כתר מלכות – מאן מלכי רבנן
רבי יוסף ב"ר שלום בדיחי זלה"ה
חכם באשי בצנעא  -כ"ד מרחשון תרע"א
רבי חיים ב"ר אברהם אכלופי זלה"ה
מרבני רחבה – כ"ו מרחשון תש"ה
רבי אהרן ב"ר יעקב מצרפי זלה"ה
אב"ד במחוז בעדאן  -כ"ו מרחשון תשל"א
רבי אלישע ב"ר יחיא רמדאן זלה"ה
רב כפר אלחואד – כ"ח מרחשון תש"ד
רבי זכריה ב"ר יאיר (זאהר) מדאר הלוי זלה"ה
רב שכונת מרמורק – כ"ח מרחשון תשכ"ז
רבי בן ציון ב"ר חיים חוכימה זלה"ה
ראש בד"צ ישא ברכה -כ"ח מרחשון תשע"ז
רבי סעדיה ב"ר דוד שאער זלה"ה
רב באיב וחבר הרבנות בחדרה  -כ"ט מרחשון תשמ"ה
תשמ"ה

כתרי תורה
לק"י • פרשת ויהיו חיי שרה ה'תשפ"ב ב'של"ג • גליון ע"ז
• הגות והלכה בפרשת השבוע במשנת רבותינו גאוני תימן זיע"א
אין לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה • הערות והארות יתקבלו בברכה בטלפון  0504139964או במייל avish964@gmail.com

לע"נ ידיד ור ע אשר שמחת התורה שבליבו ועל פניו האירה כל סביבותיו ,זכה להרביץ תורה ולהעמיד בתי מדרשות לשקידתה הרב רפאל אליהו אליעזר זצ"ל ביבלחט"א הרב צבי בלאט שליט"א •
דודי הרב אברהם ב"ר דוד בדיחי זצ"ל ,הרב משה ב"ר שלום צאלח זצ"ל ,הרב אלעזר עוזרי זצ"ל בן יבלחט"א רבי אברהם ,הרב זכריה ב"ר יוסף ג'הסי זצ"ל הרב ישראל ב"ר יהודה זצ"ל,
מרת אורית ב"ר מנחם שרעבי ע"ה ומרת אסתר ב"ר יחיא גרשי ע"ה • ולזכות הרב אברהם ב"ר שלמה שליט"א ,הרב אהרן ב"ר יוסף שליט"א ,ומיכל ב"ר ישי תחי' לרפו"ש במהרה בתוך שאר חולי ישראל ,אכי"ר.

כתר ההלכה

כתר של־א"ש

הגאון הרב נתנאל עומיסי שליט"א  -מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק'
לעילוי נשמת אביו רבי יחיא ב"ר יצחק עומיסי זלה"ה – נלב"ע כ"ז אלול התש"פ

ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן
ושבע ויאסף אל עמיו (כ"ה ,ח').
איתא בגמרא (ב"ב צא ,א) אמר רב אותו
היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם
עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה
ואמרו ,אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ,אוי
לה לספינה שאבד קברניטה ע"כ.
וקברניט ,פירש"י המוליך את הספינה.
ויש להתבונן מהו כפל הלשון שהזכירו
רבותינו ,מאי קמ"ל .וביאר מוהר"ר
סעדיה בן אור זלה"ה בספרו ערוגות
הבושם ,כי מנהיג העולם מורה על
הנהגתו בכל דרכי העולם ,בעניני מזונות
ובטחון ,קשרים עם מלכים ונשיאים,
רוזנים וכל שופטי ארץ .וקברניט אינו
אלא בהנהגת פרט אחד ,הנהגת הספינה.
וקא משמע לן הכתוב ,כי לא רק
שהקדיש אברהם אבינו את ימיו ללמד
יחוד השי"ת לכל באי עולם ,שזוהי
בחינת הנהגת הספינה בדרך פרט .מלבד
זאת היה גם מנהיג העולם בדרך כלל
ודאג לכל פרטיו וצרכיו ,כמאמרם ז"ל
(סוטה י ,א) ויטע אשל בבאר שבע (לעיל
כ"א ,ל"ג) ,אמר ריש לקיש מלמד שעשה
פרדס ונטע בו כל מיני מגדים ,ולחד מ"ד
עשה פונדק (ופירש"י ללון בו אורחים ,ואש"ל
ר"ת אכילה שתיה ולינה) וע"ע במדרש
הגדול שם כמה טרח אברהם אבינו לכל
אורח יותר מהרגלו .ובביתו מצא כל רעב
וצמא די צרכו ,וכל מר נפש מצא בו
עידוד וחיזוק ,זהו מנהיגו של עולם,
שהנהיגו ודאג לכל צרכי באי עולם.
ונראה ,דהא בהא תליא ,ובזכות מידת
החסד זכה אברהם לקרב את באי העולם
להשי"ת ,וכדמוכח מסיפיה דקרא (שם)
ויקרא שם בשם ה' ﭏ עולם .כי על ידי
שראו כמה טורח אברהם למענם ,ראו
את אהבתו ,ולכך ושמעו וקיבלו את
דבריו לעבודת השי"ת .ומכאן יקח כל
אדם לקח ,כי כשרוצה לקרב את בניו
ותלמידיו לעבודת השי"ת ,צריך תחילה
להראותם אהבתו ולדאוג לכל צרכיהם,
ואז יקבלו ממנו ,מוסר ותוכחת חיים.
אכי"ר .שבת שלום

צינור של מזגן הנוטף למקווה
א] שאלה :באחת החנויות לממכר כלי בית ,היה מקווה כלים לשירות הקונים .סמוך למקווה השתלשל לו
צינור של מזגן שנטף ממנו מים והרטיב את פתח החנות .בעל החנות הזיז את הצינור והניחו על פתח המקווה
וכך נטפו מי המזגן לתוך המקווה .אלא שעלה חשש שמא מי המזגן פוסלים את המקווה שהרי הם נעשו מאידי
אויר המזגן ומי זיעה אינם נחשבים משקין למקוה (מכשירין פ"ב מ"א ,קנין דעה מקואות עמ' שפ"ז בשם הגר"מ שטרנבוך
שליט"א) .כיצד הדין בזה .תשובה :קי"ל שאם יש ארבעים סאה במקווה ,אף אם נתן לתוכו מים פסולים ,לא
פסלוהו (שו"ע יו"ד סי' ר"א סע' ט"ו)  .אכן אם נתן לתוכו מים פסולים והוציא אחרים כנגדם דהיינו נתן סאה ונטל
סאה ,צריך שיישארו רוב מים כשרים ,דהיינו עשרים ואחד סאה (שם סע' כ"ד) .ואף במקווה הנ"ל נודע לאחר
הבירור שהוא מצומצם ,ויש צורך למלאותו ,מפני שהיה מתמעט במשך הזמן מהשימוש בו .וא"כ נמצאו מי
המזגן ממלאים אותו מחסרונו .וכיוון שיש כאן דין נתן סאה ונטל סאה שעד מחצה פסול ,יש לחשב שבמשך
השנים לא נכנסו לתוכו מי מזגן רבים עד שנעשו מחצה משיעור מקווה דהיינו עשרים סאה [ושיעור המקווה
במידות זמננו לשיטת הגרא"ח נאה הוא כ 330ליטר וחצי מזה הוא כ 165ליטר] וזה משתנה לפי גודל המקווה
וכמות המים שבתוכו כי פעמים יש שם הרבה יותר מארבעים סאה.
האם גם הנשים צריכות להקדים את קשירת הנעל השמאלית
ב] סדר נעילת הנעלים וקשירתן מבואר בגמ' (שבת סא ).ונפסק בשו"ע (סי' ב' ס"ד) שאף שיש לנעול את נעל
ימין תחילה ,מ"מ לעניין קשירת הנעלים יש להקדים את של שמאל .והטעם ,מפני קשירת התפילין
שחשיבותה בשמאל (ב"י שם) וטעם נוסף יש בזה ע"פ המובא בגמ' חולין (פט ).שבשכר שאמר אברהם אבינו
למלך סדום ,אם מחוט ועד שרוך נעל ,זכו בניו לחוט של ציצית ורצועות של תפילין .הרי שמדמים את
קשירת השרוכים לקשירת התפילין (לבוש שם ס"ג) .ויש לדון האם גם הנשים שפטורות מהתפילין ,יקשרו את
של שמאל תחילה ,או שאדרבה יש להם להקדים את הימין החשובה בכל מקום .ואולי תלוי הדבר בטעמים
הנזכרים ,דלפי טעם חשיבות השמאל ,גם הנשים צריכות להקדימה לקשירה ,אך לפי הטעם השני שהוא
מפני דמיון קשירת התפילין לקשירת השרוכים ,הנשים אינן שייכות בזה .ויש שכתבו (מור וקציעה ס"ג ד"ה ונראה,
לעניין איסור קינוח בימין) שאף אצל הנשים שייך קשירת תפילין ע"פ מה שמובא בגמ' (ע"ז לט .ובעוד מקומות) על
אשת חבר שהייתה קושרת לבעלה תפילין על ידו .ולמעשה נחלקו בזה פוסקי זמננו ,י"א שהנשים יקדימו
את הימין (הליכות שלמה תפילה פ"ב ס"כ ,אבני ישפה ח"א ס"א ,אשי ישראל ס"א הע' כ"ח בשם הגרצ"פ פראנק) ,וי"א שאין
חילוק בזה בין אנשים לנשים (מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בשאלת רב עמ' קמ"ד ,שבט הקהתי ח"א ס"ו ,רבבות אפרים ח"ז
סי' י"ט ועוד) .ואמר לי מרן הגר"י רצאבי שליט"א כי מסתבר שהעיקר בזה הוא חשיבות השמאל ולא עצם
הקשירה שהרי קשירת התפילין היא ביד וכאן הקשירה היא בנעל ,הרי שאין כאן דמיון גמור ,ומוכרח שהעניין
בזה הוא חשיבות כאמור לעיל ולכן גם הנשים צריכות לקשור את של שמאל תחילה.
זריעה בעציץ שאינו נקוב המונח בבית
ג] ישנה מחלוקת גדולה האם מותר לזרוע בשביעית בעציץ שאינו נקוב המונח בתוך בית .כי הנה בכל התורה
כולה גזרו חכמים על שאינו נקוב אטו נקוב ,כמפורש לעניין שבת (שבת צה ):מעשרות (דמאי פ"ד מ"י) וכלאים
(פ"ז מ"ח וברמב"ם פ"ה הט"ז)  .ומסתבר דאף לעניין שביעית גזרו חכמים שלא לזרוע בעציץ שאינו נקוב (שבט הלוי
ח"ו סי' קס"ז) .ודעת החזו"א (שביעית סי' כ"ב סק"א) שהמיקל לזרוע בעציץ שאינו נקוב המונח בבית ,יש לו על מי
לסמוך .וטעמו ,כי בירושלמי (ערלה פ"א) נסתפק שמא איסור זריעה בשביעית הוא רק בשדה ולא בבית ,ועוד
יש להסתפק שמא לא גזרו חכמים בשביעית בעציץ ש אינו נקוב משום חיי נפש .ובמקום אחר כתב החזו"א
שהדעת נוטה להחמיר בזה (ע"ש בסי' כ"ו סק"ד)  ,וכן כתבו הפוסקים אחריו שמן הדין מותר אך ראוי להחמיר
(מנחת שלמה ח"ג סי' קנ"ח או' ז' ,מנחת יצחק ח"י סי' קט"ז ,קובץ תשובות ח"א סי' רל"ב סו' או' א' ושבט הלוי ח"ו סימן קס"ז) .אמנם
מהר"ח כסאר זלה"ה דקדק ממה שכתב הרמב"ם (שמיטה פ"א ה"ו) שמותר לבדוק את הזרעים [אם הם מצמיחים]
בעציץ מלא גללים ,משמע שרק לבדוק ורק בגללים ,אבל לזרוע אף בעציץ שאינו נקוב ,אסור ,ואפילו
בבית .וכ ן דקדק הגרב"צ אבא שאול זלה"ה (אור לציון פ"א שאלה ד') וכן דעת מרן הגר"י רצאבי שליט"א (עיין
שנת השבע פ"ג ס"ה) .ולעניין גידול 'ירקות ללא תולעים' הורה הגרי"ש אלישיב ,שאין לזרעם בחממות ועציצים
המנותקים מהקרקע ,כיון שכך הוא צורת גידולם ,אלא יש למכור את העציצים שאינם נקובים לגוי [שבזה
אין את החששות שיש ב'היתר מכירה' של ק רקע] ולאחר מכן תעשה הזריעה וכל מלאכות דאורייתא ע"י
גוי וכן עושים היום בהכשרים המהודרים (שו"ת ישא יוסף ח"ה סי' כ"ד).

ברכות השי"ת לאברהם במשנת רבותינו
ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל (כ"ד ,א')
ה' טעמים לסמיכות הפרשיות  -א' כיון שעמד בעשה נסיונות זכה בכל
א] פשוטו של מקרא מדבר כשהיה אברהם בן מאה וארבעים שנה,
והשמיענו הכתוב שזכה גם לאריכות ימים וגם לברכת ה' בכל .ויש לשאול
מדוע נסמכה הודעת הכתוב על אריכות ימי אברהם דוקא אחר קבורת
שרה ,הלא חי עוד שלושים וחמש שנה ,שהרי שני חייו קע"ה שנים (לקמן
כ"ה ,ז')[ .ומפירש"י נראה שנסמכה לפרשת הבאת רבקה דלקמן].
ויש לומר ע"פ הא דאיתא במדרש תנחומא (בהעלתך ח') אין הקב"ה מעלה
את האדם לשררה עד שבוחן ובודק אותו תחילה וכו' וכן את מוצא
באברהם אבינו ,נסהו הקב"ה בעשר נסיונות ועמד בהן ואח"כ ברכו .נמצא
כי כל הברכות האמורות בו לא באו לו אלא אחר נסיון העקידה ,אלא
שתחילה הסמיכו לו ענין מיתת שרה שארעה בגלל העקידה.
ובדומה לזה כתב מהרי"ץ בעץ חיים (ח"א דף קכה ,א) בביאור הפסוק חונה
מלאך ה' סביב ליראיו בשם רי"צ ,ליראיו (עם הכולל) גימטריא אברהם ,יתר
אות יו"ד .על שם שנתנסה בעשרה נסיונות ולא היה לו מחסור ,שנאמר וה'
ברך את אברהם בכל .וקמ"ל הכתוב שהסמיך ענין זה לעקידה שהיא סוף
הנסיונות ,ללמדנו שלא ניזוק מחמת העשרה נסיונות.
ב' כיון שרדף צדקה וחסד זכה לזקנה
ב] עוד יש לבאר ע"פ מש"כ במדרש הגדול שזכה אברהם אבינו לזקנה,
מחמת צדקה וחסד שעשה .וז"ל זה הוא שאמר הכתוב רדף צדקה וחסד
ימצא חיים צדקה וכבוד (משלי כ"א ,כ"א) .נאמר הפסוק הזה כנגד אברהם
אבינו שהיה רודף צדקה ,שנאמר (לעיל י"ח ,י"ט) ושמרו דרך ה' לעשות צדקה.
וחסד ,שגמל חסד לשרה (שנתעסק בקבורתה) .ימצא חיים ,שהאריך ימים
כדכתיב ואברהם זקן בא בימים .צדקה וכבוד ,אמר רב שמואל בר יצחק,
אמר לו הקב"ה אני אומנותי גומל חסדים ,תפשת אומנותי בוא ולבש
לבושי .כתיב ואברהם זקן וכתיב (דניאל ז' ,ט') ועתיק יומין יתיב לבושיה
כתלג חיור ושער רישיה כעמר נקי( .וע"ע סגולת ישראל .ובשינויי לשון ובלא שם
בעל המימרא בב"ר פנ"ח ,ט' וע"ש אריכות בענין זה בפרשה נ"ט .וכ"ה במדרש תנחומא אות

ד' בסופו ,בהרחבה .וכעי"ז הביא בתו"ש כאן אות א' מאבות דר"נ מכת"י) .ולפי"ז
מבוארת סמיכות הפרשיות ,כי זכה לזקנה מחמת שנתעסק בקבורת שרה.
ג' למדנו הכתוב שזכה לברכות בזכות עצמו
ג] טעם נוסף איתא כאן במדרש תנחומא (אות ד') שלא יהיו באי עולם
אומרים ,לא נתברך אברהם אלא מחמת שרה (שהרי היה טפל אליה בנביאות
כדאי' בשמו"ר א' א') .אלא הריני מברכו אחר מיתתה.
ד' לא קפצה עליו זקנה מצער אלא זקנה של כבוד
ד] עוד יש לומר ע"פ מה דאיתא במדרש תנחומא (אות ב') ,א"ר יהושע בר
נחמני (ובמדה"ג בן נחמיה) מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על אדם ,מפני
היראה ,ומפני כעס בנים ,ומפני אשה רעה ,ומפני המלחמות ומייתי שם
קראי לכולהו [ובסגולת ישראל למוהר"י הכהן זלה"ה כתב וארבעה דברים
אלו מקירין גופו של אדם ,ומיבשין לחותו ויתלבן השיער .וע"ע באור
האפילה שביאר ענין ליבון השיער] .אבל אברהם אבינו אשתו מכבדתו
וקראתו אדוני שנאמר ואדני זקן .ובמדרש הגדול מסיים ,הא אין זקנתו
כזקנת אחרים אלא זקנה של כבוד דכתיב ואברהם זקן בא בימים.
א"כ י"ל שהסמיך הכתוב זקנותו למיתת שרה ללמדנו שלא קפצה עליו
זקנה בשעת מלחמותיו ולא כשנצטער בגידולו של ישמעאל ,אלא זכה
לזקנה של כבוד .א"נ י"ל כדמשמע מל' מדרש הביאור שסיים אחר מימרא
זו ,לכך וה' ברך את אברהם בכל ע"כ .פי'  ,ללמדנו שלא קפצה עליו זקנה
מאחת מארבעה מקרים רעים הללו ,אלא זקנה של כבוד היתה.
ה' כיון שקנה קרקע הרי נתברך בכל
ה] עוד יש לומר ,ע"פ מה דאיתא במדרש הגדול ,ד"א בכל ,שקנה קרקע
שכתוב בה וראשית כל בכורי כל (יחזקאל מ"ד ,ל') .וביתר ביאור במדרש
החפץ ,מהוא בכל ,לפי שנאמר ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב,
אבל לא היתה לו קרקע .כיון שקנה הערה נאמר בו בכל .וכעי"ז במדרש
אור האפילה ,בכל ,בכסף ובזהב ובמקנה ובקרקע .נמצא כי ההודעה על
ברכת אברהם בכל שייכת רק אחר קנית המערה וקבורת שרה .וי"ל דאגב
כן נזכרה עליו גם ברכת ה' באריכות ימים.
וה' ברך את אברהם בכל  -א' ברכת הבת
ו] פשוטו של מקרא ,כתב במדרש הביאור ע"פ מה שנתבאר לעיל (אות ד')
בכל בקרקע ,שכיון שקנה שדה המכפלה ,נתברך .וזהו ענין המקרא היסודי.

אך במסכת בבא בתרא (טז ,ב ).דרשו רז"ל כמה מיני ברכות

(וע"ע בב"ר פנ"ט,

ז' .ולא הבאנו כאן את כולם ,ועי' ביאור ע"ד הסוד בענין האצטגנינות שיתה לאברהם אבינו).

[וע"ע בעולת שלמה שהביא ביאור נפלא שנתגלה לו בחלום ,דרומז שזכה
אברהם לכ"ב אותיות התורה ול' הוא שם הוי"ה עם אותיותיו ,ע"ש] ושמא
לזה רמז יונתן בן עוזיאל בתרגומו בכל .בכל מיני ברכתא.
רבי מאיר אומר שלא היתה לו בת .ומשמעות הסוגיא שם ,כי בנים עדיפי
[ולענין ברכה בלידת בת ,עי' עולת יצחק ח"ג סי' ע"ז בסופו כי אם מברך
מתוך הרגשת השמחה ,אין שום פקפוק ואדרבה תע"ב] .אך הרמב"ן כאן
ביאר ענין ברכה זו ,כי לא היה יכול להשיאה .לבני כנען הארורים לא רצה.
ולשלחה לחרן לא יכל כי האשה ברשות בעלה ותעבוד ע"ז כמותם.
רבי יהודה אומר שהיתה לו בת .אחרים אומרים בת היתה לו לאברהם ובכל
שמה ע"כ .ודבר חדש איתא במדרש שואל ומשיב ,ולמי נישאת לשם בן
נח ,והולידה אבנר בן נר (וע"ש ביאור ע"ד הדרש) .וכ"כ בסגולת ישראל.
ב' ביאור ענין המרגלית שהיתה לאברהם אבינו
ז] רבי שמעון בן יוחי אומר אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם
אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא ,ובשעה שנפטר אברהם אבינו
מן העולם תלאה הקב"ה בגלגל חמה[ .ובמדרש הביאור ,מובא בנוסח
שונה ,זו טבעתו שלאברהם ,שכל מי שהיה רואה אותה ויש בו נגע או חולי
מתרפא .ואח"כ הביא גם הנוסח שלפנינו].
ורבותינו חכמי תימן זלה"ה ,דרשו על מרגלית זו שהיא כח השפעתו של
אברהם אבינו שקירב כל באי עולם לאחדותו יתברך .כתב רבינו זכריה
הרופא זלה"ה במדרש החפץ ,מובן דבר זה ,שאברהם למד את בני האדם
והודיעם דרך ההוכחה ,שיש לעולם ﭏוה .וכאשר נסתלק ידעו בני האדם את
ההוכחות מתנועת הגלגל ,לפי שהוא ההוכחה הגדולה ביותר על כך ,כלומר
על מציאות ה' .ואומרו בגלגל חמה ,מפני שפעולתו והשפעתו נראות
ניכרות ביותר (וכעי"ז במדרש שואל ומשיב).
וכעי"ז כתב מוהר"ר שלום שבזי זלה"ה בחמדת ימים' ,מרגלית ,היא לשון
הקודש שהיה מלמד בה הבריות סוד יחוד השם' .ומשנסתלק אברהם אבינו
תלאה הקב"ה בגלגל החמה 'רצה לומר בזריחת השמש ובשקיעתה ,כענין
קריאת שמע שחרית וערבית' .דהיינו שלאחר שנסתלק אאע"ה אנחנו
מכירים ביחודו יתברך ע"י קרית שמע .וע"ש עוד על דרך הסוד.
וכעי"ז כתב גם מוהר"ר ישראל הכהן זלה"ה בסגולת ישראל ,מרגלית ,זו
תורה שהיה מקיים אברהם (עי' יומא כח ,ב) ,תלויה בצוארו ר"ל תלויה היתה
שיקימוה בניו אחריו .וכל חולה ר"ל שהיה בלבו מחשבת דופי ,היה ראה
אותה דהיינו היה עוסק בתורה ,ומיד מתרפאה מחשבתו הרעה .וכשנסתלק,
תלאה הקב"ה בגלגל החמה ר"ל נתנה ע"י משה שנאמר פני משה כפני
החמה עכת"ד וע"ש עוד שני ביאורים.
ח] ומהר"י גזפאן זלה"ה במנחת יהודה ביאר תחילה כדרך רבותינו
הנזכרים ,ולבסוף כתב עוד ,כי אברהם אבינו היה יודע ברפואות הסגוליות,
אך לא היה מרפא לשום אדם עד שמחזירו בתשובה תחילה ,כדי שתועיל
לו הקפואה ,כי חליי הגוף נמשכים מחליי הנפש ,וכשתתרפא הנפש ע"י
התשובה אז הגוף מתרפא .וכשנסתלק ,תלאה הקב"ה בגלגל החמה ,דהיינו
שתלאה באחדותו יתברך כמ"ש כי שמש ומגן ה' צבאות ,ר"ל שעיני אליו
ישברו ,והוא רופא החולים .ועוד כתב שם ,דגלגל חמה רומז אל התורה ע"ד
הסוד כיעו"ש ,והכונה שע"י שאדם עוסק בתורה ,על מנת לשמור ולעשות
אז לא יצטרך לשום רפואה שבעולם.
ג' ברכת ישמעאל ועשו
ט] עוד איתא שם בגמרא ,דבר אחר שלא מרד עשו בימיו .דבר אחר שעשה
ישמעאל תשובה בימיו ,ע"ש .ועי' למוהר"ר יוסף יצחק הלוי זלה"ה בספרו
עדות ביהוסף שכת ב כלל ,כל מקום שנקוד בכל בחולם ,שייר .וכל מקום
הנקוד בכל בקמץ ,כלל .וכאן נקוד בחולם ,שייר שיצא ממנו ישמעאל,
דהיינו שלא היתה הברכה שרויה ,עכת"ד ,עיי"ש .ואף שמבואר בגמרא
דברכה היתה כאן שעשה תשובה בימיו ,מ"מ י"ל דתולדותיו לא הלכו
בדרכו של אברהם אבינו .ובפרט א"ש לגירסת מדרש החפץ 'שלא מרד
ישמעאל בימיו' ,הרי שמרד אח"כ ,וזהו השיור בברכה.
ד' שברכו בפי כל
י] ובמדרש הגדול איתא עוד ,מאי בכל שבירכו בפי הכל .וביאר בסגולת
ישראל  ,ר"ל היו הכל אומרים ברוך אברהם לה' ,ואפילו מלאכי מרום,
וע"ש עוד ביאור ע"ד הסוד ,זה פי ה' ,פי הכל פי כל הנטיעות העליונות.

מדרכי רבותינו – מוהר"ר יוסף ב"ר סאלם בדיחי זלה"ה
רבינו שהיה מחכמי ומקובלי צ נעא ,התגורר בסמיכות לביה"כ של מהרי"ץ והיה מדמויות ההוד שבה .בשנת התר"ן אף שימש כחכם באשי שנה אחת ,ולא נהנה מהציבור אפילו פרוטה אחת.
מתורתו לא נשתייר לנו כמעט ,וביניהם שתי חידושים שקבע חתנו משמו בעולת שלמה (פ' צו ונשא) ,הקדמה מעוררת ונפלאה לדיואן .בשנים האחרונות נתגלה מכתי"ק ביאורו על הדיואן ,דברי
מוסר וחמכה וגם ביאורים ע"ד הסוד רזין דרזין .מעשה נפלא על פקחותו (ויש מספרים אותו על אביו מארי סאלם שהיה יועצו של האימאם) שמעתי מ מו"ח הרב יוסף בדיחי שליט"א ,ששמע מזקינו רבי
חיים בנו של רבינו  ,פעם ישב רבינו לפני האימאם והגיע מוסלמי רשע שגרר אחריו שק ובתוכו יהודי אחד ,אמר לאימאם הרי משפטו עליך ,יהודי זה ראיתיו דורך על קברות המוסלמים ,אך
בהליכתו על קברות היהודים נזהר מלדרוך ,הרי הוא מזלזל בדתינו .האימאם שהעריך את רבינו ,אמר לו יהודי זה מבני עדתך הוא ,פסוק אתה א ת דינו ,אמר לו רבינו ,יצא יהודי זה לחיים
ולשלום .לפליאת האימאם הסביר רבינו ,ממעשיו אני רואה בדיוק להיפך ,כי סבור הוא שהמוסלמים כולם קדושים בגן עדן משכנם וקברותיהם ריקים ,לכן לא חשש לדרוך עליהם .זיע"א.

