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 מדרש רבה בראשית פרשה ט פסקה ה .  1
ר שמואל בר "א והנה טוב מאד והנה טוב מותבתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב ( ה)

נחמן רכוב הייתי על כתפו של זקני ועולה מעירו לכפר חנן דרך בית שאן ושמעתי את 
 . הנה טוב מאד הנה טוב מותש בן אלעזר יושב ודורש בשם רבי מאיר "ר
 ק ב  שפו"אוה. 2
הלך האדם אחרי תאותיו  לולא, לולא החטא הקדמון, המות בא בעקב החטא 

המות מום הוא .. .עליו ברוב אורה היתה התחושה הרוחנית מופיעה , הבהמיות
 , וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, חרפת עם הוא לנו, להעבירו ישראל נועד , ביצירה

 .  דבר' כי ד
 א /סכת ברכות דף יתלמוד בבלי מ. 3
אלהי גדלת מאד הוד ' ה' שנאמר ברכי נפשי את ה נסתכל ביום המיתה ואמר שירה 

 . דעל יום המיתה נאמר? מאי משמע. והדר לבשת
 שפא ' אורות הקודש עמ. א3

איך שלא יש כאן מות , והבינה חוזרת להתגלות, ואז איננו עוד משבש את הדעות
 ,שהוא שוכן בלב החיים לדכאם, וההרוס אותו הציור המדכא על פי  , כלל

   .אלהי  גדלת מאד הוד והדר לבשת' ד, ומסתכלים ביום המיתה ואומרים שירה
   ח, ק א "אוה.  ב3
על אותה האפלה שחכמת החיים הבינונית קוראה זה , כזה למבט, לאור טוב זה  

 .העולם מחכה  , מות
 רלב, ה, שמונה קבצים . 4

שעומק תיקונו מיוסד על פי שכלול החפץ החפשי אשר , ודורק עולם משוכלל מיס
הוא ראוי להיות עשוי כדוגמא ,  וליצורים חבריו שממעל לו ומתחתיו, לאדם

עם כל , עד אין צורך כלל אל המוות באותה הצורה שאנו רואים אותו, העליונה
כי אם למעמד שההתעלות מדרגת חיים לדרגת חיים תלך בכל , ניווליו ובהלותיו

הראויים להיות אידיאלים נבחרים מכל , הקדושים והעליזים, ההכשרים הטהורים
 .ים בציון-יצור  ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלה

  אורות הקדש ב עמוד שפ. 5
 חזיון המות  

מה שבני אדם קוראים מות הרי הוא רק  ,טומאתו היא שקרו, המות הוא חזיון שוא
 אשר יצר לב האדם  , השקיעה התהומית בקטנותומתוך . ותעצומתם תגבורת החיים 

מדאיבה  הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזאת בצורה, השקיע אותו בה
, מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו.  שהוא קוראה מות, וחשוכה

כי אם  ,אפשר להמלט ממנה כל זמן שהממשל הכזבי כל כך שולט בעולםשאי 
על כל נפשות , ההטעאה הללו אל הנפש העינים מהמחזה המביא את רשמי בהעברת 

 .יטמא בעמיו לנפש לא, מת לא יבא
 


