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 שו"ת רש"י ק  .א

מעשה בבחור אחד שנשא אשה ועשו לו חופתו בבית רבינו שיחיה, וכל צרכי חופתו התקינו בבית אחר הסמוך לו, ושכחו ולא 
  ...הבית ויבטל אותו אצל ר' ערבו מערב שבת: ושאלו את ר', אמר יבוא אותו בעל

 ספר האורה דין גט  .ב

מעשה בתלמוד אחד שנפטר בבית רבי והיתה לו ארוסה, וביקש את פני רבי לקבל לה גט, שלא תיזקק ליבום, ולא רצה רבי 
  לקבל לה גט מפני שלא עשאתו ארוסתו שליח לקבלו

 10תיאור רבי נתן הבבלי לישיבות בבל, המאה ה  .ג

ונה גורסין לפניו, ושאר השורות שומעין ושותקין. וכשמגיעין למקום הצריך להם לדבר, ידברו בו בינם הוא יושב, והשורה הראש
לבין עצמם, וראש ישיבה שומע אותם ומבין את דבריהם ואחר כך קורא והם שותקין, ויודעין שכבר הבין מחלוקתם... וכשישלים 

ואחד בביתו, ומפרש בכלל דבריו הדבר שנחלקו בו התלמידים.  קריאתו דורש וגורס באותה מסכתא שגרסו בימי החורף כל אחד
ועתים שהוא שואל מהם פירוש הלכות... והם מדברים כל אחד ואחד כפי חכמתו, והוא מרחיב להם דבריו בפתרון כל הלכה 

שאר והלכה עד שיתברר להם הכל, וכשמתברר להם הכל יפה, עומד אחד מדרא קמא ודורשה ברבים... ואז מדקדקין בה 
 התלמידים וחוקרין אותה ומבארין אותה באו היטב, וכך היו עושין כל ימות החודש.

 רשב"ם בראשית לז,ב  .ד

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

  בכל יום.

 בראשית מט, כב  .ה

  ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור 
נשאו נהרות בבן פורת יוסף בן פורת עלי עין. דרך הפסוק להתחיל דברו ואינו גומרה ואח"כ גומר כמו : פירוש ר' חיים פלטיאל

קולם, וכמו ימינך יי נאדרי בכח ימינך יי תרעץ אויב, וכן כי הנה אויביך [יי כי הנה אויביך] יאבדו יתפרדו, כל זה מיסוד רבי' 
  ורא אותם פסוקי שמואל.שמואל, כשהיה רש"י זקינו מגיע לאותם פסוקים היה ק

 שו"ת רש"י קנג  .ו

דקתי ומצאתי כתוב: כשמטהרין את קות שלו בספב ,אל משמעתו סרתי :על טהרת כלים א [שלמה] בר יצחקמשמו של רבנ
ים, כגון קערות וכפות ושאר כלים, אינו צריך שיהי' לכה

כה דיבר אלי רבינו מ"כ  .הכלי שעל האור מטוהר קודם לכן
על הספר בדיו, אני יעקב בר שמשון פיו ואני כתבתי ב

ופעמים רבות ראיתי רבינו עושה כן. ואני עשיתי כן  '.המד
לפניו פעמים רבות. והנני כותב לך טעמו של דבר ששמעתי 

  מפי רבינו.

 יח-ירמיהו לו, יז  .ז

ְוֶאת ָּברּו ָׁשֲאלּו ֵלאֹמר ַהֶּגד ָנא ָלנּו ֵאי ָּכַתְבָּת ֶאת ָּכל 
ה ִמִּפיו:  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָּברּו ִמִּפיו ִיְקָרא ֵאַלי ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ 

 ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֲאִני ֹּכֵתב ַעל ַהֵּסֶפר ַּבְּדיֹו:

 דברים ב, ה  .ח

ַאל ִּתְתָּגרּו ָבם ִּכי לֹא ֶאֵּתן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַר ַּכף ָרֶגל ִּכי 
  ֵׂשִעיר: ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ַהר

אפילו מדרך כף רגל, כלומר  -עד מדרך כף רגל : ירש"
אפילו דריסת הרגל איני מרשה לכם לעבור בארצם שלא 

תוספת רבנו צוה להגיה. כך כתב : 1[כת"י לייפציג  ברשות.
  רבינו שמעיה]


