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השמיעה בקול החכמים מתקנת אף דבר איסור 
  המזיק ומקלקל מצד טבעו




       
         








  




 

  
  



 יש והתורה התורה, הם עצם החכמים - מהר"לה
  את התורה לפרש כח בה








  


 
 


 

   



     







  מפרשים בה היא תורתי""אף מה שאתם 

        
  
     


 




     




  כח חכמי התורה גדול מכוחם של מלאכי השרת
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