
צדיקים1. כולם ועמך כא) ס, (ישעיהו שנאמר הבא לעולם חלק להם יש ישראל כל  מתני'  א צ                     סנהדרין
תחיית אין האומר הבא לעולם חלק להם שאין ואלו להתפאר ידי מעשה מטעי נצר ארץ יירשו                  לעולם
בתחיית חלק לו יהיה לא לפיכך המתים בתחיית כפר הוא תנא למה כך וכל גמ' התורה. מן                   המתים

 המתים
 סנהדרין צב א  תנא דבי אליהו צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיותן אינן חוזרין לעפרן2.
ועל3. מתנב, אתה כרחך ועל חי, אתה כרחך ועל נולד], אתה כרחך [ועל נוצר, אתה כרחך על  כב ד                      אבות

 כרחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
נשמה4. אומר גוף כיצד הדין מן עצמן לפטור יכולין ונשמה גוף לרבי אנטונינוס ליה אמר  צא                   סנהדרין

שפירשתי שמיום חטא גוף אומרת ונשמה בקבר דומם כאבן מוטל הריני ממני שפירשה שמיום                חטאת
לו שהיה ודם בשר למלך דומה הדבר למה משל לך אמשול ליה אמר כצפור באויר פורחת הריני                   ממנו
לסומא חיגר לו אמר סומא ואחד חיגר אחד שומרים שני בו והושיב נאות בכורות בו והיה נאה                   פרדס
לימים ואכלום והביאום סומא גבי על חיגר רכב לאכלם ונביאם והרכיבני בא בפרדס רואה אני נאות                  בכורות
סומא לו אמר בהן להלך רגלים לי יש כלום חיגר לו אמר הן היכן נאות בכורות להן אמר פרדס בעל                      בא
נשמה מביא הקב"ה אף כאחד אותם ודן סומא גבי על חיגר הרכיב עשה מה לראות עינים לי יש                    כלום
אל יקרא עמו לדין הארץ ואל מעל השמים אל יקרא ד) נ, (תהלים שנאמר כאחד אותם ודן בגוף                    וזורקה

 השמים מעל זו נשמה ואל הארץ לדין עמו זה הגוף:
ליה5. אמרה חיי קא מי ועפרא עפרא הוו הא חיי דשכבי אמריתו גמליאל לרבן קיסר א"ל א בצא צ                     סנהדרין

מהן איזה הטיט מן יוצר ואחד המים מן יוצר אחד בעירנו יש יוצרים שני ליה מהדרנא ואנא שבקיה                    ברתיה
  משובח א"ל זה שיוצר מן המים א"ל מן המים צר מן הטיט לא כל שכן

כדי6. בפרוזדור, עצמך התקן הבא. העולם בפני לפרוזדור דומה הזה העולם אומר, יעקב רבי  טז ד                   אבות
 שתכנס לטרקלין.

ויציצו7. טז) עב, (תהלים דכתיב שכבי דחיי ידענא אמרה ר"מ את מלכתא קליאופטרא שאלה  ב צ                   סנהדרין
חיטה ומה מחיטה ק"ו לה אמר עומדין בלבושיהן או ערומין עומדין עומדין כשהן אלא הארץ כעשב                  מעיר

 שנקברה ערומה יוצאה בכמה לבושין צדיקים שנקברים בלבושיהן על אחת כמה וכמה
שבעה8. לא ארץ רחם ועוצר שאול טז) ל, (משלי דכתיב מאי יאשיה ר' אמר טבי ר' אמר  א צב                      סנהדרין

והלא ומוציא מכניס שאול אף ומוציא מכניס רחם מה לך לומר אלא רחם אצל שאול ענין מה וכי                    מים
אינו בקולות בו שמכניסין שאול קולות בקולי ממנו מוציאין בחשאי בו שמכניסין רחם ומה וחומר קל                  דברים

 דין שמוציאין ממנו בקולי קולות מיכן תשובה לאומרין אין תחיית המתים מן התורה
 נידה כא ב  אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם9.
 נידה יז ב  משל משלו חכמים באשה החדר והפרוזדור והעלייה10.
לעולם11. אמן לענות זוכה הזה, בעולם אמן עונה שהוא מי כל יהודה: רבי אמר  ז פרק ויקרא,                    תנחומא,

מא (שם ואמן אמן העולם ועד העולם מן יח), עב (שם ישראל אלהי אלהים ה' ברוך שנאמר: מנין?                    הבא.
  יד), אמן בעולם הזה, ואמן בעולם הבא. לכך נאמר: זובח תודה יכבדנני.

 סנהדרין צ א  ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים12.
 ואפיקורוס

 סנהדרין צט ב  אפיקורוס כגון מאן אמר רב יוסף כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן13.

 מאי אהני לן  והם אינן יודעין שעולם מתקיים עליהם:14.


