
 בס"ד

 ואלו שאין להם חלק לעולם הבא!?
 

 . רמב"ם הל' תשובה פרק ג'1

במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעוה"ב, כשמת בלא תשובה. אבל אם שב מרשעו 
ומת והוא בעל תשובה הרי זה מבני העולם הבא שאין לך דבר שעומד בפני התשובה אפילו כפר 

 חלק לעולם הבא... בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב יש לו

  

 קידושין מ:. 2

ר"ש בן יוחי אומר אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונה שנאמר צדקת 
הצדיק לא תצילנו ביום פשעו ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו 

 שוב רשעו שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו

 

 סנהדרין קד.. 3

מפני מה לא מנו את אמון? מפני כבודו של יאשיהו. מנשה נמי לא נמני מפני כבודו של חזקיהו? 
 ברא מזכי אבא, אבא לא מזכי ברא...

 

 . סוטה י:4

הני  ..."וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבך וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני ]אבשלום[ מי"
 .ואיכא דאמרי דאייתיה לעלמא דאתי ...ואידך .משבעה מדורי גיהנם תמניא בני למה שבעה דאסקיה

תוס': ..הא אמרו בחלק ברא מזכי אבא, אבא לא מזכי ברא?... מצי למימר הא דאמר אבא לא מזכי 
 ברא, היינו משום כבוד האב... בלא תפילה. אבל תפלה מועלת ודוד התפלל על אבשלום.

 

 מז. סנהדרין. 5

ר' נתן אומר סימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה. רש"י: כשנפרעין ממנו בעוה"ז לאחר מיתה, 
 דיש לו כפרה בכך.

 

 קד. . שם6

ומפני מה לא מנו את יהויקים משום... זקינו דרבי פרידא אשכח גולגלתא דהוה קא שדיא בשערי 
יקברא! אמר גולגלתו של ירושלים כתיב בה זאת ועוד אחרת, קברה ולא איקברא קברה ולא א

 לזלזולי איכשר ולא הוא מלכא אמר .'וגויהויקים היא, דכתיב ביה קבורת חמור יקבר סחוב והשלך 
 קא לא דהא הוה קמייתא דאיתתא הא סברא דביתהו חזיתא .בסיפתא ואותבה בשיראי כרכה ביה

 .אחרת ועוד זאת דכתיב היינו ,וקלתה תנורא שגרא לה מנשי

 

 



 אבות' מס ל"להאריז ס"הש בליקוטי. 7

 כאלו רשעים עם עצמו את מטריח כביכול ה"שהקב זה ומשום הצדיקים עם להמנות הוא סופם אבל
 מעצמו הנופח וכל עצמותו אור רושם והם נצחיי שהוא מטעי נצר שהם בשביל כן ולמה' כו לתקנם

 .נופח הוא

 

 . שער הגלגולים הקדמה יא' 8

אם הניצוץ... חטא א' מאותן החטאים שגופיהם כלה ב"מ ואבד ואין לו תחה"מ אז כיון שאותו גוף 
כלה, הנה הניצוץ... מתגלגל בגוף ההוא השני והוא יקום בתחה"מ עם כל חלקי הניצוץ וגוף הראשון 

 נאבד ונכרת.

 

 *15. אגרות קודש חלק ב ע' עג הערה 9

 שאין ואלו ששנינו מה ל"וז והריקנטי בחיי' ר בשם ב"לעוה חלק ענף תלפיות במדרש ראיתי עתה זה
 של אוצרות מכמה וניזונים נהנים הם אבל עצמן בפני ידוע חלק להם אין פירוש ב"לעוה חלק להם

 .זכו שלא לאותם הגנוזים צדקה

 

 . במדבר טו, לא10

 לעולם הבא. )סנהדרין סד:( הכרת בעולם הזה תכרת גמרא"הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה": 

 

 רמב"ם הל' תשובה ח, א. 11

 כלומר... כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא לעולם חי שאינו המת הוא אלו לחיים זוכה שאינו מי וכל
 מן גם אלא העולם נכרתת הבא העולם לחיי זוכה אינו הזה בעולם הגוף מן שפירשה הנפש שאותה

 העולם הבא נכרתת.

 

 רמב"ן שער הגמול. 12

 אל ותצטרף בהמית שתשוב ולא ואובדת בטלה' שתהי א"א עליונה שהיא הנפש זאת' כו הכרת
 ועובי ...בעליונים ולהדבק להתעלות בדעתה נמשכת מיתה לאחר הנפש אלא' כו הארבע היסודות

 לומר שהוא הכרת מענין וזה' כו אותה מונעים יוצרה ובין בינה שהבדיל החטאים וגסות הגסות
 .מיסודה נכרתה שהיא

 


