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 תחיית המתים לגוים
  ו סימן יג פרשה בראשית פרשת רבה בראשית. 1

 אמר אבא בר חייא רבי... המתים תחיית כנגד ושקולה אמר אבא בר חייא רבי)גבורת כשמים( 
, לישראל המתים תחיית, ולבהמה לאדם וזהו, לאדם המתים שתחיית, המתים מתחיית וגדולה

 .כוכבים ולעובדי לישראל וזו

 

  א עמוד ז דף תענית. 2

 גשמים ואילו, לצדיקים המתים תחיית דאילו, המתים מתחיית הגשמים יום גדול: אבהו רבי אמר
 כתחיית שקולה שהיא מתוך: יוסף רב דאמר, יוסף דרב ופליגא. לרשעים בין לצדיקים בין -

 .המתים בתחיית קבעוה - המתים

 

  יב פסוק ו פרק בראשית בחיי רבינו. 3

 כן, נתקלל והאחד עקר השנים היו ולו, שת, הבל, קין: בנים שלשה הראשון לאדם שהיו וכשם
 בבני שתמצא וכשם, נתקלל והאחד עקר השנים היו ולו, ויפת, חם, שם: בנים שלשה בנח תמצא

 תמצא נח בבני כן, הבנים עקר היה והוא העולם נשתכלל שממנו שת השלישי, הראשון אדם
 .שם בני אם כי המתים לתחית זוכה אומה שום שאין, שם והוא, הבנים עקר השלישי

 

  א עמוד צ דף . סנהדרין4

, אחאב, ירבעם: מלכים שלשה. הבא לעולם חלק להן אין הדיוטות וארבעה מלכים שלשה
 . וגחזי, ואחיתופל, ודואג, בלעם - הדיוטות ארבעה ...ומנשה

 

  א עמוד קה שם דף. 5

, דתניא. היא יהושע רבי - מני מתניתין. אתו - אחריני הא, דאתי לעלמא אתי דלא הוא בלעם
 אלו - לשאולה רשעים ישובו, אלהים שכחי גוים כל לשאולה רשעים ישובו: אומר אליעזר רבי

: יהושע רבי לו אמר. אליעזר רבי דברי, גויים פושעי אלו, אלהים שכחי גוים כל, ישראל פושעי
 לשאולה רשעים ישובו: אלא. אלהים שכחי גוים כל אלא נאמר לא והלא ,גוים בכל נאמר וכי

 .אלהים שכחי גוים כל - נינהו מאן

 

  ב הלכה ח פרק תשובה הלכות ם"רמב. 6

 ואין הואיל, השרת כמלאכי גוף בלא בלבד הצדיקים נפשות אלא וגויה גוף בו אין הבא העולם
 בעולם להן צריכין אדם בני שגופות הדברים מכל דבר ולא שתייה ולא אכילה לא בו אין גויות בו

 ושינה ועמידה ישיבה כגון, הזה בעולם לגופות שמארעין הדברים מן בו דבר יארע ולא, הזה
 ,בהן וכיוצא ושחוק ועצב ומיתה

 

  יא הלכה ח פרק מלכים הלכות ז"רדב. 7

)וראיתי מי שכתב שאין  :הבא לעולם חלק להם יש העולם אומות חסידי דוכתי בכמה מבואר זה
 החלק הזה בגן עדן, שאין ערל נכנס שם. וסימני' כל ערל לא יאכל בו.(



  יא הלכה ח פרק מלכים הלכות ם"רמב. 8

, הבא לעולם חלק לו ויש, העולם אומות מחסידי זה הרי לעשותן ונזהר מצות שבע המקבל כל
 משה ידי על והודיענו בתורה הוא ברוך הקדוש בהן שצוה מפני אותן ויעשה אותן שיקבל והוא
 ואינו תושב גר זה אין הדעת הכרע מפני עשאן אם אבל, בהן נצטוו מקודם נח שבני רבינו

 .מחכמיהם ולא העולם אומות מחסידי

 

  ד הלכה יד פרק ביאה איסורי הלכות ם"רמב. 9

 ישראל שתראה וזה ישראל והם לצדיקים אלא צפון אינו הבא שהעולם יודע הוי לו ואומרים
, כאומות הזה בעולם טובה רוב לקבל יכולין שאינן להם צפונה היא טובה הזה בעולם בצער
 .ויבעט ישורון וישמן שנאמר כענין הבא העולם שכר ויפסידו ויתעו לבם ירום שמא

 

 יפה תואר על בראשית רבה שם. 10

אלא בסתם גוים שאינן לא חסידים ולא רשעים כבלעם וחביריו,  ואפשר דע"כ לא נחלקו ר"י ור"א
דלר"א אתנהו בכלל כל גוים שכיחי אלקים דמסתמא שכיחי אלקים נינהו ולר"י לא הוו אלא 
כגון בלעם וחביריו. אבל בחסידי א"ה כ"ע לא פליגי שיש להם חלק. אלא אפי' להרמב"ם שהעה"ב 

 חלקו בקטני רשעי...הוא עולם הנשמות נ"ל כן, דהא בפ' חלק נ

 

  א עמוד צא דף סנהדרין. 11

 שני בו והושיב, נאות בכורות בו והיה, נאה פרדס לו שהיה, ודם בשר למלך: דומה הדבר למה
 בא. בפרדס רואה אני נאות בכורות: לסומא חיגר לו אמר. סומא ואחד חיגר אחד, שומרים

 אמר. פרדס בעל בא לימים. ואכלום והביאום, סומא גבי על חיגר רכב. לאכלם ונביאם והרכיבני
 כלום: סומא לו אמר -? בהן להלך רגלים לי יש כלום: חיגר לו אמר -? הן היכן נאות בכורות: להן
 ברוך הקדוש אף. כאחד אותם ודן סומא גבי על חיגר הרכיב - עשה מה? לראות עינים לי יש

 .כאחד אותם ודן, בגוף וזורקה נשמה מביא הוא

 

 להבין ענין תחיית המתים תשמ"ו. מאמר ד"ה 12

שהשכר דגן עדן הוא על עסק התורה והשכר דתחיית המתים הוא על קיום המצוות. וזהו שג"ע 
הוא עולם הנשמות, ובעולם התחי' יהיו נשמות בגופים כי עסק התורה שייך בעיקר להנשמה 

 ..וקיום מצוות להגוף.

ים שבהם מקיימים מצוות ויתירה מזו שכל ישראל אפילו הפושע "ועמך כולם צדיקים"וכיון ש
 שהם מלאים מצוות דהמצוות שמקיימים ממלאים את כל מציאותם לכן לעולם יירשו ארץ.

צריך להבין מה שמביא במשנה גם המשך הכתוב נצר מטעי מעשה ידי להתפאר והרי  אמנם עפ"ז
זה שישראל הם נצר מטעי ומעשה ידיו של הקב"ה הוא מצד עצם מציאותם עוד לפני שמקיימים 
מצוות... דמזה משמע דזה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא הוא גם מצד המעלה שבהם 

 מצד עצמם.

 ועמך" ,המצוות דקיום העבורה על השכר .ענינים שני המתים בתחיית' יהיש שבהגילוי לומר ישו
 ז"ועי ,בגילוי אז' תהי עכשיו שקיימו המצוות י"ע ישראל שהמשיכו שההמשכות "צדיקים כולם

 מטעי נצר שהם ,עצמם מצד ישראל של מעלתן שתתגלה ,יותר נעלית למדריגה כ"אח יתעלו
 .המצוות קיום י"ע שנמשכת מההמשכה גם יותר למעלה שהוא ,להתפאר ידי מעשה


