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נוהגי לכתוב בגמרא בסו כל פרק הדר על ,פירוש חזור ב.
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ולפי שהתלמוד אינו מהודר רק אצל ישראל ,וכ ישראל
אינ מהודרי לפני הש יתבר רק בשביל התורה שבעל
פה ,שהוא הסימ המובהק המבדיל בי ישראל לעמי ...
על כ אנו נוהגי לומר בכל סיו מסכתא "הדר על
והדר על" .וג אי מי שנות דעתו על התורה שבעל פה
שלא תשתכח חס ושלו  ,רק אנו ,וזהו "דעת על" .וכ
התורה שבעל פה היא המגינה על ישראל ,ולכ נקראת
'גמרא' שהוא ראשי תיבות של 'גבריאל מיכאל רפאל
אוריאל' ,לומר כי העוסק בגמרא חונה מלא ה' סביב לו
להצילו ,מימינו מיכאל ,ומשמאלו גבריאל ,ומלפניו
אוריאל ,ומאחוריו רפאל ,ועל ראשו שכינת אל הבוחר
בדברי חכמי  .וזהו "דעת על" ,כלומר השגחת על.
והואיל וישראל והתורה שבעל פה ה שני תאמי צבייה,
ראוי ש"לא יתנשו זה מזה לא בעלמא הדי ולא בעלמא
דאתי" .ולהיות שתלמוד אינו חביב ומהודר כל כ רק אצל
בעלי התורה אבל לא אצל יושבי הקרנות ,על כ אנו
מודי "שש חלקינו מיושבי בית המדרש ולא ש חלקנו
מיושבי הקרנות".

על ידי שאנו עוסקי בתלמוד להבי ולהשיג
דבריה על ידי זה אנו מכבדי את דברי
התלמוד ונותני לדבריה יקר ופאר ,ולכ
אומרי בסיו "הדר על" מסכת פלונית ,על
ידי שעסקנו באותה מסכתא זכינו להדר
ולפאר בפאר והדר מסכתא זאת .ועל ידי
שאנו עוסקי בתלמוד שמלמד אותנו חכמה
ומוסר על ידי זה "הדר על" רואי כל עמי
האר" כי ש ה' נקרא עלינו" .דעת על"
מסכת פלונית ,כל דעתינו היה תמיד להבי
ולהשיג דברי המסכתא" .דעת על" הדעות
והמוסר הנמצא באותו מסכתא עשו רוש
בלבינו ,ובכל מעשי ידינו ...ולכ אנו דבוקי
בה' ובטוחי אנחנו ש"לא תתנשי מינ לא
בעלמא הדי ולא בעלמא דאתי" ,שעל ידי
התורה נזכה לחיי עול הבא .ולכ אנו
מתפללי שתהיה תורת ה' אומנותנו בעול
הזה שנזכה על ידה לחיי עול הבא.
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לוי ור' שמעו ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא .סליק ספרא .לוי
אמר :לייתו ל משלי ,ר' שמעו ברבי אמר :לייתו ל תילי...
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מדנקט לה בכי האי גוונא דסליק ספרא ,נראה דאשמעינ שבשעה שמסיימי
ספר אחד יש להתחיל ספר האחר כמו שאנו עושי בשמחת תורה.
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מתחילי אחר סיו התורה בשמחת תורה
'בראשית' ,שאי עומדי על הפרק ,וכ בסיו
התורה אי עומדי  ,כדי שלא לית פתחו פה
לשט לקטרג ,לומר שכבר סיימו התורה ,ומבטלי
ח"ו מהתורה  לכ מתחילי מיד ,וחוזרי לעסוק
בתורה ,לקרות מבראשית .ולזה ירמזו בני רב
פפא בעשרה שמות אלו ,נגד העשרה מאמרות
שבה נברא העול  ,בשביל התורה הנקראת
ראשית...
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ברוב מקומות מתחילי בזה היו ג פרשת בראשית ,להודיע
שחביבה תורה לנו כדבר חדש ולא כדיוטגמא ישנה שאי אד
סופנה ,אלא כחדשה שהכל רצי לקראתה.
(ìéðåìî éçøéä ïúð ø"á íäøáà 'ø) âéäðîä
ונהגו כל ישראל להתחיל היו בבראשית ...ולפי שהיו יו
שמחה אנו רוצי להשלי ולהתחיל להיות השכינה שורה עלינו,
כי אי השכינה שורה לא מתו עצבות ולא מתו עצלות אלא
מתו דברי שמחה...

