
 בס"ד

 נשמה, גוף ודין

 סנהדרין צא:

יַצד?   ָאַמר לֹו ַאְנטֹוִנינֹוס ְלַרִבי: ּגּוף ּוְנָשָמה ְיכֹוִלים ִלְפֹטר ַעְצָמם ִמן ַהִדין. כֵּ

ר. בֶׁ ן דּוָמם ַבקֶׁ בֶׁ יִני מּוָטל ְכאֶׁ ְרָשה ִמָפַני ֲהרֵּ פֵּ ִמּיֹום שֶׁ ר: ְנָשָמה ָחְטָאה, שֶׁ   ּגּוף אֹומֵּ

יִני פֹוַרַחת ָבֲאִויר ְכִצפֹור. ּנּו ֲהרֵּ ַרְשִתי ִממֶׁ פֵּ ִמּיֹום שֶׁ ת: ּגּוף ָחָטא, שֶׁ רֶׁ   ּוְנָשָמה אֹומֶׁ

ה: ְמֹשל ְלָך ָמָשל ְלָמה ַהָדָבר דֹומֶׁ ה ְוָהיּו בֹו ַבכּורֹות ָנאֹות   ָאַמר לֹו: אֶׁ ס ָנאֶׁ ָהָיה לֹו ַפְרדֵּ ְך ָבָשר ָוָדם שֶׁ לֶׁ ְלמֶׁ

ה ַבפַ וְ  ר ְלסּוָמא: ַבכּורֹות ָנאֹות ֲאִני רֹואֶׁ א. ָאַמר לֹו ִחּגֵּ ָחד סֹומֵּ ר ְואֶׁ ָחד ִחּגֵּ ס, בֹוא הֹוִשיב בֹו ְשנֵּי שֹוְמִרים, אֶׁ ְרדֵּ

ֱהִביאּון ַוֲאָכלּון. ְלָיִמים ָבא ַבַעל י סּוָמא וֶׁ ר ַעל ַּגבֵּ ן ְלָאְכָלן. ָרַכב ִחּגֵּ ִני ּוְנִביאֵּ ס, ְוַהְרִכיבֵּ   ַהַפְרדֵּ

ן? יָכן הֵּ ם: ַבכּורֹות ָנאֹות הֵּ יַנִים ִלְראֹות? ָאַמר ָלהֶׁ   ָאַמר לֹו סּוָמא: ְכלּום יֵּש ִלי עֵּ

ן? ְך ָבהֶׁ ר: ְכלּום יֵּש ִלי ַרְגַלִים ְלַהלֵּ   ָאַמר לֹו ִחּגֵּ

ה ָעָשה?   מֶׁ

ָחד. ַאף  א ְוָדן אֹוָתם ְכאֶׁ י סֹומֵּ ר ַעל ַּגבֵּ ָחד, ִהְרִכיב ִחּגֵּ ִביא ְנָשָמה ְוזֹוְרָקּה ַבּגּוף ְוָדן אֹוָתם ְכאֶׁ ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא מֵּ

ָעל"  ל ַהָשַמִים מֵּ ץ ָלִדין ַעמֹו" )תהילים נ, ד(; "ִיְקָרא אֶׁ ל ָהָארֶׁ ָעל ְואֶׁ ל ַהָשַמִים מֵּ ּנֱֶׁאַמר: "ִיְקָרא אֶׁ זֹו  –שֶׁ

ץ ָלִדין ַעמֹו"  ל ָהָארֶׁ     ַהּגּוף. זֶׁה –ְנָשָמה, "ְואֶׁ

 שער הגמול.  -רמב"ן

או  זה הדין שאמרו חכמים שכל אדם נידון בראש השנה, אינו אם יזכה לגן עדן ולחיי העולם הבא,

אם יתחייב לגיהנם ואבדון, שאין אדם נידון בראש השנה אלא על עניני העולם הזה אם ראוי לחיים 

ה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון כי חק ולשלוה או למיתה ויסורין, כך אמרו חכמים בראש השנה, ז

לישראל הוא משפט לאלהי יעקב ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום איזו לרעב ואיזו לשובע 

ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמות, אלא כך היא המדה, בראש השנה שוקלין מעשיו של אדם ונכתב 

מה שמגיע לו בחלקו לפי מעשיו מן העולם הזה, וכשהאדם נפטר ונחתם לזכות ולחובה בעולם הזה, כפי 

 לבית עולמו שוקלין בהן ופוסקין עליו חלקו כפי הראוי לו בעולם הנשמות. 

 ספר לשם שבו ואחלמה:

וכל המאורעות דהעוה"ז איך שמתנהגים עמו הוא תלוי הכל לפי מה שעומד בדינו בענין חיי עוה"ב. ולכן  .

ה ושנה בתחילה ומסתכלים עליו איך שהוא עומד בדינו בענין חיי העוה"ב ואח"כ נידון כל אדם בכל שנ

 הוא נידון לפי זה על כל מאורעותיו דחיי העוה"ז.

 


