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תובנות בפרשה
במשנת הגאון רבינו שלמה קורח זצ"ל 

אלו דברים בדקו אבותינו בבחירת שידוך

ה ִלְבִני ְלִיְצָחק )כ"ד, ד'(.  ִּכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵתֵלְך וכו' ְוָלַקְחָּת ִאּׁשָ
הנה לא מצאנו שאמר לו לבדוק ולדקדק, אם היא טובת מראה וכיוצא 
אברהם  דעת  אליעזר  ידע  ידוע  ובאמת  הבריות.  דרישת  ממנהגי  בזה 
עמו  תעשה  אשר  זאת  ודוקא  כך,  על  סימנים  לו  ועשה  ע"ה  אבינו 
טובות מיוחדות ונעלות של חסד ורחמים, להשקותו ואת גמליו, היא זו 
שתהיה ראויה להיות אשת יצחק. אכן, התורה העידה כי בזכות כוונותיו 
הקדושות, נזדמנה לו גם נאה וגם בעלת חסד ומידות טובות, כמו שנאמר 

והנערה טובת מראה מאד. 

כיבוד הורים בבחירת שידוך

ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה ֲהֵתְלִכי ִעם ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוֹּתאֶמר ֵאֵלְך )כ"ד, נ"ח(. 
ומכאן,  לשונו.  כאן  עד  רוצים,  אינכם  אם  אף  אלך מעצמי  רש"י,  פירש 

שאין מצות כיבוד אב ואם כשכוונת ההורים אינה אמתית, והזיווג הגון.

נתינה מולידה אהבה

ה ַוֶּיֱאָהֶבָה  ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו, ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה, ַוְּתִהי לֹו ְלִאּׁשָ
)כ"ד, ס"ז(. 

יסודות, ראשית, הביאה האהלה שרה אמו. שנית,  ומכאן לומדים כמה 
הולכת  הזמן  במשך  האמיתית,  האהבה  כי  אותה,  שאהב  לפני  לקחה 
)כמו  הנתינה  מכח  תבוא  האהבה  כי  אנו,  למדים  נוסף  יסוד  וגדלה. 
מתן  לפני  כי  כתב,  הרמב"ם  ורבינו  אהבה(.  מולידה  נתינה  שאומרים 
ללא  להתחתן  היו מחליטים  זו,  בעיני  זה  חן  ואשה שמצאו  גבר  תורה, 
קניין וללא עדים. ויתכן שיצחק נהג כך ברבקה, שהרי נאמר "ויקח את 

רבקה וכו'".

הדרכת ההורים במציאת השידוך

ְוֶאת  ַהִחִּתי  ְּבֵאִרי  ַּבת  ְיהּוִדית  ֶאת  ה  ִאּׁשָ ַוִּיַּקח  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶּבן  ֵעָׂשו  ַוְיִהי 
ָּבְׂשַמת ַּבת ֵאיֹלן ַהִחִּתי, ַוִּתְהֶיָנה ֹמַרת רּוַח ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה )כ"ו, ל"ד(. 

 - הוריו  אותו  שגידלו  מה  לפי  שידוך  לקחת  האדם  שעל  נלמד,  מכאן 
החיתי,  מבנות  דווקא  לקח  הוריו,  עצת  כנגד  ועשיו  קדושה,  באמונה 
מהעמים שיושבים בכנען, והייתה עובדת עבודה זרה בגלוי, ומרוב צערו 

של אביו כהו עיניו.
)נלקט מתוך הספרים דברי תורה, חכמה קדומה(

גדולה בקרב בני קהילות הקודש ביהדות תימן בארץ הקודש, עם  תכונה רבה והתרגשות 
מעמנו  האחרון שנסתלקו  בדור  תימן  רבני  גדולי  של  לזכרם  גדול  לכינוס  שיא  ההיערכות 
בשנה הארונה, בראשם מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל ראש רבני תימן ורבה של בני ברק, 
העזרי  בית  שו"ת  ובעל  העין  ראש  רבה של  זצ"ל  בסיס  עזריה  רבי  הגאון  מרן  ולזכרם של 
ומורינו ורבינו הגאון רבי משומר צוברי זצ"ל רבה של גן יבנה - שבימים אלו מלאו שלושים 

יום לפטירתו.
בימים אלו נשלמות ההכנות וההיערכות הגדולה לכינוס היסטורי ומיוחד, לכל מוקירי זכרם 

משל רבותינו הגדולים זיע"א, ולקראת ימי החנוכה הבעל"ט יתקיים מעמד אדיר של התאח
דות והתייחדות לזכרם של רבותינו המאורות הגדולים זיע"א, על ידי המרכז הרוחני העולמי 

ליהדות תימן 'המאורות', בראשות הרב יהורם יפת שליט"א.
במעמד זה יתקיים מעמד השקת וחלוקת הספרים הנדירים והמופלאים, לזכרם של רבותינו 
מאורי האומה – ספר 'המאור הגדול' מתולדותיו חייו ופעליו של מרן הגאון רבי עמרם קורח 
זצ"ל,  ופעליו של מרן הגאון רבי שלמה קורח  'שפתי מלך' מתולדותיו חייו  וכן ספר  זצ"ל, 
אשר על פני מאות רבות של עמודים יוצגו ויובאו לראשונה מתולדותיהם של צדיקים גדולי 

ומאורי העדה, אשר העניקו חמה בגבהם לארץ ולדרים עליה מזה רבות בשנים. 
ספרים אלו רואים אור לאחר עמל ויגיעה עצומה על ידי חברי ורבני מערכת מכון המאורות 
להוצאת כתבי רבותינו חכמי תימן זיע"א, אשר שקדו ויגעו על מנת להוציא תורה מפוארה 
בכלי מפואר. כמו כן, במעמד זה, יונח אבן הפינה להוצאת ספר הזכרון על מרן הגאון רבי 

ממשומר צובירי זצ"ל רבה של גן יבנה, אשר בימים אלו שוקדים במערכת המכון יחד עם עמו
תת 'משכן שילה' על עריכת ספר הזכרון מתולדותיו.

לראשונה מאז פטירתם - על גבי מסכי ענק יוקרן סרט נדיר ומיוחד על חייהם ופעלם של 
רבותינו, וכן שיר מיוחד שיופק לראשונה במעמד נדיר זה  על ידי מיטב האמנים שמזה זמן 

רב שקדו על הפקת השיר. שי מיוחד יחולק לכל המשתתפים, ועוד ועוד.
המעמד יתקיים בהשתתפות ממשיכי דרכם של רבותינו שליט"א, המשמשים בקודש בדרך 

אביהם ומקרינים מהודם בקהילות הקודש, ובהשתתפות רבותינו גדולי ישראל שליט"א. 
פרטים יבואו אי"ה.

שאלות ותשובות 
משולחנם של רבני בית ההוראה שליט"א

בדין נסיעה באוטובוס שאיחר וכדומה, אם מחייבת תשלום
 מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א
דומ"צ חוקת משפט וראש כולל תפילה למשה אשדוד

שאלה: כיצד הדין, אם אדם נוסע באוטובוס שהגיע באיחור זמן רב, ואף דילגו אוטובוס אחד 
לפניו, ולא זו אף זו אלא בסופו של דבר גם האוטובוס עמוס בצורה בלתי נסבלת והיה עליו 
לכותל  בנסיעה  זה מצוי מאד  ודבר  זו.  נסיעה  לעמוד מחוסר מקום. האם עליו לשלם על 

המערבי בירושלים בחוה"מ וכדומה.

)המשך בעמוד 3(

חדש במאורות
בית ההוראה העולמי לקהילות קודש תימן 

בראשות מרנן ורבנן שליט"א

עצות והדרכות בענייני נישואין

לשאלות בהלכה בכל שעות היממה - חייגו כעת: 8416*
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פתגמי אורייתא
עצות והדרכות בענייני שידוכים 

באספקלריית רבותינו זיע"א

ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי )כ"ה, כ'(.
הגאון רבינו יעיש קורייני זצ"ל, רימז בתיבות "רבקה בת בתואל הארמי", ראשי תיבות המרמזים על תכונת רבקה אמנו ע"ה. "רבקה בת בתואל הארמי" 
- ראשי תיבות "רבבה", על שם דכתיב "רבבה כצמח השדה נתתיך". כלומר, אף על פי שאת עקרה עכשיו, אל תיראי, כי רבבה כצמח השדה אתן את 
זרעך. וסופי תיבות של התיבות "רבקה בת בתואל הארמי" - גימטריא תמ"ה, כלומר, שרבקה אמנו ע"ה הייתה תמה ושלימה ונקיה בכל מעשה טוב 

ובכל מידה נכונה, וגם הייתה תמה ברה כחמה, שלימה מכל מום ומיוּפה בכל מיני יופי.  
)מחמדי שמים(

ַוֵּיָעֶתר לֹו ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו )כ"ה, כ"א(.
חיים כסאר זצ"ל מדייק מדברי הממ   איתא במדרש: "לו ולא לה, לפי שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע", עד כאן. הגאון רבינו

דרש הללו, כי דברים אלו באו ללמדנו, כמה מעלת האבות ההולכים בדרכי ה' גדולה היא, שזכותם מסייעת לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות. 
ולפיכך צריכים הבנים לילך אחר דרכי אבותם, ולא יאמרו: "אנחנו גדולים מהם", שזה זלזול הוא באבותיהם, כיון שעושים היפך דבריהם, וכן הוא אומר 
"אל תאמר מה שהיה, שהימים הראשונים" וגו'. צא ולמד גם כן מאליהו הנביא, שאף על פי שהיה נביא גדול, לא נשתבח בעצמו, אלא אמר: "לא טוב 
אנכי מאבותי". וכן כל הישרים והתמימים, אף שהן גדולים במעשיהם אין משתבחין בעצמן, אלא מקטינין עצמן עד למאוד, וסמך לזה "קטנתי מכל 

החסדים" וגו'.
)קיץ המזבח(        

ְוָהָיה ַהַּנֲעָרה )כ"ד, י"ד(.
הדרכה מלאה במציאת זיווגו של האדם, כתב לן ופירש הדק היטב הגאון רבינו חיים סנואני זצ"ל, וזו לשונו: הנה אמרו רבותינו, אמר רבי אלעזר, כל 
אדם שאין לו אשה אינו אדם, שנאמר "זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם", וכבר כתבנו למעלה שאמרו רבותינו ז"ל דלית שכינתא שריא אלא באתר 
דאיהו דכר ונוקבא. ואפשר לרמוז והוא, כי הנה "זכר- נקבה" גימטריא שכינה ע"ה. וזה לרמוז דלית שכינתא שריא אלא באתר דדכר ונוקבא. אך בתנאי 

אם הם בשלום האיש ואשתו והזיווג כהוגן, אבל אם הם שרויים במחלוקת ואין הזיווג בכוונה לשם ה', אינה באה לשם.
ועל כן, יזהר האדם שלא יטעהו היצר הרע לילך אחר ראות עיניו, שכשרואה אשה יפה במראיה, אז יקחנה לו לאשה, עד שלא יבדוק במעשיה כיצד הם. 
שאם היא אשה רעה, אז רעה תבוא אליו חס ושלום, כי אשה רעה היא רעה לאדם לגוף ולנפש. לגוף, שתמיד היא מצירה לו, וכתיב: "אשת חיל עטרת 
בעלה, וכרקב בעצמותיו מבישה". כלומר, אשה שהיא מבישה, היא כמו הרקב בעצמותיו של אדם. ולנפש, שהרי הוא תמיד עצב מפני צרתה ורעתה. 
ואין האדם זוכה לכל הדברים הטובים, אלא מחמת השמחה. ואין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה של מצוה. ואם 

כן, כיון שהוא עצב, אז ודאי רעה מגיע לנפשו. 
ועל כן, לא ילך האדם אחר עיניו, שיבחר אשה יפה אף על פי שאין מעשיה כהוגן. כי הנה ידוע מה היה סופו של שמשון שהלך אחר עיניו, שנא' "ויאהב 
אשה בנחל שורק ושמה ְּדִליָלה", וכתיב "קח לי כי היא ישרה בעיני", בעיני - ולא בעיני המקום. ואמרו רבותינו ז"ל: דלילה - דלדלה כוחו, דלדלה לבו, 
דלדלה מעשיו. ואם היא יפה, מה יעשה ביופיה, אחר שהיא מצירה לו תמיד והיא מקללתו על פניו. ולא עוד אלא שתמאס בעיניו אחר שמגיע לו כל 

הרעה. 
ולא עוד אלא אמר בן סירא: בתואר אשה יפה - רבים הושחתו ועצומים כל הרוגיה. ואמר עוד: דל בשרך מאשת חן, שהיא קשה לבשר כגחלת. נער 

עצמך מאשה רעה, ושולטת עליך בלשונה", עד כאן לשון קדשו, דברים חוצבי להבות אש.       
)ארזי לבנון(

וה' ֵּבַרְך ֶאת ֲאדֹוִני ְּמֹאד )כ"ד, ל"ה(.
מה טעם שיבח אליעזר מקודם את אברהם ויצחק, ביאר הגאון רבינו דוד עדני זצ"ל, לפי שזהו מנהגו של העולם, שכל הרוצה לישא אשה הוא מודיעה 
יחוס שלו, ויחוס בית אביו, כדי לחבבה בו ובמשפחתו. כך עשה אליעזר, פתח תחילה בשבח אברהם ולבסוף בשבח יצחק – "אם לא אל בית אבי" - כדי 

להודיעם שהוא עומד באהבתו להם אף על פי שנפרד מהן מזה כמה שנים. 
)מדרש הגדול(

ַוִּיָּנֶחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו )כ"ד, ס"ז(.
כתב הגאון רבינו יחיא קאפח זצ"ל, הנה על הרוב הנשים מתקוטטות עם חמותן, וביותר אם הם אחר לזה. )פירוש, אחר מיתת האם שזכרונה עומד 
בלבו(. וכאן בא הכתוב לומר, "וינחם יצחק אחרי אמו", שלא התקוטט עם אשתו. על כן יאמרו המושלים, "עם ידור גדי עם נמר תדור כלה עם חמותה".
)אור תורה(

מדור זה נלקט ונערך מתוך סדרת הספרים 'שולחן מלכים' על פרשיות השבוע מאת חכמי תימן זיע"א, 
באדיבות הגאון המחבר רבי יוסף צברי שליט"א רב ומו"ץ באלעד, ומח"ס תורת ערלה נחלת אבות ועוד.

• יומא טבא >לרבנן •

בס"ד

יגדי>ל תורה
הופיע ויצא >לאור ספר

פנינים ופרפאות בפרשיות השבוע על חומש בראשית

הספר מעוטר

ישראל גדולי  ל 
ש

 בהסכמותיהם
מאת הרה"ג רבי גד מעוז שליט"א
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יחידי סגולה
שביבים והנהגות על גדולי הדורות

הגאון רבי ציון חוכיימה זצ"ל נולד ביום כ"ב לחודש תשרי בשנת ה'תשי"ב, לאביו 
רבי חיים זצ"ל. בבחרותו למד בישיבת 'פורת יוסף' בעיר העתיקה, שם נחשב לאחד 
מתלמידיו המובהקים של ראש הישיבה, מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, 

ושל מרן ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל.
רבינו היה מפורסם וידוע כאחד מגדולי השוחטים בדור האחרון, ושימש כמפקח 

מאצל כמה כשרויות שונות וידועות, נודע כמומחה גדול בתחומו, שוחט ובודק מפו
בעיות  ובשאר  והניקור.  לתחום השחיטה  מה שקשור  בכל  ובר סמכא  מאד  רסם 

טריפות והעמדת הסכין.
עדות נפלאה הובאה בספר 'רבינו האור לציון' על גודל הנאמנות שרכש מרן הגרב"צ 

אבא שאול זצ"ל לתלמידו רבינו זצ"ל: 
כבר סופר על זהירותו המופלגת של רבינו בענייני אכילה - הידר לאכול משחיטת 
תלמידו הרב ציון חוכיימה זצ"ל, שבחן היטב את בקיאותו ביידע ובמעשה שחיטה 

ומליחה כדין וכו', עד כאן.
מלבד זאת, שימש רבינו גם כמוהל מומחה בבריתות רבות ברחבי הארץ, והכניס 

רבים בבריתו של אברהם אבינו ע"ה. 
מהיה מקורב לראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל, ועמד בראש צוות השו

חטים בבד"ץ 'ישא ברכה' שבנשיאותו של הגאון זצוק"ל יחד עם הגאון רבי יעקב 
יוסף זצ"ל. 

כמו כן, שימש רבינו גם כראש צוות שוחטים בבד"ץ 'העדה החרדית', שם המשיך 
להקפיד על כל דקדוקי השחיטה והלכותיה.

מדברי הערכה נרגשים נשא באחת ההזדמנויות הראשון לציון הגאון הגדול רבי מר
דכי אליהו זצוק"ל:

"חכם בן ציון חוכיימה יודע להסביר דברים בצורה ברורה ויפה מאד. יכול לפרק את 
הגידים ולאמר מה כשר ומה לא. אנחנו, אף אחד לא בקי בזה. השחיטה של הרב 
בן ציון חוכיימה – זו השחיטה המהודרת, השחיטה האמיתית כמו שנהגו אבותינו 
זצ"ל רבינו, שיזכה להעמיד דור  ואבות אבותינו". בהמשך דבריו בירך הראשל"צ 

של שוחטים מומחים ויראי שמים. ואכן, זכה רבינו והברכה התקיימה בו במלואה.
מבמשך השנים הכשיר רבינו בין כותלי בבית המדרש "דרכי הוראה לרבנים" שבי

רושלים, מיסודו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, צוות שוחטים מומחים בתחומם 
אשר למדו מפיו צעד אחר צעד את מלאכת השחיטה על בוריה, ובזהירות הנדרשת 

לעבודת קודש זו.
מתלמידיו שאהבו אהבת נפש ממש קיבלו ממנו בנעימות ובמסירות, בבהירות ובצו

רה מקיפה בירידה לפרטי פרטים את כל הלכות ודרכי השחיטה.
בספר אור חדש וצמח צדיק למהר"י אלפייה זיע"א, כותב המהדיר הרב דוד יהודיוף 
בהקדמתו שם דברי הערכה נרגשים לדמותו של רבינו עוד בעודו נער צעיר, וז"ל: 

וברכה מיוחדת להתלמיד הנעים, יושב בשבת תחכמוני, שוקד באהלה של תורה 
בישיבת פורת יוסף המהוללה, קנקן חדש מלא ישן, רבי ציון חוכיימה הי"ו, אשר 
ולהיות  ויראה,  בתורה  לגדול  שיזכה  יה"ר  הספר.  בהגהת  ולילות  ימים  עמי  טרח 

מורה הוראות בישראל, אמן, עד כאן. 
שבוע לפני פטירתו עבר רבינו זצ"ל בפתע פתאום דום לב, סמוך לביתו בשכונת 
גאולה. לאחר החייאה שעבר, אושפז בבית החולים 'הדסה - עין כרם' בירושלים. 
לאחר זמן קצר, ביום כ"ח מרחשון ה'תשע"ו, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, 

בה בלבד.  לחייו  ה-ע"ד  בשנת  לקחו,  ושומעי  תלמידיו  כל  לב  ולמגינת  מלדאבון 
לוייתו ליווהו רבים וחלקו לו את כבודו האחרון, וספדו לו מרנן ורבנן גדולי ישראל 
שליט"א כאשר בדבריהם ביכו הם את האבידה הגדולה לעולם התורה בכלל ועולם 

הכשרות והשחיטה בפרט. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים אמן.

הגאון רבינו ציון חוכיימה זצוק"ל
~ לרגל יומא דהילולא הרביעי ~

)המשך מעמוד 1(

תשובה: הנה מפורש ברמ"א )חו"מ סימן ד'( דדין עביד איניש דינא לנפשיה, 
זה חפץ המבורר  אין  וכו'. בנדון דידן  הוא רק בחפץ המבורר שהוא שלו 

משהוא שלו, אלא שרוצה להוציא מהחברה פיצוי תמורת שירות קלוקל לט
מענתו. והנה, ההתחייבות של החברה הציבורית לתת שירות לציבור, נוב

עים מכח חוזים מול משרד התחבורה שקובע כמה אוטובוסים יש להוציא 
וכן  וכשהחברה לא פועלת כמסוכם היא קונסת את החברה,  וכו',  בשעה 

ונמצא שתלונתו מוצ ממחייבת אותה לשלם פיצוי כספי למתלונן במידה 
דקת. 

כן, כיון שעצם העמדת תחבורה ציבורית לרשות הציבור והטלת  כי  הנה 
קנס על החברה, היא נגזרת מאותו הסכם, ובלעדי משרד התחבורה אין מול 
אותו אדם שום התחייבות, והנהלים הם שעל הנפגע משירות לקוי לפנות 
למשרד התחבורה, על מנת שתבדוק האם באמת היה שירות לקוי והחברה 
לא פעלה כהוגן, או שמא קרתה תקלה שאינה מחייבת את החברה, כגון 

מפקקים בכבישים, קלקול אוטובוס מבלי אפשרות לשלוח אוטובוס חילו
פי וכדומה - שבמידה שכן, אין כאן עוולה וכשל מצד החברה, ולא יקבל 
שום פיצוי. ממילא רק לה יש את הדרך והכלים לקבוע זאת, ולאדם פרטי 
אין את ראיית המכלול כדי להכריע האם אכן היתה עוולה. ועוד, מעיקרא 
הלא זכות תביעתו לקבלת פיצוי נובעת אך ורק מכח משרד התחבורה, ואין 
לחברה שום התחייבות כלפיו. נמצא, שאין לו שום "זכות" לגבות בעצמו 

והדבר גזל גמור.
חשוב לציין, שהדבר מקעקע ומעוות את כל יסודות הצדק, היושר והמוסר, 

מלתת תורת כל אחד ואחד בידו. בתוך עמי אני יושב ורואה "כללים" שיס
נגיעות, לדוגמא: עליה באוטובוסים  בני אדם במוחם המעוות מתוך  דום 
עמוסים מבלי לשלם, בתואנה שזה לא שירות וכו'. או שבין כה הם נוסעים 

לכיוון. 
מאשר על כן, הדרך היחידה היא, לא להתעצל, ולשלוח מכתב תלונה ישי
מרות למשרד התחבורה ]לא לעסקנים מטעם המגזר שתפקידם ליירט תלו

נות...[ שכוללים את פרטי המקרה והשעה. 

בדין כוונון סטנדר בשבת

שאלה: מה דעת הרב, האם מותר לכוונן סטנדר בשבת, להזיזו למעלה או 
למטה באמצעות ההברגה שלו בצידו.

:תשובה מותר, כיון שהוא עומד לכך להורידו ולכוננו, דהגם שהידוק בחומ
עיין בשער הציון  איסור מהתורה לכמה פוסקים,  הוא  ידי הברגה  זק על 
)סימן שי"ג ס"ק ל"ב(, מכל מקום כאן זה דומה לדברי המשנה ברורה )שם 
ס"ק מ"ה( וז"ל: כתב המגן אברהם, דכוסות שלנו העשויים בחריצים סביב 
אם  אפילו  הכלים  וכיסוי  אסור.  לכולי עלמא  בחוזק,  ומהודקים  )הברגה( 
עשויים כך שרי, דהתם אין עשויים לקיום רק לפותחן ולסוגרן תמיד, וכן 

כתב הט"ז, עכ"ל.
והגם שמבואר בגמ' )שבת מ"ז ע"א( גבי קנה של סיידין, שכתב רש"י שם, 
"סיידין הטחין ומלבנין הבית בסיד, יש להן קנים של פרקים ונותן מטלית 
בראשה, ושורין בסיד המחוי וטח את הבית, וכשהוא טח מלמטה, אי אפשר 
לו אלא בקנה קצר, וכשהוא הולך ומגביה מוסיף קנה על קנה ומאריכו", 
ואינו  ע"ש. שם החלק המתפרק מהקנה בטל ממנו שם קנה של סיידים, 
ראוי לשימושו, משא"כ כאן כמו שיש שימוש בו כשהוא נמוך יש בו שהוא 

בגובה, ושני החלקים משמשים יחד בכל מצב.
ברם, אם הסטנדר בשימוש של אדם פרטי בלבד ואינו רגיל לשנות כיוון, 
יש  או מנמיכו,  רחוקות מגביהו  לעיתים  ורק  בגובה מסוים  רק  ומשתמש 
מקום להחמיר. הגם שהמיקל גם בזה יש לו על מה שיסמוך, כיון דצורתו 
הכללית של הסטנדר מוכיחה עליו שהוא נועד לשינוי של הגבהה והנמכה, 

מנמצא שאין כאן בונה אלא צורת השתמשות בכלי. אבל אם אינו מגביהו ומ
נמיכו ולעולם, ואפילו בפעמים רחוקות שימושו בו הוא רק בגובה מסוים, 
אסור לשנות את מצבו בשבת. ועיין מה שכתבתי בשו"ת ברית הלוי )חלק 

א' סימן י"ח(.

ניתן לשלוח שאלות לרבנים בכתובת מייל:
sm088302222@gmail.com 
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הילולא דצדיקיא
"יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם" 

 צדיקים אפילו בקבר מרננים הם בדברי תורה.  )עפ"י ברכות ס"ד ע"א(.

"שומר ה' את כל אוהביו" – 
את לרבות שבזכות הצדיקים שאצלו, 

הקב"ה שומר גם אחרים שאינם ראויים. 
)עפ"י עץ חיים חלק א' דף ט' ע"ב(.

רבי אהרן ב"ר יעקב מצרפי זצ"ל, אבדק"ק אכמה, 
נפת בעדאן - כ"ו מרחשון ה'תשל"א. 

רבי חיים ב"ר אברהם אכלופי זצ"ל, מרבני רחבה 
כ"ו מרחשון ה'תש"ה.

רבי זכריה ב"ר יאיר מדאר הלוי זצ"ל, מרבני כוולאן א-שאם
 כ"ח מרחשון ה'תשכ"ז.

רבי דוד ב"ר יוסף כובאני זצ"ל, תלמיד מהר"ס עוזירי זצ"ל
כ"ח מרחשון ה'תשנ"ג.

רבי ציון ב"ר חיים חוכיימה זצ"ל, מגדולי השוחטים בדור האחרון
כ"ח מרחשון ה'תשע"ו.

רבי סעיד ב"ר דוד שאער זצ"ל, מחכמי ירים ואיב 
כ"ט מרחשון ה'תשמ"ה.

רבי חזקיהו ב"ר דוד מלאחי זצ"ל, מרבני מחוז איב
ב' כסלו ה'תשל"ט.

רבי אהרן ב"ר אפרים קפרי זצ"ל, מרבני בלאד אניס
ה' כסלו ה'תשנ"ו.

רבי שלום קאפח זצ"ל, מרבני רוצ'א
ח' כסלו ה'תרל"ט.

רבי סעדיה ב"ר משה שאול זצ"ל
ח' כסלו ה'ת"ש.

)עפ"י 'שערי שלמה' מאת הרה"ג רבי אלמוג שלמה אכלופי שליט"א( 

הודעה חשובה!
המעוניינים להקדיש את הגליון לעילוי נשמת, רפואה 

שלימה, הצלחה וכו', 
וכן המעוניינים לסייע בהפצת הגליון באיזור מגוריהם, 

יפנו למערכת הגליון.

לעילוי נשמת 
מו"ח הגאון רבי ציון ב"ר חיים חוכיימה זצוק"ל

גדול השוחטים בדור האחרון
נלב"ע כ"ח מרחשון ה'תשע"ו

לעילוי נשמת 
רבי שלמה ב"ר חיים חסאן ז"ל

מרת חנה ב"ר מנחם ע"ה

לרפואה שלימה
הרב יהודה ב"ר יחיא שליט"א
מרת ידידה ב"ר שמעון תחי'

-גליון השבת מוקדש- 

לקבלת העלון במייל, לפרטים תרומות ויצירת קשר:
 sm088302222@gmail.com |  052-7199650


