
 

 

 זצ״ל דהבאני – זהבי שמעון מארי סבא
 זהבי  אורי ב"ר ישי מאת:

 
 מארי אצל למד בצעירותו .)אלמערק( דהבאני וסעדה יהודה ר' להוריו תרע״ה בשנת בערך בצנעא נולד ז״ל יסב

 הדור מאורי בפני שבת בלילות משנה ללמוד בילדותו זכה ואף ,גיאת יחיא מארי מנצורה, ניסים יחיא מאריו בוטאיינה
 עסק ובתימן מתורתו התפרנס לא סבא תימן, יהודי כל כמו זצ״ל. אלאביאץ׳ יחיא מארי אצל ואחריו "הישיש" מארי

 ,ק"א הרמב״ם יד הכנסת לבית תורה ספרי שני והכניס זכה ומזוזות. תפילין בכתיבת עסק ארצה עלייתו ולאחר במסחר
 התפלל. שם

 קרית לימים אונו, כפרב לגור עברו קצר זמן ולאחר שמר, עין מחנהל ׳49 בשנת הקסמים״ ב״מרבד הוריו עם עלה סבא
 של הראשון בועד חבר והיה "אבק ם״"הרמב ״יד הכנסת בית להקמת שותף היה סבא ימיו. אחרית עד גר שם אונו,

 יעבירממ והיה הכ"נבי כמארי לשמש סבא נתמנה טבעי ופןבא זצ״ל הלוי יצחק יוסף מארי פטירת אחר .הכ"נבי
 .ובמדרש במשנה אם בתלמוד אם ,ערבית ולאחר מנחה לפני השחר עלה בטרם כבר השיעורים

 הצטרף שישי ובימי ציון, שיבת בביהכ"נ זצ"ל הלוי יצחק סאלם מארי עם לפנסיונרים בכולל השתתף רבות שנים במשך
  ומגוונים. שונים בנושאים בצנעא תימן מנהגי בירורב מידיעותיו רבות תרם ושם רצון הרב מו"ר עם שישי ימי לישיבת

 רוכש היה הסוכות, חג לפני אבלות. הלכות האבלים עם ללמוד ע״מ אונו בקרית אבל בתי בין רגליו מכתת היה סבא
 קלה במצוות דקודק דורש. לכל המינים ארבעת את אוגד היה ואף שנזקק, מי ולכל למשפחתו המינים ארבעת

   הלוי. ערוסי רצון הרב למו"ר ראשון מעשר להפריש מקפיד היה יין בציר שעשה וכל כבחמורה
 אחד, לכל פנים מסביר והיה העם כאחד עצמו ראה ״מארי״, לו שיקראו בתוקף סירב בתורה, ושקדנותו ידיעותיו למרות

 מתורה פיו פסק לא נחלשה וראיתו ללכת התקשה כאשר ואף מלימודו פסק ולא צלול היה בזקנותו, גם כגדול. קטן
 מאוד נחלש האחרונות, בשנותיו השבוע. פרשת על איתו לחזור נכדיו מגיעים היו חמישי בימי כאשר שמח והיה ותפילה

  הכנסת. לבית טובים וימים בשבתות לבוא התאמץ זאת ולמרות לביתו מרותק והיה
 ,תשע"ז שוון-מרח לכ"ג אור רטשנפ רצון הרב מו"ר שציין וכפי ,ק' ילמג למעלה טובה שיבהב ימים לאריכות סבא זכה

  .המורה כדברי העולמים לצור ומחוברת צלולה דעה מתוך – נשיקה במיתת
 מעמדות שבעה למעשה והנהיג הספידוש שליט"א ערוסי רצון הרב מו"ר של בהנהגתו עם ברוב מביתו יצאה הלוויתו

 ערוסי, צפניה הרב צדוק, טוב ר׳ חבשוש, משה הרב הסדר(: )לפי הספידוהו מנהג,כ כתף חלוצי יצאו כשבניו ומושבות
 שהיה התרומיות, מידותיו על עמדו כולם השבעה, ימי במהלך וטובים רבים ועוד הי״ו. סרי חננאל והרב ימיני צדוק הרב

 .ה.ב.צ.נ.ת .מצוה לדבר ריזוז חסד איש ,הלכה של אמות בד׳ שקוע ענוותן,


