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ע למת מק "ה  ְֵֵַַַָָָָה בק
א) קכב, נשא (זוהר

מצווֹ ת ל  ועוֹ שׂ ה  ה וּ א  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש נּ דבּ ק מי ָ
עוֹ לם  עוֹ למוֹ ת, מעמיד הוּ א כּ ביכוֹ ל הּת וֹ רה ,
ׁש כּ תוּ ב  ּפ רׁש וּ ה, והרי הּת ח ּת וֹ ן. ועוֹ לם  העליוֹ ן 

אתם ". "ועשׂ יתם

ּפ וֹ גם וכל כּ ביכוֹ ל  הּת וֹ רה, מצו וֹ ת  על ׁש עוֹ בר מי  ְָ
עצמוֹ , את ּפ וֹ גם למּט ה, ּפ וֹ גם למעלה ,

העוֹ למוֹ ת. בּ כל ּפ וֹ גם

ׁש בּ יּ ם לא וֹ תם מל סּפ נים ָָ
ׁש וֹ טה  קם בּ אניּ ה, ׁש טים
לעשׂ וֹ ת  ורצה בּ יניהם  אחד

וכ וּ ' בּ ּס פינה (כמבואר ח וֹ ר 
אחד נטל  בספינה יושבין שהיו אדם לבני משל ו ד , רבה בויקרא

יושב אתה מה  חבריו לו אמרו תחתיו, קודח והתחיל  מקדח מהן

לו  אמרו  קודח, אני תחתי לא לכם אכפת מה להם אמר  ועושה ,

הספינה) את עלינו ומציפין עולין .שהמים
,וגוֹ '."ולכ האדם" וגוֹ ', יעשׂ וּ  כּ י אה א וֹ  איׁש  ְֵָ

ראה) ו)(בּ א עברוּ (הושע כּ אדם  "וה ּמ ה 
גּ רם  - הּת וֹ רה ׁש ל  אחת מצוה  עבר  אדם ברית ".
למעלה, ּפ גם העוֹ לם , לכל וגרם  מיתה, לעצמוֹ 
ׁש יּ עמיד  עד  תלוּ י  חטא ואוֹ תוֹ  למּט ה. ּפ גם
אוֹ תוֹ  ויעבר  כּ מּק דם  העוֹ לם ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מהעוֹ לם. כה)ּפ גם ה ּמ ות (ישעיה "בּ לּ ע 
ּפ נים" כּ ל מעל דּ מעה  אלהים ה' וּ מחה לנצח

חּט את מכּ ל יעשׂ וּ  "כּ י  ולכן (כּ ת וּ ב )".האדםוג וֹ '. 

הראׁש וֹ ן. אדם  - "האדם"
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