארי מאיר להדריך את אחיו הקטנים.
האב ,שהיה דייקן מופלג בקריאה בתורה ,בתרגום ובהגייה המדוייקת ,היה מגיע
לכדי הקפדה על הילדים רק אם התרשלו בלימוד ,וכאשר כעס עליהם הייתה האם
קוראת לבנה מאיר שירגיע את האוירה ברוחו הטובה – ויחד היו ממשיכים בלימוד.
בה בעת שהאב לימד אותם קריאה מדוייקת גם הנחיל להם את פירושי התורה .כפועל
יוצא מלימודים אלו יכלו הילדים לדבר בעברית בעגה מקראית.
כיון שאת התרגום קורא בבית הכנסת גם ילד לפני גיל מצוות ,הרי שעל טעות
אחת שלו סולחים ,בדיל ויעבור ,אך על טעות שניה כבר מורידים מהבימה .אז היה
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הבן יצחק מוזמן להחליף את הילד שטעה ,שהרי בני צובירי נודעו בדייקנות אותה
ספגו מילדות.
כאמור ,אביו של רבי ישראל ,רבי חיים ,רכש את הבניין בו גרו ברובע היהודי של
צנעא ,בית בן  3קומות .למרות המגבלות שהוטלו על היהודים ,הקפיד סבא חיים
שיהיה זה מבנה בנוי היטב ,חזק ,שהושלם עד תומו ,שלא כבתים שנראו כאילו עצרו
באמצע בנייתם ונותרו כעורים .בבניין זה התגוררו סבא חיים וסבתא חממה ,ישראל
ונעמי וילדיהם הנשואים.
הבית נמצא בקצה דרך ללא מוצא ,כאשר מול פתח הבית התנשא עץ תמר גבוה
אליו טיפסו בערב סוכות על מנת לקוץ לולבים לחג .ילדי המשפחה מצאו להם מקום
משחקים תחת אילן זה .לא פעם הייתה מתנקזת שלולית גדולה בימות הגשמים בקצה
דרך העפר וסבא ישראל היה דואג לנקז אותה בצורה מדוייקת ,חלקה לגינה וחלקה
אל מעבר לגדר לבל תפרוץ לחצר הבית.
בחצר היה בור מי גשמים ששימש לכל צרכי המשפחה ,ומעל הבור קשת ממנה
השתלשל חבל קשור לדלי לשאיבת המים .כל החצר הייתה מרוצפת היטב וכן רוצפו גם
החדרים באבנים חלקות וישרות .גם הקירות זכו לגימור מושלם ,כולל טיח וסיד – וכל
זאת בתקופה ובמקום בו רבים הסתפקו בגג לראשם ותו לא .לא כן משפחת צובירי.
בקומה הראשונה של המבנה נבנה לעקרת הבית מטבח ושם היו גם חדרי השירותים.
קרוב למטבח היה חדר נוסף ,גדול יחסית ,בו גרה הסבתא חממה לבדה ,לאחר שבעלה,
הסבא חיים ,נפטר לבית עולמו .באותה קומה חיה גם משפחתו של מארי מאיר ,אשתו
נעמי והילדים .בצמוד לחדרם היה חדר גדול מאוד ששירת את כל המשפחה ,מעין
סלון ,שם אכלו ,נפגשו וישנו.
האם נעמי הקפידה במו ידיה על נקיון הבית בצורה בלתי רגילה ,למרות שבביתה
בד'מאר התרגלה לכך שמשרתים ביצעו כל זאת .בכל צרכי הבית טיפלה ,ואף ידעה
לקלוע סלים בגדלים ובצבעים שונים.
בכמה מקירות הבית היו גומחות שקועות ששימשו לספרי הקודש ,לאכסון בגדים
וכמזווה.
מעל קומה מרכזית זו הייתה עליית גג ובה קבע מארי מאיר ,מאז שהיה צעיר מאוד,
את מקום הלימוד והעבודה שלו ,שם כתב סת"ם ושם הגה ברעיוניו.
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זוג תפילין זעירות שמו"ר אבינו כתב בתימן והיה מניחן מדי פורים
בקומת הקרקע גידלה המשפחה בעלי חיים למסחר ולסיפוק התצרוכת השוטפת:
שתיים שלוש עיזים סיפקו את החלב ,לול התרנגולות את הביצים – והחמור ,למסעותיו
של רבי ישראל.
כיון שכך ,הקפידו על המצווה להאכיל את בעלי החיים באחריות גדולה לפני שאכלו
הם 21.יצחק ,אחד האחים הצעירים ,זוכר שעליו הטיל אביו לתת לפני התרנגולות
תערובת אכילה לפני שיעלה על משכבו .ויהי ערב אחד ,ויצחק שכח לעשות זאת...
אבא ישראל חזר בלילה ,מישש בחשיכה את הזפק של התרנגולות ומצא אותן צנומות.
חרש עלה לקומת המגורים ,העיר בעדינות את יצחק בנו ושאל אם לא שכח להאכיל
את התרנגולות .ילדות נזרקה בו והוא ענה במשובה" :שאל אותן" .בחכמה חינוכית
עמוקה הורה לו האב" ,אם כך ,בא נרד ונשאל יחד" .עם העששית בידו ירדו לקומת
הקרקע ,רבי ישראל נתן לו למשש את הצלוחית הריקה ואז שאל" :אתה אכלת? שתית?
ומה איתן? אם לא נאכיל אותן הן עלולות למות".
שיעור חינוכי זה נצרב עמוקות בליבו של יצחק למשך עשרות שנים רבות.
באווירה אצילית זו גדלו בני המשפחה ,ולא פלא שמארי מאיר עלה ונסתפג בשמן
המור הזה ונתעלה להיות איש חיל רב פעלים.
" 21אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו"  -מסכת ברכות דף מ' עמוד א' .יש אומרים שאיסור זה
מדאורייתא ,שנאמר" :ונתתי עשב בשדך לבהמתך" ורק אחר כך "ואכלת ושבעת".
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כאשר הגיע רבי ישראל סמוך לגיל חמישים חש שעייף מנדודיו .או אז שכר רבי
ישראל חנות ברובע המוסלמי של העיר ,שם מכר תופים ,מגשים ,סלים קלועים ונפות
לקמח .גם אשתו נעמי וחלק מהילדים עזרו על ידו בהכנת המוצרים.

יהודים בפתח בית מלאכה בשוק בצנעא – תחילת המאה ה20-
גם כאשר חיי היהודים בתימן התנהלו על מי מנוחות ,אין הדבר אומר שהגויים משכו
ידיהם מגילויי אנטישמיות באין מוחה או מונע בעדם .יצחק ,אחיו של מארי מאיר,
זוכר שכאשר אביו עשה בחנות הנפות ,היה לוקח מדי יום סל אוכל שאימו הכינה
להביא לאביו ,ולא פעם ולא פעמיים ערבים חטפו מידיו את האוכל וזרקוהו .לעיתים
משכו בפאותיו ולא פעם כינוהו 'כּ ַאלב' או 'יאהודי' .הדבר המבזה בהתנכלויות אלו
היה אדישות המבוגרים שראו את הפוחזים נוהגים כך ולא מנעו זאת מהילדים .אשר
על כן נותר רבי ישראל פעמים רבות ללא ארוחת צהרים בעוד בנו חוזר בוכה לבית
ברובע היהודים .על פי חוקיהם ,בתוככי העיר היה אסור ליהודי לרכוב על גבי חמור,
וכאשר יום אחד ביקש הבן יוסף ,שהיה אז כבן  ,5-6מאביו ,לקחת אותו עימו לחנות,
מרחק לא קצר מבתי היהודים ,עמס אותו אביו על החמור .כאשר לפתע עבר לידו
מוסלמי קרא לעברו' ,יא נאג'ס' ,טמא' ,הורד את הילד מן החמור' .האב ניסה לשכנעו
שקשה לילד הרך לצעוד יחף דרך ארוכה אך הלה הסתפק באיום מרומז ודי היה
בכך כדי שרבי ישראל יוריד את בנו מעל גבי החמור ללא אומר ודברים .יוסף הקטן
שאל מדוע הוריד אותו ללכת רגלי אך אביו רק הפטיר 'אל תשאל' ,וכך הלכו שניהם
והחמור לצידם .האב ידע שבמקרה של משפט יוכל היהודי לזכות בדין רק אם ערבי
יעיד לטובתו נגד המוסלמי – דבר שלא אירע כמעט .כך התנהלו החיים 'על מי מנוחות'
יחסיים בשכנות ל'עם הדומה לחמור'.
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אכן ,מכירת הנפות לא סיפקה פרנסה בשפע ,שהרי אין אדם נצרך לנפות רבות.
באחד ממכתביו לבניו שבארץ צייר האב ישראל את המצב בשוק" :הפרנסה מעוטה,
המלאכות שובתות ,יוקר שערים ,יוקר בגדים ,אין יוצא ואין בא בחנות ומצפים לרחמי
שמים".
22
אשר על כן מכר גם עיטרן ,כרפואה לפצעים שנוצרו בדבשת הגמלים .הבדואים
מהאזור באו אליו לקנות עיטרן זה ,וסמכו על ישרותו שאכן רפואה הוא מוכר להם.
כאשר החנות הייתה סגורה היו הללו באים אל ביתו ואימא נעמי הייתה מוכרת להם
את מבוקשם.
בין מייצור נפות ובין ממכירת עיטרן ,פרנסה בשפע לא הייתה ,אך הסתפקות במועט
וחיי צניעות נוחים היו מנת חלקה של המשפחה כך שגם ההוצאות לא היו מרובות .אכן,
בתימן היה המצב הכלכלי קשה לכל התושבים ,והדבר הכביד במיוחד על היהודים.

ריחיים לטחינת קמח או חילבה בצנעא – תחילת המאה ה20-
למעשה את עובדת ידיעתו על בוריה את מלאכת הסת"ם לא פרסם מארי מאיר עד
שפנה אליו מורו ורבו מארי סעיד ואמר לו שהוא יודע בו שהוא מיומן בכתיבת ספרי
תורה מהודרים והוא מבקש שיתמסר יותר למלאכת שמים זו .עקב כך ישב לכתוב
את ספר התורה הראשון שלו .מייד לאחר שכתב ספר זה ביקשו ממנו עוד ועוד
אנשים לכתוב עבורם ספרי תורה עד שעמדו המזמינים בתור עד שהתפנה לכתוב
22

אותו מפיקים מנפט.

36

חייו ופועלו של מארי מאיר צובירי זצ"ל

עבורם .בגבור הלחץ ראה שאין ביכולתו לעמוד בכל הדרישות ומאז הפנה את הפונים
לסופרים אחרים.

דוגמת כתיבתו של מארי מאיר זצ"ל
לכל עבודה שעמס על שכמו התמסר בכל הלב וכמובן גם במלאכת הסת"ם .כשקיבל
את פנייתה של זקנה מצנעא ,אלמנה ללא ילדים ,שהתחננה שיכתוב לה ספר נענה
להפצרותיה וזו עשתה כל שנדרש כדי לאפשר לו לכתוב בנחת במשך שבועות ארוכים.

ספר תורה שמארי מאיר זצ"ל כתב בתימן ונמצא בשימוש בישוב מבוא חורון
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בהיותו ניכר מנעוריו בגדלותו ,היה יחסם של הוריו אל מאיר הצעיר יחס של הערכה
גלויה ,ולא רק בזכות מצוות כיבוד הורים שקיים בהידור בלתי רגיל .ואכן ,מצווה זו
הייתה אצלו לפני ומעל כל דבר ,אך אישיותו הכובשת וכשרונותיו הברוכים הביאוהו
23
שכֶ ל טוֹ ב ְ ּב ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים וְ ָא ָדם".
ל"מ ָצא ֵחן וְ ֵ ׂ
ְ
בילדותו קיבל תורה מפי מארי אלעזר קורח זצ"ל ובבחרותו מפי מארי סעיד
אלעזירי זצ"ל ,בישיבת 'בית אלאוסטא' ,והוא שטיפחו כאחד מבחירי תלמידיו וממנו
24
למד ענוותנות וקנאה לכבוד ה'.

מארי סעיד אלעזירי זצ"ל

23
24

ספר משלי פרק ג' פסוק ד'.
על פי הספדו של הרב רצון ערוסי שליט"א.
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ישיבת 'בית אלאוסטא'

25

'בית אלאוסטא' היה אחד מבתי הכנסת העתיקים והגדולים בצנעא .בית
הכנסת נבנה לאחר ייסוד שכונת 'קאע אל-יהוד' ושופץ ידי הרב שלום הכהן
אלעראקי אשר בנה בסמוך לבית הכנסת מקווה טהרה.
בבית הכנסת התקיימה ישיבה גדולה .בתקופתם של הרב דוד ב"ר שלמה
משרקי 26,שהיה מנהיגה הרוחני של הקהילה ,ושל הרב יחיא עראקי ,שימש בית
הכנסת כמרכז רוחני של הקהילה בתימן.
בשנת ה'תקכ"ב  1762 /נהרס בית הכנסת עם יתר בתי הכנסת בצנעא
בהוראת השלטונות .הרב שלום קורח הביא סיפור זקנים המתאר את יופיו
ותפארתו של בית כנסת זה ,ורואה בכך את המניע העיקרי להתעוררות רוח
הקנאה של האימאם אלמהדי אשר בשנת ה'ת"ם  1679 /פרסם גזירות דת קשות
על היהודים ובהן הוראה לסגור ולהחריב את כל בתי הכנסת בתימן ובהמשך
הביא לביצוע את 'גלות מוזע' ,האסון הגדול ביותר בהיסטוריה של יהדות תימן.
בקינה מיוחדת שחיבר ביכה מהרי"ץ במילים נרגשות את חורבן בית הכנסת:
"אללי לי עת אזכור
לשני מקדשות חרבות
כנסת שר שלום הכהן וכנסת ההקדש
אשר היו משכן לרוכב ערבות
עתה חרבים מיסוד גוי שבא לכבות".
לאחר מכן בית הכנסת שופץ ,והמשיך לתפקד בראשותו של הרב סעיד עוזרי
עד עליית יהודי תימן לארץ ישראל בשנת ה'תש"ט .1949 /

 25אלאוסטא – ה'אדון' או ה'אומן' .הישיבה שכנה בסמוך לבית הכנסת בית אלאוסטא שנבנה על ידי הנשיא
רבי שלום עראקי במאה ה .18-הרב עראקי נחשב למנהיג הפוליטי הגדול ביותר של יהדות תימן במאות
השנים האחרונות.
 26בעל המחבר ספר 'שתילי זיתים' על חלק 'אורח חיים' בשולחן ערוך' ,ראשי בשמים' על חלק 'יורה דעה'
ושו"ת 'רביד הזהב'.
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בצוותא חדא עם בן גילו מארי יחיא אלשיך הלוי 27,מארי יוסף צובירי 28,שהיה צעיר
ממנו בשנה ,ומארי חיים חוברה 29,היוו הארבעה חבורת תלמידי חכמים צעירים
ודומיננטיים שפעלו יחד לחזק את בניין התורה בקרב עדתם – כולם בוגרי 'ישיבת
בית אלאוסטא' ,כולם אנשים מנהיגים היו ,כולם חכמים וכולם יודעים את התורה,
מלאי כוחות עשייה ורצון עז להשפיע ,ואכן כולם מצאו את עצמם בתפקידים חשובים
בתימן ולימים בארץ ישראל.
בעת לימודו אצל רבו המובהק מארי סעיד אלעזירי זצ"ל בבית המדרש 'כניס
אלאוסטא' הוסמך מארי מאיר כשוחט .היה זה עוד בשנת ה'תרפ"ט  ,1929 /בהיותו כבן
 .14ושוחט מבחינתו של מארי מאיר היינו מומחה בשחיטה על פי כל הלכות טרפות
וכמובן ,מעמיד סכין כדת וכדין ללא שמץ פגימה ולו כחוט השערה.

הסמיכה לשחיטה שקיבל מארי מאיר זצ"ל
"באמת וצדק כי בא לפני התלמיד היקר מאיר בן ישראל אלצבירי
נרו יאיר לעולם והסדיר הלכות שחיטה ודיני הסכין ושאר דינים השייכים
 27לאחר עלייתו למד בישיבת 'מרכז הרב' .לימים זכה בתואר חתן התנך העולמי לשנת ה'תשכ"א .1961 /
 28לימים רבה של עדת עולי תימן בתל אביב .חיבוריו' :שורש החיים' על סידור התפילה ,הגדה של פסח
'מגיד מראשית' ,ספר 'אמונת השם' [שכתב בסגל חבורת תלמידי חכמים] ועוד חיבורים בכל מקצועות
התורה שחלקם יצאו לאור וחלקם עדיין בשלבי עריכה .שלט בכל מכמני התורה בנסתר ובנגלה ונודע
כעילוי בקבלה להלכה ולמעשה.
 29לימים דיין בבית הדין ברחובות.
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לעוף ושאלתי אותו והשיב על אסור אסור ועל מותר מותר מלתא
טעמא וגם סר סכינו ונמצאת יפה והרגיש בפגימה דקה ושחט
לפני כמה עופות שחיטה הגונה וראויה אשר על כן נתתי לו
רשות לשחוט עוף לו ולאחרים ואין עליו מחאה משום אדם
והזהרתי אותו שיהא מחזר על תלמודו תמיד ובכן חפץ
ה' בידו יצלח "אתם נצבים" יום ששי כב אלול ברם.
הצעיר ביעקב
עמרני
מאחר שנבדק התלמיד הנ"ל אצל הרב הנ"ל גם אני תמכתי את
ידו ובלבד שיחזר על לימודו יום ג' ה' תמוז תש"י הצעיר חיים ן יודא
חוברה
אהבת התורה שלו הייתה כה גדולה עד שבשעות הלילה המוקדמות כבר נמצא בבית
המדרש עם חוג החברים המצומצם ,ואלו למדו יחדיו עד תפילת שחרית – ולאחריה.
רק לאחר מכן נפנה והלך לפרנס את בני ביתו .לא פעם ,עד שהתפנה לעריכת הקניות,
כבר כלתה רגל מן השוק והוא שב לביתו ריקם מפני שלא נותר דבר – אך הוא מדרכו
לא סר.
כשבגר עבד לפרנסתו כסופר סת"ם ,אך כזה שלא מסתפק בכתיבה בלבד ,כי
אם מומחה בכל מלאכת הקודש היה :מעמיד קולמוס ,בקי בעיבוד העור לכל שלבי
המלאכה ,יודע את רזי הכנת הדיו כמקובל מדורי דורות וכמובן ,סופר מומחה שכתיבתו
תמה וכוונתו ברה.
מארי מאיר התמחה בכתיבת ספרי תורה ,פרשיות לתפילין ומגילת אסתר בגודל
קטן מאוד .הכתיבה היא כה משובחת ומקצועית עד כדי כך שהיא נשתמרה ונמצאת
בשימוש המשפחה עד היום – אף שנכתבו בשנות ה 30-של המאה ה – 20-וכך זכו
בזכות כשרונו למזכרות קודש אלו.
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מגילת אסתר זעירה שמארי מאיר זצ"ל כתב בתימן
לילות כימים עשו התלמידים בשקידה על התורה ועל העבודה ,לא רפו ידיהם ולבם
אמץ לעלות ולהתעלות בקודש .עוד בימיהם בצנעא הוציאו ספר בנושא היחס הנכון
לקבלה ,ספר שנצרך עקב עימות תורני חריף עם קהילת הדרדעים מתנגדי הקבלה.
בספר עסקו גם בהלכה המקובלת בידם מדורות ואיך לשלבה עם ההלכות והמנהגים
שייסדו חכמי הקבלה.

30

 30מן הראוי לציין שחמיו של מארי מאיר ,מו"ר הרב יחיא יצחק הלוי זצ"ל ,היה ראש המדברים נגד ה'דרדעים',
עדת מתנגדי הקבלה .וזאת לדעת שמחלוקת זו שפרצה עוד בשנת ה'תרע"ד והמשיכה עד שנת ה'תרצ"ה,
הביאה למחלוקות גדולות בין קהילות צנעא ואף לסגירת רוב ככל בתי הכנסת בעיר לתקופה ארוכה בצו
השלטונות המוסלמים שדבר המחלוקת הגיע על ידי הצדדים הניצים עד אליהם .ר' מאמרו של פרופ'
אהרן גימאני "מגיד צדק" – על בתי כנסת שבצנעא ,בתוך 'כנישתא' ד' (ה'תשס"ז) ,עמוד פ'.
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גם בתוך קבוצת איכות זו בלט מארי מאיר שהיה גם הכריזמטי ביניהם .ההערכה
אליו רבתה עד כדי כך שרבני בית הדין בצנעא ,בעצה אחת עם פרנסי הציבור ,מינו
אותו לטפל במשימות ציבוריות שונות ,ובכללן עצרות תפילה מיוחדות לעת צרה,
או קודם שתקום כזו.
מלאי ענווה והתבטלות היו הצעירים כלפי מוריהם ,ויחדיו עמדו לימינם של הרבנים
הזקנים ,מארי עמרם קורח ומארי סעיד אלעזירי ,זצ"ל ,לסייע בידם בהנהגת הציבור.
בבית הכנסת 'אלשיך' נחשב מארי מאיר בין ראשי הציבור ,לצידם של זקני העדה
הרב יחיא אלשיך והרב חיים כסאר.
וכך ,כאשר הגיע מארי מאיר לפרק 'האיש מקדש' כבר יצא שמו לתהילה .לא ייפלא
אפוא שזכה להשתדך עם נעמי ,בת תלמיד חכם אמיתי ,רבה הראשי של תימן ,מוהר"ר
יחיא יצחק הלוי זצ"ל 31.מהנהגותיו למדו פרק בהנהגת הציבור ,פרק לו יזדקק רבות
בהמשך חייו ואף יזכה להרחיבו בענפים ,ציצים ופרחים מתוך נסיון רב ומגוון.
כאשר היה מארי מאיר בן  21נולד האח הצעיר במשפחה ,יוסף ,וברוב הערכתם
אליו נתנו לו הוריו להיות המוהל .למעשה יוסף היה הראשון אותו מל מארי מאיר –
ולאחריו מל למעלה מאלף מילדי ישראל הן בתימן והן בארץ ישראל.
כדרכו בקודש ,מארי מאיר מל את כל אותם ילדים בחינם ,וראה בכך זכות עבורו.
תמיד נענה לערוך בריתות גם כשהדבר היה כרוך במאמץ גדול ,בין אם היה המדובר
בהיפרדות ממשפחתו בשבתות וימים טובים ובין אם היה הדבר כרוך בנסיעה למרחקים
– ובכל מזג אויר.
תמיד היה אומר" ,אין גובים כסף על קיום מצווה" ,והיה מצטט את דברי חז"ל –
"מה אני בחינם אף אתם בחינם" 32.וזאת לדעת ,שעריכת הברית לא הסתכמה בטקס
עצמו ,אלא הדבר הצריך ארבעה ביקורים של המוהל :יום-יומיים לפני הברית ,על מנת
לבדוק את כשירות הרך הנולד למילה מבחינה בריאותית ,ביקור שני לעריכת הברית,
למחרת הברית ,ביקר שוב כדי להחליף את חומרי החבישה וביקור רביעי ,להורדת
החבישה ובדיקה נוספת של הרך הנימול.
 31הרב הלוי נפטר בצנעא בסיוון ה'תרצ"ב  1932 /מספר שנים לפני החתונה .לימים נעשה בנו ,הרה"ג
שלום יצחק הלוי זצ"ל ,לזקן רבני תימן בישראל ,חבר במועצת הרבנות הראשית לישראל ודיין בבית הדין
הרבני הגדול לערעורים בירושלים .בנו הרה"ג חיים יצחק הלוי זצ"ל שימש עשרות שנים כרבה הראשי
של הרצליה.
 32מסכת בכורות דף כ"ט עמוד א'.
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ואכן ,סייעתא דשמייא רבה עמדה לו למארי מאיר שכל הבריתות שערך עברו
בהצלחה רבה ,והוא היה מוהל מבוקש מאוד בגדרה ובכל הסביבה.
ממילא ברור שגם כל אחיו הקטנים כיבדו אותו ואף הוא מצידו אהב אותם מאוד.
בשנת ה'תש"ג אף חיבר ,עם רעו מארי אלשייך ,שיר לכבודם' :עלי גבעת הר הקדש'
שאותו חתם במילים הנרגשות" :לכבוד אחיי מאור עיניי" ,וזה היה כאמור יחס הדדי
למרות פערי הגיל הגדולים בין כולם.

44

ַנ ְע ֶלה ְל ַא ְר ֵצנ ּו ְ ּב ׁ ִשיר ְו ִז ְמ ָרה

ב

ין אם היה זה מפני השמועות על היבנות הארץ המובטחת ,בין מפני הפרנסה
הדחוקה או גילויי השנאה מהשכנים המוסלמים ,נקטו לא מעט צעירים צעד
החלטי ועלו לארץ ישראל בכוחות עצמם .נראה שבעקבותיהם החליטו גם שניים
מהבנים ,שלום ועזרא ,לעלות לארץ ישראל כבר בהיותם בני  17באופן עצמאי  -ובלא
שנטלו את רשות אביהם .הם סיפרו לו שהם הולכים לבקר את הדודים ,אחי אימם,
בד'מאר ,דבר שאכן עשו ,אך מד'מאר המשיכו דרומה עד עיר הנמל עדן ומשם עלו
ארצה .שלום עלה בשנת ה'תרצ"ו  1936 /ועזרא בשנת ה'תרצ"ט .1939 /
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כאשר התגלה הדבר ,דרך מכתבים ששלחו מהארץ ,הוריהם לא כעסו עליהם אלא
להיפך קרה; עלייתם זירזה את עליית המשפחה ארצה .הבנים שלחו למשפחה בתימן
כסף ,ובבא היום אף סרטיפיקטים ,כדרישת שלטונות המנדט הבריטי 33,וכך היה
התהליך קל יותר.
וכך כתב רבי ישראל לבניו בארץ ישראל ,כשנתיים לאחר עלייתו של הבן עזרא:
"בני ,המצב שאנו נמצאים בו  -הרחמן יצילנו ,ואתכם כבר הוציא יתברך מזה" .הוא
מבקש מהם" :התפללו אתם עלינו כי תפילתכם קרובה היא יותר משלנו שהרי אתם
קרובים לשער השמים".

כארבע שנים לאחר עלייתו של שלום כתב לו מארי מאיר על געגועיו לארץ הקודש:
"נודיעך אחי ,שאתה יודע מימים קדמונים ,שאני מבקש לנסוע ולא נסתייעה לי
מילתא .פעמים מחשב אני לברוח לבדי אצלכם למצוא מרגוע לנפשי" .ועם מצוקתו,
מייד התעשת וכתב לאחיו שלום שפע דברי ברכה" :ימלא כל משאלות לבך לטובה
ויחנך דעת ובינה והשכל ויצילך מכל צרה וצוקה ויפתח לך שערי פרנסה וכלכלה".

בסיום המכתב בקש שישיבוהו "האם אני יכול עכשיו לנסוע ולכנס לארץ הקדש או
34
"מי יִ ֶּתן ִּלי ֵא ֶבר ַּכ ּיוֹ נָ הָ ,אעו ָּפה וְ ֶא ְׁש ֹּכנָ ה".
לא" ,ממש בבחינת האמור במזמורי דוד המלך ִ
כך אהב את ארץ ישראל והשתוקק אליה תכלית הכוסף ,כיסופים אותם ביטא בכל
מכתביו למעלה משש שנים עד שזכה לעלות בעצמו לציון ברננה.
 33על פי גזירות ה'ספר הלבן' הנפיקו שלטונות המנדט הבריטי רישיון עליה מיוחד ליהודים ,שכונה
'סרטיפיקט'  -זכאות לרשיון עלייה לארץ .זכו לו בעלי מקצועות חיוניים ,סטודנטים שהתקבלו למוסדות
להשכלה גבוהה ומי שהוכיחו שהם 'בעלי אמצעים' ,כלומר ,בעלי יתרת מזומנים בחשבונם.
 34ספר תהילים פרק נ"ה פסוק ז'.
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על אף שבין אחיו נחשב כמנהיג לכמה וכמה דברים ,התייעץ עמם ברוב ענווה,
בעיקר תוך החשבת סגולת ישיבת ארץ ישראל העומדת לימינם בכותבו" :רחבה דעתכם
מדעתי שאוירה של ארץ ישראל מחכים ואוירה של תימן מעכיר".
את תיעובו לארץ תימן ותלאותיה הביע מארי מאיר במילים ,שמחשש השלטונות
רמזם בראשי תיבות בלבד ,בחותמו ביחס לתימן במילים" :תחו"ת"  -תחרוב ותצדי,
כלומר ,תיחרב ותהיה שממה ,חלף המילים האמורות על ערי ארץ ישראל "תו"ב" –
תיבנה ותיכונן במהרה.

את מר גורלו מתאר מארי מאיר בשילוב עם ציפיותיו לבאות" :אוי על ימינו שכלים
בתימן ביגון ואנחה בלי שום נחת כלל .מתי מתי יהיה לנו נחת רוח לידע שאנו בניו
של מקום ,ולעסוק בתורה ובתפילה ,בדעת צלולה ,בלי שום עירבוב".

שנים לא מעטות עוד יעברו עד שיזכה לשני אלו ,לעלייה ולעסק התורה בדעה צלולה
35
באוירא דארץ ישראל המחכים.
כמקנא בזכויותיהם של אחיו מנה במכתב אליהם את יתרונותיהם עליו" :וזכיתם
יותר ממני בשלשה כתרים :בישיבת הארץ ,וכיבוד אב ואם כראוי ,ושפה העברית הצחה,
שאין בידי אחת מכל אלו .לכן התפללו עלי שיזכני ה' לעלות בקרוב.
35

מסכת בבא בתרא דף קנ"ח עמוד ב'.
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אתם מבפנים ,ואני אדפוק דלתי שמים מבחוץ ,והוא שומע תפלת כל פה".

התרגשותו של מארי מאיר מעליית אחיו באה לידי ביטוי עז בעוד מכתב נרגש ששלח
להם:
"ודעו לכם אחי ,ששמח לבי ויגל כבודי והאירו עיני ונתחזקו רגלי ויזלגו דמעות
עיני מרוב השמחה .ואומר ,מי יתן ואנשקה את ראשכם שאתם מתקשרים אתנו בקשר
חזק לעזרתינו ,ולא שכחתונו חס ושלום מלבכם .ה' יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם
בנעימים ,וימלא ידיכם מברכותיו.
ובעזרת ה' תסתייע מלתא ונסדיר הנסיעה ,וכיצד תהיה ,ומי ומי ההולכים תחלה ,ומי
לבסוף ,עד שירחם עלינו ה' ,וכדי שתוכלו שאת אותנו בעזרה תמה .וכיון שמחשבתכם
לטובה ,כן הקב"ה מצרפה למעשה".

למעשה ,לאחר  2,000שנות גלות ,החלה רוח ה' לפעם בעם ישראל לשוב לארצו,
כפי שכתב רבינו חיים ן'עטר בספרו 'אור החיים' הקדוש בפרשת בהר" :והגאולה
תהיה בהעיר לבות בני אדם ,ויאמר להם ,הטוב לכם כי תשבו חוץ ,גולים מעל שלחן
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אביכם" 36.ועל כן ,בשנת אעלה בתמ"ר ,נדבה רוחם של ישראל לעלות מארץ תימן
ומארצות צפון בעת ובעונה אחת ולייסד יחדיו בציון את 'העלייה הראשונה' – ומאז
ועד חיסול גולת תימן בעלייה הגדולה 'על כנפי נשרים' בשנים תש"ט-תש"י 1950- /
 1949לא פסקה העלייה מתימן.
אף שעלו באופן עצמאי ,לא היו שני בני הצובירי לבדם .שנות ה 40-של המאה
ה 20-היו שנים של עלייה המונית מתימן לארץ ישראל ,דרך עיר הנמל עדן ,השער
הראשי ליציאת תימן .לטובת העולים פעל בעדן 'המשרד הארץ-ישראלי' 37ואף שליחים
לעידוד העלייה נשלחו מארץ ישראל.
בשנים  1937-1942עלו מתימן כ 1,200-יהודים ובשנים שלאחר מכן1944-1943 ,
כמעט פי שלושה ,כ 4,200-עולים ,כאשר אלפי יהודים נוספים ממתינים בעדן לתורם
לעלות .בעדן הגיע המצב לידי כך שראשי הקהילה היהודית הצליחו לשכנע את
השלטונות להקים מחנה מעבר לאלפי המבקשים לעלות לארץ .צעד נוסף שנקטו
בני עדן הראה עד כמה הציפו גלי הכיסופים לארץ את העיר עדן ,כאשר בית הדין
שם שלח מכתב בקשה מפורש לרבני בית הדין בצנעא לעצור למספר חודשים את
שטף העולים.
כיון שכך כבר מנו יהודי תימן שבארץ ישראל כ 32,000-נפש .נמצא שעלייה זו
הייתה הגדולה מכל גלויות ארצות האיסלאם שהגיעו ארצה.
כמה סיבות היו להתגברות העלייה מתימן בשנים אלו :עקב השואה פסקה העלייה
מאירופה ,ומאידך גיסא ,הלך הישוב בארץ והתבסס והמשק שיווע לעובדים .חסימת
העלייה מאירופה פתחה פתח להגדלת מכסת הסרטיפיקטים של יהודי תימן ומוסדות
הישוב החלו בפעילות מוגברת בקרב קהילות תימן בכלל ובעדן בפרט כדי להגביר את
קצב העלייה שכאמור ,לא פסק מזה כ 60-שנה ,מאז עליית 'אעלה בתמ"ר' .1882 /
גם המצוקה הכלכלית בתימן ,שהחמירה מאוד בשנת עלייתם של בני צובירי ,ה'תש"ג
 ,1943 /הביאה רבים לחרפת רעב .במכתב ששלח האב לבניו כחצי שנה טרם עלייתו
כתב להם כך" :דעו כי הרבה בני אדם אין להם כסף לשמחת יום טוב מרוב דחקם".
במכתב אחר ציין מארי מאיר שאפילו נייר המכתבים התייקר לקנייה.
' 36אור החיים' על פסוק כ"ה בספר במדבר פרק כ"ה.
 37הזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל שבין תפקידיו ארגון אנשים לעלייה.
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לאחר גזירתו של האימאם יחיא משנת התר"פ  1920 /על היהודים ,שנכסי הנדל"ן
של יהודי שעוזב את תימן יעברו לרשותו ,נוצר מצב בו הגויים רק חיכו כסוחרים
קשוחים לעליית היהודים ,ולא מיהרו לקנות את מטלטליהם של העולים שניסו למכרם
בשווקים עד שיגיעו לערך פחות בהרבה משוויים .יש לציין שנכסי הנדל"ן שהועברו
לרשות האימאם שימשו להשכרתם ליהודים אחרים – על ידי האימאם .כך 'הרויח'
38
הלה את הבית גופו ,מבעליו ,ואת הממון משוכריו.
עקב הרעב גם הגויים היו במצוקה ושלטונות תימן כולל האימאם העריץ ראו
ביציאתם הקלה על הקושי הכלכלי .על אף שהמקומיים העלו טענה נגד האימאם
ש"היהודים שיעלו לארץ ישראל יצטרפו לציונים ויילחמו באחינו הערבים" ,הלה השיב
להם שאם הם רוצים שהללו יישארו בתימן ,שייקחו הם על עצמם לפרנס אותם .רק
אם כך יעשו יהיה מוכן לשוב ולאכוף את איסור ההגירה ,כמקודם.
לכן ביקש רבי ישראל מבניו שבארץ לעזור לו כלכלית כדי לעלות .את מצבו הוא
מתאר בצבעים קודרים" :אוי לו לדור שכך עלתה בימיו .בבקר תאמר מי יתן ערב וכו'.
המלאכות שובתות כפלי כפליים ,הפרנסה מעוטה ,אין יוצא ואין בא ,יוקר שערים,
יוקר בגדים ...מצפים לרחמי שמים ...בבושת פני דברתי מרוב דחקינו וצערינו".
והבנים הבינו ועזרו במהירות ,והסתייעו בטיסות שהגיעו לעדן ב"מגדל הפורח
באויר" כפי שמציין האב ר' ישראל באחד ממכתביו בהם שיבח את מהירות העזרה
שהושיטו הבנים .כך כמובן עשה גם האב משהגיע לארץ בשנת ה'תש"ד ,1944 /
כשנפנה לעזור כספית לבנו ,מארי מאיר ,שנותר בשלב זה מאחור .הבן הגדול אמנם
בוש בכך שנזקק לסיוע ועל כן העמיד אותו כהלוואה.
ברור אם כך שעם הלחץ אשר התימנים לוחצים אותם נעה ממקומה גולת תימן
לעלות ארצה ,אך כמובן ,גם געגועיה של האם נעמי לבניה שעלו מזה כבר כמה שנים
הצטרפו לחזק את ליבו של בעלה לצאת למסע העלייה ארצה.
והנה ,סוף סוף החל החלום הגדול לקרום עור וגידים כאשר שבועיים לאחר שמחת
תורה ,ביום רביעי בשבוע ,ה' בחשוון ה'תש"ד  /ה 3-בנובמבר  ,1943יצאו רבי ישראל,
רעייתו נעמי ושלושה מילדיהם ,נעמי ,יצחק ויוסף בדרכם מצנעא לעדן – כפי שבישר
מארי מאיר במכתבו בו ביום שבישר לאחיו בארץ על כך" :היום יצאו בני ישראל מארץ
צנעא ביד רמה ,ברשיונה לעליית ירושלימה".
38

מסתבר שגויים לא שכרו בתים אלו כיון שהיה בקאע אל-יהוד.
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"עין במר בוכה ולב שמח" כתב הפייטן ,והנה לאחר שציין את השמחה תיאר את החוסר
הגדול אותו חווה" :אבל אחי תדעו ,שאבי ואמי בשעה שיצאו ואני אין איתם זלגו עיני
דמעות ,אבל ה' יסייע אותי ואני תכף אחריהם".

אם לאחיו קימץ בדברים בתארו את משבר ההתנתקות מהוריו ,במכתב לאביו צייר
תמונה מפורטת של הקושי העצום אותו חווה" :אבי ,האמן נא שיום שנסעת וליוויתיך
עד בריכת המים ,והפכתי עורף לחזור ,לא יכלה רגלי להלך ,כמו שקשורה בשלשלת,
וכמו שניטלה כבדי ממני ,כפורש מן החיים הוחשך העולם בעדי ,והיה אתי יום חשך
ואפלה ,והייתי בוכה כל היום כולו על שעזבתיך ולא יכולתי להלך אתך אבל מה
אעשה ואתה יודע בכל הנחוצים שלי" [ההתחייבויות שלי ,השלמת כתיבת ספר תורה
שהתחייב לכתוב].

לבדם יצאו ,לא עם חבורה או קהילה ,ולא בדחיפת ארגון או מדינה.
מנוסה ממסעות מסחרו הוביל רבי ישראל את המשפחה מהבית בצנעא עד לעדן
הבירה ,מהלך של כ 430-ק"מ .שבועיים של הליכה רגלית ארך המסע ,בעזרת שלושה
חמורים ,ששניים מהם יועדו לנשיאת הציוד; מעט בגדים ,שמיכות ,מעט מזון וכלי עזר
לבישול ,והאחד עבור שני הבנים הקטנים ,יצחק ויוסף .אכן ,כל אימת שהבת הקטנה
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נעמי ,שידה הייתה נתונה ביד אימה ,התעייפה ,גם אותה נשא החמור .יחפים הילכו
כולם בדרכם הארוכה ,למרות שהאדמה להטה בחומה של תימן ,שהרי מן ההרגל
כפות הרגלים התקשחו .כיון שבשבילים הראשיים הילכו כנופיות השודדים אימים על
עוברי הדרכים הוביל אותם אבי המשפחה בדרכים עקלקלות ,בין הכפרים ,בשבילים
שידע שאיש לא יבחין בהם.
בדרכם לא שכחו לקיים "ו ִּבזְ ֵקנֵ ינ ּו נֵ לֵ ְך" כאשר הגיעו לאחר  3ימי הליכה לד'מאר על
מנת לצרף את הסבתא נעמי אליהם .לאחר ששבתו בד'מאר נחו עוד מספר ימים ואז
הדרימו לירים ,ומירים לסדה ומסדה לקעטבה ומקעטבה ללחג' ורק משם הגיעו לעדן.
אך עד שהגיעו לעדן עברו עליהם הרפתקאות לא קלות .כיון שאבי המשפחה בחר
לו שבילים צדדיים הייתה בכך סכנת הליכה בדרך לא סלולה .למרות אמצעי הזהירות
שנקט רבי ישראל בבחירת המסלולים הקשים דרך ההרים ,נאלץ גם לתת פיצוי כספי
לשודדי דרכים שניקרו בדרכם על מנת שלא יגרמו להם עיכובים.
פעם אחת ניצלו חיי שני הילדים הקטנים ,יצחק ויוסף ,ממוות בטוח ,בזכות אימם.
היה זה כאשר הילכו בדרכם לירים במעלה תלול בו הדרך צרה אל פסגת ההר .השביל
התפתל לרומו של הר ולמטה זרם נחל גועש .החמור שנשא על גבו את הקטנים היה
מהלך מעל התהום כשהארגזים המרופדים בהם נישאו הילדים יצחק ויוסף נחבטו לא
פעם בקירות ההר והחמור כמעט מאבד את שיווי משקלו .האם ,בחושים המיוחדים
לה ,צפתה שעלול להתרחש אסון ,ואמרה לבעלה שיוריד את הילדים מן החמור מחמת
התהום הפעורה לרגליהם .מניסיונו הוא הפטיר שהכל יהיה בסדר אך היא לא קיבלה
את דבריו ,הרפתה את אחיזת נעמי בידה ואצה לראש הטור .אם זו שכבר שיכלה
ששה ילדים לא לקחה שום סיכון נוסף ,אחזה במושכות החמור ודרשה מרבי ישראל
שיוריד את הקטנים ממנו .לאחר שהוריד אותם המשיך החמור עם הציוד עליו עוד
כ 50-מטר ,נתקל שוב בצלע ההר והפעם צנח מראש ההר עד הנחל שבתחתית ההר.
רבי ישראל לא ויתר על החמור יקר הערך ,לו נזקקו עוד רבות בדרכם וירד לתחתית
המצוק ,מהלך סחור סחור ,הגיע אל החמור שלמרבית הפלא נותר בחיים ,העלה אותו
לראש הרמה שמעל הנחל וזה המשיך עמם עד עדן.
גם בכניסה לעדן נאלצו ל'שמן' בתשלום נאה מבריח גבול שהביאם לשם כשהם
מחופשים למשפחה ערבית  -וגם שוטרי המחסום דרשו לעצמם 'מתן בסתר'.
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התכנסות במחנה המעבר 'חאשד'
הידיעה על הקמת מדינת ישראל יצרה גלי התרגשות והתעוררות בקהילה
היהודית בתימן" .איגרות גאולה" של שליחי 'הסוכנות היהודית' קראו ליהודים
לקום ולעזוב את מקומות מגוריהם ולעלות לארץ הקודש .יהודי תימן ארזו
מעט רכוש ויצאו למסע שמטרתו הסופית היא ארץ ישראל ,ברגל ,בדרכים
קשות ורצופות סכנות.
בדרכם נאלצו להתמודד עם שודדים וראשי שבטים מקומיים שארבו להם
במטרה לגזול את רכושם .לא פעם שילמו העולים בחייהם .בדרכים סבלו
מרעב ,מהשמש היוקדת ,ממחלות וממגפות .תינוקות ,ילדים ,זקנים וחולים
מתו עוד בטרם הצליחו להגיע לעדן ,וכל השאר שהצליחו ,לאחר שבועות של
תלאות וטלטולים בדרך ,להגיע באפיסת כוחות למחנה המעבר באזור עדן –
נתקלו בקושי חדש:
השלטונות הבריטיים בעדן סירבו תחילה לקבל את זרם הפליטים מחשש
שהסיוע יתפרש על יד הערבים לרעה והם דרשו שהיהודים לא ייכנסו לעיר
עצמה "מחשש שיכניסו לעיר מחלות מדבקות" .רק לאחר לחץ דיפלומטי
בינלאומי נתרצו הבריטים ,ואז הוקם על ידי ארגון ה'ג'וינט' מחנה חדש בשם
'חאשד' ,בקרבת מחנה 'גאולה' הראשון.
היו בו רק מעט בקתות דלות ,שרר בו מחסור חמור בתרופות ובמים ולמעשה
הוא יכול היה להכיל רק עד  5,00בני אדם.
בחודש יוני  ,1949כשהגיעו ראשוני העולים למחנה ,הם עמדו בראש זרם
אנושי שהלך וגבר .כעבור  3חודשים כבר הצטופפו במחנה יותר מ13,000-
עולים .על הטיפול הרפואי הופקד רופא אחד בלבד שלצידו שתי אחיות.
התמותה בקרב העולים התשושים הייתה גבוהה .אחת האחיות העידה על
מצבם הבריאותי של העולים" :באו כל כך הרבה חולים שהקרקע כולה הייתה
מכוסה בגופותיהם .היה עליך להלך ביניהם בזהירות רבה ,ובחשכה ,למרות ל
הזהירות בה הייתי הולכת ביניהם ,כשאני מאירה את דרכי במנורת הגז ,הייתי
דורכת על גופות.

