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  ?י לתענית"רשהא� יש פירוש 
  

  )אמרי בינה סימ� ה(
 חיות "מהר
  

אשר  י"א� פירש, להרבה חכמי ישראל אשר נסתפקו ראיתי

א לנו באמת מ� אבי התעודה ב, נמצא אצלנו על מסכת תענית
, או פירוש זה רק מיוחס אליו לבד, ל"י ז"הפרש� המפורס� רש

ו בבירור שאינ� שידענ, דברי הימי�, נזיר, נדרי�, י"כמו פרש
וכאשר , ומבואר בספרי גדולי ישראל, כמו שנודע לכל, י"מרש

וחקרתי בעי� בקורת על כל , למדתי מסכת תענית בעיו� רב
מצאתי ראיות נכונות וברורות אשר יתנו עדיה� , דבריו פה

כי אי� אפשרות כלל שיהיה פירוש זה מ� רבינו הגדול , ויצדקו
ס החדש בבית הדפוס "לש' וכבר בהערות שלי הנספ, י"רש

, נדפסו איזה הערות בזה, מ וויע�"המפואר שמיד עט בוש בע
אול� שמה באתי בקצרה ואמרתי לבא כא� בארוכה לברר 

י לתענית אינו "הדבר בראיות ישרות להחזיק הדבר כי פרש

י "י תענית לפירושי רש"הסתירות אשר מפרש מ� א: י"מרש

ואב אחד , ממקור אחדלמדי� אנו כי לא יצאו , לשאר מסכתות

על  נוס� ב... לא הוליד� ואציג הסתירות על סדר הגמרא

הסתירות מצאתי שינויי� וחילופי� בי� פירושו כא� לפירושיו 

ראיתי כי  עוד ג... ואבא ג� כ� על הסדר, על שאר מסכתות

' על מסכתא זאת מפירושי התוס' משוני� המה חידושי התוס
המה רק ' אינו דברי התוסכי בכל מקו� ר, על שארי מסכתות

ס הנוגעי� לסוגיא "מכל סוגיות הש, פלפולי� רחבי� ועמוקי�
ונושאי� ונותני� בארוכה ולפעמי� , זו אשר עומדי� שמה

רוב חידושי , ולא כ� במסכתא זו, מועטי� מבארי� הפשט
, והקורא ומדקדק היטב, הגמרא' לא באו רק לפרש פי' התוס

ו� פירוש או לשו� כלומר לש', ימצא כמעט בכל דבור התוס
ס ומזה ראיה ברורה כי לא היה נוכח עיני "לפרש הכוונה בש

למלאות ' והוצרכו בעלי התוס, שו� פירוש על מסכתא זו' התוס
במסכתא זו ' י שעשו ה� פירושי התוס"ע, המחסור בפינה זו

י "לא התעוררו על פרש' והתוס, י כא�"דומי� ממש לפרש
פירוש ' ס שמביאי� בתח"כל השכמו שמצינו דרכ� ב, מאומה

הקונטרס ואחר כ� מפלפלי� בדבריו פעמי� להצדיק� ופעמי� 
ולדוגמא אציג ל� איזהו מקומות אשר דומי� ממש , לדחות�

, י ואניח השאר לכל הקורא בעי� פקוחה"התוספות לפרש' פי

ראיתי כא� דפירושי  עוד ד ...אשר ימצא כ� כמעט בכל ד  וד 

, כ�' י לא פי"וג� כ� לא התעוררו דרש ,י"משוני� מפרש' תוס
י אי� התחלה "שונות ולפרש' ועוד דלפעמי� הקשו קושי

זו נוכח ' י על מס"ומזה מוכח דלא היה פרש, לקושית�

במה שדרכו להעתיק , י למסכתא זו"פרש משונה ה... עיניה�

ואחר כ� , עוד הפע� את כל לשו� הקרא אשר הובא בגמרא
אינו , שבתלמוד' שו לשאר מסכלא כ� בפירו, מפרש העני�

ידוע , כיו� שכבר נעתק הקרא בתלמוד, מצויי� רק תחלת הקרא

מדר�  ידענו ו... כי הכפלת הדברי� בלי טע� הוי א� למותר

כי דבריו נאמרו , י ה� במקרא קודש וה� בתלמוד"פירושו של רש
, וכל דבריו המה סולת נקיה, בדקדוק גדול בלי חסרו� ויתרו�

ובפרט מכנה , מאמר אשר שמע בש� אומרו וכ� מביא כל
ז רק לפעמי� "זו לא הל� עד' למס' ובפי, המדרשי� בשמ�

 ז... ולדוגמא אציג איזהו מה�, מצינו העני� נספח בלי סדר נכו�
ושבוש גירסאות , שונות אשר רבו כמו רבו בכל ד  גירסות

לא נמצאו בשאר מקומות , י הרבה פעמי� זו גמגו�"שאומר רש
וכ� חסרו� הסדר דמפרש בכל עת מאמר מאוחר , זו' כמו במס

במסכת הזאת הביאו ' התוס בעלי ח... קוד� למאמר מוקד�

לנו  נשאר ט... י הרבה עניני� ולא נמצאו אצלנו"בש� רש

להציג ראיות המתנגדות אשר יתנו עדיה� כי הפירוש אשר 
  ... י"ו הוא מרשנמצא אצלנ

אני מחליט כי באמת היה נמצא פירוש קצר על מסכת  לכ�

, פ איזהו קונטרסי� פרטי� ממנו"או עכ, י עצמו"תענית מרש
וזאת , רק על מאמרי� יחידי�, אול� לא על כל סדר המסכת

ואול� תלמיד אחד עשה ', היה מפורס� וידוע אצל הקדמו
ואותו , היו� אשר נספח אצלנו, פירוש הארו� אשר לפנינו

, י"התלמיד השתמש כבר בפירושיו ובקונטרסיו של רבינו רש
, העני� אשר מצינו בפירוש וזה, ושינה בה� וגרע והוסי  כחפצו

הרבה פעמי� לשו� אמר לי רבי או מפי , ממנו אשר אנו מדברי�
י הקצר "והיינו התלמיד ראה פירוש רש... מורי שוב אמר לי רבי
ולפני הקדמוני� היה רק , פ"ע בעוג� שמ, והשתמש בו הרבה

י אשר מובאי� "ושמה נמצאו דברי רש, פירוש הקצר
כי התלמיד הניח הרבה , בהתוספות משמו ולא נמצאו אצלנו

זה מפורס� בזמ� קדמו� כי לא היה ' ולא היה פי, כרצונו וסידר
ז "ועי, י"ס מיוחס לרש"ובזמ� האחרו� נתחבר לש, ס"נספח לש

  :זה השערה קרובה ואמתית לדעתיו, נתישבו כל הקושיות

  
  

  )חיי� מיכל �  1195אות ש ( אור החיי�
  

ועשה שלשה מהדורות בתלמוד והמהדורא שלישית היא זו שבידינו ודקדק מאוד 
ויש מקומות שפירושיו אשר אתנו ה� ... בלשונו שרמז כמה חדושי� בשינוי אות

קשו לו רצו� אהבה ריש תענית שעל כל הקושיות שנת' בס' ממהדורות קודמות וכנר
י על תענית "י כאשר הוא לפנינו מצא מנוח במהדורא אחרת מפירש"על פירש

  ...הנמצאת אתו
תענית אשר ' ורבו מאוד ההוספות והגליונות במסכתא אחת יותר מבאחרת כמו במס

תענית אינו ' מס' שפי... לח� שמי�' ! בס"רבו לרוב עד שגזר עליה גאו  יעקב יעב
כי הלא דברי� הללו , לא יתכנו... כוונתו ככתב  ולדעתי דבריו אלו א�, י"לרש

א ונקרא שמו עליה� והרי אלו "והריטב' ותוס... מטראני' מובאי� בדברי רבי ישעי
  ...טפי מינ ' הגדולי� היו קרוב לזמנו ובקיאי� במילי דידי

נזיר ' פירוש מס... ל"י ז"נדרי� אינו רש' נראה דהמפרש מס... פירוש מסכת נדרי�
ט ואיל$ אינו לו אלא לנכדו "פירוש בבא בתרא לא השלי� ומד� כ... ל"י ז"אינו מרש

מסכת מעילה ' פי... לא פירש... ב עד סו�"ט ע"מכות מ  ד� י' פירוש מס... �"הרשב
� אינו "י הנדפס אצל הרי"ודע דפירש... י אלא מאחד מאיזה תלמידיו"אינו משל רש

קראוהו המדפיסי� להשביח ... י עצמו אלא נסדר על ידי אחר ולא נודע מי"מרש
 ...י"מקח� פירש

 

  )לה, ש� הגדולי� ש(א "החיד
  

אחר זמ  ראיתי דמתו$ דברי רבינו 
א ורבינו בצלאל "ישעיה והריטב

בחידושיה� למסכת תענית נראה 
י שלפנינו במסכת "רש' בהדיא דפי

י ודאי אלא "תענית הוא פירש
  .ס"קות נפלו כמה טשמרוב העת

 


