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 יעקב באק‘ ל ר‘‘המו

  YaakovBock@gmail.comלצור קשר: 

ל: צדיקי� אפילו “ אומרי� חז 

במיתת� קרואי� חיי�.  אבל 

הדבר דורש ביאור כי אינו 

מתאי� למה שעיניי� בשריי� 

 רואות.

בספר שמואל כתוב על צדיק 

בניהו ב� יהוידע ב� אחד בש� " 

חי  .  שואלת הגמרא איש  "

(ברכות יח) על התואר "ב� איש 

חי": הא� כל העול� בני מתי� 

ה�?  אלא "ב� איש חי" פירושו 

  ". "שאפילו במתתו קרוי חי

על  ק  הרד" מר  או  ? � יתכ הי

הפסוק שבניהו ב� יהוידע "היה 

צדיק גמור וצדיקי� אפילו 

במיתת� קרואי� חיי�".  כדי 

 � י חי  � מי ה  ז אי על   � י להב

מדובר, יש להעמיק בנושא לפי 

מה שכתוב בספרי� הקדושי� 

 בכלל ובפרט בפנימיות התורה.

ל כמה וכמה “ נמצא בדברי חז 

מאורעות שמעידי� על צדיקי� 

נוס# שלא מתו —גדולי� שה� 

לא מתו —בנשמת� אלא ג� 

 בגופ�.

י, “ נתעני� בקונטרס זה, בעה 

במה שכתוב על יעקב אבינו 

שלא מת, על רבינו הקדוש 

שחזר לביתו לילי שבת אחרי 

הסתלקותו, ועל משיח שהוא 

יעלה כמו שמשה רבינו עלה 

נתברר  ו נפש.   ו  # ו בג להר 

  � י י ח ש  ו ר י פ �   —ש י י ח

אינו שיי$ כל כ$   —אמיתיי�  

למה שרואי� בעיניי� בשריי� 

בעול� הזה בזמ� חוש$ הגלות, 

אלא שחיי� אמיתיי� ה� יותר 

נעלי�, עד שה� נצחיי�, ולזה 

 האד� נברא מתחילתו.
גיליו�

 

    חיי� נצחיי� של צדיק בגו� ונפשחיי� נצחיי� של צדיק בגו� ונפשחיי� נצחיי� של צדיק בגו� ונפשחיי� נצחיי� של צדיק בגו� ונפש
 ל וכמבואר בספרי קודש“כפי דברי חז

 

 

—הגאלה אמיתית ושלימה שאז נחזור למצב של לפני חטא ע% הדעת

מקד�  �עד  �מזמ� —ג כבר  אל"#.   ע�  אור  לכתנות  כולנו  ונתעלה 
לנו   הודיע  צדקינו  העבודה ”משיח  גאולתכ�!"    �זמ הגיע  ענווי�! 

המשיח מל$  של  מלכותו  קבלת  היא  בלא 18האחרונה  מל$   �"אי כי   ,
המל$    19ע�." של  מלכותו  לקבל  רצונ�  את  הע�  מבטאי�   �ולכ

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל$ המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מל$ המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מל$ המשיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מל$ המשיח בהכרזה, בקשה ותפילה לקב"ה:  
    לעול� ועד!לעול� ועד!לעול� ועד!לעול� ועד!

יהי רצו� שכולנו נזכה (לשו� זיכו$) לראות את מלכנו, מל$ ביופיו 

תחזנה עיני$, מל$ חי וקיי�, בגאולה האמיתית והשלימה תכ# ומיד 
  ממ"ש! 

� � 

ספר מאאמרי� תש"ב, כ"ק אדמו"ר   )1
 .  74מהריי"%, ע'  

ספר השיחות, כ"ק  —תורת שלו�  )2
 .211אדמו"ר מהרש"ב, ע'  

 .70213מאמרי אדה"ע ויקרא, ע'   )3
ספר מאמרי� תרס"ב, כ"ק אדמו"ר   )4

 .299מהרש"ב, ע'  
 .של"ה, כי תצא, עקב  )5
 אגרא דכלה בראשית, אות כא.  )6
 .2:11, 1:5חסד לאברה�,   )7
 תענית ה, ב.  )8
 .227לקוטי שיחות, חלק לט, ע'   )9
 רסיסי לילה אות נ"ו.  )10
 אריז"ל, ע% חיי�, שער נ, פרק ח.  )11

 .205שיחה פ' מק% תשמ"ו,  ע'   )12
ספר המאמרי� תשי"א, כ"ק אדמו"ר   )13

 .208מהריי"%, ע'  
בש� הרב מהר4ח ויטאל בספר אור   )14

 החמה של הר' אברה� אזולאי. 
 רבינו בחיי, פרוש התורה, שמות ד, ט.  )15
 ספר מעולפת ספירי�, אות טו.  )16
 אריז"ל, ע% חיי�, שער נ, פרק ה.  )17
   סנהדרי�, צח, ב. —“מנח� שמו ” )18

שמו   "מנח� מענדל, ולהעיר דברי הרבי:  
ספר    1של משיח צדקנו וכינוי הש�"  

  .14השיחות תנש"א ח"א עמ'  
 פרק ג.  אליעזר,  פרקי דרבי  )19
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    לכבוד יו� הנישואי� של לכבוד יו� הנישואי� של לכבוד יו� הנישואי� של לכבוד יו� הנישואי� של 

 תחי' שושנה  שושנה  שושנה  שושנה  שיחי' וזוגתו מרת  יעקב נת�  יעקב נת�  יעקב נת�  יעקב נת�  ‘ ר 

    באק באק באק באק 

 ג אלול (יו� הנישואי� של הרבי הקוד�)  ‘‘ביו� הבהיר י 

מ בתו$  “בני� עדי עד, חיי� טובי� ביחד בתקשרות לרבי מה 

אושר ועושר, עשירות מופלגה (אי� עשיר אלא בדעת), פרנסה  

   בהרחבה, והצלחה בגשמיות ורוחניות וג� יחד. 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 מקורות וציוני� 



 

 

מלמעלה הדרגות הנעלות כדי לפעול את הגאולה של ע� ישראל, מתחיל 

השלב השני הוא כמו שאומר רש"י בפירושו על ספר דניאל (יב, שלב שני.  
יב): "שעתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה וכ� מצינו 

במדרש רות..."  כ$ ג� מפרש רבינו בחיי: "בגאולתנו זאת העתידה בהיגלות 
הגואל האחרו�... ויהיה הגואל נגלה וחוזר ונכסה... שכ� מצינו בגאולת 

מסביר הרב מהר4ח ויטאל    15מצרי� שנגלה לה� משה וחזר ונכסה מה�." 
 על פי פנימיות העניני�:

וכמו שמצינו במשה שעלה לרקיע בגו# ונפש ויהי ש� ארבעי� יו�  

כ� זה המשיח אחר שיזכה לאותה נשמה ויכיר בעצמו שהוא  

המשיח, וזה שאמר ומשיח יתגלי [כלומר יכיר בעצמו] א$ לא  
יכירוהו עדיי� שאר אנשי�.  ואחר כר יתגניז המשיח בגו# ונפש  

, שנה אחת.  ואז  " ויבא משה בתו$ הענ� " בההוא עמודא, על דר$  
יסלקו אותו לרקיע כמו שעלה משה לרקיע.  ואחר כ$ יתגלה  

 14המשיח לגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליו. 

נראה את הקשר בי� השלב הזה של משיח ובי� ענינינו כא� הגו# המזוכ$ 
שבו חי יעקב אבינו ורבינו הקדוש מתו$ דברי המרח"ו, שהשלב הזה של 

כמו שעלה משה לרקיע".  כי עליית משה רבינו לרקיע התכסות משיח הוא "

ויבא משה "   :בהר סיני בתו$ הענ� היא הזדככות גופו של משה כמו שלמדנו 
בתו$ הענ�, שלא יכול לראות אלא אחר שנתלבש באותו לבוש, וזה הלבוש, 

".� ובכתבי האריז"ל מצאנו:  16הוא מה שאמרו חלוקא דרבנ

כי גו# הפנימי של האד� א� הוא צדיק ונעשה בקדושה זוכה לההוא  
חלוקא דרבנ� דיליה דהוא טוב ולא רע כמדרגת חשמ"ל בסוד "ויבא  

משה בתו$ הענ�" ואתפרש מההוא גופא קדמאה [="גו# הקוד�"]  
כדכתיב "של נעל$ מעל רגל$" שהוא גו# מקליפת נוגה ע% הדעת  

  17טו"ר. 

מזה מוב� שכל המאורעות האלו ה� עני� אחד: מעבר לחיי� נצחיי� בגו# 
על ידי מקרה שנראה לעיני בשר —כמו אד� הראשו� לפני החטא —מזוכ$ 

כהפסק, ח"ו, החיי�.  והגו# הזה המזוכ$ הוא כמו מלא$ שלא כול� רואה 

ונכסה מה�". אבל, אותו, ולכ� השלב הנעלה הזה בהתגלות משיח נקרא " 
חי וקיי� בגו# ובנפש.   וגופו, —כמו יעקב אבינו —בכל זאת המשיח הוא 

 כפשוטו.פי שהוא בדרגה נעלה ביותר, הוא בגדר של גו# גשמי 1על1א#

של  האחרוני�  ברגעי�  ואנו  ממש,  הגאולה  דור  שאנחנו  לדעת  ועלנו 
ס#  על  עומדי�  ואנחנו   .�עי" ע�  עור  ובכתנות  הגס  הזה  בחומר  הגלות 
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 נעו% תחלת� בסופ�נעו% תחלת� בסופ�נעו% תחלת� בסופ�נעו% תחלת� בסופ�—העול� הזה הגשמיהעול� הזה הגשמיהעול� הזה הגשמיהעול� הזה הגשמי

קור העילוי הנפלא של העול� כמו שיהיה בביאת משיח צדקנו הוא  מ

כבר נמצא בבריאת העול� עצמו.  כי העול� הזה שלנו אינו במעמד ומצב 

שהיה כאשר "עול� על מילואו נברא", אלא הוא במצב ירוד מחמת חטא ע% 
 הדעת.  אבל לעתיד לבוא יחזור העול� לאיתנו:

בזמ� ביאת המשיח וגילוי דלעתיד דאז הרי ג� הגשמי יהיה מזוכ$  

יותר והיינו שהגשמיות דלעתיד יהיה על דר$ הגשמיות שהיה  
 ...� 1מתחילת הבריאה קוד� החטא של אד� הראשו

 ,�לא רק זה שהגשמיות שלנו אינה מזוככת כמו שהיה אצל אד� הראשו

ואינו כמו שיהיה לעתיד לבוא, אלא היא במצב שלא רואי� אפילו את 
 ק אדמו"ר מהרש"ב:“מציאותו האמיתית של הדבר הגשמי.  בלשונו של כ

אינו כ� שמה שאנו רואי� כגשמי הוא גשמי, כי מה שאנו רואי�  

כגשמי הוא רק דבר מחובר שצריכי� להפריד, וזה שלעתיד לבוא  
יהיה דווקה גו# גשמי, ומה שנתהווה גשמי, אי� זה מה שאנו רואי�  

 2כי מה שרואי� נהיה על ידי חטא ע% הדעת... 

עול� של שקר.  א� כ�, צריכי� —לכ� העול� שלנו נקרא "עלמא דשיקרא" 

להבי� מה הכוונה ש"הגשמי יהיה מזוכ$ יותר"? שהגשמיות תחזור לטהרתו 
("את רוח הטומא אעביר מ� האר%") כמו שהיה בתחילת בראיתו ויותר מזה. 

כדי להבי� גודל המעלה שיהיה לעתיד, צריכי� להבי� העילוי של ג� עד� ושל 
 �גשמיות גופו של אד� הראשו�, כמו שהיו לפני החטא.  ג� עד� הוא כא

 כ$ שאינו נראה לעינינו.  להסביר: 1, בדרגה נעלה כלבבבבככככדדדדוווורררר    ההההאאאארררר%%%%    ששששללללננננוווו

והנה ידוע...שיש מקו� מיוחד בכדור האר% הגשמי הלזו...שש�  
משכ� הג� הזה...ומה שלא מצאו בישוב האר% ואיננו רואי� להט  

החרב כו' היינו לפי שהג� הזה הוא בבחינת הרוחניות  
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    הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 

    חיי� נצחיי� של צדיק בגו� ונפשחיי� נצחיי� של צדיק בגו� ונפשחיי� נצחיי� של צדיק בגו� ונפשחיי� נצחיי� של צדיק בגו� ונפש
 ל וכמבואר בספרי קודש“כפי דברי חז



 

 

האלוקית...מקו� זה הוא מובדל ברוחניות מכל תערובת טוב ורע,  

 ...� 3כמו גופו של אד� הראשו

כ� גופו של אד� הראשו�, ולכ� העיניי� 1כמו שג� עד� מובדל מכל רע, וכמו 

כ$ רוחני, אי$ אפשר להגיד 1שלנו לא יכולי� לראותו.  אבל א� הוא כל 

 שמקומו הוא כא� בעול� הגשמי?  העני� מוסבר ככה:

ועל פי פשוטו הוא שיש מקו� מיוחד באר% הלזו הגשמי שש�  
משכ� הג� הזה כמו שכתוב בזוהר, והנה המקו� הזה הג� שהוא  

באר% הגשמי מכל מקו� הוא בבחינת הרוחניות האלוקי, ויש לומר  
 4שזהו בחינת הרוחני שבגשמיות האר%... 

 שני בחינות גו# ולבוששני בחינות גו# ולבוששני בחינות גו# ולבוששני בחינות גו# ולבוש11111111כתנות אור וכתנות עורכתנות אור וכתנות עורכתנות אור וכתנות עורכתנות אור וכתנות עור

ופו של אד� הראשו� ("תפוח עקבו של אד� הראשו� היה מכהה גלגל  ג
חמה") היה בדרגה נעלת ביותר, והגו# שלו היה מקו� מגורו בג� עד�.  אבל 

אחרי חטא ע% הדעת ג� עד� היא מקו� שעולה ש� הנשמה אחרי פטירתה  
מ� הגו#. כותב השל"ה הקודש: "אד� הראשו� נברא בכתנות אור באל"# 

היה כולו אור מזהיר. ואחר כ$ הביא החוש$ על עצמו הושחר עורו ונתלבש 

".� 5בכתנות עור...בעור ובשר ונעשה גופו חומריי כתנות עור בעי"

דהיינו שהגו# החומרי שניראה לעינינו הוא לא יותר מלבוש חצוני, כמאמר 
הבעל בני יששכר: "כתנות עור וילביש�. רוצה לומר הלביש אות� בעצמ� 

מה שתראה גו# האד� לעי�, הוא הוא הלבוש החדש שמקוד� היה כתנות 
אור והיה הגו# ספיריי [פירוש: בדרגה של הספירות העליונות], וכ� יהיה 

ומה יהיה ע� הלבוש הזה?  בלשונו של הרב    6לעתיד במהרה בימינו." 
 המקובל אברה� אזולאי בספרו חסד לאברה�:

[מחמת] חטא אד� הראשו� גר� [גלות ו] קליפה כוללת אל הנפש  

על ידי התלבשותה בגו# בשר המת הזה העפר העכור הזה, ומה  

שהיה גו# ז$ וטהור נתלבש עתה בקליפות עור הנחש...ולעתיד  
כאשר יתפשטו בני אד� מ� הגו# זה העכור ויתעלו אל סוד הגו#  

 7שהיה לאדה"ר קוד� שחטא. 

נמצא שזה שאנו רואי� כגו# האד� הוא בעצ� לבוש עראי של עול� הזה, 
והוא מסתיר את הגו# האמיתי.  עכשיו נוכל להבי� מעט מזער עני� חיי� 

נצחיי� בגו# של יעקב אבינו אחרי פטירתו, והמאורע הדומה בגמרא של 
 רבינו הקדוש (יהודה הנשיא).
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 שני בחינות גו� ולבוש שני בחינות גו� ולבוש שני בחינות גו� ולבוש שני בחינות גו� ולבוש ��������כתנות אור וכתנות עור כתנות אור וכתנות עור כתנות אור וכתנות עור כתנות אור וכתנות עור 

 

 

מסתבר לומר כא� שלכאורה "חלוקא דרבנ�" הזה, שהוא הגו# השני הפנימי, 

הוא איזה מי� גו# רוחני שקיי� בעולמות עליוני� בלי שו� קשר לעול� 
 אבל אינו כ�.  ומקשה הרבי מליובאוויטש על הגמרא שלנו:—התחתו� שלנו

, כיצד שיי$ שתעשה  מעול� האמת מעול� האמת מעול� האמת מעול� האמת מכיו� שמדובר אודות נשמה  

קידוש על יי� גשמי, ולא עוד, אלא שישמעו אחרי� קידוש היו�  
 !?�    12ויצאו ידי חובת

יסוד השאלה הזו הוא כי מי שאינו בחיי� פטור ממצות (ולכ� אומרי� שהוא 

, ומי שאינו חייב במצווה אינו יכול להוציא אחרי�.  א� כ� צרי$  "נפטר") 
 להבי� אי$ רבינו הקדוש היה יכול להוציא אחרי� ידי חובת�. מסביר הרבי:

, וכמודגש בספר  ראו אותו ראו אותו ראו אותו ראו אותו ביתו  1מכיו� שבא לביתו באופ� שבני 

כו', מוב�, שבאותו שעה ירדה    בבגדי שבת בבגדי שבת בבגדי שבת בבגדי שבת חסידי�  שהיה נראה  
נשמתו ונתלבשה בגו# גשמי הנראה לעיני בשר, ובמילא, הרי הוא  

, ולכ�, יכול לפטור את הרבי� ידי חובת� בקידוש  דנשמה בגו# דנשמה בגו# דנשמה בגו# דנשמה בגו# בגדר  

 12היו�. 

כא� רואי� חידוש נפלא ביותר, שלא רק שבגו# השני הפנימי ("חלוקא 

גו# גו# גו# גו# דרבנ�") הצדיק ממשי$ לחיות בגו# ונפש, אלא שהגו# הזה הוא באמת  

כפשוטו!  ומזה לומדו� על הגו# הגשמי שיהיה לעתיד לבוא, שהוא   גגגגששששממממיייי    
ג� יהיה בדרגה הזה שראינו אצל רבינו הקדוש ויעקב אבינו, שפירוש "לא 

מת" (וג� "קדוש") הוא עני� חיי� נצחי� כמו שיהיה לעתיד לבוא בכל 
ישראל (כי "עמ$ כול� צדיקי�"), הבחינה של "צל� אלוקי�" שבו נברא 

 אד� הראשו�, כנ"ל.

והנה לימות המשיח הג�  שיהיה בתכלית ההזדככות מכל מקו�  
יהיו גופי�  גשמיי�, וכ� קיו� המצוות יהיה בגשמיות, רק שיהיו  

בתכלית השלימות...שיהיה בחינת אד� בשלימות היינו שיבוער הרע  

    13ויהיה רק בחינת צל� אלוקי�... 

 הזדככות גשמיות גופו של משיח צדקינוהזדככות גשמיות גופו של משיח צדקינוהזדככות גשמיות גופו של משיח צדקינוהזדככות גשמיות גופו של משיח צדקינו—חחחחיייייייי����    ננננצצצצחחחחיייייייי����

נשר הגדול מורנו הרמב"� פוסק על משיח שהוא מל$ בשר וד� מבית  ה

הוא —ע� כל המעלות נפלאות שלו —.  וג� על פי קבלה מודגש שמשיחדוד
ב� אד� גשמי: "כי המשיח יהיה בודאי אד� צדיק נולד מאיש ואשה ויגדל 

זה שלב    14בצדקתו עד ק% הימי� ויזכה במעשיו לנפש רוח ונשמה הגדולה." 
הראשו� של המשיח.  אבל אחרי שהוא נהיה הגואל בפועל, ונותני� לו 
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 הזדככות גשמיות גופו של משיח הזדככות גשמיות גופו של משיח הזדככות גשמיות גופו של משיח הזדככות גשמיות גופו של משיח —חחחחיייייייי����    ננננצצצצחחחחיייייייי����    



 

 

שהוא נראה לעיננו כגו#, אבל באמת אינו אלה לבוש.  רבינו בחיי, בפירושו 

 על אותו פסוק, מגלה לנו סוד עמוק ונפלא ביותר, וזה לשונו:

יעקב אבינו לא מת א$ נשאר קיי� בגו# ובנפש הגו# הזה הוא הגו#  

השני הדק שבו הנפש מתלבשת בצורת גו# ויש לו ממש אבל הוא  

דק עד מאד...הוא משוטט בעול� בשליחותו של הקב''ה ומתראה  
למי שהוא חפ% בו כי הראשו� הגס נחנט ונקבר כפשוטו של מקרא.  

וזו היא כוונת החכ� שאמר מקרא אני דורש שנאמר הנני מושיע$  
ואת זרע$ מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיי� א# הוא בחיי' כלומר מה  

זרעו בחיי' בגו# ובנפש והוא הגו# שהזכרתי... וזהו עני� רבינו הקדוש  

 שבכתובות... 

כתנות עור, שהוא נחשב כגו# —נמצא שהפשטת הלבוש החצוני של אד� 

אי� זה סטירה כלל לחיי� נצחיי� בגו# האמיתי —"כפי דמיו� העול� הזה" 

דווקה על ידי הפשטת הלבוש החצוני —כתנות אור.  ואדרבה —של אד� 
 מתגלה הגו# האמיתי שבו נברא האד� בג� עד� מקד�.

 הוא בחיי�הוא בחיי�הוא בחיי�הוא בחיי�רבינו הקדוש (ר' יהודה הנשיא): רבינו הקדוש (ר' יהודה הנשיא): רבינו הקדוש (ר' יהודה הנשיא): רבינו הקדוש (ר' יהודה הנשיא): 

"עני� רבינו הקדוש 1פירושו הנ"ל מדרי$ אותנו רבינו בחיי לעיי� ב  ב
שבכתובות" כי אפשר ללמוד מהמאורע ההוא בנוגע להמש$ חיי� גופניי� 

 של הצדיק אחרי הסתלקותו. 

במס' כתובות (קג,א) הגמרא מספרת שאחרי הסתלקותו וקבורתו של רבינו 
הקדוש, הוא בעצמו היה חוזר לביתו בערב שבת, ולפי ספר חסידי� (מובא 

בגליו� הש"ס ש�) הוא היה "פוטר את רבי� בקידוש היו� ולא כשאר מתי� 
שה� חופשיי� ממצוות כי צדיקי� חיי� ופוטרי� בקידוש." בהמש$ הגמרא 

אומרת שפע� הגיעה השכנה בערב שבת וקראה בפתח הבית.  השפחה 

.["� אמרה לה� "שתוקו דרבי יתיב" [="שתוקי, משו� שרבי יושב כא

סוד זה של ראיית צדיקי� אחרי הסתלקות� יומתק ע� מה שכתוב בספר 

האריז"ל מסביר את התופעה של ראיית   11ע% חיי� של האריז"ל, שש� 

מלאכי� אצל "זכי הנפש": "רק שהשיג בראיית נפשו המשכלת את נפש 

המלא$ עצמו וכ� הרואי� את אליהו ושאר נשמות הצדיקי� כעי� רבינו 

הקדוש בכל ליל שבת וכיוצא אינו אלא ע"י התלבשות בחלוקא דרבנ� שלו."  

והוא הוא הגו# שני שנזכר בפירוש רבינו בחיי, ומסביר ש� האריז"ל  שאלה 

 חלוקא דרבנ�  "ה� גופות� ממש פנימית."
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 הוא בחיי� רבינו הקדוש:  רבינו הקדוש:  רבינו הקדוש:  רבינו הקדוש:  

 

 

    הוא בחיי�הוא בחיי�הוא בחיי�הוא בחיי�ייייעעעעקקקקבבבב    אאאאבבבבייייננננוווו    ללללאאאא    ממממתתתת::::     

ומר הפסוק: ויכל יעקב לצות את בניו ויאס# רגליו אל המטה ויגוע  א

ויאס# אל עמיו."  על פטירתו זאת של יעקב אבינו אומרת הגמרא "יעקב 

 אבינו לא מת":

רש"י)  —א"ל הכי א"ר יוחנ� יעקב אבינו לא מת (אלא חי הוא לעול� 
א"ל וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא א"ל  

רש"י)  —מקרא אני דורש (והאי דחנטו חנטייא סבורי� היו שמת 
שנאמר ואתה אל תירא עבדי יעקב נא� ה' ואל תחת ישראל כי הנני  

מושיע$ מרחוק ואת זרע$ מאר% שבי� מקיש הוא לזרעו מה זרעו  
    8רש"י) —בחיי� א# הוא בחיי�. (נדמה לה� שמת אבל חי היה 

אפשר לחשוב שהכוונה היא שנשמתו של יעקב "לא מת" כי הנשמה היא 

רוחנית ונצחית, אבל לכל הצדיקי� ("ועמ$ כול� צדיקי�") יש לה� נשמה 

קדושה ונצחית שלא שייכת להפסק החיי�.  אבל רק אצל כמות קטנה של 
 �צדיקי� אומרי� שלא מתו.  א� כ� מוכרחי� לומר שאי� הכוונה כא

 �שנשמתו של יעקב בלבד לא מתה, אלא הכוונה היא ג� הגו#.  אבל א� כ
צרי$ הסבר אי$ גופו של יעקב לא מת כי כתוב שספדו וחנטו וקברו אותו, 

 שעל זה אומר הרבי מליובאוויטש:

שאי� סטירה בי� העניני� ("לא מת", ולאיד$ מסופר בתורה ד"ספדו  
ספדנייא כו'"), כי זה ש"ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא"  

הוא לפי ש"נדמה לה� שמת", היינו כלפי המצרי�, דלפי מה  

עשו פעולות  —פי תורה) 1שלגב� הרי זה עני� אמיתי (על —שראו 
 9אלו בגופו של יעקב... 

הייתכ� שהפעולה של קבורת וחנוט גופו אינה סטירה למאמר הגמרא 

 שיעקב אבינו לא מת?  הרה"צ צדוק הכה� כותב:

לא היה אצלו [אצל יעקב אבינו] שו� שייכות לחיותו האמיתי ע�  
הגו# כלל, ופטירתו היה רק כפושט מלבוש זה ולובש מלבוש אחר  

של עול� העליו� ומלבוש זה נקבר אבל אי� בזה עני� וגדר מיתה  
כלל...מה אכפת לי מה שמצד עול� הזה היה קבורה לגו# מכל מקו�  

כפי האמת לא מת כלל, ולעתיד לבוא יתברר ג� בכל זרעו כ� דלא  
 10מתו באמת רק כפי דמיו� העול� הזה. 

פי 1על 1ראוי� שהגו# שקברו היה רק הלבוש החיצוני של עול� הזה, שא# 
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    הוא בחיי� ייייעעעעקקקקבבבב    אאאאבבבבייייננננוווו    ללללאאאא    ממממתתתת::::        


