
 

 

  

  

  

  לשון של הנפטר מחבירומטבע 

ה " 1שנאמר ".לך בשלום"אלא  ",לך לשלום"לא יאמר לו  ,הנפטר מן המת :אמר רבי לוי בר חיתא (כ"ט א') ְוַאתָּ

לֹוםתָּ  ׁשָ שהרי דוד שאמר  ",לך לשלום" אלא ",לך בשלום"יאמר לו לא  ,הנפטר מן החי ".בֹוא ֶאל ֲאבֶֹתיָך ּבְ

לֹום" לאבשלום ׁשָ לֹום"יתרו שאמר למשה  2.הלך ונתלה ",ֵלְך ּבְ   .הלך והצליח 3",ֵלְך ְלׁשָ

 ,זוכה ומקבל פני שכינה ,כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת :ואמר רבי לוי

ִצּיֹון"."ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל חָ  4שנאמר    ִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ

תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא, שנאמר "ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל  :אמר רב חייא בר אשי אמר רב

ִצּיֹון".   ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ

  שיטות הראשונים

כי מכאן  ,לה על המקום שהולך שםיך תפלפי שחבירו צרי, ריטב"א: כתב החילוק בין הנפטר מן המת לנפטר מן החי

ואם אינו  .אן בשלום ואז ימצא שלום שם בודאיכי צריך שילך מכ ,פךיוהנפטר מן המת הוא בה 5.כבר הוא נפטר בשלום

לפיכך צריך שיעשו לו סימן טוב כי בשלום הוא  .לא ימצא שם שלום ,שאין בידו מעשים טובים ,הולך מכאן בשלום

  .הולך

שיש בני אדם שמנחשין ומשיאין הדבר  ,נימוקי יוסףוכן כתב  ,א"הרבשם  ן"הרכתב  :'לך בשלום'באמירה  ששחיש האם 

  השמיטו הדין. ע"ם והשו"רמבוה אין הדבר מזיק כלום. ,אבל למאן דלא קפיד ;וכנגדן דברו כאן חכמים ,אל לבם

, לשבח קאמר, והולכין מגן עדן לרקיע, ומרקיע לגן עדן, רש"י: פירש אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא תלמידי חכמים

   7פירשו, שכמו שעמלים בתורה בעוה"ז, כך הם עמלים בעולם הבא לפני השכינה. והרא"ש ור"ן 6לטייל ולשמוח.

  

                                                

  בראשית, פרשת לך לך, טו,טו.  . 1
 לאבשלום = לא בשלום.  :ב, טו,ט. וסימן לזכור מה לא לומר כשנפטר מחברו- שמואל  . 2
  שמות, פרשת שמות, ד,יח.  . 3
  תהילים פד,ח.  . 4
   . אבל הוא לא ימצא שלום ,שההליכה תהיה בשלום (כשאומר 'לך בשלום') דמשמע, והר"ן כתב יותר  . 5
כהולך מבית  ,ומטיילין בכל מתיבות עליונות ותחתונות ליהנות מזיו השכינה ,שהולכין מגן עדן לכסא הכבודוכן פירש ריטב"א,   . 6

   . כתוב אומר ילכו מחיל אל חיל וגו'הכנסת לבית המדרש, ועליהם ה
 להגר"א 'אמרי נעם'.' ובספר למישקל ומיטר בהדי רבנן בשמעתתא במעשה דיהודה דלא הוה ידענן (מכות י"א ב') דאמריכ'  . 7

. אבל בעוה"ב, נקרא הולך תמיד ממעלה למעלה על ידי מצוות שעושה(ברכות ס"ד א') כתב, שבעוה"ז נקרא האדם 'הולך', שהוא 

כמה צדיקים, . אבל יש שלמות שקנה בעוה"ז, הוא עומד תמיד במדרגה אחתוב'עומד'. שכן בעוה"ב אי אפשר לעשות מצווה, 

י ְלָך ַמְהְלכִ , וזו מדרגה גדולה שאין למעלה ממנה, כמו שנאמר (זכריה ג,ז) "שאפילו בעוה"ב הם נקראים 'מהלכים' ין ְוָנַתתִּ ים ּבֵ

ה דרגה למדרגה. וזהו שאמר תלמידי חכמים אין להם ", שאפילו בין המלאכים שהן עומדים, תהיה אתה הולך ממָהעְֹמִדים ָהֵאּלֶ

  מנוחה בעוה"ב.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ט| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  שולחן ערוך

ח, הלכות בית הכנסת, סימן קנה)   (או"

יֵּ   א.  ֶנֶסת, ֵיֵלךְ ֵצא מִ ַאַחר ׁשֶ ית ַהּכְ ּלֹא ַיֲעִביֶרּנּו ַאף ִאם  ּבֵ אֹותֹו ֵעת ִיְהֶיה ָקבּוַע ׁשֶ ע ֵעת ִלְלמֹד, ְוָצִריְך ׁשֶ ְדָרׁש; ְוִיְקּבַ ְלֵבית ַהּמִ

ה.  ַכר ֲהִליכָ  הגה:הּוא ָסבּור ְלַהְרִויַח ַהְרּבֵ ְדָרׁש ּוׂשְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְלמֹד ֵיֵלְך ְלֵבית ַהּמִ ָידוֹ ְוַאף ִמי ׁשֶ ַמה  ,ה ּבְ ע לֹו ָמקֹום ְוִיְלמֹד ְמַעט ּבְ אֹו ִיְקּבַ

ַמִים  ִלּבֹו ִיְרַאת ׁשָ ֵנס ּבְ ִעְנָיָניו ְוִיּכָ ּיֹוֵדַע ְוַיֲחׁשֹב ּבְ ֶ ְבָרכֹות)ׁשּ     .(הר''י פ''ק ּדִ

  

  

  הדרן עלך ואלו מגלחין

  וסליקא לה מסכת מועד קטן

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 כ"ט| דף:  גפרק: 


