ב"ה ,אדר א' ]תרומה  -פקודי[ תשע"ו ,גליון נד

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו
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חדשות בהיכלי רש"י

שיר המעלות לשלמה
"‰·È˙Â ˙Â‡ ¯Â˙È ÌÂ˘ Â"Á ÔÈ‡„ ÚÂ„È ...Ï"Ê È"˘¯ ÂÈÈÚ ¯Â‡Ó Ï˘ ·‰Ê‰ ÂÂ˘Ï
·„·¯."ÁˆÁÂˆÓÂ Áˆ‰ ÂÂ˘Ï· ...˘Â„˜‰ È"˘¯ È
„·¯‰ÁÈ˙Ù· ,‡˘¯‡ÂÂ-¯ÈÓÊ‡˜Ó ‰„Â‰È ‰˘Ó È·¯Ï ,‰˘Ó È

כללים בפירוש רש"י
˜È"˘¯· ˙Â¯˙Ò Â ˙ÂÈÂÏ‚ ˙ÂÈ˘Â

"‡Ï‡ ‡È„‰· ‡È˘Â˜‰ ‰˘˜Ó Ï"Ê È"˘¯ ÔÈ‡˘ ,Ï"Ê È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ‰Ï·˜ Â„È· ˘È
‡ı¯Â˙È ˙¯‡Â·Ó‰ ‡È˘Â˜· Ï"Ê È"˘¯ ı¯˙È˘ ‰Ó·Â ,˙ÓÏÚ ˙¯Á‡ ‡È˘Â˜ ˘È ÔÎ Ì
‚."˙ÓÏÚ‰ ‡È˘Â˜‰ ÔÎ Ì
˜¯„Î ,Á Í˙ÂÏÚ‰· 'Ù ˘È¯ ‰‡¯Â ;È ,ÁÎ ‡ˆÈÂ 'Ù ˘È¯ ,(*Ì‡¯ È
*( ‰‡¯ ÂÈÏÚ - (Â"Ë˜˙ ‡"„‡· 'Ë - Ó"˙) Ò"˘‰ ÏÚ "˜ÁˆÈ ˙Â„ÏÂ˙" ÏÚ· ‡·¯'‚ ÈÓÎÁÓ „‡„Á ˜ÁˆÈ È·¯Ï
".‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚ ¯Â„Ó ,ËÎ ÔÂÈÏ‚ "È"˘¯„ ‡˙·È˙Ó

"."˙ÓÏÚ ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‡È˘Â˜ „ÂÚ ÂÏ ˘È˘ ÚÂ„È· ,‡È˘Â˜‰ È"˘¯ ˘¯ÙÓ ¯˘‡Î
·‚„È ,ÁÎ ‡ˆÈÂ 'Ù ,(*Ô¯‰‡ È
*( ‡˙·È˙Ó" ‰‡¯ ÂÈÏÚ - (Â"Î˜˙ ¯„‡· '„ -) Ò"˘‰ ÏÚ "Ô¯‰‡ ˙Á˘Ó" ÏÚ· ‡·¯'‚ ÈÓÎÁÓ ı¯Ù Ô¯‰‡ È·¯Ï
„¯˘".‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚ ¯Â„Ó ,Ï ÔÂÈÏ‚ "È

"˘Â¯ÈÙ· ˘‚¯‰‰ ¯ÈÎÊÓ È"˘¯˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·„ ...Â˙Ó„˜‰· ÂÚ„Â‰ ¯·Î
,[Ë¯ÈÙ ‡Ï˘ ‡È˘Â˜ ¯ÓÂÏÎ] ıÂÁ·Ó ¯Á‡ ˘‚¯‰ „ÂÚ ˘È˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ,[Â˙ÈÈ˘Â˜ Ë¯ÙÓ
˘."Â˘Â¯ÈÙ ‰·Â ÍÓÒ ÂÈÏÚ˘ ˘‚¯‰‰ ¯˜ÈÚ ÏÏÎ ¯ÈÎÊ‰Ï ÂÈ·¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÈ‡ È¯‰

]¯ÓÂÏÎ

¯ÙÒ‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÔÎÂ ;(Ê ,‡) ˙È˘‡¯· 'Ù ,„Â„Ï ÏÈÎ˘Ó

"Ô·ÂÓ ‡È˘Â˜‰Â ıÂ¯È˙‰ ·˙ÂÎ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Â¯„Ò ...˘Â„˜‰ È"˘¯· „ÂÓÈÏ‰ ¯„Ò
‰˘˜ ‰È‰˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ,‡È˘Â˜ Ï"Ê È"˘¯ ‡È·Ó˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ...ıÂ¯È˙‰Ó ‡ÏÈÓÓ
."‡È˘Â˜‰ ı¯Â˙Ó ‡È·Ó˘ ÂÊ ‡È˘Â˜ È„È ÏÚÂ ,˙¯Á‡ ‡È˘Â˜ Ï"Ê È"˘¯Ï
„ıÈÊ‡˜Ó „È‚Ó‰ ÂÈ·‡ Ì˘· ,˙¯ÁÓÓ È‰ÈÂ ‰"„ Â¯˙È 'Ù ,‰˘Ó ˙Ú

 ·È" ˘¯„ ‡˙·È˙Ó ÔÂÈÏ‚ ‰‡¯ , ¯·„·˘ ÔÂÈ‚‰‰Â ÏÏÎ‰ ¯Â‡È·· Â Î¯‡‰ ¯·Ú
‚ " ‡˘¯„Ó È·· ‰ÓÏ˘ ÁÏ˘ " ¯Â„Ó· ,ËÎÂ ÂÎ ˙Â ÂÈÏ

רש"י לחידודא
היכן מצינו מבקש

כמקבל? )בחומש ורש"י מאחת הפרשיות של החודש(.

פתרון החידה של גליון הקודם:
"מצא את המטמונים  -את שני העמודים )לא עמוד הענן ועמוד האש ,אלא(
עמוד אבן ועמוד שיש"? = בפרשת יתרו בפסוק "ויצילני מחרב פרעה" )יח ,ד(,
פירש רש"יÂ¯‡Âˆ ‰˘Ú ,‰˘Ó ˙‡ ‚Â¯‰Ï ˘˜È·Â È¯ˆÓ‰ ¯·„ ÏÚ Ì¯È·‡Â Ô˙„ ÂÏÈ‚˘Î :
 .˘È˘ Ï˘ „ÂÓÚÎובפסוק "לא תשא את שם ה"א לשוא" וגו' )כ ,ו( ,פירש רש"י‡ÓÎ :

„˙‡Â‰˘ Ô·‡ Ï˘ „ÂÓÚ ÏÚ ,ÚÂ„È‰ ˙‡ ˙Â˘Ï Ú·˘ ,‡Â˘ ˙ÚÂ·˘ Â‰Ê È‡ [‡ ,ËÎ ˙ÂÚÂ·˘] ¯ÓÈ
˘.'ÂÎÂ ·‰Ê Ï

ביאורים והערות בפירושי רש"י לתורה
סדרת חוברות ,הכוללת הערות וביאורים מעניינים ,בפירושי רש"י לתורה ,מאת
ר' יעקב אהרונסון הי"ו .הסדרה החלה להופיע בחודש תשרי תשע"ה ,ומאז ראו אור
כבר שלוש חוברות ,כשהרביעית בדרך .המחבר הינו תלמיד חכם רחב אופקים ,ובוגר
ישיבה אוניברסיטי בניו יורק .בהתאם לאופיו של המחבר ,עוסקות החוברות בניתוח
פירושי רש"י מהיבטים הלכתיים ומדעיים כאחד.
כשרונו הבלשני של המחבר מתגלה בקטעים רבים .לדוגמה ,תוך כדי דיון בדברי
רש"י )פרשת בראשית( "אינו דומה טעם דג העולה באספמיא ."...הוא מעיר כבדרך אגב:
'לרא"ם ספרד זוהתה כאספמיא בתרגום הנביא ,וכן נקראת ארצם עד היום בלשונם,
בשיבוש מה ]=איספניול[' )חוברת א( .במאמר אחר ,הוא מזכיר כי 'איים' נקראים בלשון
חז"ל "נסין שבים" )גיטין ח( .בהקשר לכך הוא מעיר ,כי 'אי' ביוונית הוא 'נסוס' ,ושם זה
שרד עד היום בשמותיהן של מדינות איים ,כמו 'אינדונסיה' 'פולינסיה' ו'מיקרונסיה'.
הגישה העדכנית בחוברות אלו מקבלת ביטוי מיוחד במאמר "שיבושי בן יהודה
הובנו כנכונים" בו מתריע המחבר ,כי בחומשים נפוצים ,מופיעים איורי בעלי החיים
)בפרשת שמיני( בצורה משובשת ,וזאת על פי תרגומיו של בן יהודה ,שאינם תואמים את
תרגומי הלע"ז של רש"י .הוא מסיים' :ויש לעורר את המלמדים כי רובם אינם
מתמצאים בצרפתית והולכים שולל אחרי שפת הרחוב'.
מעבר לבלשנות ,משתמש המחבר בידיעותיו במדעים נוספים .באחד
המאמרים  ,בוחן המחבר את פירושו של רש "י לאור חידושי האקולוגיה
והגאוגרפיה  ,והוא מסיק  ' :תורף הדברים  ,שעל פי המדע  ,רש "י ראה ברוח קודשו
את האמת בדברי חז"ל) '...חוברת א(.
לעיתים קרובות ,נוטה המחבר לבחון את דברי רש"י במבט רחב ,תוך השוואת
פירושיו של רש"י במקומות שונים .כזה הוא המאמר "ספר התורה של רש"י" המוכיח,
כי לרש"י הייתה מסורת שונה במקצת בכתיבת ספר התורה .המחבר אף מציע פתרון
הלכתי לכשרותם של ספרי התורה שלנו השונים ממסורתו של רש"י.
דרך לימודו ,קובע המחבר כללים שונים ,להבנת גישתו של רש"י לתורה .אחד
מהם הוא הכלל כי "דרכו של רש"י לפרש את המקראות בדרך הטבע" .בכך הוא
מסביר את העובדה שרש"י אינו מזכיר את "תולעת השמיר" בפירושו למעשה החושן
והאפוד .וכן מדוע ממאן רש"י בפירושו של רמב"ן במעשה המעיל ,שהפעמונים
טמונים היו בתוך הרימונים עצמם .משום שלפירושו לא היה קולן של הפעמונים נשמע
אלא בדרך נס )חוברת ג(.
המחבר מקדיש התייחסות רבה גם לפן ההלכתי בפירושו של רש"י לתורה.
לדוגמה  ,ההערה בדברי רש "י פרשת כי תבוא ) כו ,יב( על " כי תכלה לעשר ...קבע
זמן הביעור והווידוי בערב הפסח" .שפירושו סותר לכאורה למשנה במעשר שני )
ה ,י( " :במנחה ביום טוב האחרון היו מתוודין" והיינו ביום טוב אחרון של פסח,
כמבואר שם )ה ,ו( .
עדיין לא נגענו בהיבטים החינוכיים ,הבולטים בחוברות אלו .המחבר מציג את
תפקידו של רש"י לא רק כפרשן ,אלא כמורה ומחנך .אך כבר טבעו חז"ל את הכלל
של "לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה" .סקרנו אפוא את
סדרת החוברות 'על קצה המזלג' בלבד ,וקצר המצע מלהשתרע ולהרחיב יותר
במסגרת זו .הננו מברכים את המחבר כי ימשיך להפיץ מעיינותיו חוצה ,מתוך בריאות
והרחבת הדעת ,ורבים ייהנו לאורו .לקבלת החוברת בקבצי מחשב:
yaakov342@gmail.com

כתובות להזמנות ,הערות והארות ,תרומות והנצחות:
בארה"ק :טרומפלדור  36פרדס כץ  ת.ד  1868 .טלפקס  03-5790515 :דוא"לpardes-katz@neto.bezeqint.net :
בארה"ב  1315 Lincoln Pl. Brooklyn NY 11213 :טלפון  917-449-1919 :דוא"לmesivtausa@gmail.com :

שיעור ברש"י

"למוד פרשיותך עם הציבור שמו"ת ופירוש רש"י ז"ל ותדקדק בו כאשר תוכל"

)ארחות חיים לרא"ש(

 מחלוקות חכמי ישראל בעשיית שמן המשחה לשיטתם 

)˘ÓÁ ¯Â¯„ ¯Ó ,˘‡¯ ÌÈÓ˘· ÍÏ Á˜ ‰˙‡Â (äë-âë ,ì àùú 'ô
ÌÈ˘ÓÁ Ì˘Â· ‰ ˜Â ,ÌÈ˙‡ÓÂ ÌÈ˘ÓÁ Â˙ÈˆÁÓ Ì˘Â· ÔÂÓ È˜Â ,˙Â‡Ó
˙È˘ÚÂ .ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓ˘Â ˘„Â˜‰ Ï˜˘· ˙Â‡Ó ˘ÓÁ ‰„È˜Â .ÌÈ˙‡ÓÂ
‡˙Á˘Ó ÔÓ˘ ,Á˜Â¯ ‰˘ÚÓ ˙Á˜¯Ó Á˜Â¯ ,˘„Â˜ ˙Á˘Ó ÔÓ˘ Â˙Â
˜ .‰È‰È ˘„Âפירש רש"יÈ·¯ :Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ Â· Â˜ÏÁÂ .ÔÈ‚ÂÏ ·"È ,"ÔÈ‰" :
˙‡ ÍÂÒÏ ‡Ï‰Â :‰„Â‰È È·¯ ÂÏ ¯Ó‡ .ÔÈ¯˜ÈÚ‰ ˙‡ Â˜Ï˘ Â· ,¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó
ÛÈˆ‰ ÍÎ ¯Á‡Â ,ÔÓ˘‰ ˙‡ ÂÚÏ·È ‡Ï˘ ÌÈÓ· ÌÂ‡¯˘ ,‡Ï‡ ;˜ÙÈÒ ÂÈ‡ ÔÈ¯˜ÈÚ‰
.ÔÈ¯˜ÈÚ‰ ÏÚÓ ÔÓ˘Ï ÂÁÙ˜Â ,ÁÈ¯‰ ËÏ˜˘ „Ú ÔÓ˘‰ Ì‰ÈÏÚ
כשלומדים דברי רש"י לפום ריהטא ,נראה שמסקנתו היא כשיטת
רבי יהודה ,ששרו את עיקרי הבשמים במים כדי שלא יבלעו השמן,
ואז הניחו את השמן עליהם וקיבל מריחם; כי לפי שיטת רבי מאיר,
ששלקו את העיקרים בתוך השמן ובישלום ביחד ,יהיה קשה )כקושיית
רבי יהודה( :הרי שמן במדה מועטת זו )י"ב לוגין( בוודאי נבלע בתוך
ריבוי הבשמים! אך אם הופרכה דעתו של רבי מאיר לשם מה בכלל
הביא דעתו .ובפרט שרש"י מקדים ואומר " -ונחלקו בו חכמי
ישראל" ,ובזה מדגיש הוא ,שיש כאן מחלוקת שקולה בין שני
חכמים ,ולא שהוכרעה המסקנה כאחד מהם .וצריך ביאור ,איך באמת
אפשר לומר שהמחלוקת שקולה היא ,בשעה שדברי רבי מאיר קשים
הם )לכאורה( ודוקא דברי רבי יהודה מסתברים בטעמם?
נחלקו אי שמן המשחה נעשה בדרך נס 
והנה ,בגמרא )הוריות יא ,ב; כריתות ה ,א( יש המשך לשקליא וטריא
שמביא רש"י ,וכתשובה לשאלה" :והלא לסוך את העיקרים אינו
סופק"? מתרצת השיטה הראשונה )שיטת רבי מאיר(" :וכי נס אחד
נעשה בשמן המשחה?! והלא תחילתו שנים עשר לוגין ,וממנו היה
נמשח משכן וכליו ,אהרן ובניו ,כל שבעת ימי המילואים וכולו קיים
לעתיד לבוא" .והיינו ,שבשמן המשחה נעשו נסים רבים ,ובכללם הנס
שהשמן נשאר בקיומו ולא נבלע בתוך עיקרי הבשמים .ולפי זה
המחלוקת בין רבי מאיר ובין רבי יהודה היא  -האם שמן המשחה
נעשה בדרך נס או בדרך הטבע.
אבל מזה שרש"י בפירושו על התורה לא העתיק המשך זה מתוך
דברי הגמרא ,ולא הזכיר כלל  -ואפילו ברמז  -שלפי רבי מאיר היתה
העשיה של שמן המשחה בדרך נס ,מובן שבדרך הפשט )"פשוטו של
מקרא"( אין צורך לפרש את שיטת רבי מאיר בדרך נס ,ושפיר אפשר
ליישבה גם בדרך הטבע .וכן מובן גם מהדגשת רש"י "ונחלקו בו
חכמי ישראל" :אם המחלוקת היתה רק האם שמן המשחה נעשה
בדרך נס או בדרך הטבע ,היה רש"י אומר "ונחלקו בו רבותינו"
וכיוצא בזה )כלשון הרגיל בכגון דא(; ומזה שנקט שהמחלוקת היא בין
"חכמי ישראל" ,משמע ,שהמחלוקת היא )לא רק כיצד נעשה בפועל שמן
המשחה ,ומאי דהוה הוה ,אלא( בענין של חכמה וסברא.
ביאור הענין :בכמה ענינים יש מקום לחקירה ,האם להעדיף את
השלימות בהווה – או שיותר חשובה השלימות בעתיד .כלומר :האם
האדם צריך לעשות את פעולתו עכשיו באופן הכי מדוייק ומהודר ,גם
אם זה יגרום בעתיד לאיזה חסרון  -או שעליו לדאוג בעיקר
שהתוצאה המאוחרת תהיה בשלימות ,גם אם לצורך זה הוא צריך
לוותר על הידור בפעולתו הנוכחית*( .ובחקירה זו נחלקו בעניננו :כי
הנה ,כשנתבונן בציווי על עשיית שמן המשחה ,יש בו שני חלקים:
חלק אחד מדבר על הפעולה בהווה ,בשעת מעשה " -ועשית אותו ...
רוקח מרקחת מעשה רוקח" ,שהפירוש "מרקחת" הוא )כלשון רש"י(
*( כעין דוגמא לדבר  -השקליא וטריא בפוסקים בענין מי שרוצה להתענות
ב"צום גדליה" ,ויש לו חשש שעל ידי זה ייחלש ויקשה עליו להתענות ביום הכפורים:
יש סברא לומר שהוא צריך לעשות את שלו עכשיו ולהתענות ,ואין לו לדאוג מפני יום
הכיפורים שבעתיד; ויש סברא לומר שכיון וצום יום כיפור יש בו חומרא יתירה ,עליו
לוותר על "צום גדליה" הקל ובלבד שיהיה בטוח בתענית העתידה של יום הכפורים.

"דבר המעורב בחבירו"; וחלק שני מדבר על התוצאה הסופית,
שתבוא בעתיד " -שמן משחת קודש יהיה".
ובכן :רבי יהודה תפס לעיקר את החלק השני ,שצריך שיהיה
מציאות של "שמן משחת קודש" .וכיון ש"שמן" פירושו )בכל מקום(
מציאות של נוזל ממש ,משקה העומד בפני עצמו  -לכן סובר רבי
יהודה שאי אפשר לומר ששלקו את השמן זית ביחד עם עיקרי
הבשמים ,שהרי אז היה השמן נבלע בתוך העיקרים ואי אפשר לקרוא
לתערובת זו בשם "שמן"  -משקה הנוזל.
אמנם רבי מאיר תפס לעיקר את החלק הראשון ,שצריך לעשות
את השמן באופן של "מרקחת" שתוכנה הוא עירוב ובלילה של שני
דברים .ולכן סובר רבי מאיר ,שכדי שתערובת זו של הבשמים והשמן
זית תהיה בשלימות ,שלקו אותם ביחד ,באופן שהתערבו לגמרי זה
בזה; וכיון ששלקו היטב את הבשמים עם השמן ,הם נימוחו ונעשה
כעין משקה ָשׁ ֵמן ,שאפשר להשתמש בו ליציקה והזייה .ואף שסוף
סוף אין זו מציאות נוזלית של "שמן" ממש  -הרי העיקר הוא )לפי רבי
מאיר( שהתערובת תהיה באופן של "מרקחת" בשלימות ,תערובת
שלימה הנעשית על ידי שליקה ביחד ,גם אם על ידי זה נחסר
בהתוצאה של "שמן  ..יהיה".
אך רבי יהודה סובר שהעיקר הוא התוצאה " -שמן משחת קודש
יהיה" ,שתהיה מציאות נוזלית של "שמן" ממש ,ולכן לדעתו לא
עירבו לגמרי את הבשמים והשמן ,אלא רק "העבירו" את השמן מעל
הבשמים; ואף ש"העברה" זו אינה מתאימה בשלימות עם הציווי
בדבר עשיית "מרקחת"  -תערובת  -הרי לדעת רבי יהודה העיקר הוא
התוצאה הסופית ,גם אם לצורך זה צריך לוותר על שלימות בפעולת
העשייה עכשיו.
נחלקו במחלוקת הכללית לגבי ההכרעה בין ההווה לעתיד
ומעתה יובן היטב זה שהקדים רש"י "נחלקו בו חכמי ישראל" ,כי
אכן מחלוקת זו שקולה היא ויש מקום לכאן ולכאן :מרישא דקרא
משמע יותר כשיטת רבי מאיר ,וכאמור ש"מרקחת מעשה רוקח"
)המורה על גדר תערובת( באופן שלם הוא דוקא כאשר שולקים את
הבשמים בשמן עד שנעשים גוש אחד )משקה עבה(; ואילו מסיפא דקרא
"שמן משחת קודש יהיה" משמע יותר שהוא שמן בפני עצמו )בלי
תערובת של עיקרי הבשמים( ,ואתי כדעת רבי יהודה שרק שראום בשמן
ואחר כך "קפחו לשמן מעל העיקרין" )ויש בשמן רק ריח העיקרין(.
ויסוד פלוגתתם הוא בסברא :לרבי מאיר ,עשיית השמן  -בהווה -
היא המכרעת ,דמאחר שנאמר שעשיית השמן היא באופן של
"מעשה רוקח" )גדר תערובת( ,חייבים לעשות מרקחת באופן מושלם,
אף שעל ידי זה חסר בהתוצאה " -שמן יהיה" )כי אין כאן שמן בפני
עצמו(; ואילו לרבי יהודה התוצאה  -בעתיד  -היא המכריעה ,שיהיה
שם "שמן" בשלימות ,אף שאופן עשיית השמן )"מעשה רוקח"( אינו
כל כך בשלימות ,וכנ"ל בארוכה .ולהוסיף ,שמצינו בפירוש רש"י
לפ' משפטים )כב ,יד( מחלוקת נוספת של רבי מאיר ורבי יהודה -
לענין שוכר ,וגם שם מקדים רש"י כהקדמתו כאן " -נחלקו בו חכמי
ישראל"; וכד דייקת בהמחלוקת שם יש לומר שגם שם נחלקו באותו
יסוד ואזלי לשיטתייהו  -לדעת רבי מאיר מודגשת הפעולה בהווה,
ואילו לדעת רבי יהודה מודגשת הדאגה להעתיד .ואכמ"ל.
ולכן מזכיר רש"י את שמות בעלי המאמר )שלא כרגיל( ,לרמז
שהולכים לשיטתם הכללית בכמה מקומות .ומהאי טעמא בחר רש"י
את הגירסא שתלמוד הירושלמי )שקלים פ"ו ה"א; סוטה פ"ח ה"ג( שרבי
מאיר אומר "בו שלקו את העקרין" ורבי יהודה אומר "שראום
במים ,"..על פני שבתלמוד בבלי )בב' מקומות הנ"ל( שרבי יהודה אומר
"שולקים בו את העקרים" ,ורבי יוסי אומר "שורין את העקרים
במים."...
ואתם תלוקטו; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות חלק טז; שם שלמה

שלח שלמה לבי מדרשא
)פ' משפטים כא ,ו( "ורצע אדניו את אזנו במרצע".
פירש רש"י' :הימנית' ,או אינו אלא של
שמאל? תלמוד לומר :אוזן אוזן לגזרה שווה ,נאמר
כאן "ורצע אדוניו את אזנו" ,ונאמר במצורע ]ויקרא יד,
יד[" :תנוך אוזן המטהר הימנית" ,מה להלן הימנית,
אף כאן הימנית .ומה ראה אוזן להירצע מכל שאר
אברים שבגוף? אמר רבי יוחנן בן זכאי :אוזן זאת
ששמעה על הר סיני לא תגנוב ,והלך וגנב ,תרצע .ואם
מוכר עצמו ,אוזן ששמעה על הר סיני ]ויקרא כה ,נה[:
"כי לי בני ישראל עבדים" ,והלך וקנה אדון לעצמו,
תרצע .רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר,
מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר
הקב"ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי
על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי" :כי לי בני
ישראל עבדים" ,עבדי הם ולא עבדים לעבדים ,והלך
זה וקנה אדון לעצמו ,ירצע בפניהם.

פרד"ס היה לשלמה

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
יש להבין מדוע רש"י בד"ה שלו לא הסתפק
במילים "את אזנו" ,או אפילו "אזנו" ,לבד ,ומה לו
כאן ב"רצע אדוניו" וב"במרצע"? ועוד צריך להבין,
מה ענין דרשת רבי שמעון לכאן? הרי רבי שמעון לא
דיבר על אוזן ,אלא על דלת ומזוזה .ואם כן היה
לרש"י להביא דבריו לעיל בד"ה" :אל הדלת או אל
המזוזה" .ועוד ,שבד"ה הנ"ל אומר רש"י  -כדעת
המכילתא כאן והגמרא בקידושין )כב ,ב(  -שאין
רוצעים אלא רק בדלת ,ולא במזוזה .וכל מה שנכתבה
מזוזה כדי לומר  -מה היא מעומד אף דלת מעומד.
ואם כן ,בדרשת רבי שמעון משמע לכאורה שגם
מזוזה עדה ועל כן רוצעים בה ,ולא היא ,כאמור .ועוד
צריך עיון ,מה שכתב "כמין חומר" ,רק על דברי רבי
שמעון ,ובגמרא שם נאמר "כמין חומר" גם על רבי
יוחנן בן זכאי ,תחילה.
עוד צריך עיון ,ששם בגמרא בדברי רבי שמעון
כתוב כך..." :ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ,ולא
....

עבדים לעבדים ,והוצאתים מעבדות לחרות,
והלך זה "...וכו' .ומדוע השמיט רש"י בפירושו כאן
את המילים" :והוצאתים מעבדות לחרות"? אמנם יש
לשאול על דרשת רבי שמעון מדוע באמת הוסיף את
המילים "והוצאתים מעבדות לחרות" ,מילים שלא
מופיעות בדרשת רבי יוחנן בן זכאי לפניו ,ולכאורה
אין הן נצרכות ,שהרי דרשתו היא שדלת ומזוזה שהיו
עדים כשפסחתי על בתי ישראל ואמרתי וכו' ,הם
ישמשו עדים בעת הרציעה וכו'?
בכ"ר ,משה אפיר ,רמת גן ]בעל "בן המו"ר"[

תשובת המערכת :מאחר והשאלה הגיע בסגירת
הגליון וירט הדרך לנגדנו ,ומה גם קצר המצע
מלהשתרע ,אך מכל מקום פטור בלא כלום אי אפשר,
ונציין ל"לקוטי שיחות" )חלק יא( שמבאר דיבור זה
באריכות ,ומתייחס לחלק השאלות ובתוספת מרובה.
תמצית ביאורו הובא בספר "ביאורים לפירוש
רש"י".

"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים" )של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין"

)שם הגדולים(

) .ÍÊ .‰Âˆ˙ ‰˙‡Â (ë ,æë äåöú 'ôפירש רש"י ÌÈ¯Ó˘ ÈÏ· :כו' .העתיק בד"ה גם תיבת "ואתה תצוה" ,אף שבפשטות אינו מפרש כי אם תיבת "זך",
אלא לרמז שגם "ואתה תצוה" צריך להיות בלי שמרים ,דהיינו ללא פניות] .וראה "לקוטי שיחות" )חלק יא( שמבאר הד"ה על דרך הפשט[.

אבני אש

) .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ˙ÈÏÚ‰ ¯˘‡ ÍÓÚ ˙Á˘ ÈÎ „¯ ÍÏ ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯·„ÈÂ (æ ,áì àùú 'ôפירש רש"י˙Ï·˜˘ ·¯ ·¯Ú ,'ÍÓÚ' ‡Ï‡ ,¯Ó‡ ‡Ï 'ÌÚ‰ ˙Á˘' :
 .Â˙ÈÁ˘‰Â Â˙Á˘ Ì‰ ,‰ÈÎ˘· ÌÈ¯‚ Â˜·„È˘ ·ÂË ˙¯Ó‡Â ,È· ˙ÎÏÓ ‡ÏÂ ,Ì˙¯ÈÈ‚Â ÍÓˆÚÓאפשר טעם הדבר שלא הסכים עמו מתחילה ,משום שלא
נתגיירו אלא מחמת גדולתם של ישראל .ואם כן תליא בפלוגתא בגמרא )יבמות כד ,ב( בנתגייר לשם שולחן מלכים .רבי נחמיה אומר,
אחד גירי אריות וכו' אינן גרים .אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב ,הלכה כדברי האומר כולם גרים הם .וביסוד
פלוגתתם יש לומר דתליא אי אזלינן בתר מחשבה או מעשה ,דאי אזלינן בתר מחשבה בעינן גרות לשם שמים ,אבל אי אזלינן בתר
מעשה ,הרי בפועל התגייר ,ורעיא מהימנא סבר שמעשה הוא העיקר ,אבל רחמנא ליבא בעי ,לכן לא הסכים עמו] .ועיין שם שמבאר בדרך
כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע בעל "שפע חיים"
גג על גג איך על פי זה יצא העגל הזה[.
) .‰˘Ó Ï‰˜ÈÂ (à ,äì ìä÷éå 'ôפירש רש"י Â¯Â·È„ ÈÙ ÏÚ ÌÈÙÒ‡ Ô‰ ‡Ï‡ ÌÈ„È· ÌÈ˘‡ ÛÒÂ‡ ÂÈ‡˘ ÏÈÚÙ‰ ÔÂ˘Ï ‡Â‰Â :כו' .וקשה ,מה קא סלקא
דעתך שמשה רבינו היה הולך בעצמו כשוטר לאסוף אנשים בידים? אלא מלמדנו דרכי הנהגת עדה שלא ישתדל ולא יעשה תעמולה,
לאסוף אנשים מקשיבים ,גם על ידי אנשיו ושליחיו ,לאמר 'אספו לי חסידי כורתי בריתי' ,רק על פי דיבוריו בתורה ובעבודת השי"ת
חיים ושלום ,ל"מנחת אלעזר"
הם נאספים מאליהם.

) .‰˘Ó Ï‡ ÔÎ˘Ó‰ Â‡È·ÈÂ (âì ,èì éãå÷ô 'ôפירש רש"יÂÏ ¯Ó‡ ,Ì„‡ È„È ÏÚ Â˙Ó˜‰ ¯˘Ù‡ ÍÈ‡‰ ‰"·˜‰ ÈÙÏ ‰˘Ó ¯Ó‡ ,'ÂÎÂ ÂÓÈ˜‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡Ï˘ :
 .ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â‰ ,"ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰" ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ ,ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡Â‰Â ÂÓÈ˜ÓÎ ‰‡¯ ,ÍÈ„È ‰˙‡ ˜ÂÒÚולכאורה גם לכל ישראל היו להם לעסוק
בידיהם ושיהיה נזקף מאליו .אלא זהי בחינת משה שידע שאי אפשר הקמתו על ידי אדם ,והגם שעסק בידיו ידע שנזקף מאליו.
צמח מרדכי ,לרבי מרדכי מליסיץ ,מתוך ספר דרכי האמונה ,על הפסוק

י"ד רש"י

פותח יד ומצביע ומראה מקום למאות מפרשי רש"י הדנים בדבריו ,מוגשים להשג יד
לזכר ולע"נ ידיד "מתיבתא דרש"י" הגה"ח מו"ה י'שכר ד'וב )ב"ר אליהו( ענגלענדער זצ"ל

) .‰˘Ó Ì˙Â‡ Í¯·ÈÂ (âî ,èì éãå÷ô 'ôפירש רש"י¯Ó‡ :
ÌÚÂ È‰ÈÂ ,ÌÎÈ„È ‰˘ÚÓ· ‰ÈÎ˘ ‰¯˘˙˘ ÔÂˆ¯ È‰È Ì‰Ï
‰ÏÙ˙·˘ ÌÈ¯ÂÓÊÓ ‡"ÈÓ „Á‡ ‡Â‰Â ,'Â‚Â ÂÈÏÚ ÂÈ‰Ï‡ '‰
.‰˘ÓÏ
?‰ÈÏ ‰˘˜ ‰ÓÂ ¯Ó‡˜ ‰Ó
קיצור מזרחי; מנחת יהודה; שפתי חכמים; מלאכת
הקודש; אהל משה; גרש כרמל; דברי נגידים; דברי
אברהם; לקוטי שיחות )חלק יא(; ביאורים לפירוש
רש"י לעומקו של רש"י
ÏÚ "‰Ï·˙" Â‡ ÌÈ‰Î ˙Î¯· ‡ÓÏÈ„Â) ÍÎ ÌÎ¯È·˘ ÔÈÓ
·‚„?(‰ÓÂ„ÎÂ ‰Â‰Î È
באר מים חיים; דבק טוב; קיצור מזרחי; מנחת יהודה;
יד מלאכי; מלאכת הקודש; גרש כרמל; דברי אברהם;
לעומקו של רש"י; וראה ספר הגור
Ì"ÂÎËÚÈ ‰"‡Ï‡" ÌÎ¯È· ‡ÓÏÈ„Â ÌÎ¯È· ‰Ó ÈÏ ‰Ó
?"Ì"ÎÂ˙ÂÁÒ
אהל משה; לקוטי שיחות ,שם; ביאורים לפירוש רש"י
·?‰È¯Á‡ Â‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙Ó˜‰ ÈÙÏ ÌÎ¯È
דברי דוד לט"ז )פ' שמיני(; תפארת יוסף; משכיל לדוד
)פ' שמיני(; באר בשדה )פ' שמיני(; ובחרת בחיים
)פלאג'י(; לקוטי שיחות ,שם; ביאורי החומש )פ'
שמיני(; ביאורים לפירוש רש"י
?ÔÎ˘Ó‰ ˙Ó˜‰ ÈÙÏ ÌÎ¯·Ï ˘È ‰Ó
ספר הגור; דברי דוד לט"ז )פ' שמיני(; אהל משה

?ÍÎÏ ‰Î¯· Â‰Ï ‰ÓÂ "ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â" ÂÁË·Â‰ È¯‰
דברי נגידים
·¯?Á·˘ Â‡ ‰ÏÙ˙ Â‡ ‰Î
מירא דכיא; דברי נגידים; לקוטי שיחות ,שם; ביאורים
לפירוש רש"י; יוסף הלל
"?"ÂÈ„È ‰˘ÚÓ" Â‡ "ÌÎÈ„È ‰˘ÚÓ
מירא דכיא; ביאור סתומות לרש"י
'Ù·Â "ÌÚÂ È‰ÈÂ" ÍÎ ¯Á‡Â "ÔÂˆ¯ È‰È"· Á˙Ù Ô‡Î
˘?ÍÂÙ‰ ÈÈÓ
דברי דוד לט"ז )פ' שמיני(; מירא דכיא; דברי נגידים;
אומר ודברים ,לרח"מ ברונרוט )פ' שמיני  -ודלא שכפי
שצויין בפרדס יוסף מהדורא החדשה(; לקוטי שיחות,
שם; ביאורי החומש )פ' שמיני(; ביאורים לפירוש רש"י;
עינוי רש"י
'Ù· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ,'Â‚Â - "ÌÚÂ È‰ÈÂ" ¯Á‡Ï ÛÈÒÂÓ Ô‡Î
˘?ÈÈÓ
דברי דוד לט"ז )פ' שמיני(; לקוטי שיחות ,שם; ביאורים
לפירוש רש"י
‡ÏÏ "Â¯Ó‡" ˜¯ ÈÈÓ˘ 'Ù·Â "Ì‰Ï ¯Ó‡" Á˙Ù Ô‡Î
˙?'Ì‰Ï' ˙·È
לקוטי שיחות ,שם; ביאורים לפירוש רש"י
?ÂÏ Ì‰ Â‡ Ï‡¯˘ÈÏ "ÌÚÂ È‰ÈÂ" ¯Ó‡ ‰˘Ó
תורת כהנים )פ' שמיני(; ילקוט )כאן(; נחלת יעקב;
שפתי חכמים; משכיל לדוד )פ' שמיני(; זכור לאברהם
...

)ברלינר(; נמוקי רש"י )כאן ופ' שמיני(; לקוטי שיחות,
שם; תוספת רש"י )סג"ל(; ביאור סתומות לרש"י
·?ÂÈÈÚÏ ˜ÂÒÙ‰ ¯Â‡È
באר מים חיים; קיצור מזרחי; כלי יקר; באר בשדה;
אומר ודברים הנ"ל )כאן(; לקוטי שיחות ,שם; ביאורים
לפירוש רש"י; עיוני רש"י; לעומקו של רש"י
·¯˘"·˘ÂÈ" ¯Ó‡˘ ·˙Î (· ,ÂË ˙ÂÚÂ·˘) ‡¯Ó‚· È
·?"¯˙Ò
עיוני רש"י; וראה דברי דוד לט"ז )פ' שמיני(
¯ÂÓÊÓ ‰Ê˘ (ÈÈÓ˘ 'Ù· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó Ô‡Î) ÛÈÒÂ‰ ‰ÓÏ
·˙‰ÓÂ ,ÌÂ˜Ó ‰‡¯Ó ÔÈÈˆÏ ÂÎ¯„ ÔÈ‡ È¯‰Â) ‰˘ÓÏ ‰ÏÙ
?(‡"È Ì‰˘ ÈÏ
נחלת יעקב; דברי דוד לט"ז )פ' שמיני(; מירא דכיא;
באר בשדה; דברי נגידים; פרדס יוסף; לקוטי שיחות,
שם; ביאורים לפירוש רש"י
‡¯ÎÊ ÌÈ¯ÂÓÊÓ‰ '‡· È¯‰ ,Ì¯·ÈÁ ‰˘Ó˘ ¯˘Ù‡ ÍÈ
˘?Ï‡ÂÓ
נמוקי רש"י; יוסף הלל
?‰"„· "‰˘Ó" ˙·È˙ ˜È˙Ú‰ ÚÂ„Ó
רשפ"י א"ש )על פי מפרשים דלהלן(; וראה :מלאכת
הקודש; גרש כרמל; דברי נגידים; דברי אברהם
?Â˘Â¯ÈÙ ¯Â˜Ó
נמוקי רש"י; רש"י מהדורת אריאל; הערות רמ"י
קופרמן לנחלת יעקב

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
לרבי בנימין זאב וואלף היידענהיים מרעדלהיים )רוו"ה(
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)תקי"ז – תקצ"ב(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
דקדוקי
משפטיהגור *
מזרחי *" :ספר
אליהו
שמתארו* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו
אלמושנינו
המופלג",ד * ריב"
נימוקי הרי
על
הטעמים",
אלה חיבר
מלבד
המושלם"א* ,כפי
רמב"ן" *הרבני

הבנת המקרא ]נקרא גם :מודע לבינה[

רבי עקיבא איגר אבד"ק פוזנא

טעמי המקרא ]הערות לספר זה בשו"ת "פאת שדך",
לרש"ד מונק ,חלק ב סימן קנב[; "סדר ההגדה לליל
שמורים" ,עם פירושו; ועוד .ב"אוצר הספרים"
לבן יעקב מזכיר כמה חיבוריו בכתב יד" :טוב
טעם ודעת" ,כללי טעמי אמת ,עם הערות
והגהות וביאור על מיני מטבעות בתלמוד;
"ליקוטי בנימין" ,פשטים על התורה שקיבל
מרבותיו .כמו כן ערך וכתב הגהות והערות
ל"ספרים הרבה אין קץ".

)אגרות סופרים,

כתבי רעק"א סימן נ; מכתבי רעק"א ,ארץ ישראל
תשכ"ט ,סימן קע; אגרות רעק"א ,הוצאת מכון דעת

סופר ,סימן צח(; "החכם השלם" ,כפי שמתארו
ה"חתם סופר" )בתשובותיו חושן משפט ,סימן עט.
וכן מתואר בשו"ת "תשובה מאהבה" דלהלן( .נולד
בהיידענהיים תקי"ז לאביו רבי שמשון .כמנהג
ימים ההם כונה על שם מוצאו "היידענהיים".
נזכר רבות בספרים שונים בסימן רוו"ה ,ראשי
תיבות רבי וואלף היידענהיים.
קיבל תורה מפי רבי נח חיים צבי בערלין
אבד"ק אה"ו ]= אלטנא ,האמבורג ,וונדסבק[ בעל
"עצי אלמוגים" על אורח חיים; "עצי ארזים"
על אבן העזר; ו"מעיין החכמה" ,על תרי"ג
מצות .וכן קיבל מפי רבי יוסף שטיינהארט
אבד"ק פיורדא בעל "זכרון יוסף"; ומפי ממלא
מקומו רבי צבי הירש יאנוב אבד"ק פיורדא.
היה מבאי ביתו של רבי פינחס הארוויץ אבד"ק
פראנקפורט-דמיין בעל ה"הפלאה" וש"ס,
שמתארו בהסכמתו לפירושו על המחזור:
"התורני הרבני ,המדקדק היטב הדק".
ייסד בית דפוס באופינבאך ,ולאחר מכן
)בשנת תקנ"ח( ברעדלהיים ,שליד פראנקפורט-
דמיין )כהיום פרוור פפד"ד( ,בה נפטר ביום י"ז
באד"א תקצ"ב ,ושם מנו"כ .לימים נקרא
הרחוב שבו בית העלמין על שמו :רחוב וואלף
היידענהיים .התפרסם בסידורים ובמחזורים
שהדפיס בבית דפוסו בביאוריו ובדייקנותם.
וכך כותב עליו רבי אלעזר פלעקלס ,חבר בבית
דינו של ה"נודע ביהודה" ,בעל שו"ת "תשובה
מאהבה"" :הרבני החכם השלם מו"ה וואלף
היידנהיים נר"ו אשר איזן וחיקר ותיקן הרבה,

שלטי הגיבורים

זכה וזיכה את הרבים במחזורים אשר נדפסו על
ידי סיעת מרחמוהי) "...תשובה מאהבה ,חלק א
סימן א אות ז(.
ה"חתם סופר" )בתשובה הנ"ל( המליץ עליו:
"אלמלא הוא הפיוטים כבר נשתקעו" .כן
מזכירו ה"חתם סופר" זה כמה בחידושיו )ראה
"אישים בתשובות חתם סופר" ,אות קיד( .מסורת
עדות בעל פה מפי ה"חתם סופר" רווחת בין
צאצאיו שהוא ציוה לבניו להתפלל מתוך
סידורו המוגה של הרוו"ה )הקדמה לסידור עליות
אליהו( .כמו כן ישנה 'שמועה רחוקה'" :מפי
הזקן ר' ישראל יפה שהיה לפנים מדפיס
בקאפוסט ,ואחר כך נסע לארץ הקדושה ,ושב
משם בתור משולח ,שכאשר מסר לו רבי זלמן
]בעל התניא[ את סדר התפלה לדפוס ,צוה אותו
להגיהו מסדורו של החכם הנודע ר' וואלף
היידענהיים ...לפי שהוא מדייוק יפה" )הובא
בפרדס חב"ד ,גליון  7עמוד .(138

ספרו "הבנת המקרא" על פירוש רש"י
נדפס בחומש "תורת האלקים" ,עם
הביאורים "מפורש" ו"שום שכל" ועוד,
באופינבאך תקנ"ז ) מהדורא זו לא נדפס רק עד
אמצע פרשת מקץ( .ושוב נדפס כולו בחומשים
"מודע לבינה" ברעדלהיים תקע"ח-תקפ"א,
ובחומשים "דרך מסילה" בפיורדא תר"א.
לאחר מכן הופיע בווילנא תרמ"ח ,כספר
בפני עצמו ,תחת השם "מודע לבינה",
בצירוף עם הספר "הרכסים לבקעה" ביאורי
מילים וענינים בתורה מהמהר"ל שפירא.
מהדורה חדשה של "הבנת המקרא",
באותיות מאירות עינים ,הופיע בברוקלין
תשס"ח.
מן העניין להעתיק מה שכותב הרוו"ה
ב"הבנת המקרא"" :ואגב גררא למדנו כמה מן
הדקדוק אנו צריכים בפירושי רש"י להבינם על
בוריים ,ואף גם במדרשי קדמונינו המעתיקים,
שכולם על אדני המדע יצוקים ,וכזהב מזוקקים,
בכור הדקדוקים" )בראשית טז ,ד( .על מדרש
שהביא רש"י הוא כותב" :כי הדרש הזה הוא
מחובר עם פשוטו של מקרא ,ויחדיו יתאחדו
ולא יתפרדו" )שם בראשית כא ,יא(.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÍÊ (ë ,æë äåöú 'ôפירש רש"י ,'ÂÎÂ ÌÈ¯Ó˘ ÈÏ· :עס"ה ]= עד סוף הדיבור[ .יש מפרשים שדעת רש"י כי מילת 'זך' תואר ל'זית' ,שלא יהיו
בשמן שמרים מצד עירוב אחר בזיתים מן העלין וכיוצא בזה .וככה דעת הרב 'אבן עזרא' שהוא תואר לזית לא לשמן .והביא לראיה
בעבור שהקדים מילת 'זך' לפני 'כתית' ,ורצ"ל שאילו יהיה 'זך' תואר ל'שמן' היה לו ליכתב 'שמן כתית זך' ,שהרי 'כתית' תואר
ל'זית' ,והיה לו לחברו עם 'זית'.
אכן בפירוש רש"י בפרשת אמור )כד ,ב( מבואר בהדיא שדעתו כי 'זך' תואר ל'שמן' כי כן אמר :ג' שמנים יוצאים מן הזית ,הראשון
קרוי זך זכו' ,והוא מבואר במסכת מנחות )דף פו ,א( .וטענת הרב 'אבן עזרא' אינה טענה ,כי מן הכתובים נראה שמילת 'כתית' גם הוא
תואר ל'שמן' לא ל'זית' .והעד שמצינו כמה פעמים 'בלול בשמן כתית'] ...וראה לקוטי שיחות )חלק יא( שרש"י בפירושו בא לשלול פירוש
ה'אבן עזרא'[.

