
 , שבט ה'תשע"טבס"ד                                                                                                        שלישי לסדר "בשלח"

 א 

 חישחלק  –"לבניינה של תורה" 

 ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"אשיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר 

ל" ֵּ  "ָהָהר  ֶאת ַהְגב 
 על שמירת סדרי הישיבה

 

 "מעלין בקודש"

 הבהרגש הציבורלשתף את ברצוני  קודם כל

שבכוונת שמעתי  באופן פרטי. שהרגשתי היום

הגיע ל למדינת ישראלשנבחר חדש הכ"ל טרמה

 יותחנותמלכותל המערבי כאחת  בצהריים

  .הראשונות

את  תמחזק עובדה זו אותי. ד שימחומא הדבר

ביחס לכך אני מנסה להעביר אותה תודעה ה

בצבא  ושותפים נו חיים במדינה של קודששא

כורני ז הרגיל. הסדר וזה היום .של קודש

פעם בנבחר ראש ממשלה ימני  שבצעירותי

 ראשונה והוא הלך לכותל

עשה . אז מיד עם היבחרו

ד והיה מאהדבר רעש גדול ו

, אבל לם התרגשווכו מיוחד

נראה כדבר פשוט יום כ

פה תהליכים מתרחשים  . ברוך ה',ושגרתי

 עמוקים. 

י" ַרת ִּ ָּ ךָּ  כ  ת ְּ ית אִּ רִּ ֶאת ב ְּ ֵאל וְּ רָּ ש ְּ  "יִּ

בשאלה  שמיא,דייעתא בס ,לעסוק היום ברצוני

נוגעת לכל אחד מאיתנו בכל הד וגדולה מא

 יום ובכל רגע. 

 שהבחירה 1הרמב"ם כותב בהלכות תשובה

עיקר גדול והוא עמוד התורה " היאפשית וחה

 .עמוד היהדותפשית היא ו, בחירה ח"והמצווה

ים חוץ מיראת יהכל בידי שמ"ש 2חז"ל אמרו

פשית, והבחירה הח היאם ייראת שמי ."םישמי

ביד האדם. הקב"ה ברא לנו עולם נפלא  שהיא

הנפלא, בגן  מועולהניח את האדם בתוך ו
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 פרק ה, הלכה ג 
2

 נדה, דף טז, עמוד ב 

פשית כדי והקב"ה נתן לנו בחירה ח. עדן

  .ובעוד ספרים 3להטיב לנו, כמבואר ברמח"ל

ה' להר נו לעם הביאנו נוצרכשמיד מצד שני, 

רים כפי שמתאה עלינו הר כגיגית, כפוסיני 

 אם" לנו: אמרשם הוא  .4חז"ל במסכת שבת

 תהא שם - לאו ואם ;מוטב – התורה מקבלים אתם

לקבל עם יד על הלב, קשה לנו  ."קבורתכם

את  ריהסבלגם הפרשנים מנסים  את הדבר.

העולם כשבפרט  ,היקשה לנו עם כפי .דברה

דוגל בחופש שאנו מושפעים ממנו המודרני 

 .הפרט

נו ים עבורעוד יותר קש

, 5דברי הנביא יחזקאל

תינו שיהודים ל כתשובה

את הקושי שלהם ו בפני

 .להמשיך בחיי תורה ומצוות

 ִאם ה' אלוקים ְנֻאם ָאִני ַחי": 6הנביאלהם השיב 

ָיד ֹלא פו ָכה ו ְבֵחָמה הְנטו יָ  ו ִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה ב ְ  ֶאְמלֹוךְ  ש ְ

 ם כןה דתית, איאנו נגד כפיהרי  ."ֲעֵליֶכם

 ?מדוע כך הדבר

ד יסודית, וד עמוקה ומאומא , שהיאהתשובה

יצחק  ביר "דת יצחקיעקבדברי בעל "מבוארת 

מגדולי הדורות של ו , ממגורשי ספרדהמארע

הוא מביא  7בפרשת נצביםבדבריו  ם ישראל.ע

דברי יחזקאל, על  8תנחומאדברי מדרש את 

 בהקשרן של נבואות התוכחה הקשות המופיעות

הקב"ה ש אומר 'בעל העקדה' .בפרשת נצבים

                                                      
3

 דרך ה', חלק א, פרק ב 
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 דף פח, עמוד א 
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 פרק כ. עיין סנהדרין, דף קה, עמוד א 
6

 פסוק לג 
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 שער צט 
8

 על פרשת נצבים, סימן ג 

מחויבות היא אושר, 

 וב להיות מחויב!כמה ט
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הפכה להיות זו ברית  .כרת ברית עם ישראל

ם של ישראל, וממילא אינה יכולה טבע

לא תיתכן הפרת הברית משני  להשתנות.

זו המשמעות של  .טבע וזהשהרי הצדדים, 

כרצונו בכל ת ויכול לעשכן אהיחיד  .9הברית

, כךכמובן שהוא ישלם על  -רגע נתון 

ֹל" :10כלשון חז"ל ו ת, ָצפו י ַהכ   - "ְנתו ָנה ְוָהְרש 

כלל ישראל  .פשיתולל אין בחירה חכ  ל   ולםא

הוא  .רבש"עמהברית עם  אינו יכול לחמוק

 אינוהוא  .הוא בעל הביתהרי לא יסכים, הרי 

 זאת.מאפשר לנו 

 מצידו אין אפשרות –זו המשמעות של הברית 

אנו איננו יכולים להפר את הברית וגם  ית'

, על  .בטבענו עניין גדול זה טבועכי  להֵפרה 

"לא  :11זצ"להרב כתב  זה מאודיסוד גדול 

ראיתי מחכמי ישראל הגדולים מי שחולק עליו 

משך בעל "בדברי גם  מצויזה יסוד  .12בזה"

 . 13"חכמה

ֹום" ה ַהי  ֵייתָּ  ַהז ֶ הְּ ם נִּ עָּ  "לְּ

אנו עושים עניין גדול מיציאת מצרים, זהו 

כר ליציאת ז ןה מצוות רבות .עיקר היהדות

נכנסנו למצרים בתור משפחה,  .14יםצרמ

 :15, כאמורבשבעים נפש, ויצאנו ממצרים כעם

ה" ְצַרִים ָיָצא ַעם ִהנ ֵ ה ִהנ ֵה ִממ ִ  ."ָהָאֶרץ ֵעין ֶאת ִכס ָ

ה הפך אותנו במצרים לעם, ומכאן ואילך "הקב

האר"י  לומר בשםקובל מ '.ציבור'אנחנו 

הוא  'ציבור' כי נוטריקון המילה 16הקדוש

ציבור הוא דבר  .ורשעים , בנוניםצדיקים

כאנשים פרטיים יש  .כלל הואכולל, ציבור 
                                                      

9
זו לשונו: "קיום ונצחיות ברית ה' יתעלה עם האומה הזאת... הוא  

בשום  ולוקיום ודיבוק טבעי הכרחי גדל וחזק ממנו, לא ישוער בט

צד ועניין בעולם, והוא מה שיחייב חוק וטבע כל נמצא שלא 

 להתפרש מחייו". עיי"ש באריכות.
10

 ; עיין עולת ראיה, חלק ב, עמוד קנזאבות, פרק ג, משנה טו 
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 שו"ת משפט כהן, סימן קמד 
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וילך, סדרה א, -עיין עוד שיחות הרב צבי יהודה, דברים, נצבים 

 3סעיף 
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 עיין הפטרת וילך 
14

 ריבוי מעתה עליך יקשה לעיין ספר החינוך, מצווה טז: "א 

 כי, בתורתנו גדול עמוד שהן, מצרים ניסי זכירת בענין המצוות

 ".הדבר אל נתפעל בהם עסקנו ברבות
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 במדבר, פרק כב, פסוק ה 
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 ככר לאדן, אבות, פרק ב, משנה ד  

פשית בכל רגע נתון, אבל ככלל ולנו בחירה ח

קיבלנו תפקיד מרבש"ע  .אין לנו בחירה

ל ָעם ְורֹוְמָמנו  " :אלוקיתפקיד  ָ נו  ִמכ  ַחר ב ָ ר ב ָ ֲאש ֶ

ֹון ל ָלש  ָ נו אנשים ינבמובן הכללי א ."ִמכ 

ָרֵאל "לפיכך  .פרטיים ל ִיש ְ ָ ָלעֹוָלם  ֵיש  ָלֶהם ֵחֶלקכ 

א שייך הכל  .במובן הכלליהיינו  ,17"ַהב ָ

 עולם הבאלישראל במובן הכללי הוא בן 

אף הרשעים, שהרי צבו"ר כולל מהצד הזה, 

 גם רשעים, כאמור. 

ַעל" ֶ ֲחךָּ  ש  רְּ ָּ ה כ  ָּ ר ַאת   "נֹוצָּ

ד לחיינו. ומשמעות גדולה מא יסוד זהיש ל

אין לו  .ברצותו יכול להיות אריה אינואדם 

יכול  אינויהודי כך גם  .דבר הזהבבחירה 

להחליט שהוא יהיה נוצרי, הוא ישלם על 

 ,תנהג כנוצריאכן יכול לההוא  החלטה שכזו.

 עימוו בואכשיבוא לפני בעל החשבון יאך 

 ,הוא יכול לבחור להתחתן עם גויה .חשבון

אבל הוא לא יכול לבחור להפסיק להיות 

גם . אין בחירה ימיםעל דברים מסו .יהודי

הוא הופך להיות חייל  כאשר חייל לובש מדים

יכנס אל הוא בחר לה .המשועבד לחוקי הצבא

אם אדם גר  לו. זה וכעת הוא מחויבכלל 

ית יריה לענבירושלים הוא צריך לשלם ארנו

יריית ראשון לעגם אם ישלם ארנונה  .ירושלים

ית ירימלשלם לעהדבר לא יפתור אותו  לציון

תה יבואו אליו הביבמקרה כזה . ירושלים

 .וימיטלטלעקלו לו את וי

ֶניךָּ " פָּ י לְּ ַתת ִּ ֵאה נָּ  "רְּ

למשל,  .נוהמוטבעים בטבעיש דברים רבים 

רחנו ועל כ .לא להיות יהודיםש איננו יכולים

 .דבר הזהבאין לנו בחירה  .נולדנו יהודים

יות דברים שאנו בוחרים לה נםישלעומת זאת, 

 כלפיו. יביםמחומסוים ולהיות כלל מ חלק

פירוש הדבר שהוא  נשאיאדם בוחר להכאשר 

הפרטית והופך להיות איש  ומסגרתיוצא מ

יכול  אינוזה דבר מחייב, הוא  'כללי' .כללי

עם  זאתלעשות משמר בישיבה בלי לתאם 
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 סנהדרין, פרק י, משנה א 
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זאת  ודיעבלי להמיאחר ראוי שלא  .אשתו

ח ועליו לשלו פוןאיש לו פלהרי  .לאשתו

זו בחירה  .רת הביתיב למסג. הוא מחומסרון

" שבחירה זו דת יצחקיעקאומר בעל " .נפלאה

 הוטבעכדי שהעולם ייבנה  .היא בטבענו

העולם המערבי  .יהייה ורביהרצון לפר בטבענו

 ביכולתושוהוא סבור מחויבויות, ב אינו חפץ

 לכן .החובות ללאלקבל רק את הזכויות 

אנשים בורחים ממסגרת הנישואין ומנסים 

שיש בהם רק את  ,ליצור כביכול תחליפים

אבל  חמנא ליצלן.ר ,הזכויות ולא את החובות

  .אין דבר כזה .זו איוולתלאמתו של דבר 

 "מי שהציבור צריך בו"

ד וזה נגיע למסקנה מאאם נעמיק יותר בעניין 

"אדם  :18קוק ב צבי יהודהחשובה. אומר הר

שאדם שייך לחברה  מעת ."נו בחיריאינחברתי 

עדיין הוא  .איבד מחופש בחירה שלוהוא כבר 

ל לחם עם שוקולד או וכאם לאיכול להחליט 

שייך לחברה יש לו  בהיותועם מרגרינה, אבל 

 .שיעבוד אמיתי, מוסרי, רוחנימה -במידת

הוא משועבד למשפחה, לחברה, לחוקי העיר, "

הינו אדם הככל ש .לחוקי המדינה ולחוקי הצבא

כך מצטמצם חופש  - חברתי וציבורי יותר

, שנבחר היום ובא לכותל ,ל"כטהרמ ."בחירתו

 ומשרדלפתע את  סגוריכול ל אינו לדוגמא,

 .מקרהיד השאיר את ביטחון ישראל ללהו

על כל פנים  הכל מהקב"הש אם יאמרילו פא

 .בהוא מחוי

מילדותו מי ש .ינובעומק בחי זאתבין הל יש

באופן  תורני, מקבל עול-מתחנך בחינוך דתי

נו אותת מלמדהוא יודע שהתורה  .יותר טבעי

בני לכן  .19מחויבויות, ולא רק זכויות נןשיש

ממושעים יותר ועל כן  חייליםהם הישיבות 

 הם מאוד רצויים לצבא.

אינה מקנה לנו רק זכויות  העם הנבחר היותנו

קום שיש לאומר  הדבר - אלא גם חובות
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 9שיחות הרב צבי יהודה, שמות, סדרה ב, סעיף  
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פרק ו, אות ק: "יסוד דרך ד' הסלולה עיין עין איה, שבת ב,  

 בישראל היא מילוי החובה".

יטול ראשית לומר "מודה אני" ולבבוקר ו

 ריאת שמעא קוקריש ללישון כשפונים ו ,יםייד

יש לאכול לחם  מעונייניםכאשר  ;על המיטהש

יש לשתות כוס מים כשרוצים  ;יטול ידייםל

, בכך אתה חייב ".שהכל נהיה בדברו"ברך ל

שהכל נהיה "לברך בעלמא המלצה  אינהזו 

ברצונך לא שאלו אותך אם  ". כללבדברו

אם היית נולד מקסיקני  . הרייהודיכלהיוולד 

בלי לברך מיכול לשתות כוס מים  היית

 ואףלברך  עליך כעת "!שהכל נהיה בדברו"

 יש כללים את דיני הברכות. ללמוד

יכול לעשות  אדםכל רגע בלא  .מסגרתיים

אני  . ברגע זה, לדוגמא,שהוא רוצה ככל

השותה כוס מים  אך לשתות כוס מים, רשאי

ייכרת אם  רחמנא ליצלן, ים,כיפורהביום 

 אדםהפרטיים  ובענייניד. במזי יעשה זאת

ים הנוגעבעניינים אבל , כרצונויכול לעשות 

 .למסגרת הכללית הוא מחויב

 ,מבחינה חינוכית .זהמצויים במתח הנו כל חיי

היא אושר, כמה  מחויבותיודע ש זאתמבין ה

 !כמה טוב לשמור שבת !בטוב להיות מחוי

 כמה נפלא גן עדן!זה  !כמה טוב להיות נשוי

  !נכוןבאופן ה לחיות 

הרי  להיות יהודי !כמה טוב להיות יהודי

, להבחין בין תרי"ג מצוות פירושו לקיים

כמה  !איזה אושר להיות יהודי האסור והמותר.

 ןיאש למרות !טוב להיות חייל בצבא

 שברצוני למרותכל שבת, בלצאת באפשרותי 

 היהאבכל זאת לי,  מרשיםלהיות בבית ולא 

כמה אני  .צבא תאת מהומאושר אם אבין 

 !מאושר שזכיתי להיות בצבא

ךְּ " ֵ ַהל  ֵני ֶאתְּ פְּ צֹות' ה לִּ ַארְּ ים ב ְּ  "ַהַחי ִּ

ד ושאלה מאזוהי  ?כלל או פרט - י ישיבהמה

אמר לי אתמול אחד מבני חו"ל  .עמוקה

 :20תו לישיבהשהגיע בשבועיים של חופש

גן הישיבה היא  !".עדן-ישיבת הכותל זה גן"
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בין הסמסטרים  תםים בחופשהטסריך את בני חו"ל עלה עלינו 

 .להצדיע להם יש .ללמודכדי שיבת הכותל ישבועיים ללמשך 
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חייב לבוא  לא היההרי הוא  .מבחירה עדן

אף אחד לא היה חייב  .מאמריקה ללמוד פה

או  'יבנהב'כרם באו  'הר עציון'לבוא ללמוד ב

מי שלבש  מנם,א '.מיר'או ב 'מרכז הרב'ב

אדם  אינומדים של ישיבת הכותל, הוא כבר 

וא ה .ישיבתי-חברתי-פרטי, הוא אדם ציבורי

 !תלמיד של ישיבת הכתל

נו מפני שאינ? גן עדן מדוע הישיבה היא

ולא יהיה איתנו רוצים שאדם יבחר להיות 

ים שאדם יבחר להיות מעוניינאנחנו  .שמח

הוא יבין  .הבנהתוך מ יעשה את הדברים, וכאן

בלי אפילו יב, עד כמה טוב לו להיות מחו

יצאת שבת בלי  י אםצבאלפי החוק ה .שוטרים

ום יעשרים ואחד  דינך הוא לשבתרשות 

את  אמנם לא דניםבישיבה  .במחבוש

היו  גן עדןאבל צריך לדעת שגם ב התלמידים,

ֹל"...כללים:  ן ֵעץ ִמכ  ֹאֵכל ָאֹכל ַהג ָ ַעת ו ֵמֵעץ. ת   ַהד ַ

ו   ֹתאַכל ֹלא ָוָרע טֹוב נ  ֶ יש בכל מקום  .21"ִממ 

הסדר  .יביםאף סדרי ישיבה הם מחיכללים, ו

, אבל נתון לשיקול דעתואדם ההפרטי של 

בגדר  אלאבגדר המלצה  אינםסדרי הישיבה 

 היזו .שוטרים זהו גן עדן ללא כןא .חוב

מ"פ מ, מ"כאן מ"כ,  אין .לא צבאו ישיבה

"הדור בה הם בבחינת י. החיים ביש"לטכורמ

 23"מאהבת הנס" – 22קבלוה בימי אחשוורוש"

הדור קבלוה בימי "מבחירה, אבל גם אחרי שו

 .מהר סיניהנתונים יש כללים " אחשוורוש

ן" ֵ ם ת  כָּ חָּ ם לְּ ַ כ  ֶיחְּ  "עֹוד וְּ

ןיהיו בבחינת "והשאר  אתן מספר דוגמאות ֵ  ת 

ם כ  ם ְלח   .24"עֹוד ְוֶיְחכ ַּ

אם אמנם,  .סדרי הישיבהמ היא תפילת שחרית

שקול אם יש מקום לאדם נאנס ולא התעורר 

רמב"ן או להתפלל בבית כנסת הללכת 

 .להתפלל יחיד בבית המדרש או ללכת לכותל

                                                      
21

 יז-בראשית, פרק ב, פסוקים טז 
22

 שבת, דף פח, עמוד א 
23

 ון רש"י, שם לש 
24

 משלי, פרק ט, פסוק ט 

שליט"א נצל את הרב נביהיה עליו לשאול 

אולם, לכתחילה עליו  כיצד יש לו לנהוג.

. הוא ם להתפלל עם הישיבהוקילהחליט שהוא 

סדרי הם אלה ו בחר להיות בישיבת הכותל

 שאר התפילות. ן בנוגע להישיבה, וכ

 הוא החברותאדבר מחייב, הוא  סדר בוקר

 מעת .עניין פרטיחברותא אינה  .דבר מחייב

 זה כעיןהרי קשרת עם מישהו אחר נש

יכול  ינךא .עניין פרטי אינו וזה .נישואין

בלי מבלי להגיד או לחברותא מ הופיעלא לש

ללא סיבה לך תאם . בלי לבקשמלתאם או 

כלפי אף  .גע בחברותא שלךתפ יאזמוצדקת 

זו הרי ש תמוצדק היציאה אינהשמיא אם 

  .עבירה

ים שכל אחד ילמד עד הרגע האחרון שואפאנו 

על אבל  ירוע המשפחתי,לאלנסוע  בו עליו

סוף אסור לך כתלמיד לנסוע לפני כל פנים 

במידה  .בישיבת הכותל סדר שני ביום חמישי

הרי שיש לנהוג באופן המקובל יש לך צורך ו

כולנו בהתאם לכללים. הרי  ולהירשםבישיבה 

במדינת ישראל שיש  שנקבעו מחויבים לכללים 

 ישיבה במדינה ישיבתנו היא .כ"לטבה רמ

 .בפוליןמתגוררים באיזו עיירה נו ינ, אריבונית

ן שאר בגילה יעדיף חכםה .מחייב הינו כללה

ם או יעד יום שישי בצהרי -ועוד עוד  עדן

 גן עדןלך מימי הרי  .עד יום שישי בבוקר

 הכלליםהם אלה  מנםאותו? א שיגרשו ללא

  הבסיסיים.

 -ופשית כך גם ביום ראשון אחרי שבת ח

 - יוםכ פי שהיא מכונהכ "יםשבת כיבוד הור"

ום ראשון בסוף ליעד  , היינולשיעור שובל יש

 עם המשפחהאם נסעת לשבת . סדר ראשון

. אם הינך חזור לתחילת סדר יום ראשון

לחזור  הינך יכולהרי ש המקום מרוחק מתגורר

  .גם במוצאי שבת

הוא המלצה או חובה? הרי  "משיעור של הר

הרי איננו  גער בך אם תחסר.הר"ם לא י

מעין  ו, זהגן עדן והר סיני, זה וצבא, זהב

על כל אבל  ".הדור קבלוה בימי אחשוורוש"

הוא  "מ!שיעור של הר -' הר סיני'יש פנים 



      

 5 

ות שלו להעביר לך בזכוהשקיע בצורך הזה 

תורנית  ותבויש לך מחוינו, את תורת משה רב

אמונה בערב השיעורי  .היות בשיעורלומוסרית 

הישיבה מציעה  ת,המלצה כדאי הם אכן רק

הוא  הפסקת צהריםבסדר  .שיעורים לך מבחר

ן עדן כדאי לך להישאר בג -המלצה 

אם ברצונך להתעמל  .נשאריםל ולהצטרף

לעומת  .רשות וזהרי שלנוח,  אוכושר החדר ב

והשיעור של  ,חובה הוא סדר צהרים זאת,

 חובה.  הוא מהר"

הרשמה  - ד פשוטוהתעוררתי לעניין מדבר מא

 טיבילה טרת הרישום היאהרי מ .לשבת

לכולם, שלא יהיה חסר מספיק אוכל שיהיה ו

ויצטרכו לעמוד ולחכות שיוסיפו שולחנות 

. אלו הם סדרי שפלוני לא נרשםמפני 

  יש להירשם. זאת לכן כאשר מבקשים הישיבה.

אין לנסוע לשבת כאשר  – בישיבה תורנות

זו עבירה חמורה יותר  רשומים כתורנים.

, ואם 'חב לאחריני'זה בפרטית כי  מעבירה

 איאף  .אתה צריך לנסוע עליך למצוא מחליף

בצבא  '.חב לאחריני' היא התייצבות לשמירה

בבית  אי התייצבות לשמירההיית יושב על 

אך גו עדן. הר סיני, זה  והר, אבל כאן זהוס

לא לשמור  צריכים להבין שזו חובה, אי אפשר

  .על הסדרים

יך להגיע על, ערבן בארוחת התוראם אתה 

והציבור לא  שהאוכל יוגש בזמן בזמן, כדי

אתה החלטת ללמוד ש בגלליחכה ויבטל תורה 

  .עוד

אלא מתוך  שוטריםה לא בשל אתה מחויב

זו בחירה, זו מדרגה יותר גדולה של  .בגרות

 ה'.  עבודת

לה האם ישיבה היא יתחשאלתי ב - סוף דבר

התשובה היא שהישיבה היא  כלל או פרט?

ת ימי שרצה היה יכול לבחור ללמוד בב .כלל

ולם א כרצונו.ולעשות  הסמוך לביתוהכנסת 

העדן של ישיבת רגע שאדם בחר לבוא לגן מה

על אנשיו הנהדרים, רבניו  -הכותל 

ת החברים נהדרת ואהבה תוירואו ,נפלאיםה

. לדעת שהכללים הם מחייביםעליו  –שבו 

להות יהודי, כמה טוב  מבין כמה טובהאשרי 

לנו ב, כמה טוב שהקב"ה נתן להיות מחוי

  .תרי"ג  מצוות

, 25"תרי"ג עייטין" מצוות:קורא ל דושקר ההזוה

אם אדם לא ירצה לקחת  ,אולם .תרי"ג עצות

מר רוצה אני, אם אלולב כופין אותו עד שי

כין מ"ש 26אומר הרמב"ם אינו רוצה לתת גט

 כיצדעצות  הן, 'יטיןהמצוות הן 'ע ."אותו

 חייל עצות המורות את הדרךלהיות מאושר, 

מתוך בה אשרי הישיבה שמתנהגים  .27מותישל

 עלינו יםבלי שכופאף מ, והנפלאה הזההבנה 

ת.הר כגיגי

                                                      
25

 חלק ב, דף פב, עמוד בעיין זוהר,  
26

 ן, פרק ב, הלכה כרושיהלכות גי 
27

 התורה דיני ורובעיין רמב"ם, הלכות תמורה, פרק ד, הלכה יג: " 

 כל וליישר הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק עצות אלא אינן

 ".המעשים
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