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  סוכה סיו� מסכת
  

וא� יקשה לאד� לאמור וכי בשביל , נזכר המעשה במרי� בת בילגה:] נו[כי בסו� סוכה , מה שסידר ביצה אחר סוכה
ביצה כלומר בלו� פי" כי אי! בית הבליעה מחזיק יותר מביצת ' ז נישנית מס"ע, ריבא אחת יקנסו כל המשמר

  )חלק א, מי השלוח(                                                       .       פטי שהכל היו במש"והיינו לעתיד יברר הש, תרנגולות

  

שמע שהוכיח ' בימי חורפו וקוד� סוכות פע� א )א"של הגר(סיפר לי רב גדול אחד ממדינתי שהוא היה ב! ביתו 
א יבטל מצות והגית בעת פ למע! ל"אחת בע' פ במס"להעומדי� לפניו ואמר כי חובה על כל תלמיד שיהיה בקי עכ

סוכה ' לכתו בדר" או למא! דגני בבית אפל וזה הרב כששמע מפורש יצא מפי קדשו של רבינו תיכ� התגבר וחזר מס
מ בעת ישבו לפני רבינו "פ ממש ובחה"ששגורה בע' ע בפני שומעי� בגמ"פ ובח! א"הרבה פעמי� עד שידעה בע

פ והשיב לו רבינו "סוכה ויודע אני אותה בע' בינו כבר למדתי מסח גדולי� בא זה הרב ואמר לפני ר"מסיבה של ת
ולא ידעה הרב . 'פ ידעתיה כולה ושאלו דבר א"רוצה אתה שאשאל" איזה דבר בזו המסכת שתשיב לי והשיבו הלא בע

פ "ור י ואביי ורבא"ט ובי! רבה ור"ע ור"י ובי! ר"מ ור"ל היינו ששאלו רבינו כמה מחלוקת יש בזו המסכת בי! ר"הנ
כ פתח רבינו את פיו הקדוש ומנה כמונה מרגליות ונתח לנתחי� אברי כל "י וכל התנאי� ואמוראי� ואח"ה בר"ור

בי! תנאי� ואמוראי� וכמה פעמי� הלכה כזה או כזה וכמה סוגיות ושיטות יש ' נזכרו המחלוק' המסכת כמה פעמי
חסרה וכ" היה מונה הסוכות כשירות הנזכרי� במסכת  סכהסכהסכהסכהוירושלמות וסוכות פסולות כמני! ' וכמה דיני� מתוספתו

וכ" היה בקיאתו בכל התלמוד בבלי וירושלמי וכל התורה כולה ולא עוד שידע כל . מלאה סוכהסוכהסוכהסוכהכמני! ' וירו' זו ותוס
  ") פאת השולח!"הקדמה למתו" ה(                                                      .        ס היכ! מרומזי! במשניות"התוספתא מכל הש

  

ויאותיות ס, ל"ל וז"א זצ"א הקט! בש� רבינו החסיד הגר"ת ריב"ה הנני להעתיק בכא! מה שכתב בספר שו"א �
" "" דהיינו מ"וכ! הנסתר מ! הסמ, הוא הנגלה ומספרו ששי�' " ס"כמו סמ, הנגלה והנסתר ה� שוי� ודומי! בגימטריא

לרמז שה! הנגלה , הנגלה והנסתר מספר� שוה, �"ו מ"וכ! כול� ו. כ עשרה"ד ג"ו, העשר' י, ד"וכ! יו, ששי�' כ בגימ"ג
                                                                                          .ל"שניה� ה� שוי� להסיו� עכ, דהיינו הלומד בפועל וה! הנסתר דהיינו שלא למד רק שמשתת� עמו להסיו�

  )צב' עמ, קול אליהו(                                                                                                                                   

  

בתורת כי היה מנהג� להחזיק אותו היו� , ד"ל בס"נ. ולא אמר עבידנא סעודה לרבנ!, עבידנא יומא טבא: והא דאמר
כמו די! סעודת חת! , לעני! שלא יאמרו ודוי בתפילת מנחה, מתחילת הסעודה שמתחילי� בה קוד� מנחה גדולה, ט"יו

שאי! אומרי� ודוי בתפילה שמתפללי� במקו� סיו� , וכ! נוהגי� פה עירנו בסעודת סיו� מסכתא. וסעודת מילה
  .)שבת קיט, בניהו(                                                                                                            .המסכתא והסעודה

  

ונראה שש� הדר! כא! הוא מלשו! ? כי מה הוא הדר! על", ואי! לו כונה כלל, יש מפרשי� הדר! מלשו! זיו הוד והדר
ונקוה , פטירה עולמית רק פרוד לפי שעה ואי! זו, כלומר שעוד נשוב ונחזור ללמוד המסכתא הזאת, הדרא שוב וחזור

וכמו שרגילי! לבר" בלשו! אנגלית ליו� הולדת במהדורות רבות . כי אנחנו נשוב אלי" ואתה תשוב אלינו כמה פעמי�

)many returns( ,אוי� ווידערזעהע!" ובאשכנזית ."                                  )סיו�'ער" , שטיי!יהודה דוד אייזענ, אוצר דיני� ומנהגי�'(  

  

ס שכל אחד לומד מסכת אחת ועושי� סעודה לגמרה של תורה וזה "רבי� וכ! שלימי� נוהגי� להמנות לחבורת ש
ב גבי מלאכה בשבת שא� זה אינו יכול וזה אינו יכול שניה� חייבי� הרי דנקראת "ב ע"ד הגמרא שבת צ"מיוסד עפ

י "נזקי ממו! פ' � בהל"כ הרמב"נו יכול לגמור פעולה זו בלעדו וכהפעולה בשלימות על ש� כל אחד לפי שג� השני אי
ש במדה "כ כ"ה שור של שני שותפי� שהרג כל אחד מה� משל� כופר של� שכל אחד מה� צרי" כפרה גמורה א"ה

ואחד המרבה במסכתות ואחד הממעיט משפט אחד לה� , ס"טובה שנחשב לכל אחד כאלו השלי� בעצמו כל הש
                                                                                        .'ה' ו סע"קע' מ סי"ס כדי! שותפי! המשקיעי� זה מנה וזה מאתי� שהשכר לאמצע עיי! חו"בזכות סיו� הש

  )'י' א סע"תקנ' נפש חיה סי(                                                                                                                             

  

ס דלכאורה אינ� זקוקי� עוד לשאר "שוב מצאתי גילוי דאפילו כשאחד או שני� מה� יכולי� בעצמ� לגמור כל הש
 ב ממשמע שנאמר על פי שני� עדי�"סע' והיא משנה ערוכה במכות ה, הנמני� בכל זאת זכות הנטפל לה� כמוה�

א� כ! ענש הכתוב את הנטפל , לעשות דינו כיוצא בו, פ שלשה למה נאמר או שלשה עדי�"ש ע"יקו� דבר הרי כ
הרי , ל"לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת כמה וכמה שישל� שכר את הנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה עכ

פ שיכלה "לה� עוד שלישי אעהנה כשיטפל , שמלבד שנחשב לכל אחד משני העדי� כאלו עשה כל העברה ונהרג
ס "כ במדה טובה שא� כי ג� בלעדו היו גומרי� הש"עאכו, העדות להתקיי� בשני� ובכל זאת נענש כעובר עבירה

  )ט"אות כ, פרק מנהג ישראל תורה ,שיחות חכמי�: מתו"(                                     . ז נחשב כאלו כל אחד השלי� הכל ויקח שכרו משל�"עכ


