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דברי ברכה
בואו וחזיק טובה וברכה להאי גברא רבא ,ידידי הרב אברהם חמאמי שליט"א ,גדול
המכסים והמתעדים והמוציאים לאור את פסקיו של מו"ר הגאון הרב יוסף קאפח
זצ"ל.
הרב אברהם חמאמי משקיע רבות ,ועושה לילות כימים כדי להוציא לאור עולם את
פסקיו של מארי ז"ל ,כשהם מבוארים ומבוססים מבחיה הלכתית .וכבר הו"ל שו"ת
הריב"ד על ספר מדע ,ועוסק הוא עתה בשקידה רבה מאד ,על ספר אהבה ,שרבו רבו
מאוד פסקיו ותשובותיו של מארי בהן .זאת מלבד ספרו החשוב מחת אברהם שכבר
הוציאו לאור.
חרף משימותיו החשובות האמורות ,מזכה הוא אותו מדי פעם בפעם ,בהוראות
הלכתיות של מארי זצ"ל ,שהן חוצות הלכה למעשה וקשורות למועדי ישראל .זאת
מתוך דאגה לצאן מרעיתו של מארי זצ"ל ,להשקות העדרים ,במי תורתו של מו"ר
זצ"ל .כך עשה גם עתה ,בהכיו קוטרס בדיי תעיות ,בין המצרים ותשעה באב ,עפ"י
פסקי מארי זצ"ל .קוטרס שהוא חוץ ביותר ,לימי בין המצרים השה ,ובמיוחד
לתשעה באב ,שהשה הוא חל בשבת ,והצום דחה לי' באב ,אך הוא כולל גם דיים
לשאר התעיות .קוטרס זה הוא פרטי מאוד ,מעשי מאוד ,וההלכות בו מבוססות
היטב ממקורות שוים ,תלמודיים ,ובתר תלמודיים ,גאוים ,ראשוים ואחרוים.
ואליבא דאמת שאיו זקוק לא להסכמתי ואפילו לא לברכתי ,אך משום הכרת הטוב,
של כולו ,או הצמאים למורשת מארי זצ"ל ,בשמם ,אי ההדיוט ,מברכו ,ברכת
הדיוט ,שה' יצליח את דרכו ,ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה ,ולהוציא לאור עולם כל
אוצרותיו של מו"ר זצ"ל במהרה.
וה' יברך אותו ואת כל בי ביתו ,וירבה בטובם ובאושרם ,גדולים וקטים לזכות
הרבים ,וזכות התורה והפצתה תגן בעדם עדי עד.
ועל כך באתי על החתום
רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי
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