בס"ד
נשמה ,גוף ודין
סנהדרין צא:
אָ מַ ר לֹו אַ נְ טֹונִ ינֹוס לְ ַרבִ יּ :גּוף ּונְ שָ מָ ה יְ כֹולִ ים לִ פְ טֹ ר עַצְ מָ ם ִמן הַ ִדין .כֵּיצַ ד?
ּגּוף אֹומֵּ ר :נְ שָ מָ ה חָ ְטאָ ה ,שֶׁ ִמּיֹום שֶׁ פ ְֵּרשָ ה ִמ ָפנַי ה ֲֵּרינִ י מּוטָ ל כְ אֶׁ בֶׁ ן דּומָ ם בַ קֶׁ בֶׁ ר.
פֹורחַ ת בָ אֲוִ יר כְ צִ פֹור.
ּונְ שָ מָ ה אֹומֶׁ ֶׁרתּ :גּוף חָ טָ א ,שֶׁ ִמּיֹום שֶׁ פ ֵַּר ְש ִתי ִממֶׁ ּנּו ה ֲֵּרינִ י ַ
אָ מַ ר לֹו :אֶׁ ְמשֹ ל לְ ָך מָ שָ ל לְ מָ ה הַ דָ בָ ר דֹומֶׁ ה :לְ מֶׁ לְֶׁך בָ שָ ר וָדָ ם שֶׁ הָ יָה לֹו פ ְַרדֵּ ס נָאֶׁ ה וְ הָ יּו בֹו בַ כּורֹות נָאֹות
שֹומ ִרים ,אֶׁ חָ ד חִ ּגֵּר וְ אֶׁ חָ ד סֹומֵּ א .אָ מַ ר לֹו חִ ּגֵּר לְ סּומָ א :בַ כּורֹות נָאֹות אֲנִ י רֹואֶׁ ה בַ ַפ ְרדֵּ ס ,בֹוא
הֹושיב בֹו ְשנֵּי ְ
וְ ִ
וְ הַ ְרכִ יבֵּ נִ י ּונְ בִ יאֵּ ן לְ אָ כְ לָןָ .רכַב חִ ּגֵּר עַל ּגַבֵּ י סּומָ א ֶׁוהֱבִ יאּון ַו ֲאכָלּון .לְ י ִָמים בָ א בַ עַל הַ פ ְַרדֵּ ס,
אָ מַ ר לָהֶׁ ם :בַ כּורֹות נָאֹות הֵּ יכָן הֵּ ן? אָ מַ ר לֹו סּומָ א :כְ לּום יֵּש לִ י ֵּעינַיִ ם לִ ְראֹות?
אָ מַ ר לֹו חִ ּגֵּר :כְ לּום יֵּש לִ י ַרגְ ַליִם לְ הַ לְֵּך בָ הֶׁ ן?
מֶׁ ה עָשָ ה?
זֹורקָ ּה בַ ּגּוף וְ דָ ן אֹותָ ם כְ אֶׁ חָ ד,
הִ ְרכִ יב חִ ּגֵּר עַל ּגַבֵּ י סֹומֵּ א וְ דָ ן אֹותָ ם כְ אֶׁ חָ ד .אַ ף הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא מֵּ ִביא נְ שָ מָ ה וְ ְ
שֶׁ ֶּׁנ ֱאמַ ר" :יִ קְ ָרא אֶׁ ל הַ שָ מַ יִ ם מֵּ עָל וְ אֶׁ ל הָ אָ ֶׁרץ ל ִָדין ַעמֹו" (תהילים נ ,ד); "יִ קְ ָרא אֶׁ ל הַ שָ מַ יִ ם מֵּ עָל" – זֹו
נְ שָ מָ ה" ,וְ אֶׁ ל הָ אָ ֶׁרץ ל ִָדין ַעמֹו" – זֶׁה הַ ּגּוף.
רמב"ן -שער הגמול.
זה הדין שאמרו חכמים שכל אדם נידון בראש השנה ,אינו אם יזכה לגן עדן ולחיי העולם הבא ,או
אם יתחייב לגיהנם ואבדון ,שאין אדם נידון בראש השנה אלא על עניני העולם הזה אם ראוי לחיים
ולשלוה או למיתה ויסורין ,כך אמרו חכמים בראש השנה ,זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון כי חק
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
ונחתם לזכות ולחובה בעולם הזה ,כפי מה שמגיע לו בחלקו לפי מעשיו מן העולם הזה ,וכשהאדם נפטר
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
נידון כל אדם בכל שנ ה ושנה בתחילה ומסתכלים עליו איך שהוא עומד בדינו בענין חיי העוה"ב ואח"כ
הוא נידון לפי זה על כל מאורעותיו דחיי העוה"ז.

