
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  ג"חשון התשע'                                                                     אור ליום רביעי ה                                                ד                     "בס
  

 של גאון התורה וההוראה אשר כל עולם התורה וכלל הציבור עטופי יגון ואבל על הסתלקותו
זו הלכה ואורחות חיים והאיר לעולם כולו ' ו ממנו דבר האלפים ורבבות נאותו לאורו ולמד

ולדרים עליה בכל תפוצות ישראל בפסקיו ובהדרכותיו וקירב רבבות לאביהם שבשמים והעמיד 
  .אלפי בתים של תורה בכל עיר ועיר

  

כי כמה שנאמר ונדבר לא נוכל להקיף את גדולתו , והנה אין בכוחנו לעמוד ולומר דברי הספד
ה בדורנו להשיב לב אבות אל בנים ולב בנים " הגדולים של ענק הרוח ששתלו הקבופעולותיו

  . אל אבותם
  

אבל ברצוני לומר כמה מילים עבור ציבור בני הישיבות ואברכי הכוללים שעבורם אבל זה הוא 
ה אהב יותר מכולם את ציבור בני התורה וכל בן ישיבה היה יקר "כיון שרבינו זצלה, אבל יחיד

ורציתי להדגיש בזמן זה נקודה שצריכה להיות עבורנו לקבלה מיוחדת בימי . פניניםעבורו מ
אלא גם , לא רק מורה הוראה ויושב על מדין, דהנה כידוע היה מרן הרב עובדיה, האבל אלו

והיה מרגיז ממלכות ומרעיש ארץ ונשיאים , מנהיג גדול בסדר גודל שכמעט לא נודע כדוגמתו
ה הוכיח רבינו שעל אף שמעולם לא עסק בשום לימוד של חכמה אחרת ורוזנים חלו מפניו והנ

אמות של הלכה והיה שקוע כל יומיו ושנותיו ביגיעתה ' ומעולם לא יצא מאהלה של תורה ומד
ועמלה של תורה הרי בכח התורה בלבד זכה להיות לא רק רב דיין ופוסק הלכה אלא מנהיג גדול 

ובודאי שקיבל את כל ,  אליו בכבוד וחלו למוצא פיוסשל ציבור ענק שכל העולם כולו התייח
  . מדרגותיו רק מכח עמלה ויגיעתה של תורה בשקידתו הנוראה כל ימיו יומם ולילה

  

ובימים אלו שבאים הרבה לקרר את בני התורה משקידת התורה ויגיעתה ולהכניס מורך 
את כוחה של שקידת בלבבות על הדאגה לעתיד וכדומה הרי כמה מוסר השכל יש לנו לראות 

  .התורה ויגיעתה
  

ובימי האבל עלינו להתחזק בדרכיו והליכותיו ולהשתדל יותר ויותר ללמוד מדרכיו כמה הערך 

ובזכות חיזוק זה נזכה . של כל רגע ורגע של לימוד התורה וכמה חמור כל רגע של ביטול תורה

ת דגלה של תורה ולהרים ויהיה למליץ יושר לכל עולם התורה שנוכל להמשיך ולשאת בגאון א

  .ובזה נזכה לגאולה שלימה במהרה, קרן התורה
  דוד כהן

  

נשבה ארון 
  !הקודש

  
  

     וקינהטפי דמעהנ
   קטן תלמידיו ,מנימ

  ו" יוסף חי סימן טוב נרי"הצב
  

 שבת משוש ליבנו נהפך לאבל מחולנו נפלה
על זה היה  ,עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו

  שוד ושבר, חשכה ענינו ליבנו על זההדוו
 על אשר נחטף מעימנו ועלה ,הושברנו

   :בסערת השמימה
  

 , אביר הדיינים,ביר החכמיםא ,הרועיםביר א
, תענוגותאוהב התורה מכל , אביר המחברים

, שבבקיאיםקי ב .איש האמת, אוהב ישראל
און ג .ברכותיו עשו פלא, בעל המוסר

, רביצי התורה גדול מ, גדול הפוסקים,הגאונים
 ,דרשניםשברשן ד .גדול מחזירי התשובה

, עניוה .דורש טוב לעמו, דורש כתרי אותיות
 .וישרך ז .לא מחזיק טיבותא לנפשיהו .החסיד

הור ט . חכם הרזים,שבחריפיםריף ח
העולם ל כ. תואר ויפה מראהפה י .שבטהורים

, נהיג האומהמ. שבלמדניםמדן ל .ניזון בזכותו
שמתו נ .מקים עולה של תורה, מזכה הרבים

 .נופליםומך ס .שמתו עדןנ, כנשמת התנאים
עצותיו , בפרץומד ע,  עוזר דלים,עשוקיםונה ע
 .פה מפיק מרגליות, החזקטיש פ.  פלאשוע
בן של ר. הקודשיםודש ק .שבצדיקיםדיק צ

 שמו הכל ,שבשקדניםקדן ש .כל ישראל
 .ישראלפארת ת .שליח דרחמנא, מפארים

עובדיה יוסף  רביהקדוש הגדול ומרן רבינו 
  .ה"זצוקל

  

בושנו מאד , קול נהי נשמע מציון איך שודדנו

זבנו ארץ כי השליכו משכנותינוכי ע 

 .בכל ', ה, אלהי צבאות', לכן כה אמר ה

רחובות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו 

, וקראו איכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי


  

ישבנו גם בכינו   ומעיינות תורתועל נהרות
ונלקח  רועה הדור ששכןעל  ,זיכרואת נו בזוכר

שם שאלנו   כי ,תלינו כינורותינו מאיתנו
 שיר וענה בנו דברי יצרנו ושבהלבוראנו 

איך נשיר , שירו לנו משירי תורותיו ,ושמחה
אם אשכחהו תשכח  ,בלעדי שיריו' שיר האת 
לחיכי אם לא אזכרהו אם  י תדבק לשונ,ימיני

על ראש  עלה שיריו ודברי תורותיולא א
 מה היה לנו הביטה וראה את' כור ה ז.שמחתי

היתה , ישבהבדד  ,נהפכה נחלתינו ,חרפתינו
 בכו ,כאלמנה רבתי בגויים שרתי במדינות

,  לחיה אין לה מנחםתבכה בלילה ודמעתה על
 , תבכה וירושלים תיתן קולהעל כן ציון במר

וחסרה עירנו , על כי איבדנו כל כלי חמדה
 חסרה , מבית חיינוטל כבוד וניושמם היכלנו
חסרה כבוד , חסרה הגות תורה, אורים ותומים

, חסרה כבוד מלכות, כבוד שבת ומועד, תורה
           .ואני בחסדיך בטחתי יגל ליבי בישועתך

  

  ליחנעשה   ונצ'                  בשם   ה עושה שמים וארץ  ' עזרי מעם ה
  
  
  
  
  
  
  

  

  שבועשבועהה חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת  חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת 
  
  

  

  "כרם יוסף"ס "א מחה" שליטיוסף חי סימן טוב רבי י" הצבמאת
  ו" ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"אור התורה"ראש ישיבת המתמידים 

  איגרת מספד וחיזוק לימי האבל
  תורה הלי  חבר מועצת גדוהמפורסםהגאון מורנו  אתמ

"   חברון"א ראש ישיבת " שליט דוד כהן רבי הגדולהגאון
  " ס כרם יוסף"א מח"י רבי יוסף חי סימן טוב שליט"מעצם כתב יד קודשו ששיגר בימים אלו בידי הצב

 

  
  

 

  

  "חברון"י "א ר"שליט דוד כהן והגאון הגדול רבי" פורת יוסף"י "א ר" שליטמשה צדקההגאון הגדול רבי , בברכת מרנן ורבנן רבותינו הגאונים ראשי הישיבות

  

  גליון מיוחד לרגל
  פטירת רבן של ישראל

  התנא הקדוש 
  ל" זצוקעובדיה יוסףרבינו 

   תגן בעדנו זכותו
     הוא ימליץ טוב בעדנו 

   ד"התשע  64גליון        

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  המסר שביקש 
להעביר  ה"זצוקלרבינו 

 ישיבת המתמידיםלתלמידי 
  י מוסדותינו"שע

  

לקראת קיום ו "ח אייר תשס"ו של יום שישי כקרובב

י "מעמד חיזוק בהיכל ישיבת המתמידים שע

יכנס פנימה אל הקודש במעון זכיתי לה, מוסדותינו

ה "מרן רבינו זצוקל .ה"רבינו הגדול זצוקלשל  קודשו

 באיותלמידי הישיבה רבני מסר לידי מכתב ברכה ל

מסר בשמו אך ביקש ממני גם להעביר , המעמד

   .לתלמידים
  

רך את בה אמר לי להגיד בשמו כי הוא מ"רבינו זצוקל

 שלומדים כל המשתתפים ובפרט את כל התלמידים

, מקרב לב, שבת - שישיישיבת המתמידים בימי ב

 בתורה עוד יעלו מעלה מעלה, שעוד יהיו גדולי תורה

   .לגאון ולתפארת' ויראת ה
  

ה "מרן זצוקל אמר – לתלמידים אך תוסיף ותאמר

 ,ת"ת' הלג מ"פם ב"הרמבדברי  את -מנהמת ליבו 

בשביל  ו,ין אדם לומד רוב תורתו אלא בלילהשא

 לא יאבד אפילו לילה אחד לזכות לכתרה של תורה

 כל הזמן אלא, במאכל במשתה ובעסק, כל לילותיומ

בלילות ילמדו עד  .חכמה ודברי תורה בתלמוד יתמיד

שתדל  כל אחד י,כולתוכל אחד כפי י, שעות מאוחרות

, ם הזה"ולשנן את הרמב, ללמוד עד השעות המאוחרות

 ,בכל הדורותכך צמחו כל הגאונים והגדולים כי רק 

, היו יושבים ולומדים עד השעות הקטנות של הלילה

ינצלו את הזמן לחזור על אלא , לא ילכו לישון מוקדם

וכך יהיו גדולי תורה מורי , ללמוד עוד ועוד, הלימוד

  . ינהיגו את הדור הבאו, הוראות
  

 

מתוך ייסורים  במסירות נפש עצומהומסרו ה "רבינו הגדול זצוקלזה כתב כתב מ
ת לקראת בחירלבקרו   הראשיתמועצת הרבנותחברי שבאו כ  חוליועצומים בזמן

   ה קודם לכלר כי חיזוק לימוד התומכתבהלהקדים עניין ביקשם ו, הרבנים הראשים
   

  ג"אב התשע'       י                                                                     ד                              "בס
  

  מכתב חיזוק
  

י לשמוע על הכינוס המבורך לבני הישיבות שנערך על ידי ישיבת שמחת
ו בראשותו "ק ירושלים ת"פעיה" אור התורה"י מוסדות "המתמידים שע

יוסף חי ' ג ר"של ידידנו היקר מזכה הרבים אשר זכות הרבים תלוי בו הרה
כאשר בימי בין הזמנים ובימי שישי ושבת לא , א"סימן טוב שליט

בצילם אברכים ובחורי חוסים , בועים בהיכלי התורהמתקיימים סדרים ק
וביודעי ובמכירי , חמד ושוקדים על לימוד התורה והיראה בהתמדה גדולה

  .קאמינא
  

וכבר ידוע סגולת מעלת לימוד התורה בפרט בימי דפגרא 
כאשר זהו המבחן האמיתי של בני " בין הזמנים"הנקראים 

 לימודם בישיבה ואותם תלמידים כשחוזרים לשקוד על. התורה
עם תחילת הזמן באים מתוך שמחה וחשק גדול לעסוק בתורה 

  .כי לא הפסיקו מלימודם באותם ימי בין הזמנים
  

ל בני עליה לשמוע דברי חיזוק במעלת ושבח "ועתה התכנסו במוסדות הנ
ב תנו "לימוד תורתנו הקדושה בימי בין הזמנים כמו שמצינו בברכות דף ל

תורה ומעשים טובים תפילה , ריכין חיזוק ואלו הןארבעה דברים צ, רבנן
רק חזק ואמץ מאד לשמור "תורה ומעשים טובים מניין שנאמר , ודרך ארץ

  .חזק בתורה, "ולעשות ככל התורה
  

והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר , וכתב במסילת ישרים
 נפשו ומה ליבו של האדם יודע חובתו ונתאמת אצלו מה שראוי לו להצלת

לא מחסרון הכרת החובה , ואף על פי כן יניחהו, שחובה עליו מצד בוראו
, אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו, ההיא ולא לשום טעם אחר

, והרי הוא אומר אוכל קמעא או אישן קמעא או קשה עלי לצאת  מביתי
הקרה רבה או , חמה עזה בעולם, פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה

ובין , וכל שאר אמתלאות ותואנות אשר על פי העצלים מלא בהם, הגשמים
  .והאדם עוזב את בוראו, תורה מונחת והעבודה מבוטלת, כך ובין כך

  

והנני  . לחזקם ולאמצם לבל תרפינה ידיהםםואשר על כן אף ידי תיכון עמ
יהי רצון , וכן את מארגני הכנס, לברך את באי הכנס בני התורה היקרים

בבריאות , ב נחת מכל יוצאי חלציכםלרוות רו ידכם יצלח ותזכוב' שחפץ ה
באושר עושר וכבוד וכל  איתנא ונהורא מעלייא לאורך ימים ושנות חיים

   .טוב
  

נזכה להוושע תשועת יהי רצון שו
בביאת גואל צדק במהרה , עולמים

כמים לים ' ומלאה הארץ דעה את ה"
  .אמן ואמן, "מכסים

  

  .עובדיה יוסף

  
     



  
  
  
  
  
  
  
  

  "אשכול יוסף"אודות העלון השבועי 
   מרתקיםידושים נפלאים  חבגליון בכל שבוע

   .מתוקים מדבש ונופת צופים
  מפרשת השבוע   בקושיא אחתהעלון עוסק

   . כמה וכמה תירוציםועליה
   לחזק עניין אמירת דברי תורה מטרת העלון

  . בקרב בני התורה ושוחריהעל שולחן השבת
  ד בכל רחבי הארץ " בסהעלון מופץ

   .א"ולי ישראל שליטועולה על שולחנם של גד

  א"ספרי הרב יוסף חי סימן טוב שליטניתן להשיג את 
  

  )  עמודים928 דף דףעל סדר (מגילה ס "עמ "כרם יוסף"

  )  עמודים1000, על סדר הדף( בבא קמא "כרם יוסף"
  ס גיטין וקידושין"עמ" כרם יוסף"

  ם וחידושיםפניני,  ברית מילה"מעדני יוסף"
   חכמה ומוסר "כרם רבנן"

   02-5373570 "כרם יוסף"מכון : רחבי הארץלבירורים ונקודות מכירה ב
  

ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות :  
 , מאה שעריםאור החיים סנטר ,צומת בר אילן יפה נוף :ירושלים

ד "בבהמ ולדמן ,מול שטיבלך זכרון משה גירסה מול פיצה אורי ויסבקר

 שכונת 1דוד ' רחהפצת ספרי קודש  .פתח תקוה' רח שנקיס ,לזאבע

. 2 פינת הרב קוק 44א עקיב' שבתאי ר' משפ :בני ברק הבוכרים

: קרית ספר. 5/25ר מבעלז "האדמו' רח' כהן רובע ג' משפ: אשדוד
  בעייגלאיזן :ל"בחו, 4שחמורוב מסילת יוסף ' משפ

  "כרם יוסף"מכון י " שע"אשכול יוסף"מערכת 
   בישראל"תורהאור ה"ומוסדות 

il.co.okmail@keremyosef  
  בשמחה  הארות והערות יתקבלו -153-2-5373570 :פקס

  
 

ל שבוע את העלון ישירות למייל בכ ניתן לקבל,   
א"י שליט"י גדול"מאושר ע -  המערכתקשה למיילשלח ב

  

בים  השירות ללא תשלום לזיכוי הר  

  ל לזיכוי הרבים"יו "אשכול יוסף" ןגיליו

  האחים היקרים על ידיומופץ באלפי עותקים 

  ו"הי ניסים אהרן ומר, ו"הי ניסים גדעון מר

  ולרגל שנה לעלון, ה"לקוצלעילוי נשמת מרן ז

  זכות רבינו תהיה למליץ יושר טוב בעדם
  

  
  

   לעילוי נשמת הוריהם היקרים מוקדש
  ה"עיה 'ג בת גורונוריהל " בן מסעודה זסלם אליה

  

  

  

  
  
  

  

  

שמשתמשים בטלפונים , יש תופעה מאד מצערת,  הרבלצערנו

כל בחור ישיבה בלי , ואני רוצה לומר, סלולאריים שיש בהם כל מיני תועבות

מדוע , הוא צריך ללמוד תורה, ן בכללאסור לו להחזיק טלפו, יוצא מן הכלל

  ! ?שיתעסק בטלפונים
  

ובגיל שלושים קנו לי התלמידים שלי ,  לא היה לי שעון כשהייתי בחורלי

הרי . יום ולילה לא ישבותו, למה לי שעון כשאני לומד תורה כל היום. שעון

זקוק מדוע בחור , כל שכן טלפון. לימוד התורה לא נועד לזמנים מסויימים בלבד

לפעמים צריך ,  מאד להשתמש בטלפוןהאברכים שנחוץ להם. !?לטלפון בכלל

אך גם להם , איזה דברלה  או לספר, ל איזה דבר ששכח בביתלטלפן לאשתו ע

לא ישתמשו , יש טלפונים כשרים וישתמשו אך ורק בטלפונים כשרים

ני כל מי, כל מיני דברים, בפלאפונים שיש בהם תועבה או רואים בהם סרטים

 אל תפנו אל –" אל תפנו אל האלילים. "זה דבר שאסור בהחלט, תעלולים

יהיה , יצליחואז תמיד דעתו של אדם צריכה להיות קשורה לתלמוד , מדעתכם

  . חכם גדול בישראל
  

מה יצא ממנו יהיה ,  שמתעסק בפלאפונים או בדברים שכאלהבחור

צריך . נו לומד תורהאחד כזה הוא אי, או שיהיה עם הארץ לגמרי, חכם פשוט

בין ביום בין ' והיו עיני וליבי שם כל ימים'שהאדם יהיה כל ראשו בלימוד 

אפילו שהולך , מי ששם ליבו רק על התורה. ואז יזכה באמת לתורה, בלילה

אלא יהרהר בדברי תורה ממה , חושב על הלימוד שלו, בדרך חושב על התורה

ך לישון ישחזר כל מה שהוא בכל ערב לפני שהול, שיזכור מה שלמד, שלמד

  .זה מה שצריך לעשות, שלא ישכח מה שלומד, למד כדי שיזכור אותם
  

ואמרו , "אל תרגזו בדרך" נפרד מאחיו הוא אמר להם כשיוסף

כי ידעו , שהפשט הוא שלא יתעסקו בדבר הלכה, ב"רבותינו בתענית דף י ע

ם את והב דרכה של תורה שיתכווחו בלהט הלימוד אף שלבסוף יתקיים בה

מכל מקום הוא חשש שבתחילה ילמדו , כלומר שייעשו אוהבים זה לזה, בסופה

ועל כך מקשה הגמרא . בעומק העיון יתעכבו ולא יגיעו עם המזון בזמן לאביהם

שהרי נאמר בברייתא ששני תלמידי חכמים שהולכים בדרך ואין ביניהם דברי 

 בדברי תורה ניצלו סקוכמו באלישע ואליהו שבזכות שע, תורה ראויים להשרף

ומתרצת הגמרא הא למגרס הא . פה אותם באותה עתמשרפת האש שאפ

כלומר שבדרך יש לגרוס את הדברים בפשטות ולא בעיון רב עם קושיות . לעיוני

עד שיהיה עלול להסיר הריכוז מסכנות ותלאות הדרך ויבוא לידי , ותירוצים

אמר יוסף לאחיו אל תרגזו בדרך לכן . ואף גם לא יגיע ליעדו בזמן, סכנה חלילה

אלא בגירסא , שזה בלימוד עיוני' עסק'מלשון , כלומר אל תתעסקו בדבר הלכה

  . והלכות פשוטות כדי שלא יתעכבו בדרכם אל אביהם
  

בשבתך ",  נלמד שגם כל אדם שהולך בדרך צריך ללמוד תורהמזה

אם קשה עליו ו. ו" יסתכן חאורק כמובן יביט בדרכו של, "בביתך ובלכתך בדרך

ואם גם בהם אינו , לפחות יאמר מזמורי תהלים, לגרוס את תלמודו בעל פה

וזו הנהגה . שיאמר מפסוקי דזמרה שבקיא בהם כמו אשרי יושבי ביתך, בקי

שלפחות יהרהר את פסוקי דזמרה ששגורים , טובה גם למי שאינו נרדם בלילה

        .על לשונו
  

  

  !שקדן הדור
  ח בהערה"תרמ' ס מגילה עמ" עמ"כרם יוסף" מתוך הספר ציטוט

  

  

ה עשרה טפחים ובפרט כשההיכל ת גבו" העולה שכל שהסהכלל
ובילקוט יוסף . או צורך מצוה מותר,  ומפנה גבו משום כבוד ציבורסגור

כתב שגם כשיושב להתפלל או ללמוד ) ג"רצ' עמ' תפילה כרך ב(
ושמטעם זה אנו , וכדומה כשאי אפשר בעניין אחר חשיב דבר מצוה

לות זכורני שכשהיו מתקיימים התפיו .פנים גבינו להיכל בקבלת שבתמ
א בקומה העליונה "בבית מרן גאון הדור רבינו עובדיה יוסף שליט

סדר הישיבה בתפילות היו שכל הקהל ישב שאחוריהם כלפי , שבביתו
ונראה לי שהנהיג . א היה יושב במערב לפני הקהל"ומרן שליט, ההיכל

, א לפי שהכניסה והיציאה לחדר לימודו היה במערב"זאת מרן שליט
א להתבטל מעסק התורה בהליכתו וחזרתו עד והיה מצר ודואג של

  . ק"א על כל רגע ורגע לנצלו לעסק תוה"כך חס מרן שליט, המזרח
  

א "ובדידי הוה עובדא שפעם כשהייתי בביתו של מרן שליט
והזמנתיו לשאת דברי תורה וחיזוק בפני אלפי בני התורה בימי בין 

ובזמנו היה משודר , כנס אדיר המשודר בלוין לכל רחבי תבל, הזמנים
 אך, והיו נוהרים אל כנסים אלו אלפי בני תורה, בכל ערוצי הקודש דאז

כבר לכמה כינוסים והסביר לי שבעת האחרונה יצא סירב א "מרן שליט
וברצונו לשבת , ותורה מה תהא עליה, של בני תורה ברחבי הארץ

והיה ניכר על מרן איך הוא . וקשה עליו לצאת ולעזוב לימודו, וללמוד
בצער שנאלץ לסרב לשאת דברי תורה וחיזוק בפני אלפי בני התורה 

אבל מאידך קשה לו שבעתיים , המשתוקקים ומבקשים לקבל תורה
כאילו כל גופו מדקרות ו,  הספר ולצאת מקודש הקודשיםלסגור את

ורק אחרי .  כך הרגיש כשעלה בדעתו שיאלץ להפסיק לימודו,מדקרות
א שכינוסים אלו מתקיימים בכל בין " כשדיברו בפני מרן שליטאיזה זמן

הזמנים של חודש אב וניסן לחיזוק אלפי בני התורה ומרן הגיע כבר 
קרא לי שוב , ס שרוצים לארגןואין זה סתם עוד איזה כנ, כמה פעמים

א בירך אותי ואמר לי שנענה לבקשתי ויבוא לכנס לשאת "מרן שליט
הרי לך עד כמה מצר . וכך הוה, דברי תורה וחיזוק בפני אלפי בני התורה

ק אפילו שזה "א על כל רגע ורגע לעסק תוה"ודואג מרן גאון הדור שליט
  . בעניין לשאת ולדרוש דברי תורה בפני האלפים

  

א לביתו "עובדא הוה מלפני לא הרבה שנים כשחזר מרן שליטו
ולמד בכל הנסיעה כהרגלו , נסיעה של כמה שעות, מעצרת חיזוק באילת

א לביתו באמצע הלילה מיד התיישב "כשהגיע מרן שליט, בקודש
וזאת אחרי נסיעה מפרכת באותו , והמשיך בלימודו בריתחא דאורייתא

, חזק את קהילות הקודש באילתלטרוח ול, היום מירושלים לאילת
ושוב נסיעה מפרכת    של כמה , ולשאת דברי תורה בפני האלפים

הרי ראשונים כמלאכים שלמרות כל זאת , ק"שעות חזרה לירושלים עיה
כי היא חיינו , ק אפילו רגע אחד"א מלימוד תוה"לא פסק מרן שליט

 .ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה
  



  

  

    חכמה ומוסר"כרם יוסף " בספרה מעיין"רבינו זצוקל


