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   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן כסיכום מהיר. 

 

 דף כט 

 

 יציאת הנשמה מהגוף 

חנינא רבי  הגוף,    ,לדברי  מן  נשמה  יציאת  קשה 

כהוצאת החבל הקשור  כלומר  ,  כציפורי בפי הוושט

 , שהוא קשור בו בחזקה, ויוצא בקושי. בתורן הספינה

יוחנן רבי  הגוף    ,ולדברי  מן  נשמה  יציאת  קשה 

כהוצאת החבל שקושרים  כלומר  ,  כפטירי בפי וושט

יחד ספינות  שתי  קשור  בו  הוא  יפרדו,  שלא  שכדי   ,

 ויוצא בקושי. בחזקה, 

 

 דרך הפטירה מן המת ומן החי

חיתא,   בר  לוי  רבי  מן    ]=הנפרד[   הנפטר אמר 

לא  המת לו  ,  "יאמר  אלא  לשלום"  לך  "לך 

", שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים,  בשלום

לֹום   בֹוא ֶאל ֲאֹבֶתיָך ְבשָּ ה תָּ ה"  "ְוַאתָּ ה טֹובָּ ֵבר ְבֵשיבָּ קָּ תִּ

  )בראשית ט"ו ט"ו(.

החי  ]=הנפרד[והנפטר   לא  מן  לו  ,  "לך  יאמר 

" אלא  לשלוםבשלום",  שאמר  לך  דוד,  שהרי   ,"

ַהֶמֶלְך  לאבשלום,   לֹו  לֹום  "ַויֹאֶמר  ְבשָּ ַוֵיֶלְך  ֵלְך  ם  ַויָּקָּ

הלך ונתלה. יתרו שאמר  ֶחְברֹונָּה" )שמואל ב' ט"ו ט'(,  

ֹ למשה,   ב ֶאל ֶיֶתר ֹחְתנֹו ַוי ה נָּא  "ַוֵיֶלְך ֹמֶשה ַויָּשָּ אֶמר לֹו ֵאֲלכָּ

ַויֹאֶמר   ים  ַחיִּ ם  ַהעֹודָּ ְוֶאְרֶאה  ם  ְצַריִּ ְבמִּ ֲאֶשר  ַאַחי  ֶאל  ה  שּובָּ ְואָּ

ְתרֹו ְלֹמֶשה  לֹום" יִּ  הלך והצליח.  )שמות ד' י"ח(,  ֵלְך ְלשָּ

 

 לעסוק בתורה ובתפילה 

לבית   הכנסת  מבית  היוצא  כל  לוי,  רבי  ואמר 

זוכ הכנסת,  לבית  המדרש  ומבית  ה  המדרש, 

ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל, "נאמרומקבל פני שכינה, ש   ֵיְלכּו 

יֹון"   ְבצִּ ים  ֱאֹלקִּ ֶאל  ֶאה  ח'(ֵירָּ פ"ד  כלומר    .)תהלים 

ומבית הכנסת  , ילכו מבית המדרש לבית הכנסת

המדרש זאת  ,לבית  "ובזכות  ֱאֹלִקים  ,  ֶאל  ֵיָרֶאה 

  , פני שכינהכלומר יזכו לקבל פני שכינה  ",  ְבִצּיֹון

 יהי רצון שכן יזכנו אל עליון. 

 

 אין מנוחה לתלמידי חכמים

אמר רב חייא בר אשי אמר רב, תלמידי חכמים  

מנוחה, להם  הבא  אין  לעולם  שנאמר,אפילו   ,  

יֹון"   ְבצִּ ים  ֱאֹלקִּ ֶאל  ֶאה  ֵירָּ ל  יִּ חָּ ֶאל  ל  ֵמַחיִּ "ֵיְלכּו 

 )תהילים פ"ד ח'(.

 

 סליק פרק ואלו מגלחין וכל מסכת מועד קטן

 הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו 
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