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ֶכת ֶכת... ַהְדָרן ֲעָלְך ַמּסֶ ן ֲעָלְך ַמּסֶ ֲעּתָ ... ְוַהְדָרְך ֲעָלן ּדַ
ֶכת ךְ נָּ י מִ שֵ נְ ְת א נִ ן לָ לָ עֲ  ךְ ּתָ עֲ דַ וְ  ן נָ י מִּ שֵ נְ ְת א ִת לָ וְ ... ַמּסֶ
  .יתֵ אֲ א ִד מָ לְ עָ א בְּ לָ ין וְ דֵ א הָ מָ לְ עָ א בְּ לָ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ]קל�קכח' עמ, יומא טבא לרבנ�: ו�תמ[

כתות ' ביאור לכל מאמר זה מצינו בספר חרוזי מרגלית דהנה יש ג
אלו שלומדי� תורה תדיר וכל יו� ויו� לומדי� הד% . א: של בני אד�

ס כולו וא� יו� אחד יחסיר הד% "י זה את המסכת והש"עוגומרי� 
. ב. יעשה מאמ& להשלי� את אותו הד% וה� ראש במדרגה הראשונה

אנשי� הטרודי� הרבה בעסקי פרנסת� ולכ� לא יוכלו להחזיק 
, הקביעות אמנ� אי� מסירי� דעת� מ� התורה ורבו עצבות� על זה

ש בשבתות "חול וככל תיכ% כשמצאו זמ� פנוי א% בימות ה' והראי
ד להשתת% ע� בני החבורה ללמוד "ט ימהרו כצביי� לבוא לביהמ"ויו

אנשי� אשר כמעט . ג. תורה וניכרת ממעשיה� את חביבות� לתורה
ובכל זאת לא שיי� לומר שאי� לה� , לא ילמדו כלל ע� בני החבורה

כי הלא עינינו רואות כי , שייכות לתורה והתורה שכוחה מלב�
את התורה וכל ההוגי� בה וג� יתנו ביד נדיבה מכבדי� המה 

להחזקת התורה בכל מיני חיזוק ובאי� אל חג הסיו� לשמוח ע� כל 
הדר� על� : אנשי� אלו נאמרה תפילה זו' וכנגד ג. בני החבורה יחד

' שזה סוג האנשי� שלומדי� כל הזמ� את התורה ומחזרי� אחרי' וכו
היינו שהתורה תג� עליה� תמיד כלפי אנשי� אלו אומרי� והדר� על� 

זה כלפי האנשי� שדעת� על ' כ דעת� על� מסכת וכו"אח, תמיד
התורה אבל אי� ה� עסוקי� בה תמיד ולכ� נאמר ודעת� על� היינו 

ולאחר , שבאותה המידה שהיתה דעתנו על התורה תית� דעתה עלינו
שזה כלפי האנשי� מסוג השלישי ' מכ� אומר לא נתנשי מנ� וכו

תורה וכדומה שכלפיה� לא שיי� לבקש כמו כלפי שתומכי� ב
  .הראשוני� ומבקשי� שלפחות באותו הדרגה לא תתנשי מנ�

 

פ מה "ע.... בספר הדר יצחק ביאר
ליגמר ) א"שבת סג ע(דאמרינ� 

מר רב איניש והדר ליסבר וכדא
עומד ולומד ) א"א ע"במגלה כ(

יושב ושונה וא� כ� בתחילה יש 
ללמוד המסכת בתחילה בבקיאות 
וזהו הדר� על� ולאחר מכ� ללמוד 
בהבנת הדבר דעת� על� היינו 
לימוד מתו� הדעת שנית� דעתנו 

ז אפשר להסביר ג� "על התורה ולפ
את החלק השני ודעת� על� הינו 

י הלימוד בעיו� ג� נקבל "שע
מהתורה את הדעה הנקיה והטובה 

אחר שמתפללי� ... ללימוד התורה
על ההבנה מקוי� שלא לשכוח את 
תלמודו וזהו הפשט לא נתנשי 

  .מינ�

 

כל התפילה הזאת כפולה חציה מתייחס אל הלומד וחציה מתייחס אל 
ג "ח' כלל ח' ספר שני נר ג[על פי מה דמובא בספר מנורת המאור ... המסכת

חד במקו� יבחסיד אחד שהיה מתיה מעש: מהמדרש תנחומא ]ג"רס' ה ס"פ
עד , פעמי�ה והיה מהפ� בה ומהדרה כמ. אחד והיה למד בו במסכת חגיגה

שלמד אותה היטב והיתה שגורה בפיו ולא היה יודע מסכת אחרת מ� 
היה בביתו לבדו ולא , כיו� שנפטר מהעול�. ה בה כל ימיונשוה התלמוד והי

והרימה  עליובאה דמות אשה אחת ועמדה . ירתופטע היה שו� אד� יוד
עד אשר נתקבצו ההמו� , הה אנחתה וצעקתתתרבנקולה בבכי ומספד 

לחיי העול� ו ספדו לחסיד הזה וקברוהו וכבדו את ארונו ותזכ: �ותאמר לה
מיד נתקבצו כל . שזה כבדני כל ימיו ולא הייתי עזובה ולא שכוחה, הבא
פד גדול ועצו� והאנשי� התעסקו וישבו עמה ועשו עליו מס� הנשי

ואותה אשה בוכה . וקברו אותו בכבוד גדולו בתכריכיו וכל צרכי קבורת
כיו� שנקבר אותו . שמיה חגיג: אמרה לה�: מה שמ�: אמרו לה. וצועקת

, המסכת חגיגה היתהמיד ידעו ש. חסיד נעלמה אותה האשה מ� העי�
לו ולבכותו ולקברו ד ושנראית לה� בצורת אשה ובאה בשעת פטירתו לספ

: ו"והלא דברי� ק. ד בהואותה תמיד ושוקד ללמה על שהיה שונ, בכבוד
הלומד תורה הרבה , כ�, בלבדת ומה חסיד זה שלא למד אלא מסכת אח

והנראה דזהו הפירוש . 'ו וכו"אכומלמדה לאחרי� ומעמיד תלמידי� הרבה ע
סברא והעיו� י החזרה והלימוד ב"לא תתנשי מנ� היינו דזוהי התפילה שע

  .במסכת לא תתנשי מנ� היינו שהמסכת לא תעזוב אותנו ותג� עלינו

 

הובא בספר  –לא תתנשי מינ� 
ג "כ' ד סי"ודרשת וחקרת יו

) ד"ב כ"שמות כ(דהוא מלשו� 
לא תהיה לו כנושה היינו 
כתובע דכל המסיי� מסכת יש 
עליו תביעה לסיי� עוד 
, מסכתות כמו שסיי� מסכת זו

שלא תהיה  ולכ� מבקשי�
המסכת כנושה וכתביעה על 

  .האד�

 


