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 איככה
 איככה. וזה הופך להיות  הכ'שישנה הכפלה של   איככה,נעשה  אֵיכה, אַיֶכה, מה 

זה נאמר בשיר השירים ובמגילת אסתר, בשיר השירים זה נאמר, כאשר "קול דודי דופק פתחי 

יו ומהצד השני, התשובה היא  לי אחותי רעייתי  "פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה נתי תמתי" 

 כה אטנפם".רחצתי את רגלי איכ

"איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את  למלך אחשורוש:    תובמגילת אסתר, אסתר אומר

אלו הם שני המקומות שנאמר בהם "איככה", ובכל    עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי".

 הכ'. וא נאמר ב' פעמים, הלשון של ההכפלה של ה"איככה" ההכפלה של אחד מהם ה

 "איככה" כח הכיסוי שב"איכה"  
, מה שאצל אדם  ת הדבר הוא "דודי חמק עבר" הלך לוכשזה נאמר בשיר השירים, אזי, תולד 

ברוך הוא אמר לאדם הראשון "איכה", ואז משיב אדם הראשון "את קולך שמעתי    ש הראשון, הקדו

הגן השירים    בתוך  בשיר  הדבר מתגלה  של  ואחבא", ההיפך  לו  –ואירא  הלך  עבר"  חמק  , "דודי 

 קום ההסתר של ה"דודי". נעלם, זה מה"דודי" 

ולהבין את שרשי הדברים, ההכפלה של אותיות בלשון הקודש, כמו שכתבו הראשונים כידוע,  

ב" האות.  את  שמכפילים  דבר,  להדגיש  באים  כאשר  הדב איכה"זהו  של  השורש  ה"אך", ,  הוא  ר 

  –א' מתחילה באיכה   מגילת אך,הללו זה ה כ"אג' שבועות, ה –יום הללו שאנחנו נמצאים בהם  כ"א

שמו יתברך, שמסתתר ה,  -י  –אך  לשון של הכאה בכ"א יום הללו, ובעומק זה    אךשהוא לשון  כ'  

 ה. -ה", כיסוי לי-"כס יה". זה ה-ונעלם, "כי יד על כס י

 כח המדמה שבכ' 
יתברך שמו, "דודי  שמעתי בתוך הגן ואירא ואחבא" זה מהצד של האדם, ומצידו    ב"את קולך

 ה", נעשה ההסתרה, זהו ה"איכה". -ה"כס י , נעשה מציאות של הסתר, זה לך לוחמק עבר" ה
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זה הכח של    כ', וכפי שחודד לעיל, הכ'השל    מדרגהל  א'ובעומק יותר, זהו ירידה ממדריגת ה

 "זה כזה", זהו ההסתר, ההעלם הכיסוי.  כה,-אי –שב"איכה" כה" זה", זהו ה"כהמדמה, "זה 

ימים,תשעה באב, הוא    -י"ז בתמוז ל  ביןוא"כ, עיקר הימים האלה ש כלומר, זה הכח של    כ' 

הכ'ה נמצא  שם  י"ז    כ',  של  המיצר  בין  יום,  כ'  הם  המיצרים"  "בין  שהם  הימים  המיצרים",  "בין 

כל יום,  כ'  ישנם  באב  תשעה  של  למיצר  הכ' בתמוז  בעצם  מיצר  הוא  המיצר  של  ומר, שהמהות 

"בין המ זה נקרא  ע"ז חל ה"מיצרים", המייצרים"עצמה, שם נמצא עומק המיצר,  צרים נמצאים , 

האות   שזה  ביניהם,  שנמצא  מה  על  חלים  הם  בעומק,  אבל  ביניהם,  נמצא  שהדבר    כ', באופן 

 העשרים יום הללו. 

 כח ההיפוך שבכף 
  כף מלשון שה  כף ידו של אדם, מה שהיא נקראת    כףוב   במילוי,"ף  כיתר על כן, האות כ' כידוע  

התהפכות, הוא מתאר אותה בכף    שר הוא רוצה לצייר צורה שלמתהפכת, זה טבע האדם, שכא

כן הוא נקרא   ועל שם  בו התהפכות,  יד, הוא האבר באדם שנעשה  כף הפך,  מלשון  כף  ידו, כף 

 כ'. יות המילוי של האות אות  פ',וכ' וכן ע"ז הדרך, והשורש הוא  מתהפך,

 כח "ונהפוך הוא" דפורים וכח "ונהפוך הוא" דתשעה באב 
ב ידו  וא"כ,  דידן  כף  ובערכין  המתהפך,  הדבר  מציאות  ההפכים,  מציאות  נתגלה  האדם,  של 

האלה   בימים  שמתגלה  הוא"  "ונהפוך  כח  ויש  בפורים,  שמתגלה  הוא"  ה"ונהפוך  כח  יש  השתא, 

 בכלל, ובתשעה באב בפרט. 

הוא", בפור "ונהפוך  שנעשה  לאחר  אבל  נבוכה",  שושן  "והעיר  מעיקרא  היה,  הדבר  סדר  ים, 

 זהו  "נבוכה"שושן צהלה ושמחה", נתהפך הדבר מ"נבוכה" למציאות של "צהלה ושמחה",    "והעיר

זה    כ"ב,בתמוז ועם תשעה באב, שזה ה  עשר  ' ימים עם שבעהמלשון בכי, זה הכ"ב יום הללו, הכ

המציא מעיקרא,  ושמחה",  היה  צהלה  שושן  ל"והעיר  נתהפך  מכן  לאחר  אבל  "נבוכה",  של  ות 

שנעשה המציאות של ההפיכות של   בך"  ל"נגילה ונשמחה  הבכי,של    ב"כמה"נבוכה",  נתהפך מה

 הדבר. 

אבל, מכנגד במציאות הימים האלה, "נהפך לאבל מחולנו", מתהפך מהמחול, מהמציאות של  

ללו נאסרו ריקודים ומחולות, זהו "נהפך לאבל מחולנו", זה  שמחה, למציאות של אבל, והרי בימים ה

 גדר מציאות הימים האלה.
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של  מר  כלו ההפוך  לצד  נבוכה"  שושן  מ"העיר  ההיפך  מתגלה  בפורים  והיפוכו,  דבר  כאן  יש 

לאבל  "נהפך  הגמור,  ההפוך  הצד  מתגלה  האלה  ובימים  ושמחה",  צהלה  שושן  "והעיר  הדבר, 

 מחולנו". 

 ב"ונהפוך הוא" דפורים   הגבלה   –תשעה באב  
פורי נפרדים,  הפכים  שתי  הם  אלו  דברים,  של  כפשוטם  להבין,  אחד,  אבל,  צד  של  היפך  ם, 

אבל בעומק הדק יותר, המציאות של תשעה באב,    ותשעה באב, היפך של צד שני, דבר והיפוכו,

 מגביל את ההפיכה שמתגלה בפורים, שההפיכה של פורים לא תהיה הפיכה שלימה. 

הבהירה והשורשית, זהו המקום שהוזכר במגילת אסתר הלשון של "איככה", "איככה    והדוגמא

יתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי", שמה ההכפלה של  אוכל ורא

היפך,    כ',ה של  אחד  צד  זה  בפורים  ולכאו',  הפכים,  ב'  הם  כ',  פעמים  ב'  הפכים,  שתי  כלומר, 

י של היפך. אבל בדקות, הרי כשאסתר אמרה את זה לאחשורוש, זה היה ובימים האלה זה צד שנ

המ אחשורוש,  הוא  בסעודה,  בסעודה  ושם  לסעודה,  אסתר  את  מזמין  הרי  שאחשורוש  ואסתר,  ן 

ומ שאלתך  "מה  לה,  עד  אומר  כידוע  חז"ל  שאומרים  וכמו  ותעש",  המלכות  חצי  עד  בקשתך,  ה 

את המלכות, ומאי נינהו   שחוצץהמלכות", ולא דבר  חצימאד, שמביא רש"י שם על אתר, מהו "עד 

 בנין בית המקדש.  –

פרט מסויים שדבר שחוצץ את המלכות, שזה הבנין   , זה לא שנאמר כאןוגדר הדבר להמתבאר

בית המקדש, את זה אחשורוש לא יתן  לעשות, אלא עומק גדרו של דבר, שהמציאות של חורבן 

ה שהיה שמחה שלימה, א"כ, אור הפורים היה עוקר הבית מגביל את השמחה של פורים, עד כמ

היפך וכמו שהתגלה  באב  מציאות התשעה  תבכה    את  "בכה  במקום  כן,  נבוכה",  שושן  ה"והעיר 

שושן צהלה ושמחה", והשמחה הזו היתה מתפשטת בלילה", היה מתגלה באופן השלם של "העיר  

 ועוקרת את הכל, את כל מציאות האבילות, את כל מציאות הבכי. 

כיון   פורים,  אבל  ביסוד ההצלה של  וא"כ כשנאמר  נעשה המציאות של הצלה,  הזו  שבסעודה 

מה ו בנין בית המקדש, כלומר, ", דבר החוצץ את המלכות ומאי נינהעודה הזו, "עד חצי המלכותבס

העד את  הבית,  של  חורבנו  את  התוקף שיש  בה  שיתגלה  מהסעודה  מונע  המקדש,  בית  הבנין  ר 

 של "והעיר שושן צהלה ושמחה" באופן השלם שלה.  השלם של המציאות

ק שני צדדים של הפכים, שבמקום "העיר זה לא רהללו,    הכ'זה העומק של שתי ההפכים של  

שושן נבוכה", נעשה ה"צהלה ושמחה", ובימים האלה זה "היפך" הפוך, של "נהפך לאבל מחולנו",  
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שן נבוכה" שמתהפך למציאות של  אלא ה"נהפך לאבל מחולנו" מצמצם את ההיפך של "העיר שו 

ט, וכל הימים האלה בכלל, שהם "והעיר שושן צהלה ושמחה" והרי, שהגדר של התשעה באב בפר

 , באופן השלם שלו. מעכבים את השלימות של ההארה שיתהפך הדבר ל"צהלה ושמחה"

 מכח היין דפורים   –היין בבית אבלים  
בכי, דיני אבילות של  לדרי אבילות, שלושה  הרי בכל אבל יש ג  –אבל יתר על כן, להבין ברור  

מן האבילות עצמה, כמו בז , אבל, דייקאות שישנוסדר אבילשבעה, של שלושים, של י"ב חודש, כל 

אבלים, "תנו שכר לאובד ויין למרי נפש", יש את הכוסות  הית  בבגמ' בכתובות, יש יין ב  שמסודר

 הכוסות.  שהיו שותים בבית אבלים, כמו שמונה שם הגמ' את סדר

גמורה? אבילות  אין  מדוע  גמורה,  אבילות  אין  אבילות,  שבכל  "יין   נמצא  הרי  לבב  כי  ישמח 

ש", "תנו שכר לאובד ויין למרי נפש", וא"כ, כשיש יין בבית אבלים, כלומר, הוא בא לגלות את אנו

יש מציאות של   ואיפה העומק שבכל בית אבלים  המציאות שהאבילות היא איננה אבלות שלמה, 

ים, תרי בפורהאבל בדקות יותר, להמתבאר השתא,    שוטו, זה גבול באבילות, אמת הדבר.יין? וכפ

למציאות של "והעיר שושן צהלה ושמחה", זה    נבוכה" בכיהדבר היה שנתהפך מה"עיר שושן  סדר  

כלומר, מכח  היה באופן של משתה, "יבוא המלך והמן היום אל המשתה", "למחר אל המשתה",  

נעשה מ אבילות שלימה פהציאות ההתהיין  איננה  היא  אבילות  כן מתגלה שכל  ידי  ועל  הזו,    . כות 

ד אבילו כמובן,  איננה יני  היא  האבילות  הדבר,  של  הדק  הפנימי  השורש  זה  אבל,  לכך,  קדמו  ת 

אבילות שלימה, כי יש בה מציאות של "יין ישמח לבב אנוש", הוא הופך את ה"עיר שושן נבוכה",  

ה שמקרבת את הגאולה", והיא הפכה את הדבר מ"נבוכה", ל"צהלה ושמחה", בבחינת "גדולה לגימ

"ע כאן  היה  המלכות  ואמנם  חצי  בית   –ותעש"  ד  נינהו,  ומאי  המלכות,  את  החוצץ  דבר  "ולא 

המקדש" זהו באבילות השורשית, אבל אבילות הפרטית של כל אבל, "תנו שכר לאובד ויין למרי 

ן בבית אבלים, כלומר, שהאור, הכח של השמחה הזו שמתגלה  נפש", ומתגלה מציאות של שתיית יי 

למציאות האבילות של כל אבילות פרטית, זהו "תנו שכר לאובד   מכח היין בימי הפורים, מתפשטת

 . "ויין למרי נפש
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 ת יין באבילות דת"ב לעומת משתה היין דפורים הפקע
דה המפסקת, שם דייקא,  אבל לעומת כך, בימים האלה "תשעת הימים" "שבוע שחל בו", ובסעו

מציאות   נעשה  אנוש",  לבב  ישמח  "יין  של  מציאות  מאותו  הפקעה  של  יש  הצמצום  צמצום,  של 

 הדבר, שהוא אינו מתגלה באופן השלם. 

אבל כפי שחודד. הצמצום הוא עד כדי כך, יותר מצומצם מכל אבילות, מה שהותר באבילות  

דידן   בערכין  אבל  כמובן,  הפוכים  דברים  [יש  נאסר אחרת  יין,  הותר  אחרת  שבאבילות  השתא] 

ה "עד חצי המלכות ותעש", "ולא דבר החוצץ באבילות של החורבן, שזהו מאותו כח שנאמר בסעוד

 ביהמ"ק", שבית המקדש מגביל את הסעודה.  בנין  את המלכות, ומאי נינהו

הו נעשה,  שלא  והחצי  אבילות,  לכל  שמועילה  השתיה  הוא  שנעשה  החצי  ההגדרה,  א ובדקות 

 אותו חצי ששייך לבנין בית המקדש, והוא החלק הזה שאין בו מציאות של שתיית יין. 

"סעודה  פיול יש  באב,  לתשעה  קודם  אבל  צום,  של  מציאות  בו  יש  באב  תשעה  בעומק,  "ז 

המפסקת", סעודה שמפסיקה בין זמן היתר האכילה, למה שאחריו, תחילת הצום, זהו "מפסקת",  

של אותה סעודה המפסקת? הרי הסעודה הזו, היא לא רק סעודה   הפסקה של דבר, איפה העומק

כפשוטו,   אכילה  מצד  בשו"ע  מפסקת  שמובא  כמו  מיוחדים,  אבילות  מנהגי  גם  בה  יש  אלא 

 ר, לא לאכול באופן שיש זימון, וכן ע"ז הדרך. ם, דייקא בסעודה המפסקת, לאכול אפובפוסקי

משתה, שהגיע מכחו נס  ה  -  של הסעודההעומק של הסעודה המפסקת הזו, היא ההיפך הגמור  

כח המשתה, נתהפך מ"העיר שושן נבוכה" ההצלה של ימי הפורים, מה שבימי הפורים מתגלה, שמ 

ח המשתה שהפך את הדבר, בסעודה המפסקת בערב תשעה ל"העיר שושן צהלה ושמחה", וזה מכ

יונקת מ"עד חצי המלכות"   את המלכות",   "ולא דבר שחוצץ  –באב מתגלה, שהכח של הסעודה 

עודה שם, שיש  שזה היה חסר באותה סעודה, הסעודה המפסקת שייכת לאותו חצי שהיה חסר בס

 זהו הכח של ההפיכות שמתגלה שהיא מצטמצמת בימי התשעה באב.  לה כח להיפוך את הדבר.

 כח ההיפוך דת"ב 
ההתהפולפי" של  הכח  מאד,  בהירה  בהבנה  לאבז,  "נהפך  של  באב,  בתשעה  שמתגלה  ל כות 

גת מדרי  עשרים ימים,כמו שנתבאר, באותם    כ"ףמחולנו", ההתהפכות הזו, היא מושרשת באותו  

נתקן איככה  ה"  כ',ה וראיתי באבדן מולדתי", אלא ששם  וראיתי באבדן עמי, איככה אוכל  אוכל 

הפיכות   של  כח  אותו  חל  לא  א"כ,  הבית,  שנחרב  האלה  בימים  אבל  ההצלה,  שנעשה  הדבר, 
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טובה, אלא דייקא, נתהפך הצד ההפוך של הדבר, "נהפך לאבל מחולנו", והרי  שנתבאר, שנתהפך ל

הימים האלה, זה כח ההפיכות של הדבר, שמתגלה בו צד שאיננו מתוקן, שמגביל  שכל המהות של  

 את השמחה.

וזהו גדר הדבר של "החמשה עינויים" שנאסרו בו ביום, בתשעה באב, שאחד מהם הוא ה"בין 

את המיטה", כלומר זה לא רק היכ"ת בעלמא אלא    "כופה  את המטה,  להפוךאיש לאשתו", וצריך  

עומק   נקודת החיבור, חל בה אופן שהדבר מתהפך, וההפיכות הזו, היא היא מתגלה בעומק ששורש

האבילות של הימים האלה, חוזרים ומדגישים ההפיכות הזו, זה העומק של הדברים האלה, של כל  

נוהגים , יסוד האבילות שחלה בימים האלה, היא מציאות של "הפוך", זה מנהגי האבילות שאנחנו 

 המציאות של הדבר. 

 חוזר בעולם" "גלגל  תפיסת  
ה בבהירות,  האחרונה  ההגדרה  את  א"כ,  ההפיכות  -כשנבטא  בחינת  יום,  הכ"א  יום,  עשרים 

, ולא מהצד של התיקון שלו,  שכל דבר מתהפך  שמתגלה בימים האלה, גדר האבילות בעומק היא,

שיש  א ודבר  דבר  כל  האבילות,  מדריגת  מכח  מחולנו",  לאבל  "נהפך  הקלקול,  של  מהצד  לא 

גדר  בבריא זה  וניתן מעט חידוד, לבטאות את הדבר אבל  לו מציאות של התהפכות,  יוצר  ה הוא 

 לות. האבי

אב  דב"ד, שמאכל של  בפ"ק  אומרת  וטעם אחד שאומרת שם הגמ'  ביצה מגולגלת,  הוא  לים 

יש מציאות של חיים, ויש מציאות של מות, ובעומק של הדבר לפי מה  בעולם",  "גלגל חוזר  הגמ',  

ל חוזר בעולם" כלומר, הדבר חוזר ומתהפך, זה צורה של גלגל, מה שמצד "גלג  השתא,שנתחדד  

"נהפך  אבל,  שלו,  התיקון  מצד  וחוזר  המסתובב  דבר  המחול,  בחינת  זהו  "מחול",  נאמר  התיקון 

מחולנו", במקום  גלגל][בבחינת    גל  גימטריא  אבל   לאבל  מחולנו",  לאבל  ש"נהפך  מה  כלומר,   ,

וזר ומסתובב, חוזר ומתגלגל מצד נקודת התיקון שבו, כשזה מתגלה  שיהיה תפיסת מחול שהדבר ח

מהלכי האבילות, מתגלה אז, תפיסת הדבר, שהאכילה שאוכלים, שזה מתגלה בעיקר באכילה מצד 

של  מאכל  ביצה,  אכילת  המפסקת,  סעודה  וסעודה    של  אוכלים  לא  הרי,  באב  בתשעה  אבלים, 

בר שכל יסודו מראה ביצה, כלומר, אוכלים ד  המספקת זה עיקר המאכל, ומאכל של אבלים הוא

כות, זה האופן שחל עומק נקודת הדבר, שהוא, שורש מציאות החורבן, "נהפך פהאת מציאות ההת

ים, זה צורת מהות האבילות בעצם  לאבל מחולנו", "גלגל חוזר בעולם", ביצה שהוא מאכל של אבל

 כמו שנתבאר. 
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 כי ב   –מים שמכח ביהמ"ק, והמים בשעת החורבן  
הד  סדר  הנוספת,  "למטרהדוגמא  ישראל,  בארץ  שמתגלה  מאיפה    השמים  בר  מים",  תשתה 

למטה, זה מכח "זה שער  מים", שהוא דבר היורד מן השמים    השמים תשתה  השורש של "למטר

שער השמים", וא"כ, המים שיורדים מלמעלה למטה, זה מכח מקום השמים", בית המקדש שהוא "

 בית המקדש. 

כי של תחתון שבוכה,  כשחל מציאות החורבן, מתגלה ב  –ורבן  חל מציאות הח  ומה קורה כאשר

בוכין בעינן למיהוי קמיה מלכא", כל בכי שאנחנו בוכים בימים האלה, "בכה תבכה  "מים תחתונים  

זה לחיה"  על  ודמעתה  להגיע    בלילה  צריך  המים  ששפע  שמה  המים,  של  השפע  של  התהפכות 

עיקר מדר  שתה מים",ר השמים תבאופן דתיקון של "למט מתגלה    ,גת המים שצריך להגיעשזה 

 מים של בכי. 

פכיות, ההבחנה בתשעה באב, מתגלה שתי הבחנות של ה  בכי  כאשר מתגלה המים האלה של

בעינן ומהעליונים, התחתונים בוכים, והם בוכים  הראשונה, זה מה שהוזכר, שבמקום שהמים באים  

המק בית  שנחרב  מיום  מלכא',  קמיה  לאביהם למיהו  ישראל  בין  ברזל  של  מחיצה  נפסקה  דש 

שהם  שב בוכים  התחתונים  ואז,  המפסקת,  מחיצה  של  נעלמות,  של  מציאות  יש  וא"כ,  שמים, 

 משתוקקים לעליון, זה תפיסת הפיכות המים. 

מתפ זה  נוספות,  המיובפנים  שיהייסת  במקום  לתתא",  "מלעילא  שהיא  השמים ם  "למטר  ה 

יורד לתתא,  מלעילא  מים"  עיני    תשתה  "עיני  של  באופן  מים  לתתא  נעשה   יורדהמלעילא  מים", 

מים של "למטר השמים תשתה    ורדים המים האלה, מים של בכי.ירידה של מים, אבל הירידה שי 

זה מים שאין בהם מליחות, אבל המים של "עיני  מים" שיורדים מלעילא, "ותן טל ומטר לברכה",  

יורדים מים מלוחים. מת יורדה מים",  וזה הריעיני  מה שהתגלה באשת לוט,    הפך מציאות המים, 

ם "ותהי לנציב מלח", כאשר בוכים ויש מליחות במים, כלומר, זה אותו מלח של  שכשמתהפך סדו

לא באופן של "למטר השמים תשתה  "סדום נהפכת", מתגלה הירידה של המים באופן דקלקול,  

יורדה עיני  "עיני  נפילה,  של  ירידה  של  באופן  אלא  יסודה    מים",  שכל  מים  של  ירידה  זה  מים", 

 , כמו שנתבאר. שמתהפך השפע של המים מלעילא לתתא, אבל מים דקלקול
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 ההיפוך בתנועת הדבר   –מהות החורבן  
ונחדד ומדגישים, כל דבר שיש    שכל דבר שיש בבריאה,, עומק מציאות החורבן עניינו,  נחזור 

 נתבאר. ן הדבר, כמו שזה עומק חורב יאות שהוא מתהפך,בבריאה, כשחל בו מצ

נחדד, כל דבר ודבר בבריאה יש לו את מציאות הויתו של תנועתו, זה בחינת הנבראים, והחורבן  

 שנקראת חורבן.  של כל דבר, הגדרת מציאות החורבן, לא כפשוטו, שהדבר חרב, זה התולדה,

התנ יותר,  ובדקות  ההויה,  שכאשר  עניינו,  החורבן  תפיסת  כל  של  הפנימי  העומק  ועה  אבל 

 שבדבר, חל בה מציאות שהיא מתהפכת, זה נקרא שהדבר נחרב. 

יש   "לוחות משתברים",  יש  ומחריבןבחיצוניות,  עולמות  ע"ז הדרך,  כלי שמשתבר, "בונה  וכן   "

מהות החורבן עניינו, שכל דבר שיש לו את הויתו שלו,    –רבן  אבל בעומק הפנימי, מה מהות החו

את תנועתו שלו, ונעשה בו אופן שנתהפך התנועה שבו, אם נתהפך התנועה שבו, זה גופא מה שחל  

 בו עומק נקודת החורבן של הדבר. 

 ההיפוך בתכלית הבריאה 
ע, כי היא להגי  "כל פועל פועל לתכלית", וכאשר מתהפך הדבר, כלומר, התכלית איננה יכולה

 נתהפכה, זה נקרא חורבן שחל במציאות הבריאה. 

  וע, "נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות בלשון מדוייקת יותר, כל תכלית הבריאה, כלשון חז"ל כיד 

ואיפה מתגלה עיקר ה"דירה בתחתונים", זה מקום בית המקדש, שם עיקר  לו דירה בתחתונים", 

 מקום השראת שכינתו. 

כמו שאומרים חז"ל, מצד קלקול הראשונים ומעין כך, בחורבן    –  הבית  מה קורה כאשר חרב

הבית, השכינה חוזרת בחזרה "ללעילא", היא חוזרת לרקיעים העליונים, כל חטא וחטא מעלה אותה 

 יותר למעלה, עד שהיא חוזרת לשרשה העליון. 

אמת   נסתלקה,  והשכינה  נחרב  הבית  כפשוטו,  החורבן?  מעמקי  בעומק  מתגלה  אבל   –מה 

היא  ה הדירה  שתכלית  מתגלה  הבית  שבבנין  כמה  עד  שנתחדד,  כפי  חדה,  יותר  היא  הגדרה 

שכינתו,   השראת  מקום  המקדש,  בבית  בתחתונים"  דירה  לו  להיות  הקב"ה  "נתאוה  בתחתונים, 

שכל   הבריאה נתהפכה,למעלה, כלומר, כל תנועת  ל מציאות החורבן, השכינה מסתלקת  כאשר ח

שהתנועה העיקרית, ב"כל פועל פועל לתכלית", שתכלית הבריאה נראה  עוד שהיה בית המקדש,  

היא "דירה בתחתונים", כאשר חל מציאות החורבן, שהשכינה מסתלקת למעלה, א"כ, התנועה של 
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שקיום   דבר,  של  מציאות  נראה  והשתא  נתהפכה  בתחתונים",  "דירה  שהיא  הבריאה  תכלית  כל 

 הו מציאות ההתהפכות שחל בחורבן הבית. טה, זהשכינה, יסודה הוא למעלה, ואין יסודה למ

ב היה  הכל  בית,  שהיה  כמה  עד  החורבן,  מציאות  של  הפנימי  העומק  מצוות    מדרגה זה  של 

מעשיות, "דירה בתחתונים", אבל כשחרב הבית שע"ז נאמר "ונשלמה פרים שפתינו", וכדברי חז"ל  

הדרך ע"ז  וכן  עולה,  הקריב  כאילו  עולה  פרשת  השונה  כל  אבלכידוע,  מה   "כאילוזה    ,  הקריב", 

במקום שיהיה מציאות של השראת השכינה בהלבשה של המעשה, ההלבשה   –עומק נקודת הדבר  

ב פרים    מדרגהחלה  "ונשלמה  שזה  דיבור,  למעשה,  שפתינו"של  בעובדא  לא  הוא  הגילוי  וא"כ,   ,

ב "גופא",  במציאות  לא  הראש,  במציאות  הפה,  של  במציאות  הוא  הגילוי  אלא  ת  מציאו לתתא, 

 המעשה.

 זה נקרא בעומק "ונהפוך הוא".

 היפוך שחל בכף היד, וביד גופא   –"היד שנשתלחה במקדש"  
שנשתל היד  "מפני  הוא  אומרים  שאנחנו  התפילה  מטבע  עמוק,  ה"יד  ולהבין  במקדשך",  חה 

במקדש יד?ך"שנשתלחה  אותה  מהי  הידזהו    ,  עצמה   כף  הכף  שעצם  וכפשוטו,  שנתהפכה, 

ר, חידוד הדבר להמתבאר, יש תפיסה של היד שהיא יורדת ללמטה, וכל  ק יותמתהפת, אבל בעומ

של "נתאוה להיות לו דירה בתחתונים", זה   מדרגהורדת ללמטה, זה השהיא יהתפיסה הזו של היד  

היד, היא בבחינת "מעשה ידיו" של הקדוש ברוך הוא כביכול, והתכלית של הדבר היא שהיד תרד 

 כלית מציאות הבריאה. זה ת  למטה, ל"דירה בתחתונים",

לא רק שכף היד מתהפך ככף   –אבל כאשר היד מתהפכת, מה כוונת הדבר שהיא מתהפכת  

ך", ומה קורה עם היד?  לו, זהו "מפני היד שנשתלחה במקדשלעצמו, אלא הוא הופך את כל היד כו

ת מסתלקעילא, א"כ, השכינה מסתלקת ללמעלה, והשכינה שיד עולה ל"לעילא", וכשהיא עולה לה

 ללמעלה, זה גופא עומק נקודת חורבן הבית. 

ההתהפמצ זה  שנתחדד,  כפי  החורבן  הכף  יאות  הכף,  של  בהבחנה  הוא  החורבן  כל  כות, 

הפורים,   בימי  שהיה  ה"היפך"  את  שנתחדד,  כמו  דתיקון  ההיפכות  את  מגבילה  היא  המתהפכת, 

 "מאבל ליום טוב", מ"נבוכה" ל"צהלה ושמחה".

הופכת את הדבר, שנעשה כאן היפכות    , הכף"איככה"ה, שזה ההפוכ  ומתגלה גם, התהפכות

 הפוכה, וההיפכות ההפוכה שמתגלה היא משנה את כל מציאות תכלית הבריאה. 
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מאיפה השורש    כביכול, היה הרי, שבירת הלוחות וחורבן הבית, שהם מקבילים אהדדי כידוע,

ים", אלא שלבסוף משה  ל השמהמלאכים הרי אמרו מתחילה "תנה הודך עשל שבירת הלוחות,  

 ניצח והורידה לארץ. 

"תנה  המלאכים  של  הטענה  מעומק  זהו  באויר",  פורחות  ו"אותיות  הלוחות,  כשנשתברו  אבל 

הודך על השמים", וההוד, זה בית המקדש, כשנחרב הבית, מתגלה שהעיקר של בית המקדש הוא 

מעלה",   כנגד  מכוון  מטה  של  המקדש  "בית  מעלה,  של  המקדש  להיות ובחורבית  הופך  זה  בן 

 שהבית המקדש של מעלה, הוא כח העיקר.

 כות שמתגלה. ם אחד לשני, זה עומק מציאות ההתהפזה חורבן הבית ושבירת הלוחות, שמקבילי

 מהות בית המקדש השלישי שירד מן השמים 
הרה בימינו", "בית המקדש השלישי  כאשר מתגלה האור של התיקון, "שיבנה בית המקדש במ

עד    לפי מה שנתבאר, זה כל מהלך הדברים.  ,ם", מה כוונת הדבר "ירד מן השמים"השמי  ירד מן

החורבן,   זמן  שהיה  בית כמה  אבל  בעליונים,  היא  התכלית  עכשיו,  שכביכול  ההתהפכות,  נתראה 

 מן השמים, כלומר, מה שהיה נראה שהתכלית היא למעלה,  המקדש השלישי שירד במהרה בימינו

ויתגלה שהתכלי ירד    ת היאיחזור  זה נקרא שבית המקדש השלישי  השמים, ממציאות  מן  למטה, 

 השמים עצמו הוא יורד ללמטה, זה עומק מציאות הבית השלישי, במהרה בימינו. 

תכלית   שכל  החורבן,  מציאות  מעמקי  את  מבינים  בבהירות,  האלה  הדברים  את  כשמבינים 

לתתא",   "מלעילא  שבמקום  הבריאה,  של  התנועה  נשתנה  נשהבריאה  ל"מתתא  אז  הכל  תנה 

 לעילא", זה עומק הבכי שבוכים להיות למעלה, זה חלק מהחורבן, מציאות הבכי. 

אש   שנתגלה  מה  לבנותה",  עתיד  אתה  ובאש  הצתתה  "באש  דתיקון",  ה"עלמא  כשמתגלה 

הצתתה" "באש  לעילא  מתתא  שיורד   ,שעולה  אש  שזה  לבנותה",  עתיד  אתה  "באש  מן אבל  ת 

ובימי אליהו, מתגלה מציאות התכלית, "בית המקדש השלישי    מקדשהשמים כמו שהיה בבית ה

 למטה. מן השמים", הוא יורד במציאות של ממעלה  עתיד לירד 

רחבה,   היא  הסוגיא  בדקות  וייתקן,  שיחזור  דתיקון"  ה"עלמא  של  האור  זה  הזה,  את  האור  יש 

ההבחנה   , שזהם ה"מתתא לעילא", שזה תכלית מציאות הבריאההאחדות של ה"מלעילא לתתא" ע

 של "רצוא ושוב" במעמקי מציאות הבריאה. 

כפי שנתבאר   ובהירה  פשוטה  היותר  בלשון  הבריאה   החורבןאבל  תכלית  התפיסה שכל  היא 

 נמצאת למעלה.
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בימינו,   במהרה  שיהיה  השפע והבנין  כל  ויתגלה  יחזור  בתחתונים",  דירה  לו  להיות  "נתאוה 

 בנה ביתך כבתחילה". "תא", ציאות "לתשיורד מלעילא לתתא כתכלית של מ

 

[תשובה לשאלה] נחזור למה שחודד בהגדרה הכוללת, שכל מציאות החורבן הגדרתו, הפיכת  

התפיסה   אם  ההפיכה,  היא  שמה  והוגדר  שבדבר,  החורבן  תפיסת  שורש  זה  כלומר,  הדבר, 

היא,  דבר  כל  של  ההפיכה  א"כ  בתחתונים",  דירה  לו  להיות  ה"נתאוה  היא  הכל  של  השורשית 

שהיא תהיה בתנועה של לתתא, התנועה שלו הופכת להיות מציאות של ה"לעילא", זהו    במקוםש

התנועה ההפוכה, שהיא יוצרת את מציאות החורבן, וא"כ, אם אנחנו מציירים עכשיו כל נקודת דבר 

שקיימת, עיקר תנועתו היא להיות לעילא ולא להיות במציאות של "לתתא", אם ניקח את הדוגמא 

קדש ניטל טעם בפירות, מה כוונת הדבר "ניטל טעם בפירות", אין כוונת הדבר ית המשמשחרב ב

א שנסתלק,  ינטל,  פעםשכפשוטו  ועוד  לשורשו,  נסתלק  שהטעם  שהטעם   לא  שנגלה,  מחמת  זה 

שהיה נראה שהוא קיים כתכלית שהוא יהיה במציאות של למטה, הוא הופך להיות שייך למציאות  

ניטל הוא משאיר "רשימו" ם בפירות". אלא שכמובן, כל דבר שטל טעשל ה"לעילא", זה נקרא "ני

של  לתתא הגדרה  זה  בצמצום  כרגע,  להיכנס  בלי  "רשימו",  לזה  נקרא  "ניצוצות",  לזה  [נקרא   ,

ם,  "רשימו", בשבירה זה נקרא ניצוצות, שזה שני הגדרות דקות, אלא שבשורש הראשון של הצמצו

חל מציאות של ניצוצות, מדגישים, זה שתי הגדרות,   בירה,גת הששם לעולם נשאר "רשימו", ובמדר

ההגד אבל  לעצמה],  סוגיא  עוד  זה  אבל  אותם,  להרחיב  לשורשו,  אפשר  הדבר  שנסתלק  היא  רה 

צד   , אלא נגלה כביכול, שהתכלית קיבלהלק הדבר לשורשו, לא רק שהוא נסתלק לשורשותס וכשנ

 הפוך שבדבר, זה נקרא במעמקים חורבן הבית. 

לשא[תגוב את   –לה]  ה  ונטלו  בביהמ"ק  עלו  הבית,  נחרב  כאשר  למשל,  הדוגמא  את  ניתן 

חותיהם וזרקו כלפי מעלה, זה  תמפתחותיהם, וזרקו כלפי מעלה, מה כוונת הדבר שהם נטלו את מפ

פיסתם, לא כפשוטו, שהם אמרו, תיקח את המפתחות, אלא מתגלה, שהתחתונים מבטלים את ת

היום להיות  הופכת  מה ייכת  ש  והתכלית  מעלה,  כלפי  מפתחותיהם  שזרקו  נקרא  זה  ללמעלה, 

שמתגלה,   למטה  הפתיחה  מקום  שזה  למטה,  הם  המפתחות  שתמיד  הבחינה  שזה  שהתפיסה, 

כשהם זורקים את המפתח למעלה, אז מתגלה שהתפיסה עכשיו, שהתכלית היא למעלה, התכלית  

ו התחתונים",  "חורבן  נקרא  זה  התחתונים,  כלפי  למטה,  לא  לא   בעומקהיא  זה  העליונים,  כלפי 

 חורבן. 
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אתכם   ינחם  "המקום  מת,  האדם  כאשר  ופשוטה,  בהירה  דוגמא  ציון ניתן  אבלי  שאר  בתוך 

קורה   וירושלים מה  הבית,  חורבן  מעין  היא  כפשוטו,  מיתה  כל  א"כ,  עוד"  לדאבה  תוסיפו  ולא 

י  "עליונים מבקשים את רבי, תחתונים מבקשים את רבי,  נוטה למות,  עליונים את  כופו  כשהאדם 

רוכב ערבות שש    ומה קרה למעלה,  התחתונים", כך ביקשה אמתיה דרבי, וזה מה שקרה לבסוף,

אליו בבוא  מיתה  ושמח  כל  כלומר,  וצדיק",  נקי  מתגלה    נפש  למעלה  חורבן,  מתגלה  שלמטה 

שהתכלית   מתגלה  אם  ההגדרה?  עומק  מה  א"כשמחה,  מלמטה,  מסתלק  והוא  למטה,  זה   היא 

לתח ערבות  תוניםחורבן  "יושב  זה  למעלה,  היא  העליונים? שהתכלית  כלפי  אז, מה מתגלה  , אבל 

שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק", "יכפו עליונים את התחתונים", ואז רבי מתבקש לישיבה של  

היה  רבי  שאצל  אלא  למעלה,  נמצא  כשהוא  היא  שהתכלית  עכשיו  שהתפיסה  כלומר,  מעלה, 

היתה התפיס זה  היחהמעלה שלא  וירד  ה  חזר  הוא  הגמ',  כמו שאומרת  ליל שבת  בכל  ולכן  ידה, 

 וה"מטה". "למטה, שזה סוד האחדות של ה"מעלה

שלמט אי שמה  הגדרתה  למטה,  כאן  שקיימת  מיתה  כל  "שש ומ"מ,  זה  למעלה  "לויה",  זה  ה 

גלה ה"שש ושמח", אלא כלומר, זה לא שכאן הוא מסתלק, ולשם הוא בא, שלכן שם מת  ושמח"

 היא לא למטה אלא התכלית היא למעלה.  עכשיו שהתכלית התפיס מתגלה

הנורא,   בעומקהפש בעומק  הוא  הבית  חורבן  שכל  הוא,  העשירי,    ט  האלף  סוף  של  התכלית 

"שית   ומחריבן",  עולמות  "בונה  בבחינת  החורבן  סוד  שזה  למעלה,  היא  שלו  התכלית  שלכאורה, 

הקלקול, אלא זה חורבן מהצד ההפוך, מצד    אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב", שזה לא חורבן רק

ר, מתגלה שהם  שהרי "עושה להם הקדוש ברוך הוא לצדיקים כנפיים ושטים על פני המים", כלומ

יש כאן   –אפשר להרחיב את הנקודה בהקבלות רבות מאד, אבל מדגישים    צריכים להיות למעלה

 לבד. תלק בזה לא שהדבר נס י מה הגדרת מציאות החורבן, חורבןעומק תפיסת 

התכלית היא למטה, בסוד "אור יש שאלה אחת מאד שורשית, האם התכלית היא למעלה, או  

חוזר" התכלית היהתכלית היא    ישר" "אור  וא"כ, מהלמטה, בסוד  נחרב   א למעלה,  קורה כאשר 

הצתתה "באש  שמסתלק הבית?  תפיסה,  נקרא  זה  לעילא,  מתתא  שעולה  אש  זהו  של   "  התפיסה 

לתתא",   עיני    והמים"מלעילא  ה"עיני  שזה  דקלקול,  מים  להיות  הופכים  לתתא,  מלעילא  שיורדים 

 יורדה מים", כמו שנתבאר. 

זה המעמקים של כל מה שהוזכר, יש כאן שינוי תפיסתי בתנועה, האם התכלית היא למטה או  

חורבן מגלה שהתכלית הוא למעלה, ובערך התחתונים, זה חורבן גמור, כי ההתכלית היא למעלה, ו

 נתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים", זה עומק החורבן. "יסתם היא רי תפה
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יורדת ולא עולה] אתם שואלים נכון    –[שאלה   אבל לכאו' מצד הבריאה, למעשה כל הבריאה 

ה אבל  את  המאד,  מעוררת  החורבן,  שתביעת  מחמת  זהו  יורדת,  שהבריאה  מה  בעומק,  גדרה 

ו עכשיו קיימת, רק שהיא לא קיימת מצד עה הזהתנועה כפי התנועה שהתכלית היא למטה, והתנו

נקודת התיקון, אלא היא קיימת מצד נקודת הקלקול, ולכן כולם יורדים, אם מתגלה ירידה דתיקון,  

"נתאוה להיות לו דירה    בבחינת מים שעוזבים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך, זה נקרא בנין הבית,

והתנועה שמתגלה  בתחתונים" חורבן,  יש  עם עכשי  כאשר  עכשיו  קורה  מה  לעילא,  היא מתתא  ו 

נופלת לסטרא אחרא   והיא  ולכן היא    –התנועה של "מלעילא לתתא", היא נסתלקה מן הקדושה, 

גורמת לכל הנבראים, שכולם יורדים ונופלים למטה, זה עומק הנפילה שמתגלה, זה אותה תנועה 

עכשיו, היא נמצאת בנקודת   תנועהשהיתה בקדושה של "נתאוה להיות לו דירה בתחתונים", אותה  

 הנפילה.

היא   –[שאלה   שהתכלית  או  למטה,  היא  שהתכלית  אומרים  אנחנו  אם  כללית,  יותר  שאלה 

הולכים   הנבראים  העשירי,  האלף  עד  של  בתהליך  למה  א"כ,  והלמעלה,  הלמטה  של  באחדותם 

ל"לעילא"], מה שהם עולים  ומתכללים, כמו שנתבאר  ומתכללים, שהם  בדברי רחבה  בה  הולכים 

הרמח"ל, ההגדרה היא שהכלים מתאחדים עם האורות, אם אנחנו לוקחים את הדוגמא הבהירה, זה  

זה  ולא מטי",  "מטי  ושוב,  רצוא  היה תנועה של  הרי,  ב"עולם העקודים"  "עולם העקודים",  נקרא 

, תשיעי בדיוק התפיסה שקיימת מאלף השביעי ואילך, שהוא נקרא "עולם העקודים", שביעי, שמיני, 

לאחר   נעשה  ב"עקודים" שמכח כך  ושערות, התפיסה שמתגלה  אוזן  חוטם,  פה,  בבחינת  ועשירי, 

היא   התפיסה  אלא  "לעילא",  היא  שהתפיסה  כפשוטו  רק  מתגלה  לא  זה  כולם,  העליות  כל  מכן, 

"לעילא ו"לתתא" ב"רצוא ושוב" בבת אחת, שזה בחינת "מטי ולא מטי", שזה בחינת השורש של  

 ה" ו"מטה" בבת אחת. "מעל התיקון של

ולעילא התפיסההתפיסה  כאן  כפשוטו,   שהשכינה צריכה להיות למעלה,   "שכינה בתחתונים", 

ותכלית   לעילא  תכלית  מתגלה  יחד,  גם  ומאוחד  עקוד  שהוא  הדבר,  סוד  שזהו  ב"עקודים"  אבל 

תכלית  ה  י"טכהרף עין, זה חוזר כל הזמן, כלומר, "בלא מ  א, ואיך זה מתגלה, "מטי ולא מטי"לתת

 היא לעילא, "במטי" התכלית היא לתתא, וחוזר חלילה, זה תפיסת התכלית של מציאות הבריאה.

[שאלה, אבל המציאות של ה"לעילא" הולך וגדל, שלכאו' זה הולך ל"לעילא" לגמרי] כפשוטו,  

שאתם אומרים, אבל בעומק, ההגדרה היא קצת שונה, בעומק ההגדרה היא, שככל  לכאו', זה כמו  

החוזרות שמתגל התנועות  שני  שבו,  וב"שוב"  שבו  שב"רצוא"  מתגלה  אז  ל"לעילא"  יותר  ה 
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ומתהפכות, ב"מטי" שהוא יורד עכשיו למטה, מתגלה הארה יותר גבוהה, וא"כ ה"נתאוה להיות לו  

 דירה בתחתונים", הופך להיות מציאות יותר גבוהה. 

שהוא חוזר להיות ב"לא מטי" שככל  זה לא שב"מטי ולא מטי", חוזר אותה הארה כל פעם, אלא  

, אז גם ב"מטי" שלו הוא  הוחוזר בחזרה ללמעלה, א"כ ההארה שהוא מקבל עכשיו היא יותר גבוה

 מאיר הארה יותר גבוהה למטה, ואז, חוזר חלילה ומזדככים הכלים, כמו שמבאר הרמח"ל שם.

ר גדולה, לכן  ה יותמה גורם לידי כך שהכלים הולכים ומזדככים יותר? כפשוטו, מכח שההאר

אז   ושוב",  זה שהתנועה היא כל הזמן ב"רצוא  זו ההגדרה, שלא  יותר, אבל לא רק  הם מזדככים 

יותר   נכלל  הוא  ואז  גבוה,  יותר  הוא  התחתון  הגילוי  ואז,  גבוהה,  יותר  הארה  מקבלת  היא  א"כ, 

למעלה, זה לא    למטה,ן כביכול, שמתגלה  "מין נוקבי"בעליון, ואז, חוזר חלילה, מעין "מין דוכרין" ו

הגדרה של מיין דוכרין ונוקבין, נקטנו רק כדוגמא בעלמא לאותו שורש של נקודת דבר, ואז, אבל,  

ב"רצוא"   פעם, ההארה  עוד  ואז  גבוהה,  יותר  קיבל הארה  הוא  כי  בעליון  נכלל  מתגלה שהתחתון 

תנועה   הגדרה של  לא רק  זה  וא"כ,  חלילה,  וחוזר  גבוהה,  יותר  היא הארה  לשני  להתכלשלו  לות, 

 הצדדים, זה הופך להיות יותר גבוה. 

 

 

 
 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, וכן מקובץ שאלות ותשובות  

   bilvavi231@gmail.com לפי סדר הפרשיות, יש לשלוח בקשה לכתובת 
 03-548-0529לקבלת דרך הפקס, יש לשלוח בקשה למספר הפקס 

 לבירורים בנושאי "בלבבי משכן אבנה" ניתן לפנות למערכת באופנים הבאים:
  548-03- 05294פקס   8588-763-052 טלפון

  9116302ירושלים  16452 ת.ד. 
bilvavi231@gmail.com 

 

  
 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון" 

 073.295.1245USA 718.521.5231ישראל 
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בלבבי משכן אבנה א'-ט'  ■ 
סט ה’ כרכים  

בלבבי משכן אבנה – א-ב  ■
דע את ביתך  ■

דע את גאולתך  ■
דע את דמיונך  ■

דע את הרגשותיך  ■
דע את הויתך  ■
דע את ילדיך  ■

דע את מידותיך-יסוד העפר  ■
דע את מחשבותיך  ■

דע את מנוחתך  ■
דע את נפשך  ■

דע את נשמתך  ■
דע את עצמך  ■

התבודדות  ■
הכרה עצמית והעצמת הנפש  ■
ספר בעל שם טוב עם פירוש  ■ 

בלבבי משכן אבנה
ספר להב אש  ■

נפש החיים – שער ד’  ■

ספר מסילת ישרים – 3 כרכים  ■     
     ■  מועדי השנה – ב’ כרכים

     ■  ספר עולם ברור
     ■  פרקי יסוד

     ■  שאל לבי )שו”ת תשע”ח-ט(
     ■  תיקון כח הריכוז

     ■  תיקון כח התאווה

■ Bilvavi on the Holy Days
■ Bilvavi Parsha Bereishis-Shemos
■ Bilvavi Parsha Vayikra-Devarim
■ Bilvavi on the Path
■ Building a Sanctuary in the Heart 

Part One & Part Two
■ Gateways To Hashem For Today’s 

Jewish Woman
■	 Getting	to	Know	Your	Feelings
■	 Getting	to	Know	Your	Home
■	 Getting	to	Love	Your	People
■	 Getting	to	Know	Your	Redemption
■	 Getting	to	Know	Your	Self
■	 Getting	to	Know	Your	Soul

ָאַזל
ספר קל”ח פתחי חכמה פתחים א-ד  ■
ספר קל”ח פתחי חכמה פתחים ה-יז  ■

פתחי שערים נתיב הצמצום  ■
פתחי שערים נתיב עיגולים ויושר  ■

פתחי שערים נתיב אורות אח"פ דא"ק  ■
ספר הקדמות רחובות הנהר חלק א  ■

ספר עץ חיים שערים א-ג  ■
על התורה – פרשיות תשס”ו  ■

■  תורת הרמז – פרשיות חומש
     ■  ספר דרך ה’ עם פירוש

     ■  שבת קודש - הכנה לשבת קודש
      ■  בלבבי משכן אבנה – ח"א אידיש

■ Un Santuario en mi Corazon
■	 J’edifierai	un	Sanctuaire	dans	mon	

Coeur

ספרי הרב המחבר שנדפסו עד כה

הפצה אברומוביץ 03.578.2270 משלוח ברחבי העולם


