
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 בראשית פרשת

 

 ב"ה. כו תשרי תשפ"א

 לכבוד  

 הי"ו עידן לויהר"ר 

 שלום וברכה

בקשר לשאלתו מה הדין מי שאינו יודע את הפירוש של קריאת שמע בעל פה, ורוצה 
מתוך הכתב, האם יכול לעשות בזה נגד המקובלים ולא לשים  בעיניו בלבד לקרוא 

 יד על העיניים.

לדעת המקובלים יש לכך פתרון, והוא שישים יד ימין על עיניו אבל לא   הנה גם
יחסום את העיניים, אלא ישאיר מקום בשביל להסתכל בסידור או בספר בו מובא 
פירוש שמע ישראל. ויחסום עם ידו הימנית את שאר ראייתו שלא יראה אלא את 

וכמו שבשמו"ע אין הבדל בין עצימת  הסידור. והיינו דוקא עם יד ימין כפי הקבלה.
 עיניים להסתכלות בסידור.  

ודע, דמה שנהגו לתת ידו הימנית על העינים הוא דוקא בק"ש של מצוה, כמו 
בשחרית וערבית, אבל בק"ש שאומרים בסליחות, וכן בשמע ישראל שאומרים 

 בכתר, א"צ לתת ידו על עיניו.

 בברכת התורה

 יצחק יוסף

 רב הראשי לישראלהראשון לציון וה

 
 אמירת "שמע ישראל" ללא יד על העיניים
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 משלחן הראשון לציון
   (.לב, יט) "מכעס בניו ובנותיו"

)ענף עץ אבות, כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה 
 עמוד קלב ד"ה כל ענייני(:

כל ענייני העולם הזה הבל המה, מעשה  
תעתועים ואין ראוי לכעוס עליהם, משל לתינוק  
שיש לו צעצועים ובנה מהם בית קטן, ובא ילד  
וסתר לו את מה שבנה, והתחיל התינוק לצעוק  

ודרש ממנו   צעקה גדולה ומרה, ובא אל אביו
שיעניש בעונש חמור את המזיק לו, אך אביו צחק  
בלבו ולא שמע אל דברי בנו, כי ידע שהכל הבל,  
ובנו התינוק בראותו כן חושב שאביו שונא אותו,  
ולכן לא בא לעזרתו לנקום נקם מאותו ילד שהרס  

 לו את ביתו שנבנה אחרי עמל ותלאה.

כן הדבר בענייני העוה"ז, אשר  עליהם אמר  
קהלת "הבל הבלים הכל הבל", ועל כל צער ועלבון  
שנגרם לאדם ע"י חבירו, הוא רוצה שמיד ה' יריב  

ואינו רוצה להתאזר   את ריבו וינקום את נקמתו,
בסבלנות, אך לאמיתו של דבר הוא דומה לאותו  
תינוק שפירקו את צעצועיו, וחושב שעולמו חרב  

 עליו.

מוה"ר חיים ויטאל בשער רוח הקודש:   וכתב
ז"ל היה מקפיד מאד בענין הכעס  )האר"י( מורי 

ו לדבר מצוה, וגם  יותר מכל שאר העבירות, ואפיל
כשהייתי מלמד תורה את אחי נר"ו ולא היה מבין  
כרצוני, והייתי כועס עליו, הזהירני מורי ז"ל והוכיח  
אותי על כך במאד מאד, מפני שמידת הכעס  

 פוגמת כל הנשמה כולה, ועושה אותה טריפה.

 (.תסאדברים, עמוד -)משוש תבל        

 

 אמרותיו

 
 

 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000להאזנה בערוץ מרן: 

 

 מפעילות הארגון:

  זלה"היוסף  עובדיה של מרן רבינוומשנתו הפצת תורתו 
  האדיר המפעל •תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א  •
קובץ בית  “תורני  ירחון • "מרן בתורת היומי הלימוד"

ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות  “גמ  • “יוסף
 •שעות  24שידורי תורה ויהדות  -"ערוץ מרן"   • וכוללים

 ובאנגלית בעברית שבועין גליו •שיעורי תורה וכנסים 

  

8759* 
 לתרומות חייגו:  

ת  תרמו לפעילו
 בעמודות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 הספדו של מרן עמוד ההוראה הראשון לציון 
 שליט"א, יצחק יוסף הגאון רבינו 

 על אביו מרן רשכבה"ג זיע"א, בעת הלוויה

 

 
 

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

 שוועת עניים
רבינו הגדול  לפניכם מובא מעשה שנכתב שבועיים לאחר פטירתו של מרן

 זצוקללה"ה:
בשבוע שעבר משפחה מסכנה וענייה עם שישה ילדים מבורו פארק, נזרקה מביתה 

בו לומדים  "לאחר שלא היה לה דמי שכירות לשלם. מנהלת בית הספר "שלשלת
ניסתה לעזור למשפחה בכל )בית ספר המיועד למהגרים מרוסיה ומשפחות מסכנות( הילדים 

לארגן להם כמה ימים בבית מלון ללא תשלום, על בסיס חדרים דרך שהיא, והצליחה 
 פנויים.

ביום שישי האחרון הוזמנו החדרים במלון בתשלום, ולכן נאלצה המשפחה לעזוב 
כל ניסיון של מנהלת בית הספר לעזור ולסייע ולמצוא מקום חילופי, לא  .את המלון

כמה שעות לפני שבת מצאה את עצמה המשפחה יושבת בפארק בפינת  .צלחו
 בבורו פארק. 50על  38הרחובות 

)שמו ידוע למעורבים לאחר כשעתיים ישיבה בפארק, ניגש אליהם יהודי מפלטבוש 

, ושאל, האם הם המשפחה עם שישה ילדים שאין להם היכן להתגורר? בטיפול במשפחה(
כבר הכנתי לכם  ,אמר להם היהודי הנ"ל בואו אלי .כמובן שההורים אמרו שאכן כך

 הכל. לקח אותם לביתו, וקיים הכנסת אורחים בכל המובנים.
 לתמיהתם, סיפר להם אותו יהודי:

"בלילה האחרון הרב עובדיה יוסף זצ"ל הגיע אלי בחלום, ואמר לי: "מחר תלך 
קש ממך, אני מב .לפארק תהיה שם משפחה עם שישה ילדים, ללא מקום להתגורר

תדאג להם, תכין להם הכל, ותכניס אותם לביתך, זה הבקשה שלי ממך". ואכן הגעתי 
 ומצאתי אתכם. משפחה עם שישה ילדים בפארק, ללא דירה".

 )מתוך ספר "המנהיג"(.

 

 

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, יתומים היינו ואין אב. אבא של 
כולנו. של בני התורה, של הבעלי בתים, של תלמידי החכמים, 

 של כולם.

זכה לגדול  מי יתן לנו תמורתו ומי יתן לנו חליפתו. דורינו
זה, מתנה נפלאה, דורי דורות לא היה כמוהו. מזמן הרמב"ם 

 ומרן רבי יוסף קארו.

 השמים אינם אותם שמים. העולם בלי מרן אינו אותו עולם.

אני רוצה לסיים ולומר את רצונו של מרן, האחדות אצל 
הספרדים היא קיימת וחשובה, אבוי למי שיעיז ויפלג את 

 השנים על האחדות, גם אנו נמשיך. הספרדים, הוא שמר כל

 יה"ר שיעמוד בתפלה על כולנו.

 

 

 

 
 

הרימו קול וזעקו שוחרי התורה, על כי 
והיה למרמס  פנה ממנו מחזיר העטרה,

 שר הצבא, נתתי בעפר פי אולי יש תקוה.

אוי לך בת יעקב על ככה, על אור ההלכה 
אשר חשכה, ותלמוד ופוסקים היו 

לשממה, כי בסערה עלה ההוגה בהם 
 מימים ימימה.

דמעות כמים אוריד כמעיינים, על כי 
שודד ממני אביר המעיינים, ושוקד על 
התורה לילות כימים, שמסר את נפשו 

 הפצתה ברבים.ל

ביום שני בשבת הוא השלישי לחשוון 
המר, נשבה הארון וליבי חומרמר, היאך 

נפל רועי ואבי הנהדר, ובכי וקול נהי 
 נשמע עת לבבי נשבר.

תלמידי חכמים היושבים על מידין, 
עומדים וזועקים למי נפנה כל קשה דין, 

הלא נסע והלך לו אב בית הדין, ואין 
  .שופט ופוסק באתרא הדין

אלפי בנים ותלמידים עומדים המומים, 
הכך נהיה לאיש האלקים, אין זאת כי אם 

בעוונותינו הרבים, אשר את מלכינו 
 מכעיסים.

היה למרמס כל מחמד העין, מה אעידך 
ומה אדמה לך הבת ירושלים, כי נסתלק 
ממך אדונייך, קחי לך דברים ושובי אל 

 אלקיך.

 
 קובץ בית יוסף,  –]קטעים מתוך 'קינה למרן'  

  גליון יח[.
 

 

 



 

 

 

 

 052-7116511לרכישת כמויות ובודדים חייגו: 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

   קובץ בית יוסף
 תש"פ

  maran.com-office@moreshet דוא"ל: *8759 לכל ענייני העלון:ירושלים.  ק. קרקע 14רחוב הרב בלוי  להפצת תורה )ע"ר(.ארגון  –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל 

 82שלוחה  079-916-5000 לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ:. 569סניף  208346 תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי:
 

 איגרת לבן תורה
 החדש

 
 

 

 ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

079-916-5000 
 77שלוחה 

 [32]שידור חוזר בשלוחה 

mailto:office@moreshet-maran.com

