
 

 ד"בס

 "הבא עולם" מהו

 

 .ג פסוק סד פרק ישעיה. 1

 .לו למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין האזינו לא שמעו לא ומעולם

 

 .יז ברכות. 2

 פריה ולא שתיה ולא אכילה לא בו אין הבא העולם, הבא העולם הזה כעולם לא: דרב בפומיה מרגלא

 בראשיהם ועטרותיהם יושבין צדיקים אלא, תחרות ולא שנאה ולא קנאה ולא ומתן משא ולא ורביה

 ".וישתו ויאכלו האלקים את ויחזו" שנאמר השכינה מזיו ונהנים

 

 .ב הלכה ח פרק תשובה' הל ם"רמב. 3

 גויות בו ואין הואיל. השרת כמלאכי גוף בלא בלבד הצדיקים נפשות אלא וגויה גוף בו אין הבא העולם

 .הזה בעולם להן צריכין אדם בני שגופות הדברים מכל דבר ולא שתייה ולא אכילה לא בו אין

 

 מג פרק ב חלק הקודש עבודת. 4

 בשרשים הסתבכותו לו גרם וזה .דורוו המשיח ועל המתים תחיית בני על מות משפט שפט ל"ז ם"הרמב

 התורה דברי פירש ולזה !ושלום חס תורה של כאמתה אמיתיים שהם וחשבו בהם והדבקו הפלוסופיים

 בספריו כמפורסם ה"ע האמת מקבלי בדברי עשה וכן .והבליו וזיופיו ארסטו דברי עם שיסכימו באופן

 בדברי או בתורה כשיראה ולזה ולהכחישם עליהם לחלוק אפשר אי ופתויו ארסטו שמופתי וחשב

 :דבריו כנגד הבא ועקש וסכל לפתי וחשב עמהם יסכים באופן יפרשהו כנגדם דבר ה"ע מקבליה

 

 מא פרק שם. 5

 העולם' וכו הזה כהעולם לא באמרו בטלים לדברים רב ישיאנו איך וגויה גוף בו אין הבא העולם אם

 שם אין ואם לגוף אלא שאינן השמושין אלה בכל רב ידיעתכ ידע לא ומי' וכו אכילה לא בו אין הבא

 בפומיה מרגלא ומה להשמיענו בא בטלים דברים וכי שמושיו כל בטלו גוף

 

 הגמול שער ן"רמב. 6



 מיד להם המגיע והשכר הנשמות עולם אינו מקום בכל האמור הבא שהעולם ברורים דברים אלו כל

 ...המתים ותחיית המשיח ימות לאחר לחדשו הוא ברוך הקדוש שעתיד עולם אלא המיתה אחרי

 הכחות מבטלת הגוף על הנפש והתעלות ,בו המלאכים כקיום עליון בדעת בהתיחדה הנפש קיום כי

 כקיום ושתיה אכילה בלא הנפש כקיום הגוף שיתקיים עד ,אחר פעם לעיל שהזכרנו כמו הגופיות

 .יום ארבעים בהר השלום עליו רבינו משה

 

 

 ב פרק המתים תחיית אגרת ם"רמב. 7

 שתיה ולא אכילה לא בו שאין לברכה זכרונם חכמים שאמרו אחר, גופות מציאות בו אין הבא שבעולם

 פה לאדם כשיהיה כי! הבטלה מפעל לאל חלילה. לבטלה הכלים לו שיהיו השקר ומן, משגל ולא

 .גמורה בטלה מציאותם ןכ אם תהיה יוליד ולא ישתה ולא יאכל לא והוא המשגל וכלי וכבד ואצטמכא

 

 שם הגמול שער ן"רמב. 8

 הקדוש ואין הנזכרים השמושים לצורך המתים לתחיית הזאת הבריאה היתה כי זה לכל התשובה הנה

 זה על הצורה היתה לא כי עמוקים סודות הזאת בצורה יש ועוד .כן אחרי בבטולה רוצה הוא ברוך

 .בקיומו רוצה יתברך והעושו נכבד וטעם גדול לצורך רק טעם וללא הפקר הדמות

 

 עז' ע' ב חלק קודש אגרות. 9

 ל"מרז בזמן שהוא, בראשיהן דעטרותיהן בזמן' תהי הגשמיית דסעודה משמע שם ת"דבלקו ע"וצ

 '.כו אכילה לא בו אין ב"העוה

 הגוף וחבור קיום ז"דבעוה, ב"עוה ז"כעוה דלא ללמדנו בא, ש"אכו בו אין ב"דעוה ל"דמרז, ל"נ ולכן

 הגשמי גוף גם נזון' יהי שמזה, השכינה מזיו שנהנין י"ע זה' יהי ב"ובעוה, ש"אכו י"ע רק הוא והנפש

 לתכלית לצדיקים גופנית וסעודה ש"אכו שם' תהי אבל(, ג חוברת בקובץ וביאורים תשובות בזה ראה)

 .הגוף קיום שבילב ולא( ת"בלקו ראה) אחר

 

 תשובה' הל ם"רמב. 10

 אותו יבא כך ואחר אבד העולם וזה עתה מצוי שאינו מפני לא הבא העולם חכמים אותו שקראו זה

 ולא" בך לחוסים פעלת ליראיך צפנת אשר" שכתוב ועומד מצוי הוא הרי אלא .כן הדבר אין ,העולם

 בגוף בו קיימים שאנו הזה םהעול חיי אחר לאדם לו באין החיים שאותן מפני אלא הבא עולם קראוהו

 .ובנפש

 



 מא פרק' ב חלק הקודש עבודת. 11

 בתחיית וזה המשיח לימות הזה לעולם גשמי אחר שכר יש עוד בלבד לנפש הזה השכר עקר היות שעם

 בעולם ואמונתו ה"הקב נסי לפרסם כדי אם ל"ז לדעתו והטעם .גמוריםה הצדיקים אז שיחיו המתים

 .העליונה החכמה שתגזור מה כפי יותר או .בהם שנצטערו כימים אז גשמי תענוג קצת שישיגו כדי ואם

 ראויה שהיתה המעלה בחייהם להשיג יכלו לא כאשר בתחלה קנו מאשר יותר שלמות שיקנו כדי או

 :הגלות ועול מעיקיםה מפני לבם יושר לפי להם

 

 קמב' ע א חלק קודש אגרות. 12

 ו"הרח' ל) אל' ה דבר נגלה אשר אחרי אבל, האלו בענינים מחולקות לדעות מקום' הי ההם בימים והנה

 ר"כמהר ר"מו החסיד האלהי הגדול הרב נחית שמיא מן וקדיש עיר" -( ההקדמות לשער בהקדמתו

 והגדות במדרשים בפלפול בתלמוד במשנה במקרא כרמון תורה מלא ה"זלה אשכנזי לוריא יצחק

 תורה סתרי עניני בכל אחרון לפוסק עליהם ישראל כל וקבלוהו" מרכבה במעשה בראשית במעשה

 וכמבואר בפנים המובאת הדיעה היא שהיא, ל"האריז כדברי והלכה למחלוקת כלל מקום אין -' וסודותי

 .לקמן


