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אהוב לך את המצוה הדומה למת מצוה שאין לה
עוסקים ,כגון שתראה מצוה בזויה או תורה שאין
לה עוסקים כגון שתראה שבני עירך לומדים מועד
וסדר נשים  -תלמוד סדר קדשים ,ואם תראה
שאין חוששין ללמוד מועד קטן ופרק מי שמתו -
אתה תלמדם ותקבל שכר גדול כנגד כולם כי הם
דוגמת מת מצוה .אהוב אותן מסכתות ואותן
הלכות שבני אדם אין רגילין בהם ...כך אמרה
מועד קטן והדומה לה רבונו של עולם למה אין
עוסקין בי כשאר מסכתות והקב"ה השיב לה טוב
הרי כבר נאמר )קהלת ז' ב'( טוב ללכת אל בית
אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל
האדם והחי יתן אל לבו.
ועתה למה אומרים שהיא סכנה לפי שכתוב )משלי
ג' י"א( ואל תקוץ בתוכחתו הוא ממהר ולא ידקדק
כמו בשאר מסכתות ,ועוד לפי שכל דבר שתופסין
אותו בחזקת סכנה אפי' אינו מקום מסוכן מזיק לפי
שלשון בני אדם ועינם מזקת .אלא כך יעשה
הרוצה ללמוד אותה :יתפלל להקב"ה שלא יארע
דבר רע ,וגם ילמדו הרב בחשאי לא יפרסם לא
יזיק ולא ינזק ...ומוע"ק יהא בסתר ולא ינזק ...לכן
יעסוק בכל לבו לישר בלא קלות ראש בה וכן כל
מצוה.
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כל מצוה שאין לה דורש ואין מי
שיבקש אותה – תדרשנה ,לפי שהיא
כמת מצוה ,ומצוה שאין לה רודפים
רדוף אחריה לעשותה ,שהמצוה
מקטרגת ואומרת כמה גרועה אנכי
שנתעלמתי מכל וכל.
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כשלומדי מילי דפורענותא,
הלכות
כשלומדי
כגו
לעיי
אבלות וכיוצא ,אי
צריכי
ש הרבה ,כי אי
במקומות
המחשבה
להעמיק
כאלו ,כי המחשבה יש לה
תוק גדול כמבואר במקומות
צריכי
כ
ועל
אחרי,
מקומות
במהירות
לעבור
כאלו.
(ïâðéìøéåð óñåé ,270 'îò á"ç) õîåà óñåé
ראיתי מקדמוני נוחי נפש שקוד שהתחילו
ללמוד חולי בישיבה גזרו תענית והטע מפני
שלא יקטרג המשטי על תלמידי חכמי
המראי הלכות שחיטה בעצמ  ,וכ נהג אבי
מורי החסיד ז"ל כשלמד ע תלמידיו הרי"
דמסכת חולי והרי" דיבמות ,וכמדומני ג
מועד קט שמזכירי בה עניני מיתה
והתענית בלע המות לנצח.
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ואני שמעתי בקושטא שנמנעים מלקרות ערובין ונדה ויבמות מפני שראשי תיבותיהן עני ,וגם שמעתי
שנמנעין מלקרות בתרא מפני שמה שנראה שזו היא אחרונה ,וי"א מפני שחלה בה רש"י ז"ל ,ולדבריהם
יותר יש לחוש במסכת מכות שמת בה רש"י .ויראה דאינם נמנעים בכל אלו אלא ללמדם עם חברים
בישיבה ,אבל לעצמו כל אחד ואחד צריך ללמדם.
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"איידי דזוטר מירכס" – מתוך קוטנו עשוי לילך לאיבוד .בבבא בתרא י"ד ,ב מסבירים כך את עובדת
צירוף נבואותיהם של שנים עשר נביאים מתקופות שונות בספר אחד – ספר תרי עשר .אכן ,אין בידנו
מסכת המחזיקה פחות משלשה פרקים .בדרך זו ניתן להסביר צירוף עניינים שונים שאינם מעניין הפורים
והמגילה למסכת מגילה ,הלכות אבלות למסכת מו"ק ועוד .כל זאת כדי "לעבות" – שיהיה בדברים כדי
מסכת העומדת בפני עצמה.
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