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.דער וועלט ארוםלענדער  גפערצי איבערזעקס קאנטינענטן און אין  יןא ווערט געליינט גליוןדער   
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 צו דעם ציבור. גליוןווער עס וויל פַארשּפרייטן דעם שטיצט סיי  וןאערלויבט דער מחבר 
 

 גע לעבןאייבי
 ? וואס בלייבט פון א מענטש   גןבַאזיַיטיאיז קבורה מער ווי בלויז ַא מיטל פון אויך, פארוואס בַאגרָאבן מיר מתים? 

  

דערווַארטונג ַאז  םן מיט דע הדערזעוואס ווערט פון   אוועקנעמט עּפעס  באגראבן ,ן. מער סּפַאסיפיקפווארטן אוקבורה איז ַאן ַאקט פון בַאהַאלטן א

ווידער ַארויסקומען. קבורה איז נישט ַאן ַאקט פון   לענגערע צייטנאך א  און    ן וועלן וואקסן טיף אין די ערדווָארצלדי  ,  שפראצן  סעס וועט דעמָאלט

 .נפלאנצעןייאבַאזיַיטיקונג ווי עס איז געווען ַאמָאל, ָאבער ַא ַאקט פון 

 
רהייט  איז מקבל שטילע  רחםקבר. די גמרא )ברכות טו:( זאגט אז וויבאלד דער    א  -רופן א "רחם"  (  כריתות י. ס'איז כדאי צו באמערקן אז חז"ל )

 רן א נייע לעבן. ויאז דער קבר וואס באקומט מיט גרויס געוויין מוז זיכער אויך געב קומט אויס און געבט לעבן מיט א גרויסן געוויין,  

 

האט געבראכט  פון אדם הראשון  זינד    דער  ז)רמב"ן, בראשית ב, יז(. כָאטש אַ   ג הָאט באשאפן דעם מענטש צו לעבן אויף אייבי  דער אויבערשטער

צו אן    דעם ּפָאטענציעל  תחיית המתים קערט איבערלעבן בלייבט.    גע, זיין ּפָאטענציעל ֿפַאר אייבי'דיגע גוף פון א מענטשת מיתה פאר דער גשמיו

ער  ג לעבעדיַאלס ַא    ,וואס האט אים ביז יעצט באהאלטןדער מענטש ַארויסקומען פון דער קבר  וועט  ,  תחיית המתים. אין דער מָאמענט פון  עכטע זאך

, ַאנשטָאט,  ען פַארשווינדווערט ער נישט  ווען ַא מענטש שטַארבט,    .געבורט- דורך דעם טויט ווארט דער מענטש אויף זיין אייגענער ווידער  .מענטש

 ן עקזיסטענץ.גזיין אייביפון   שלב קומענדיגערגייט ער ווייטער צו דער 

  

  רט עזיסימבאלערד  די  .  שטייןזיין ווידעראויפ  ווארטאן- צו אפן ארט וואס איז א פאסיגע סביבה  אויף א  ן גוף די תורה באפעלט אויסצובאהאלטן זיי

די מַאכט צו  , פארמאגט עס  אין ַא לייטַאנט שטַאטאיז עס  פאקטיש  און  ,  האט אין זיך גארנישט ספעציעלּפָאטענציעל אין דעם זינען ַאז כָאטש עס  

ענטש שטַארבט, קערט ער זיך צוריק צו ַא וועלט פון ּפָאטענציעל און ער איז בַאגרָאבן אין דעם בָאדן ווָאס  ווַאקסן זאכן און טרָאגן פרוכט. ווען ַא מ

זיין פון  די בוויַיל    ,געבורט  איז דער מקור  פון  פון אלע    בשר ודםן  גּפָאטענציעל. אלס א לעבעדי  יזענטירטָאדן רעּפר די ערד  גייט העכער  וואס 

דאס מאל    - ווערט ווידער אנטדעקט און פארווירקלעכט    ּפָאטענציעל, איז דער מענטש באגראבן אין דער ערד ביז דער צייט ווען זיין  עןצעטיילונג

 ים. ת דורך תחיה המ
 

 ש ניכווי טע   טיפער
 ן טעכניש. אויסזעהער אפילו כָאטש עס קען טיפ ווייזט ווָאס איז באדי פאלגענדע 

  

 געוואלדיג ע  רעיונות  
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איז   אס , וו"חסד "  ירטסימבַאליז  "פתח " פארמאכט( בשעת    יינטאיז פארמאכט צו שפע )קמץ מי  אס, וו"דין" יזענטירט רעּפר " קמץ"פון  נקודה ( די 1

  דער ווייל עס איז    קמץ, מיט א  (ער מאכט דעם ווינט בלאזן און דער רעגן פאלן ) ,  משיב הרוח ומוריד הָגֶשםצו שפע. דערפאר זאגן מיר נישט   אפען

,  א סגול, מיט  הֶגֶשםמשיב הרוח ומוריד   מירזָאגן  ! ַאנשטָאט  ווי א קמץ   קמצן  און א  טוהן גוטס, און נישט צו זיין פארמאכט   ה צו דער נאטור פון הקב"

נאכדעם  ברכה.    גשמי. מיר ווילן עס זָאל זיין  סגולווָאס זענען ביידע    "חסד"אונטער די ווָארט    די נקודות, ווי געוויזן אין  סדח   באווייזט אויףווָאס  

 , ער האלט לעבן בחסד. בחסדמכלכל חיים זאגן מיר  ,משיב הרוח ומוריד הגשם  וואס מיר זאגן

 
  י אהו"תיות  קומט נָאך די או   חוץ אויב עס  (,ןּבדי אות, ווי    פינטל אין)ַא    דגשזיי ַא  הָאבן  ,  פון א ווארט זענען "בגד כפת"אותיות  ערשטע  ( אויב די  2

ן פארשידענע ווערטער צוליב אונזערע פילע  יות פו( (. עס פעלט אות 2.  ב'   אות נישטא א דגש אויפ'ןעס איז    י]שמות כ"א, ל"א(, וו ן יגחב  וא)ווי  

" זענען  זיי  גלות.  געברענגט  האבן  וואס  "ו הזינד  און  י"  פון  "ה- ו-ה- "  דער  ע )  "כסא "פון    א",  שטייט  ווי  י " ס  דער  "ה- כס  פון  שטוהל  דער   ,

בני  דער  י.  " אותיות זענען אהו  גע  נדי עדי פעל  .(23:  3שמות י"ז, טז(, "י" פון ירושלים )צפניה א, ד( און "ו" פון אליהו )מלאכי  אויבערשטער,  

ייט,  קבַאצייכנט שטַאר  א דגש דגש, ווַײל  א  הָאבן מיר נישט קיין אותיות מיט  "אהו"י"  )תמוז אב ב, ח( זָאגט אונז ַאז נָאך די אותיות  זי"ע  יששכר  

קַאנטרַאסט  דאס איז אין   )דער קלאנג ווי ס'הערט זיך די ווארט(.  שטרענגן צדק )דין( ווי עס ווערט רעּפריזענטירט מיט זַײן שטַארקע אויסשּפרַאך

)די    וועט דין מער נישט געוועלטיגןאותיות צוריק,    גענדי עמָאל מיר בַאקומען די פעלייניישַאן. אאּפרָאנַאנסי  עכעַא וויי   בןווָאס האדי קלאנגען  צו  

, די זעלבע צאל טעג אין די דרײ װאכן, די צײט װען מיר  22האבן א גימטריא פון    —י  " אהו  —( אין דער וועלט. די אותױת  דין שטַארקייט פון  

 גלות(.  גורם געוועןבית־המקדש )װאם האט דעם  טרויערן איבערן 

  – זי וועט היטן  ,  שמורא  -   ןהיטאן פיר אותיות וואס מיר נוצן )איך וועל  ה, זענען פארזמן )עתיד(ווארט אין צוקונפטיגע  ( צו פארוואנדלען א  3

מען  ווי  ס'איז  וויַיל דָאס איז ווָאס עס טוט,  תנאי,    –  ת,נ,א,י.(. די פיר אותיות זענען  שמורנ  - שמור, מיר וועלן היטן  י  –שמור, ער וועט היטן  ת

 בַאשליסן די צוקונֿפט.   טוט
ביַישּפיל, "ַא" אין די ָאנהייב פון    צום.  ווער ס'טוט די פעולה  וויזןטוט עס  , פועל )ווערב(איז געשטעלט אין די ָאנהייב פון ַא    ער אות "א"( ווען ד4

אויבערשטער'ס איינציגע מאכט, ווער ס'געבט  דער אות "א" רעפריזענטירט דער  איך וועל הַאלטן.  צו  די ווָארט,    ט , קַאנווערשמר )היטן(  –פועל  די  

  אויספירן פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר פ  ער מענטשד  עבטאין די ָאנהייב פון די ווערב ג אץזיַין ּפל דער כוח פאר דער מענטש וואס פירט אויס די פעולה.

וואס טוט די    מענטש כדי אונטערשטרייכן, אז דער    איז אויסגעקליבן געווארן צו פארטרעטן דעם "אני",  "א". דער אות  פעולה  ע דעם בַאזונדער

 קען קיינער נישט דורכפירן קיין אקציע. הבורא  רצון  דעםאן , ווייל  דער אויבערשטער ע אקציע, באקומט זיין כוח נאר פון  גדאזי
די    נקודות ( דער ערשטער גַאנג פון דריַי פַארשידענע  5 די  ֹו)חיריק  און די    (ו )שורוק  די    (, ֹו)   חולםזענען    טירט זעניַ רעּפר  נקודות(. יעדער פון 

.  איז קעגן דער חולם   השרת  מלאכי  איז פול מיטוואס   ספערשַאפונג. די העכסטן  באפון   ספערןצו איינער פון די דריי    ךשייַ   טספַארשידענע ַאסּפעק

הייליגע  די פָארמירונג פון די    טירטזעניַ רעּפר . עס  אותעלט איבערן  און ווערט געשט  פינטלעךפארנעמט דעם העכסטן פאזיציע צווישן אלע    חולםדער  

  שפירן חלום, ַא שטַאט אין ווָאס ַא מענטש קען    זענען די זעלבע ווי  "םל חו"ווָארט    פון דאס. אין דערצו, די אותיות  און העכערע הימלישע ספער

 . טליכע אנטפלעקונגען- העכערע ג

 

געפינט זיך צענטראל, אזוי ווי די מיטל    שורוק. דער  שורוקצו די    סדי ּפלַאנַאטערי ָארביט, קָארַאסּפַאנד   וואס ליגטאין  ,  ספער  דיגעדער וויַיטער

די אותיות ֿפונעם ווָארט    מישן. דערֿפַאר, ווען מיר  ספערןער  גאון נידערי   י העכערעד   ספער פארבינדהימלישע ספערעס פון די פלאנעטן. דעם  

. עס איז ּפונקט ווי  שורוקאון דעם    ם לו ח  צוזאמען דעם, ַא ֿפַארבינדונג, ווָאס ווַײזט ָאן ַאז זַײן שטעלע ֿפַארבינדט  "קשר"ר  , בַאקומען מי"שורוק "

 אויבן און אונטן.  ן פוןדי ּפלַאנַאטערי ָארביטס ווָאס פַארבינדן די ספער ער ספער פוןד

  

מישט די אותיות  ווען מען  יריק, וואס איז אונטער דעם )נידעריגסטן( אות.  חדעם    , אונזער פיזישע וועלט, שטימט מיט ספערדער נידעריגסטער  

יק  חירווָאס איז בַאגרָאבן לעבעדיק אונטער דער ערד, דער נידעריגסטער ּפונקט, ּפונקט ווי דער    –אייז    - מיר "קרח"    ק, בַאקומען  חיריפונעם ווָארט  

, װײט , װײל די    "רחוק". אויב מיר אראנזשירן דאס װארט װידער, באקומען מיר דאס װארט,  לאץן פ סטן נידעריג ' ווָאס ווערט געשטעלט אויפ

  'דיגן , צו פָארשן און צו פרעגן. אין דעם גשמיותקען אויך ווערן "חקר"  "חיריק"ע װעלטן . די ווָארט  איז דאס װײטסטע פון די אויבערשט  —װעלט  

 . נשאפטפון וויס יצןגרענ  פארשט און טראכט פון נייער כסד מיט זיין פארשטאנדוועלט, דער מענטש 
 

 קרוינען אויף די אותיות 
ן אות. יעדער קרוין נעמט די  ' אויפ   שטעלט, וואס מען  עןניקרו   - תגין  זענען באצירט מיט    ספר תורה וואסא  אן געוויסע אותיות אין  העס זענען פאר

די זעלבע רָאלע    ערפילןדי אותיות    פארַאז די נוצן פון קרוינען    ערקלערט. דער מגן דוד  אות "ז"ך צו די  ינלהווערטיקַאל שורה ע  נעפָארעם פון ַא די

,  דער היפך איז ביי די תגיןצו ווַאקסן.   וואס געבט זיי די מעגליכקייטפון דעם בָאדן   טסציען נוטריַאנ  ווארצלען. די  א פלאנצונגפון   שורשיםווי די  

 . אלייןרוחניות ַארָאּפגיין דורך די צען ספירות אין דעם גוף פון די אותיות עס לאזט ווי פילטערס דורך ווָאס זיך  די קרוינען פירן 

 
תורה. דאס ווערט קלאר פארשטאנען פון דער גמרא  סומע פון    געַא ריזיאין זיי  , זיי ַאנטהַאלטן  נישט אזוי וויכטיג  זעהן אויסכָאטש די קרוינען  

י   ָכל קֹוץ ָוקֹוץ ֶשָעִתיד ִלְדרש ַעל קרוין פיל הלכות:  אויף יעדן  זיין  )מנחות כט:( וואס זאגט אונז וועגן רבי עקיבא אז ער וועט מפרש   ִתִלים ֶשל  ִתלֵּ

סומע פון    געקען הַאלטן ַא ריזי   טשיפ. א קליינטשיק  היינטיגע צייטןמַאכן ַא פַארגליַיך מיט ווָאס מיר הָאבן    קענען מירצו ֿפַארשטיין דעם    .ֲהָלכֹות

 אינֿפָארמַאציע.סומע פון   געַא ריזיספר תורה א אינֿפָארמַאציע. אין ַאן ענלעכן זינען, ַאנטהַאלטן די קליינטשיק קרוינען אין די אותיות פון 
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