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  מבוא ביוגרפי

  175חתימת פירוש רש"י לתורה שבכ"י פרמה דה רוסי   .א

להים , קדש קדשים , הרב הגדול רבינו שלמה זכר צדיק לברכה , בן הקדוש ר' יצחק הצרפתי זצ"ל , שנת -נלקח ארון הא
  .נה היה כשנתבקש בישיבה של מעלהבכ"ט בתמוז ביום חמישי , ובן ס"ה ש )1105( תתס"ה

  ִקיר ַהֶּפֶלא ֲאֶׁשר ְּבֶוְרַמְיָזה / שאול טשרניחובסקי  .ב

  ִּכי ְּכֵרָסּה ֵּבין ִׁשֶּניָה. \ –ִעְבִרָּיה, ַרְגָלּה ְּכמֹו ַּבַּסד  \ַאט ִּבְׁשַפל ָהְרחֹוב הֹוֶלֶכת
  ַהֻּדָּכס עֹוֵבר ְּברֹאׁשֹו. \ ַהְּגדּוד ַהָּבא ָלְרחֹוב ַהָּצר, \ּוִפְתֹאם ָנָטה, ִּפְתֹאם ָסר
ְוִהיא עֹוד ֶרַגע \ ִּבְמבּוָכה ִהיא:  ֵאי ַתִּציב ָיד, \ָהִאָּׁשה ִנְרְּתָעה ֶאל ַהַּצד,

  ִנְרָמֶסת.
  ַעל ִאָּׁשה ְיהּוִדָּיה! \ַאל ֲחֹמל –ַהְּגדּוד ִהֵּנהּו \ ָׁשְוא ִּתְתַיֵּפַח, ִּתָּׂשא קֹול...
  ֵאין ֶרַוח ְוַהָּצָלה!\ ִּגיר, –ֵעץ, ְוַהֹּכֶתל  –ָהָאָדם  \ִנְלָחָצה ִהיא ֵבין ִקיר ָוִקיר,
  ַהּקֹוַבע ְוַהּסֹוֵחָרה. \ ים ַּבְרֶזל ַצח:ַעל ַהָּפָרִׁש \ ִמֹּכֶבד ַּבְרֶזל ָּכל סּוס ַׁשח,

  ַהַּבְרֶזל ַּבְרֶזל ָיַען. \ַּבְרֶזל, ַלֲהִמית-ְוַהֵּלב ֶלב \ַהֲחִנית, –ִּביֵדיֶהם ַּבְרֶזל 
  ַוָּתבֹוא ּבֹו ָהִאָּׁשה.\ ַוַּיְחֹמל ִקיר ְוִנְבַקע ִחיׁש,\ ַוְיִהי ִּכי ָקָׁשה ֵלב ָהִאיׁש,

  ַהָּבא ָׁשם ִויַמְׁשֶׁשּנּו. \ַהִּקיר עֹוד ָּבּה, ְוַהִּנְקָרה בֹו. \יר ַהּנֹוי!הֹוי ִעיר ֶוְרַמְיָזה, עִ 
  ֶּפֶלא.-ֲהַרת ַאָּגדֹות \ַהֶּפֶלא ְּבִעיר ַהּנֹוי,-הּוא ִקיר \–ַהִּקיר עֹוֶדּנּו, ִנְקָרה בֹו 

 שו"ת רש"י סימן יד  .ג

בהן, כי קדמני בהן בדברים אשר שאילותיו הגיעו לידי ורגז לבי 
לא הגיתי בהן לפני מלמדי, כי חסר לחם ועדי לבוש ורחיים 

בצוואר. שמשתי לפניהם וימי כלו אצלם, ומאשר שבתי פה לא 
מאחת  ץעמדה לי שעה להקביל פניהם [מאבל] לחש וקשה, חו

 זה לי עשרים וחמשה שנה.

 שו"ת רש"י סימן נט  .ד

ז"ל לחתנו רבי' מאיר אבי  [וזאת השיב רבנו שלמה בר' יצחק
הרבנים ז"ל, אשר היה בגרמאיזה בעת פלוגת הריאה]. אני 

שלמה אהובך מודיעך כי לא חזרתי בי ולא אחזור בי, ולא 
ואמנם אני נתלה באילן גדול רבי'  ...נתישבו לי דברי רבותי

יעקב בר' יקר. ואף כי לא שמעתי מפיו דבר זה, מ"מ לבי 
  .וסברתי והבנתי מפיו יצאו

 סידור רש"י קעד  .ה

וכבר נחלקו גדולי הדור על מוספי ראש השנה, כגון ר' יצחק 
הלוי יש שמזקיקין לפרש מקראות של כל מוספי היום במפני 

חטאינו כאמור, ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה' וגו', ובחדש 
ויש שהן מוחין לומר ובראשי  ...השביעי באחד לחדש וגו'

חורבא, וליהוו מדמי  ק מיניהיכם בראש השנה דילמא נפיחדש
ולה שתא ומשוויי ליה להאי ראש חדש כשאר ראשי חדשים דכ

   ...ני כדרך כל השנהלמנות את המועדות מיום ש
. והי לך תשובתו: אשר הזקיקני ..ונשתלחו הדברים לרבינו

לתת לב על סדר מקראות מוספי יום הזכרון, אשר הנהיג רבינו 
חדשיכם, ולאחר פטירתו חלוקין לפני פטירתו להזכיר ובראשי 

ולא שמענו את דברי  ...על דבריו, להחזיר הדבר ליושנו
   .החולקין

ולא להכריע באתי, כי איני כדאי ליעשות סעד לדברי הארי שן 
סלע וגבעות עולם, אך מעבור על משלחתו אשר הזקיקנו 
להודיעו מה קבלתי מרבינו יעקב זצ"ל באותה שמועה אני 

לפניו לא שמעתי מפי קדוש באותה שמועה כששמשתי  :משיבו
ואני לא שאלתי, כי לא ראיתי נוהגין ... בסדר המקראות כלום

במקומינו בשום יום טוב הזכרת מקראות של מוספין, לפי שאין 
שגורין בפה חוץ ממוספי שבת וראש חדש שהן תדורין ושגורין 

. ומשבאתי משם ושמעתי מפי צדיק ר' מאיר בר יצחק ..בפה
ן, הנהגתי אני במקומי. ועתה שמעתי שהנהיג רבינו שמסדר

יצחק הלוי להזכיר את מוסף ראש חדש במקראותיו, ורואה אני 

את דבריו, ולא כחולק על רבינו יעקב שלא הנהיג כן, כי ידעתי 
[מידתו] בחר לו בגדולה מכולם, והנהיג עצמו כאסקופה 

הנדרסת, ושם עצמו שירי שיריים, ולא מלאו לבו לעטרת 
ראויה לו, לחדש דבר בדורו, ואם רבינו יצחק הלוי שם דברים ה

על לבו, ופיזר בשעת המכנסין אומר אני מקום הניחו לו אבותיו 
[להתגדר בו], ועל שניהם אני קורא, ועמך כלם צדיקים, ואת 
אשר עם לבבי אני משיב, כי דבריו נכוחים למבין, ואם באנו 

  .לפרוש מהם כפורש מן החיים

 סשו"ת רש"י   .ו

יבושר שלום שר הבירה עמוד הימני נר ישראל רבינו יצחק 
  הלוי. 

על אודות הטלה שנשחט כראוי ולא בדקו, והוציא בני מיעיו 
והתיר המתיר. ובא מעשה לפני ר' מאיר ואסר. ואיני חלוק על 

ישיבתו, אך תורה היא וללמוד אני צריך כי הוריתי להיתר. 
בשגגת תלמיד עולה וחלילה להצדיק האוסרין ולהחזיק עצמי 

ואם  ...ממורי ברזדון, או כאוכל טריפה בספק, עד יבא אלי ד
להחמיר על המקום באת, שהם כנענים טבחים ועמי הארץ 

ומקילין [בה], הרי אתה בית דין הגדול. אמנם ישען רבינו 
דבריו על ההלכה ולא לאסור לנו ספקות אחרות הנולדות 

רתו חלה על כולנו ויתן בריאה, אם לא ראייה נכונה היא. וגזי
לב למה שקבלנו ממנו. וחלילה למורינו לעשות סניגרון לדבריו, 

  בבא לפניו דברי אמת ע"כ.

 פתיחה למאירי אבות  .ז

וראש לכל החיבורים שנתחברו דרך פירוש הם פי' רש"י ז"ל 
ואם רבו הלוחמים עליו כלי זיינו עליו ותשובתו מתוך דבריו 

נכרת רק ליחידים כי במלה אחת כולם נכונים למבין אין מעלתו 
  יכלול לפעמים תירוצים של חבילי קושיות

 רשב"ם בראשית לז,ב  .ח

וגם רבנו שלמה אבי אמי מאיר עיני גולה שפירש תורה נביאים 
וכתובים נתן לב לפרש פשוטו של מקרא, ואף אני שמואל ב"ר 
מאיר חתנו זצ"ל נתווכחתי עמו ולפניו והודה לי שאילו היה לו 

צריך לעשות פרושים אחרים לפי הפשטות  פנאי היה
 המתחדשים בכל יום.

 


