שמחה וסעודה לסיו המסכת
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בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה .ויאמר אלקים :שאל מה
אתן לך! אמר שלמה :אם אשאל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות,
הוא נותן לי ,אלא הרי אני שואל את החכמה ,והכל בכלל ...אמר לו
הקב"ה :שלמה ,חכמה שאלת לך ,ולא שאלת עושר ונכסים ונפש
אויבך ,חייך ,החכמה והמדע נתון לך ,ועל ידי כן ,עושר ונכסים אתן
לך.
מיד – 'ויקץ שלמה והנה חלום' ...חמור נוהק ,והוא יודע מה נוהק;
צפור מצוצי ,והוא היה יודע מה מצוצי .מיד – 'ויבא ירושלים ויעמוד
לפני ארון ברית ה' ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל
עבדיו' .אמר רבי אלעזר :מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה.

úáù

(åö úùøô) áåè ç÷ì ùøãî
'ùàø ìò íäéãé úà åéðáå ïøäà åëîñéå
åäåàùò íåéä åúåàå ,äçîùá - 'ìéàä
êë ,è"åé äùåòå åáåç òøåôì ìùî .è"åé
íéìëä åùã÷úðå íéðäëä åùã÷úðù ïàë
åëîñ ïàëî .è"åé íåéä åúåàì åäåàùò
êéøö àúëñî íéìùîä ìëù íéîëç
äùåò äéä ïëå .'åëå åøéáçì è"åé úåùòì
äéäù äòùá åéçàì áåè íåé ìåãâ ïäë
.ùã÷ä ïî íåìùá àöåé

)÷(à"ò èé÷ - á"ò çé

אמר אביי :תיתי לי ,דכי חזינא צורבא מרבנ דשלי מסכתא ,עבידנא יומא טבא לרבנ.
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וקורין יו"ט האחרון 'שמחת תורה' ,לפי
ששמחין ועושין בו סעודת משתה לגמרה של
תורה .ונוהגין שהמסיים התורה ,והמתחיל
בראשית ,נודרים נדבות ,וקוראים לאחרים
לעשות משתה...
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כשמסיים מסכתא ,מצוה לשמוח ולעשות סעודה ונקראת סעודת מצוה.
ש" :מהרש"ל כתב ...דאפילו מי שלא סיי מסכתא  מצוה רבה
שישמח ע המסיי ,ואפילו יחיד שסיי  מחוייבי אחרי לסיי
עמו.
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הנה מה שנוהגי ורגילי אנו להזכיר
בסיו כל מסכתא רב פפא ע עשרה
בניו ,שהיו מאירי וגדולי בתורה,
ע"י שהיה עושה לה סעודה בסיו
המסכתא ,כי עשיר היה ,והיה מחזיק
זכה שמזכירי
לעוסקי התורה .לכ
אותו ע עשרה בניו...
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ì"öæ áåìñøòéî ìéãðòî 'éøëæ éáø úåâäðä
ג טוב ללמוד מסכת בע"פ ולשנותה
תמיד .ומה טוב לו לחזור אותה בכל
יו ,וג טוב לו לאכילה שעי"ז
תהיה סעודת מצוה.

אמר רבינו )ר' חיי מוולאזי( שבא לפני הגר"א כב י"ט שנה בתוק
חריפותו וז" שכלו וגודל התמדתו ע רב זכרונו ואמר לפניו ,חזרתי
ס' מועד י"ט פעמי ועדיי אינ מבוררי אצלי ,השיב הגר"א ז"ל
בי"ט פעמי אתה רוצה שיהיה מבורר בפי" ,אמר לו ואלא בכמה,
א"ל אי לו שיעור אלא כל ימי" בעמוד וחזור קאי.
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