
 

 

  
אמר (פרק ל', י''ט)  איתא בשמו''ר �תשי� לפניה�  ואלה המשפטי� אשר

גבור מכל אחיו, לבדו הוא א ללמה נת� הקב''ה כתר ליהודה, וה ר' אלעזר
שנאמר בדברי הימי� (א',  הע  יוס� פי'א שמעו� ולוי גבורי� ואחרי�.(והל
שמע שהי' נגיד ומל" על כל שמ –כי יהודה גבור באחיו ולנגיד ממנו ) , ב'ה'

שתלה הדבר דהיינו , מדרש, והלא לא הוא לבדו גבורה לכ� הקשהאחיו, 
די� אמת בגבורה, ולא במעלות אחרות כגו� חכמה או תורה) אלא שד� 

כה י� שבא די� של יתומה לפניו וזיי� לעול�, משל לדייעשה דלכ� נ ,לתמר
כה אותה מפני שמצא יזאותה, כ" יהודה בא די� תמר לפניו שתשר�, והוא 

לה זכות, כיצד הוא יצחק ויעקב יושבי� ש� וכל אחיו, והיו מחפי� אותו 
(שא� שהכירו החותמת והפתילי� שהיו של יהודה, מ''מ לא ראו בזה תקנת 
תמר, שאפשר שהניח� יהודה באיזה מקו�, ובאה תמר ומצאת�, וטוענת על 

ו) (בראשית, ל''ח, כ'' יהודה) הכיר יהודה למקו� ואמר אמיתת הדבר, ואמר
(כי מל" במשפט יעמיד אר , שמאחר  צדקה ממני, ועשאו הקב''ה נשיא

    .מלהודות על האמת, ראוי להיות מל") ,שאי� מעביר אותו אהבת עצמו
  

אמת  שד� די� כיו� ,כה להיות מל" הואהטע� שיהודה ז � ביאור הדבר
עביר אהבת ו שהרק ע''י גבורתשו בגבורה, תלוי מלכות לתמר, ומטע� זה

  . כה את תמרי, וזדי� אמתד�  על האמת, והודה ,עצמו
  

''שד� די�  , כיו�כה להיות מל" הואזיהודה א� עיקר הטע� ש יש להעיר
י� לעול�, א''כ למה זה תלוי יד –כה להיות מל" ומדה כנגד מדה ז ,אמת''

ד� בלי נסיו� של תמר, אע''פ שהוא כבר דדוקא בדי� של תמר, שמשמע 
רק ע''י אותה די�.  ,זכה למלכות, לא כול� היו אמת הרבה דיני�, ובודאי

 זה לא דיב, וכול� היו אמת, הרבה דיני�ד� שאע''פ שיהודה כבר  וי''ל
אמת, דהיינו שלא נשתנה העצמיות של  די� ד�דיי� ש –לקבל הש� תואר 

 י�זה שד� די� אמת לא נחשב כ''כ לדבר גדול, שהרבה אנשי� יכולד ,האיש
די� אמת, אבל הדי�  ד� ,ואי� לו נגיעות ,לעשות כ�, שבודאי מי שיודע לדו�

 לדו�נגיעותו  לסלק לו גיעות, והי' נסיו� גדולהי' לו נששל תמר הי' חלוק, 
 –כראוי, הוא מקבל הש� תואר  ורק מי שיכול לעמוד בנסיו� ולדו�כראוי, 

ולכ� כיו� אד� חדש, כונעשה  ,נשתנה מציאותושדהיינו אמת,  י�� דדש דיי�
בל ש� תואר יקנגיעותו, וד� די� אמת בתמר, הוא סלק עמד בנסיו� ושיהודה 

  � לעול�. ידי �וזכה להיות מל" ד� די� אמת, דיי� ש –חדש 
  

לאמיתו אפילו שעה כל דיי� שד� אמת ולפ''ז יש לפרש הגמ' בשבת (י') 
 צ''עמעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שות� להקב''ה במעשה בראשית.  ,אחת
שבא לאפוקי די�  י'המהר''ל (גור ארי') פ''אמת לאמיתו''.  כפולה לשו�

רק באומד ומחשבה של , דהיינו שהדבר אינו תולה באמת, נאישודא דדי
קול הדעת, כגו� שפליגי תרי יהדיי�, ואי� זה לאמיתו, וכ� א� ד� די� של ש

חד אזלא, והדיי� פסק כ", אי� זה אי או תרי אמוראי, וסוגיא דעלמא כתנ
תו, דהא לא ידע שהאמת הוא כ", רק סוגיא דעלמא כ" הוא, יפסק די� לאמ

וזה לא נקרא דיי� שד� די� אמת לאמיתו, שזה לא הוי רק כאשר פסק די� 
 �  ש זה אמת וברור.  וופיר –אמת וברור. ומסיי

  
ד� די� אמת, לא נחשב שות� להקב''ה במעשה שאע''פ ש עוד ולדברינו י''ל

שיש לו נגיעות,  דהיינו שד� על די� ''תוילאמ אמת''די�  בראשית, רק א� ד�
" אאס(ער דאר�  דברה כדי לבוא לאמיתת תווסלק נגיעלו תגברצרי" להו

שות�  נחשבעד כדי כ" ש, הוא מתעלהאז  מע� צו� אמת)וקצו  ע�מוטש
כמו''כ מי  ,, דהיינו כמו שהקב''ה הוא דיי� לעול�להקב''ה במעשה בראשית

� ,יהודה שעי''ז שד� די� אמת בתמרבכמו  ,שד� ד� אמת נעשה דיי� לעול
�אמר למשה לבקש שיתרו  כל המעלותמוב� ולפ''ז  .נעשה דיי� לעול

אנשי� שרק אנשי אמת, שונאי בצע, יראי אלקי�, אנשי חיל,  �דייני� ב
 ועיי� ברמב''� שכתבכדי לדו� כראוי.  ,ת�ולהתגבר ולסלק נגיע י�יכול כאלו
�אפילו אמר שש ,ממו� כ''כ הוא שונאש –שונאי בצע  –המדרש תנחומא  בש

  מזה!  י דונו כהוג�, ואי� ל" גבורה גדולהאנאחד שור� גדישי 
  

חור ואל הזקני� אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכ�, והנה אהר� וב) 
משה שבודאי מה שעמכ�, מי בעל דברי� יגש אלה� (כ''ד, י''ד) צ''ע 

 את הע�, עד אשר ישוב אליה�לשפוט הוא כדי  ביקש את הזקני� לישב
א''כ , והנה ציר� ג''כ אהר� וחור אל הזקני� לשפוט עמה� בדי�, וכפרש''י

''מי בעל דברי� יגש אליה�'' צ''ל ''מי בעל דברי� יגש אליכ�'' ולמה אומר 
דהיינו אל אהר� וחור, א''כ ישיבת� של הזקני� הוא למותר, ולמה ישבו 

לא קאי על כל די� '' מי בעל דברי�''שאמר  מה דזה הרמב''� תי'לבטלה. 
על הדברי� הקשי�, וכמ''ש במשה (שמות, י''ח, כ''ו) את ודברי�, אלא 

 מ� שמשה הי' בהר, הזקני�הדבר הקשה יקריבו� אל משה, דהיינו כל ז
, שפטו את הע� רק אהר� וחור במקומו, וזה שאמר ''אליה�'' דמשמע שפטו

ובמעמד אחד  ,לפני כול� יצוה לבואבאמת הוא רק דר" מעלה וכבוד, כי 
יהי', וכמו שאמר ''עמכ�'', והנה צוה שישבו הזקני� ואהר� וחור מושב ב''ד 

   כמשה על שרי האלפי� והמאות עד שובו. 
  

מעשה זה הי' אחר עצת יתרו, שיתרו בא קוד� מת� תורה,  – ביתר ביאור
''מי בעל עשרות, וע''כ זה שאמר ו ,שי�חמ ,מאות ,י�פוכבר היו שרי אל

 �, קשי�הדברי� יגש אליה�'' לא קאי על כל די� ודברי�, אלא על הדברי
  משה.  שפטו במקומו של והזקני� חורושאהר� 

  
זקני� מבעלי התוס' (פרשת בהעלות") שמחלק דעת העפ''י דברי  וי''ל עוד

 � איתמר במדרש רבי תנחומא שלפי �בי� אלדד ומידד להשבעי� זקני
א) זכו להיות יתרי� על הזקני� בה' דברי�.  ,מיעטו עצמ� שאלדד ומידד

הזקני� לא ניבאו עד למחר, אבל אלו מתנבאי� מה שעתיד להיות לסו� מ' 
הזקני� לא נתפרשו שמות�, ג) וה� נכנסו.  ,הזקני� לא נכנסו לאר ב) שנה. 

ה) וה� לא פסקו.  ,הזקני� נפסקה מה� נבואת�ד) ואלו נתפרשו שמות�. 
נראה  .עכ''ד הזקני� נבואת� היתה משל משה, והללו היתה משל הקב''ה

 מעלה וכבוד, וזהודר"  הוא ,של אלדד ומידד שנתפרשו שמות� דזה מזה
, אבל רק אהר� וחור נתפרשו הע� ושפט ונה כא�, שאע''פ שהזקני�הכו

  מכול�.   לי�וכיו� שהיו גד ,שמות�
  
זקני�, השבעי� מהיו שג� אהר� וחור  – מב''�חולק על הר אב� עזראה

 �תחת משה עד שובו, וכבר פירשתי שיתרו לא בא רק בשנה  שפטוושניה
מעשה זה הי' קוד� עצת יתרו, שיתרו בא אחר מת�  – ביאור ביתרהשנית. 
) שיתרו בא וכ� צ''ל לפרש''י (שמות, י''ח, י''ג .(עיי� בזבחי� קט''ז)תורה 

האי" פרש''י  ולפ''ז צ''ע קוד� מת� תורה, אבל עצתו הי' אחר מת� תורה.
הלא לרבות אהר� וחור ושבעי� זקני�,  –לעיל (שמות, י''ח, י''ח) ג� אתה 

חור נהרג ביו� שעשו ישראל את העגל, ועצת יתרו הי' אחר זה כדפרש''י 
 .�ואולי י''ל  .ר שלא ידע יתרו עדיי� מהריגת חורדאפש הגור ארי' תי'ש

אחד ממנהיגי ו ,בנה של מרי� בודאי זה שנהרג חור, שהי', שבדר� חידוש
דבר כדי בא למ העלימו זה מיתרו, שהואלכ� חילול הש� גדול,  ישראל, הי'

דבר בזוי כזה, אולי יתרחק  שמעילהתקרב לישראל ולהתגייר, וחשבו כש
 .�ואולי מטע� זה לא נאמר מפורש בתורה שחור נהרג, אלא מרומז מה
 ,הלרמז שלא נעשה פירס� מז לצחק כדפרש''י ש� (שמות, ל''ב, ו')במלת 

  . ונתרחק מה� כדי שלא ישמע יתרו
  

וג� כל הע� הזה על (שמות, י''ח, כ''ג)  דברי יתרו מה שפרש''י ולפ''ז י''ל
 �אהר� נדב ואביהוא ושבעי� זקני� הנלוי� עתה עמ"  –מקומו יבא בשלו

למה לא הזכיר חור, כמו שהזכיר בתחלת דבריו.  שלכאורה צ''עעכ''ד. 
שעתה יתרו הזכיר האנשי� שהיו עומדי� ביחד ע� משה  ולדברינו י''ל

  עגל.  ו בחטאנהרג כשכבר מד ש�, ששלא ע הזכיר חור לא כשדיבר עמו, ולכ�
  

דזה שנאמר ''מי בעל דברי� יגש אליה�'' הכוונה כפשוטו, שרק  ''לולפ''ז י
שאיתא בסנהדרי� (ג') ששני� שדנו  אבל צ''עת הע�. אהר� וחור שפטו א

דזה שנאמר ''אהר� וחור'' אי� דו''ז הפני� יפות זצ''ל תי'  דיניה� אינ� די�.
הכוונה ששניה� שפטו ביחד, שהוי''ו של ''וחור'' הוא ו' המחלקת, שהכוונה 

  הוא או אהר� או חור, שכ" הוא הדי� שיחיד מומחה ד� אפילו ביחיד.  

  

  
  פרשת 
משפטי�
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

עד קבלת התורה לא הי' כ''כ דיני תורות ביניה�, שעדיי� ש להזכירוכדאי 
לא נודע לה� משפטי התורה, דיני השומרי�, והנזיקי�, והודאות, והלואות, 
ולא הגיע לה� רק הדי� של המוציא מחבירו עליו הראי', שהוא נלמד ממה 

 ויהי' � יגש אליה� כמבואר בב''ק (מ''ו)מי בעל דברי –שאמר משה רבינו 
הדבר בחזקת בעליו עד שיפרש לה� דיני התורה מסיני, וכשירד משה 

  הרבה דיני תורות ביניה�. ואז נתעוררוהודיע לה� המשפטי� של התורה, 
      

להזקני� ''שבו לנו בזה עד אשר נשוב'' לא קאי  משה מה שאמר ולפ''ז צ''ל
 רק אהר� וחור שפטו אתדהיינו שה� שופטי� את הע�, שעל ישיבת הדי�, 

�לה� שלא יהרסו לעלות  שאמר, אלא הכוונה הוא במקומו של משה הע
  , עד שובו אליה�. אצל ההר אליה�, אפילו על מקו� יהושע

  
ועל דעתי הי' יהושע מכלל  � הרמב''� כתב (כ''ד, י''ג)ויק� משה ויהושע ג) 

 �שבעי� הזקני�, כי אי� בישראל שבעי� זקני� ראויי� לקירבה אל האלקי
 הי' מלוה את רבו עד הגבול.יהושע  ,ממנו, וכאשר פירש משה מה�יותר 

משה  ת אתוללו וכל, שהטע� שהשבעי� זקני� לא יואולי י''ל בדר� חידוש
בשעת מת�  יניה� מ� השכינהשזנו עחטאו בזה ו� שאל ההר כמו יהושע, כי

  . סתכליהושע לא ה אבלכפרש''י ש�,  תורה
  

מהמדרש (שמו''ר, פרק מ''ד) זכור לאברה�, למה  ,יש להביא ראי' לזה
אמר הקב''ה למשה אני מבקש  ,הזכיר כא� משה ג' אבות, אמר רב אבי�

�ואיני  ,מיד" כש� שבקשתי מסדו� עשרה, העמד לי מה� עשרה צדיקי
 ,מכלה אות�, אמר רבו� העול� אני מעמיד ל", הרי אני, ואהר�, אלעזר

אמר לו האלקי� הרי ז', והיכ� הג', לא הי' ואיתמר, פינחס, ויהושע, וכלב, 
יודע מה לעשות, אמר לו משה רבו� העול� חיי� ה� המתי�, אמר לו ה�, 

�ר לאברה� ליצחק ולישראל, הרי עשרה, לכ" וזכ ,אמר א� חיי� ה� המתי
נדב ואביהוא ושבעי�  נמנו ג''כ למה לאיש להעיר  .עכ''ד הזכיר ג' אבות
שזנו עיניה� מ� השכינה, לא חטאו בזה כיו� ש הע  יוס� תי'מזקני ישראל. 

, שאע''פ שיהושע הי' מהשבעי� זקני� הרי מבואר כדברינו הנ''ל. נחשבו
בחטא  בנ''י מכלי'ציל 'ל, הוא נחשב בי� הצדיקי� שהוכדברי הרמב''� הנ'

  , ולא זנו עיניו מהשכינה. מד בנסיו�עכיו� ש ,העגל
  

ויק� משה  , על הפסוק הנ''לישעי' שור זצ''לוכעי� זה כתב זקני הרה''ק ר' 
 י'תו. עכ''ד בו שלא יהושע כא�'י לא ידעתי מה טיפרש' –ויהושע משרתו 

דלשו� ''ויק�'' הוא לשו� קימה, דבעת גדולת משה נתגדל ג''כ משרתו, וזכה 
עי''ז ש, וזהו כדברינו הנ''ללהכניס� לאר . ואח''כ  ,להנהיג העדה הקדושה

ה להתגדל וללוות רבו חו  בנסיו�, ולא זנו עיניו מהשכינה, זכמד יהושע עד
     . תחתיו ישראל מנהיגבסו� להיות ר, והלמחנה ל

  
, לא שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכ� �דזה שמשה אמר להזקני�  וי''ל עוד

שלא ימותו דהיינו �, כדי לברכ אמר לה� כ� קאי על ישיבת הדי�, אלא
צו נסתכלו והצי –'ד, י') ויראו את אלקי ישראל מחמת חטא�, וכפרש''י (כ'

ינו בו לנו בזה עד אשר נשוב אליכ�, דהיונתחייבו מיתה, לכ� אמר לה� ש
 (איוב, כ''ב, כ''ח) � דברו, וכמ''שיקיחיי�, ובודאי הקב''ה ישנשאר ב

לא מתו בחטא העגל, אלא נשרפו ש ,ותגזור אומר ויק� ל", וכ" הי'
�לא  � זקני�,יעהי' מהשב חוראע''פ שש ''לולפ''ז י. במתאונני� כפרש''י ש

כמבואר  נהרג במעשה העגלנה, ולכ� לא קיבל ברכה, ויכו מהשזנו עיני
 ,זכה להיות מנהיג העדה שלא זנו עיניו מהשכינה, ואולי מטע� זה ,במדרש

   כשמשה הי' בהר.  
  

 הי' רקואז שאע''פ שמעשה זה הי' קוד� עצת יתרו, , ואולי י''ל בדר� חידוש
לשפוט  זקני�ה ר, הי' מצוההאחד משה רבינו, אבל כשעלה משה לה שופט

�וזהו  ,אהר� וחורל יביאוקשה כל דבר הש � ג� הי' מצוה לה�, ואת הע
כוונת הפסוק ''והנה אהר� וחור עמכ� מי בעל דברי� יגש אליה�'' דהיינו 

לאהר� אות�  אובי, ישאינ� יכולי� לשפוט קשי�ברי� די� ודלה� א� הי' ש
הי' יותר משופט י, נמצא שאפילו קוד� עצת יתרו הי' כבר מושג כזה, שוחור

פט וחור, ורק כשמשה עצמו ש ,אהר�ושבעי� זקני�, דהיינו אחד בישראל, 
�  . ולא אחר שופטה הוא הי' ,את הע

 
המהרי''ל והנה אהר� וחור עמכ�, מי בעל דברי� יגש אלה� (כ''ד, י''ד)  )ד

זה שנאמר ''והנה אהר� וחור עמכ� וגו' יגש אליה�'' לא י' דיסקי� זצ''ל פ
התורה, דהיינו מה שנהגו בנ''י כל ימי  סיפורימאמרה משה, אלא שזהו 

שבת משה בהר, שכל מי שיש לו די� ודברי� הי' בא לפני אהר� וחור, וסיפר 
זה שעי''כ באו אל אהר� לעשות העגל, וחור היכ� הי' אלא שנהרג, ויהושע 

  .משהלי והמתי� באותה מעשה, שהי' אצל הר סינ לא הי' כלל
  

השבעי� זקני� לה� שכל זמ� שהוא בהר,  צוהאע''פ שמשה  – ביתר ביאור
 ,�היו מהשבעי� בנ''י הלכו לדו� רק לפני אהר� וחור (וג� ה� ישפטו את הע

שאילו הי' , חידוש גדול רבינו אמר ועוד עזרא הנ''ל).זקני�, וכדברי האב� 
 ולפ''ז י''ליהושע ש�, היו יראי� ממנו כ''כ, שלא היו עושי� את העגל. 

שבו לנו בזה עד אשר נשוב ''דזה שמשה אמר להזקני�  ,בדר� חידוש
�ל ענות�, דומחמת ג רבינו טועני� למשה שהזקני� היו הכוונה הוא ''אליכ

למשפט, ולכ� ביקש באו לה� יוג� הע� לא אינ� ראויי� לשפוט את הע�, ש
במחנה,  עמה� שאריושע שהי' יותר חשוב מכול� וכדברינו הנ''ל שג� יה

אמר משה  על טענה זולמשפט, ולו  ואיב ל לשפוט את הע�, וה�וכי אזו
 ,חלק מהב''ד היו כיו� שה�שאהר� וחור עמכ�, דהיינו  ,ולה� אל תדאג

  למשפט.� להאו יב הע� בודאי
    

 שה השבעי� זקני�, שמשה עדברי דו''ז הפני� יפות זצ''לעפ''י  וי''ל עוד
נה אהר� וחור בכח לכו� ולהזמי� את לסנהדרי גדולה לשפוט את הע�, ומי

ש� משפט בחוא בש� מומחה שבדייני�, כמ''ש הע� לדי�, שהזמנת הדי� ה
  (סי' י''א, ס''ב, בהגה''ה). 

   
עפ''י , ליות זצ''לועל מרגולעוועפ''י דברי הגאו� ר' , באופ� אחרוי''ל 

הילקוט ראובני (כי תשא) ששני� מהערב רב השליכו באש הש� שהעלה בו 
משה הארו� של יוס�, שהי' כתוב בו עלי שור, והוסיפו בזה כח הטומאה 

ישראל, וכמו הצל�  אלהי" אלה � ונעשה שור, והעגל עצמו הי' אומר
בית ר בבקעת דורא, שנת� בו הש� המפורש שנטל מצאשהקי� נבוכדנ

א''א, עד שנשקו דניאל וסלקו דש הקדשי�, והי' הצל� אומר והמקדש, מק
שזהו  ולפ''ז י''למפיו, ונשאר צלמו של נ''נ ככלב אל� לא יוכל לנבוח. 

שירצה  –והנה אהר� וחור עמכ�, מי בעל דברי�  –הנבואה שאמר משה 
 לעשות מעשה העגל שידבר דברי עמל נוכח דברי השי''ת, יגש אליה�, דהיינו

  כ� (הזקני�).    לאהר� וחור, ולא אצל
  

בעלי  ,עגלה, שפסוק זה רומז לעושי עפ''י דברי החת� סופר זצ''ל וי''ל עוד
�כל  ונגשו לאהר� וחור, וחור מת, ואהר� עשה לה� העגל, ע''כ נרמז ,דברי

'ריוש (שהוא ד'בל, ב'צרי, מ –'ליה� א'גש י'ברי� ד'על ב'י מ � הגליות בר''ת
'דו�, ואע''פ שגלות מצרי� א'ו�, ימדי) כי הוא הי' מל" מדי ונקראו על שמו, 

 �כבר עבר, מ''מ ריקד ביניה� עדיי� אנשי מצרי� ערב רב, ומעשי מצרי
  שהורגלו בה.

   
.  

  
ראה האי� יהודי אחד הל� בדר�, ורח''ל היה אסו� וקאר  ,אבי זצ''ל גר בוויליאמסבורג אחר חתונתו, בשבת אחת בדרכו לבית הכנסת � פא א ירורפ
 לא יעשה בעדו באותה שעה לא יחיה, חברת הצלה, ואבי הבי� שא� שני� (שנת תשכ''ג) עדיי� לא הי' באות� פל עליו, וכבר נאבד ממנו הרבה ד�.נ

חי. לאחר הרבה שני� כדי לעכב עוד ד� מלצאת, וב''ה מחמת השתדלותו  ,וקשרו על מכת האד� הנפגע ,מיד קרע אבי חתיכת בגד מהחלוק שלו
מעשה הפעל אבי זצ''ל והשיג בעד ''חברת הצלה באיסט סייד'' נדבה גדולה, ומחמת זה נתכבד להיות אורח הכבוד אצל�. בדרשתו סיפר לה� 

  מ''מ משו� מעשה זה מחשיב את עצמו להיות נמנה עמה�.   ,שאע''פ שאינו ממש חבר מחברה ההיא הזה, וסיי�
  

אמר לה�  י יהי' ממלא מקומו על כסא הרבנות,מ ,באו לפניו ראשי הקהלה ושאלו לו ,כשהרב של פראג הי' חולה מסוכ� ונטה למות �ורפא ירפא 
והחליטו דמי שיכול להסביר כוונת  ,יו סגר את עיניו ומת. ראשי הקהלה לא הבינו כוונתו''ודילמא רבי מאיר היא'' ומיד קוד� שפירש את דבר

אמר לה� כוונת הרב זצ''ל הוא עפ''י  ,שהי' אז הרב בעיר יאמפלא בשאלת� ,הוא נבחר להיות הרב החדש. כשבאו לפני הנודע ביהודה ,הרב זצ''ל
אבל  ,שסובר ''דחיישינ� למיעוטא'' וכוונתו שאת� סבורי� שאני הול� למות ,לכה כר''מאבל דילמא ה ,הגמ' בגיטי� (כ''ח) שרוב גוססי� למיתה
. וכ� הי' ,מיד החליטו שהנודע ביהודה יהי' הרב החדש ,כששמעו דבריו , ולא צרי� לדאוג על רב חדש,אפשר שאחי' ואשב עוד על כסא הרבנות

  (פו� אונזער אלטער אוצר)
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