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הקדמה
בשם ה' נעשה ונצליח .הנה ידוע לכל גודל עוצם הסכנה הנוראה של
האינטרנט ,אשר כל מי שיודע על מה מדובר אומר שזה שואה יותר
גרועה מהשואה שהיתה לפני כשבעים שנה .וידוע לכל בר בי רב
האיסור החמור והנורא שהטילו עליו גדולי ישראל .וכתוב בתורה
הקדושה :ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם
וגו' ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך וגו' ושמרת לעשות ככל אשר
יורוך ,על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא
תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל )דברים יז ט(.
ופירש רש"י :ואל השופט אשר יהיה בימים ההם .ואפילו אינו כשאר
שופטים שהיו לפניו ,אתה צריך לשמוע לו ,אין לך אלא שופט
שבימיך .ימין ושמאל .אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל
שהוא ימין ,וכל שכן כשאומר לך על ימין ימין ,ועל שמאל שמאל.
ע"כ.
ובפרט שאינטרנט ואייפון הוא אביזרייהו דג' עבירות החמורות
כפשוטו ממש.
ופסקו גדולי ישראל שזה אסור ביהרג ואל יעבור .דהיינו שאם ח"ו
יבוא גוי ויאמר ליהודי או תסתכל באינטרנט פרוץ או שאהרוג אותך
כאן במקום ,צריך למסור נפש ,ולמסור עצמו להריגה על קדושת ה' ,ולא
להסתכל ח"ו באינטרנט או באייפון.
לפני כעשרים שנה כבר אמר הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצוק"ל,
שישבו טובי המוחות שבעולם ויפתחו את הטכנלוגיה הכי מפותחת ,וכל
זה עבור אביזרייהו של הדברים הגרועים ביותר .ותלמידיו לא הבינו את
דבריו .אכן כהיום דבריו מובנים לכל מי שיודע מה המצב ,לצערינו
הרב .כמה אלפי ומליוני גויים יושבים וחושבים ומפתחים טכנלוגיות
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עצומות ,וע"י זה נעשים החטאים הגרועים תוך דקות ספורות ,וגדול
המחטיאו יותר מההורגו.
אשר על כן חשבנו לסדר בזה את הכוונות השייכות למצווה עשה
ולא תעשה זו ,אכן אמנם רבינו אור השמש בגבורתו מורינו הרש"ש
זיע"א כבר נסתלק לגנזי מרומים לפני כמה מאות בשנים ,אך השאיר
עימנו לפליטה את כתביו והקדמותיו וסידוריו הקדושים והנוראים ,ומהם
נחיה וניקח לעבוד את אדון כל בשר.
והנה ע"פ הקדמותיו וסידוריו בקודש של רבינו הרש"ש זיע"א ,נוכל
לקחת גם לכאן ולסדר את הכוונות של מצווה רבה ונוראה זו אשר אנו
מחוייבים למסור נפשינו עליה.
מצווה זו כוללת כמה מצוות :מצוות עשה ולא תעשה דרבנן ,של
'ושמרת לעשות ככל אשר יורוך' ,וכן 'לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך
ימין ושמאל' .וכן כמה מצוות עשה ולא תעשה דאורייתא ,של 'קדושים
תהיו' ,ושל 'לא תנאף' ,שהאינטרנט הוא אביזרייהו דג"ע ,שהוא ביהרג
ואל יעבור כמו ג"ע עצמו ,וכן מצוות 'ונשמרת מכל דבר רע' .ועוד כמה
מצוות דאורייתא כמו שיבואר להלן.
ואחר כן סודרו כוונות יקרות ,יקרים מפנינים ,אשר בם יתוקנו כל
העולמות העליונים ,אשר נכתבו בכתבים הקדושים של רבינו אור עולם
האר"י הח"י זלה"ה ,אשר מפיו ופי כתביו אנו חיים עד היום הזה.
כבר כתב רבינו אור החיים הקדוש ,שבמצווה זו במיוחד צריך
לעשות גדרים וסייגים .כי כאשר מגיע הנסיון לידו הוא כבר אנוס.
והמצווה היא לעשות גדרים וסייגים של יגיע לידי נסיון ח"ו .כי אם מגיע
לידי נסיון הוא כבר אנוס ח"וא.
א כמובן שמי שאין לו ברירה ומוכרח להגיע לאינטרנט לצרכי פרנסה ,ע"פ הוראת
גדולי ישראל שליט"א חייב בחיוב גמור לשים סינון היותר טוב ,והיותר עדיף
ביותר הוא של חברת 'נתיב' ,במסלול סגור כמה שיותר ,כי כיום זהו הסינון הכי
טוב ,ברוחניות ובגשמיות ,ואין כיום משהו יותר טוב מזה.
מי שאין לו שייכות עם כל הכלים הללו ,ודאי טוב שיקבל על עצמו שלא יהא לו
כל קשר עמהם לעולם ועד ,הוא וכל זרעו אחריו עד סוף כל הדורות.
ומי אשר הוכרח לזה  -וכדי לדעת מהי משמעות הדבר שהוא 'מוכרח' לזה על כל
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עם ההוצאה לאור של הסידור הק' הזה ,אין יותר מתאים מלזעוק
בצעקה גדולה ומרה את זעקתה של אסתר המלכה :כי איככה אוכל
וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן
מולדתי!!! כאשר רואים מידי יום כאלה אשר רח"ל מוסרים נשמתם
לשטן וגולשים במדרוני מרכבת הקליפות במחצב החושך הוורוד של
מליארדי האתרים ,ונאבדים ונכרתים רח"ל ממחצב הקדושה והדביקות
באלקים חיים ובעם עולם.
על זאת תדמע עינינו ומאנה הינחם ,עיני עיני יורדה מים .בכו תבכה
בלילה ודמעתה על לחיה .על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו.
בפרט הכאב גדול ועצום על האנשים והנשים הרחמניות אשר בישלו
ילדיהן ,כאשר יש להם מיני כלים עם אפשרויות חיבור לאינטרנט ,ואף
אם אין להם אינטרנט בפועל ,אבל ילדיהם יכולים לקחת את זה,
ביודעים ובלא יודעים של ההורים ,ולגלוש עם זה במדרון השאול ,בכמה
מיני אופנים ואכמ"לב.
אח"כ יבואו אנשים ונשים אלה לבכות ,ואין לנו אלא לבכות יחד
עימם על אשר במו ידיהם נתנו לבניהם להתקלקל .תשתפכנה אבני
אחד בנפרד לפנות אל הרבנים לדעת אם הוא אכן נכנס בגדר זה ,שהרי כל אחד
יכול לומר שהוא 'מוכרח' ,אין זה מושג פשוט לומר 'מוכרחני'  -ורק כשניכר ממש
ממש הצורך בזה ,הרי גם בזה הוא צריך להיות בגדרים וסייגים וסייגי סייגים,
וכפי שיורו לו .וגם זה יש לדעת כי כל מה שמתירים במקרה יוצא דופן ,הרי זה
ממש בשעת הדחק שבדחק שבדחק ,ולא שההיתר הוא דבר פשוט וחלק ,אלא שהוא
רק בשעת הדחק גדול ביותר.
וכמובן שכל זה רק לפי דעת הרבנים ,שהם אשר יחליטו אם מותר לו להזדקק
להיתר או אסור לו הדבר בכל זאת .וגם אם התירו לו ,רק לפי כמה שהתירו לו,
ולפי ההנחיות שינתנו לו למימוש הדברים בפועל.
וזה ברור ,כי מי שאין לו כל קשר עם זה עד היום ,ח"ו ,לא יהא לו כל קשר בזה
גם מהיום והלאה הוא וצאצאיו עד סוף כל הדורות .ומי אשר מוכרח לזה ,הרי מה
שניתן לו ההיתר ,הוא רק בשעת הדחק שבדחק ,וברגע שכבר לא יזדקק לזה,
שישליכנו לגמרי.
ב ומשום כך צריך לנתק כל כלי ומחשב שיש לו אפשרות חיבור לאינטרנט ,ואף
אם אין לאדם עצמו אינטרנט ,ואכמ"ל.
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קודש מסולאים בפז בראש כל חוצות .כואב מאוד מאוד מה שאדם
מעולל לעצמו.
אבא יקר! אימא יקרה! אנא חוסו ורחמו על נפשכם ועל נפש ילדיכם,
שימו לבבכם הטיב אל הנחרט בדם ובדמעות על גבי דפים אלו ,קרעו
לבבכם עכשיו ,ושפרו מעשיכם ,בכדי שלא תצטרכו לקרוע את בגדיכם.
כדי שלא תהיו מהצועקים לשעבר.
הניסיון מראה שמי שאומר "לי זה לא יקרה"" ,אני יודע ליזהר"" ,בני
צדיק ולא יכשל" וכדומה מיני טענות מטופשות כאלה ,דווקא לו זה
קורה ,ודווקא הוא או ילדיו מתקלקלים רח"ל .חז"ל הקדושים כבר אמרו
'אין אפוטרופוס לעריות' ,ו'כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו' ,אין אף
אחד מוגן.
ידוע מעשה נורא בזמן הקומוניסטים כאשר חטפו לצבא רח"ל ,היתה
אישה אחת שהיה לה בן יחיד ותפסו אותו הקומוניסטים ימ"ש ,והאם
בכתה בכיות נוראות .ואחרי כמה זמן הביאו לה את הראש של בנה ,כי
נהרג רח"ל ,ושמחה שמחה גדולה שהוא נפטר כיהודי ולא טימא עצמו
בטומאות חלאת הקומניזם .ובלוויה חילקה לחיים .אכן היום בזמנינו
המצב הרבה יותר גרוע מבזמן הקומניזם ,כאשר הרבה מאוד יהודים
בכל גיל ומצב שהוא ,ובפרט אלו שאמרו "לי זה לא יקרה" ,נופלים
וטובעים במצולות האינטרנט ה"י.
וכל הורה שיש לו בן או בת אשר ח"ו נפלו לשאול האינטרנט ,בוכים
וזועקים ונאנחים מרה ,ומרגישים עצמם שכולים ממש ,ומרגישים יותר
גרוע מאם הבן או הבת היו ח"ו נפטרים ,כי במצולות האינטרנט הוא
או היא נכרתים ונאבדים גם מהעולם הזה וגם מהעולם הבא ,רחמנא
ליצלן .ולצערינו הרב יש גם אנשים ונשים מבוגרים בני חמישים ושישים
אשר נלכדים ברשת איומה זו.
ֱמונָ ְת ָך בָּ אֲבַ ּדוֹ ן )פח יב( .ופירשו,
בתהילים :הַ יְ סֻ ּפַ ר בַּ ֶּקבֶ ר חַ ְס ֶ ּד ָך ,א ּ
'היסופר בקבר' ,עדיף להיות בקבר' ,חסדך' וזה חסד גדול .מאשר
'אמונתך באבדון' ח"ו לאבד את האמונה .יותר טוב להיות בקבר מאשר
לאבד את האמונה ח"ו.
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בשואה שלפני כשבעים שנה עלו יותר משש מליון יהודים ישר
לעולם הבא ולגן עדן ,אך בשואה הנוכחית אלו שנלכדנו ברשת אין להם
לא עולם הזה ולא עולם הבא .נכרתו ונאבדו משני העולמות בעוד גופם
עדיין מתהלך עימנו.
על זאת ידוו כל הדוויים ויחרדו כל הלבבות ויבכו כל האנשים ,ניפול
לפני המלך ונתחנן לו להעביר את רעת האינטרנט הרע הזה ואת
מחשבתו הרעה אשר זומם על היהודים.
ונבקש מאת המלך מלכו של עולם כאסתר המלכה בשעתה :תנתן לי
נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי .כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג
ולאבד במדרונות האינטרנט ,ואלו רק לעבדים ולשפחות נמכרנו
החרשתי.
נתחזק ביותר ויותר בכח גדול וחזק לעמוד בפני כל הפיתויים ,שלא
יהיה לנו שום שייכות שהיא עם אינטרנט פרוץ ואייפון וסמארטפון
למיניו וכל דומיהם .וכל אחד ואחד יעורר בסביבתו לראות שלא יהיה
לאף יהודי שום כלי טמא או מחשב לא חסום ח"ו.
והיא שעמדה לאבותינו ולנו ,שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו,
אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ,והקדוש ברוך הוא מצילנו
מידם.
אמר הרה"ק מוורקא זיע"א ,על מה שכתוב בהגדה 'מכסה את
המצות ,ומגביה את הכוס ואומרים והיא שעמדה' .הביאור הוא כך:
מכסה את המצות שזה דאורייתא ,ומגביהים את הכוס שזה דרבנן,
ואומרים 'והיא שעמדה' ,שזה הדרבנן הוא שעמד לנו בגלות ,ועל ידי זה
יכולנו לעמוד בגלות .רק ע"י המצוות דרבנן אנו יכולים לעמוד בגלות.
וכמו כן גם עתה על ידי שנשמור את גזירות ותקנות חכמינו
שליט"א ,כמצווה עלינו מפי הגבורה לשמוע אל השופט אשר יהיה
בימים ההם דווקא ,נהיה שמורים ושלווים שקטים ורעננים ונזכה לכל
טוב סלה בגשמיות וברוחניות.
האינטרנט הוא השטן הוא מלאך המות הוא יצר הרע .יורד ומשטין
עולה ומקטרג .הוא הוא הבא לאדם ומפתה אותו שיסתכל באינטרנט

ח

סידור הרש"ש

רק דבר קטן רק לרגע אחד רק דברים שבקדושה ,ויום אחד רק הרק
נמחק .הוא הוא הנוטל את האדם שנלכד ברשת האינטרנט ,ומעבירו
על דעתו ועל דעת קונו ,כאשר חייו אינם חיים ,מבפנים אכול רימה
ותולעה ,עצוב ומדוכא ,לא גשמיות ולא רוחניות ,לא תורה ולא תפילה
ולא יר"ש .ומבחוץ משחק הצגה כאילו הכל כרגיל ,ואף אחד לא יודע
מה נעשה עימו )עד שאחרי תקופה אינו יכול יותר לשחק ,ומתגלה לחוץ
עוצם הרע והטומאה שהכניס בו השטן ע"י רשתו הנוראה(.
גדולי ישראל שליט"א גילו לנו שהאינטרנט הוא סטרא אחרא והוא
ס"מ .האינטרנט הוא הכלי הניתן ביד השטן להחטיא על ידו את הרבים,
והוא הפצצה האחרונה שהס"מ מוציא לפני שיבוא השי"ת וישחט את
מלאך המות .אם היה באינטרנט רק רע לא היה יכול למשוך לשם
יהודים טובים ,על כן הכניס הס"מ לתוך מעוזו גם קצת ]יחסית[ דברים
שבקדושה בכדי שיוכל למשוך גם יהודים טובים אליו .וכן מכניס הוא
בליבות יהודים כמה וכמה מיני רעיונות ודברים שונים מדוע צריכים
אינטרנט ,ואף משכנע אותם שהם צריכים את זה "לשם שמים" ,ועי"כ
ח"ו נגררים אליו ונכנסים לתוך הקליפה הזו ,ורח"ל נמשכים מדחי אל
דחי .היום אומר לו עשה כך ,ולמחר עשה כך.
עיקר הקושי בנסיונות אלו הוא ,שאין האדם בא לקרות תגר חלילה
בפעולות אלו ,ואין רצונו חלילה להסתכל דברים אסורים .אלא כוונותיו
טובות ,שרוצה לבדוק ולברר ענין מסויים ,ואין לו חלילה כל כוונה רעה.
ובפרט כשמדובר בענין של פרנסה ,שכל גישתו לזה אינו כלל באופן של
מלחמה ,אלא אדרבה ,זהו דבר היתר אצלו לגמרי ,ואינו צריך להילחם
כלל עם עצמו .ומזה נגרם חלילה שמן ההיתר יסיתנו אל האיסור,
רחמנא ליצלן ,מה שנופלים ע"י כך .ואין מדברים כאן ממה שעלולים
ליפול ,אלא שרבים נפלו לדיוטא התחתונה הגרועה ביותר ,שמימות
בריאת העולם ועד היום הזה עוד לא היו נסיונות כאלו.
ע"י שיהודי מתעורר לתשובה ומקבל על עצמו שמהיום הזה והלאה
לא יהיה לו שום שייכות כלל ועיקר עם אינטרנט פרוץ או עם אייפון
ודומיו ,בוודאי יקובל תשובתו ברחמים ,כי ימינך פשוטה לקבל שבים,
ויזכה לכל טוב סלה בגשמיות וברוחניות ויהיה בריא וחזק ,ויזכה לעבוד
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את הבורא ברוך הוא באמת ובאמונה ביראה ובאהבה בשמחה
ובקדושה ובהתלהבות ,ויזכה לנחת יהודי אמיתי מכל יו"ח ,ולפרנסה
בשפע ובהרחבה ,ולכל הברכות וההשפעות טובות ברוחניות ובגשמיות
בכלל ובפרט ובפרטי פרטים.
יעזרינו השי"ת על דבר כבוד שמו יתברך ,ונזכה לכוון לאמיתה של
תורה וסודותיה ,ונזכה ע"י הכוונות בסידור הק' הזה להמשיך שפע רב
ועצום בכל העולמות כולם ,ומשם ימשך שפע ברכה רבה לעולם הזה
ולנפש רוח נשמה שלנו.
ואף מי שאינו יודע לכוון יוכל להשתתף בכוונות עם היודעים
ומכוונים כהוגן.
והרינו מתנים כי סידור זה וכל הכוונות בסידור זה הוא ע"פ דעת
רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו ,ועל דעת רבינו יצחק לוריא
אשכנזי ,ועל דעת רבינו שלום בן רבי יצחק שרעבי ,ועל דעת רבינו
ישראל בן רבי אליעזר בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו ותלמידי תלמידיו
הקדושים .והכל הוא אך ורק כדי לעשות נחת רוח ליוצרינו ובוראינו
יתברך שמו ויתעלה.
ואם ח"ו יש איזה טעות או איזה דבר שאינו לרצון לפניו יתברך ,הרי
זה הטעות או הדבר שאינו לרצונו יתברך ח"ו בטל ומבוטל מעכשיו
כעפרא דארעא.
שם הסידור כי נאה לו 'אור המלך' ,שע"י שמקיימים מצוות עשה ולא
תעשה זו של שמירה והרחקה כמטחווי קשת מנגע האינטרנט האיום,
יזכו לאור המלך מלכי המלכים שיאיר ויזרח עלינו.
ובזכות השמירה וקיום מצווה רבה זו שהיא כוללת כמה מצוות
שרשיות מדאורייתא ומדרבנן ,נזכה בקרוב לביאת גואל צדק במהרה
בימינו אמן.
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י

על ידי שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו,
ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות עד עולם עם
אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,מקיים מצוות אלוג:
שר יִ ְהיֶ ה ּ ַביָ ּ ִמים הָ הֵ ם
כהֲנִ ים הַ לְ ִויִ ּ ם ְו ֶאל הַ ּ ׁשֹפֵ ט אֲ ׁ ֶ
את ֶאל הַ ּ ֹ
ּובָ ָ
ָ
שר
ית ַעל ּ ִפי הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶ
עש ָ
ידו לְ ך ֵאת ְ ּדבַ ר הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ טְ :ו ָ ִׂ
ְו ָד ַר ְׁש ּ ָת ְו ִה ִ ּג ּ
לַעש ֹות ְּככֹל
ש ַמ ְר ּ ָת ֲ ׂ
שר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ְו ׁ ָ
הוא אֲ ׁ ֶ
ידו לְ ָך ִמן הַ ּ ָמ ֹ
קום הַ ּ
יַ ִ ּג ּ
ָ
ָ
רו
שר י ְ
רוך ְו ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ט אֲ ׁ ֶ
תו ָרה אֲ ׁ ֶ
רוךַ :על ּ ִפי הַ ּ ֹ
אֲ ׁ ֶ
ֹאמ ּ
שר ֹיו ּ
שר ֹיו ּ
ָ
ושמֹאל) :דברים יז
ידו לְ ך יָ ִמין ּ ְׂ
סור ִמן הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶ
לְ ָך ּ ַת ֲ ׂ ֶ
שר יַ ִ ּג ּ
עשה לֹא ָת ּ
ט(

רש"י :ואל השופט אשר יהיה בימים ההם .ואפילו אינו כשאר שופטים שהיו
לפניו ,אתה צריך לשמוע לו ,אין לך אלא שופט שבימיך )ספרי קנג :(.ימין
ושמאל .אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין ,וכל שכן
כשאומר לך על ימין ימין ,ועל שמאל שמאל )ספרי קנד:(.

ֹשה ּלֵאמֹרּ ַ :ד ּ ֵבר ֶאל ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ָא ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵהֶ ם
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ׁ ֶ
ש ְב ּ ֶתם ּ ָב ּה לֹא
שר יְ ׁ ַ
עשה ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם אֲ ׁ ֶ
אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ םְּ :כ ַמ ֲ ׂ ֵ
עש ּו
ש ּ ָמה לֹא ַת ֲ ׂ
שר אֲ נִ י מֵ ִביא ֶא ְתכֶ ם ׁ ָ
עשה ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען אֲ ׁ ֶ
וכ ַמ ֲ ׂ ֵ
עש ּו ּ ְ
ַת ֲ ׂ
רו לָ לֶכֶ ת
ֵכוֶ :את ִמ ְׁש ּפָ ַטי ּ ַת ֲ ׂ
ּ ְ
עש ּו ְו ֶאת חֻ קּ ַֹתי ִּת ְׁש ְמ ּ
ובחֻ קּ ֵֹתיהֶ ם לֹא ֵתל ּ
שר
וש ַמ ְר ּ ֶתם ֶאת חֻ קּ ַֹתי ְו ֶאת ִמ ְׁש ּפָ ַטי אֲ ׁ ֶ
ּ ָבהֶ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ םְׁ ּ :
עשה א ָֹתם הָ ָא ָדם וָ חַ י ּ ָבהֶ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה) :ויקרא יח א-ה(.
יַ ֲ ׂ ֶ
ש ּלֵחַ
שר אֲ נִ י ְמ ׁ ַ
או הַ גּ ֹויִ ם אֲ ׁ ֶ
או ְּבכָ ל ֵא ּלֶה ִּכי ְבכָ ל ֵא ּלֶה נִ ְט ְמ ּ
ַאל ִּת ּ ַט ּ ְמ ּ
עונָ ּה ָעלֶיהָ וַ ּ ָת ִקא הָ ָא ֶרץ ֶאת
ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם :וַ ִּת ְט ָמא הָ ָא ֶרץ וָ ֶא ְפקֹד ֲ ֹ
עש ּו ִמ ּכֹל
וש ַמ ְר ּ ֶתם ַא ּ ֶתם ֶאת חֻ קּ ַֹתי ְו ֶאת ִמ ְׁש ּפָ ַטי ְולֹא ַת ֲ ׂ
י ְֹׁשבֶ יהָ ְׁ ּ :
תו ֵעבֹת
תו ְככֶ םִּ :כי ֶאת ּ ָכל הַ ּ ֹ
תו ֵעבֹת הָ ֵא ּלֶה הָ ֶאזְ ָרח ְוהַ ּ ֵגר הַ ָּגר ְּב ֹ
הַ ּ ֹ
שר לִ ְפנֵיכֶ ם וַ ִּת ְט ָמא הָ ָא ֶרץְ :ולֹא ָת ִקיא
שי הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
עש ּו ַאנְ ׁ ֵ
הָ ֵאל ָ ׂ
ג

וכן מקיים עוד מצוות דאורייתא שלא הועתקו כאן.
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שר לִ ְפ ֵניכֶ ם:
שר ָק ָאה ֶאת הַ גּ ֹוי אֲ ׁ ֶ
הָ ָא ֶרץ ֶא ְתכֶ ם ְּב ַט ּ ַמאֲ כֶ ם א ָֹת ּה ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ֹשֹת
תו הַ ְ ּנפָ ׁש ֹות הָ ע ׂ
תו ֵ ֹ
עשה ִמ ּכֹל הַ ּ ֹ
שר יַ ֲ ׂ ֶ
ִּכי ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
עבות הָ ֵא ּלֶה ְונִ ְכ ְר ּ
עש ֹות מֵ חֻ קּ ֹות
וש ַמ ְר ּ ֶתם ֶאת ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי לְ ִבלְ ִּתי ֲ ׂ
עמםְׁ ּ :
ִמ ֶּק ֶרב ַ ּ ָ
או ּ ָבהֶ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם:
שר נַ ֲ ׂ
תו ֵעבֹת אֲ ׁ ֶ
הַ ּ ֹ
עש ּו לִ ְפנֵיכֶ ם ְולֹא ִת ּ ַט ּ ְמ ּ
)ויקרא יח כד-ל(

עדת ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ָא ַמ ְר ּ ָת
ֹשה ּלֵאמֹרּ ַ :ד ּ ֵבר ֶאל ּ ָכל ֲ ַ
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ׁ ֶ
ש אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :ויקרא יט א-ב(
דו ׁ
יו ִּכי ָק ֹ
אֲ לֵהֶ ם ְקד ִֹׁשים ִּת ְה ּ
וש ַמ ְר ּ ֶתם ֶאת
יתם ְקד ִֹׁשים ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ םְׁ ּ :
ְו ִה ְת ַק ִ ּד ְׁש ּ ֶתם ִו ְהיִ ֶ
שכֶ ם) :ויקרא כ ז-ח(
יתם א ָֹתם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ְמ ַק ִ ּד ְׁ
עש ֶ
חֻ קּ ַֹתי וַ ֲ ִׂ
שר ַא ּ ֶתם זֹנִ ים ַאח ֲֵריהֶ ם:
רו ַאח ֲֵרי לְ בַ ְבכֶ ם ְו ַאח ֲֵרי ֵעינֵיכֶ ם אֲ ׁ ֶ
ְולֹא ָת ֻת ּ
)במדבר טו לט(

ְונִ ְׁש ַמ ְר ּ ָת ִמ ּכֹל ָ ּדבָ ר ָרע:
לֹא ִּתנְ ָאף:

)דברים כג י(

)שמות כ יג(

נות יִ ְׂש ָר ֵאל ְולֹא יִ ְהיֶ ה ָק ֵד ׁש ִמ ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל:
שה ִמ ְּב ֹ
לֹא ִת ְהיֶ ה ְק ֵד ׁ ָ
)דברים כג יח(

יב

סידור הרש"ש
הקדמת הכוונות ע"פ דרכו בקודש
דמרנא אור השמ"ש בגבורתו
רבינו שלום מזרחי דידיע שרעבי זיע"א

על ידי שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,מקיים בזה
את מצוות ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך וכו' ושמרת לעשות ככל אשר
יורוך ,שהוא ביסוד שהוא יעקו"ר דו"ק דזו"ן ]ודכל הפרצופיםד[ )מצוות עשה
דרבנן( ,דחיצוניות דאבי"ע דאצילות )מצוה מעשית(.
ועל ידי שמקבל על עצמו ועל זרעו עד עולם שלא יהיה לו שום שייכות עם
אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,מקיים בזה את מצוות ועשית על פי הדבר
אשר יגידו לך וכו' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך ,שהוא ביסוד דו"ק דזו"ן
]ודכל הפרצופים[ )מצוות עשה דרבנן( ,דפנימיות דאבי"ע דאצילות )מצוה
ללא מעשה(.
על ידי שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,מקיים בזה
את מצוות לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ,שהוא ביסוד דג"ר
דזו"ן ]ודכל הפרצופים[ )מצוות לא תעשה דרבנן( ,דחיצוניות דאבי"ע
דאצילות )מצוה מעשית(.
ועל ידי שמקבל על עצמו ועל זרעו עד עולם שלא יהיה לו שום שייכות עם
אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,מקיים בזה את מצוות לא תסור מן הדבר
אשר יגידו לך ימין ושמאל ,שהוא ביסוד דג"ר דזו"ן ]ודכל הפרצופים[
)מצוות לא תעשה דרבנן( ,דפנימיות דאבי"ע דאצילות )מצוה ללא מעשה(.
על ידי שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,מקיים בזה
עשרים וארבעהה מצוות לא תעשה דאורייתא של גילוי עריות ואביזרייהו
ד מכיוון דמעלה מ"ן מזו"ן לישסו"ת ומישסו"ת לאו"א ועד רום המעלות .וזה ביסוד
דו"ק דזו"ן ,ומעלה מ"ן ליסוד דו"ק דישסו"ת ,וכן בכל הפרצופים עד רום המעלות.
כן כתב רבינו הרש"ש זיע"א בהקדמת חנוכה ופורים .עי"ש.
ה בפרשת יתרו ובפרשת אחרי.
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דג"ע ,שהוא ב]עשרים וארבעה פרצופיו[ דעת עליון שהוא ג"ר דאריך אנפין
דג"ר דזו"ן ]ודכל הפרצופים[ )לאוין שבהם כריתות ומיתות בית דין(,
דחיצוניות דאבי"ע דאצילות )מצוה מעשית(.
ועל ידי שמקבל על עצמו ועל זרעו עד עולם שלא יהיה לו שום שייכות עם
אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,מקיים בזה עשרים וארבעה מצוות לא
תעשה דאורייתא של גילוי עריות ואביזרייהו דג"ע ,שהוא ב]עשרים
וארבעה פרצופי[ דעת עליון שהוא ג"ר דאריך אנפין דג"ר דזו"ן ]ודכל
הפרצופים[ )לאוין שבהם כריתות ומיתות בית דין( ,דפנימיות דאבי"ע
דאצילות )מצוה ללא מעשה(.
על ידי שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,ועל ידי
שמקבל על עצמו ועל זרעו עד עולם שלא יהיה לו שום שייכות עם אינטרנט
פרוץ או אייפון ודומיו ,מקיים בזה מצוות ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
עיניכם ,שהוא בחג"ת שהוא או"א וישסו"תח דג"ר דזו"ן ]ודכל הפרצופים[
)לאו שאין בו מעשה( ,דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע דאצילות.
על ידי שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,ועל ידי
שמקבל על עצמו ועל זרעו עד עולם שלא יהיה לו שום שייכות עם אינטרנט
פרוץ או אייפון ודומיו ,מקיים בזה מצוות ונשמרת מכל דבר רע ,שהוא בנצח
והוד שהם זו"ן הגדולים דו"ק דזו"ן ]ודכל הפרצופים[ )מצוות עשה שלא
הזמן גרמא( ,דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע דאצילות.
וכן מקיים בזה עוד כמה מצוות עשה ולא תעשה דאורייתא שלא הובאו
כאן .ומתקן בזה את כל העולמות העליונים ואת כל הנרנח"י שלו.
ומובן ,שמי שח"ו יש לו אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ח"ו ,וכו' ,הרי הוא
ו
ז
ח

כי כל מצוה ומצוה כולל פרצוף שלם וקומה שלימה.
ע"פ דרוש הדעת ,וכעי"ז בכוונות שובבי"ם להרש"ש.
ע"פ דרוש הדעת ,וכעי"ז בכוונות שובבי"ם להרש"ש.
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פוגם ח"ו ביסוד שהוא יעקו"ר דו"ק דזו"ן ]ודכל הפרצופים[ ,דחיצוניות
דאבי"ע דאצילות ,וביסוד דו"ק דזו"ן ]ודכל הפרצופים[ ,דפנימיות דאבי"ע
דאצילות ,וביסוד דג"ר דזו"ן ]ודכל הפרצופים[ ,דחיצוניות דאבי"ע
דאצילות ,וביסוד דג"ר דזו"ן ]ודכל הפרצופים[ ,דפנימיות דאבי"ע דאצילות,
ובעשרים וארבעה פרצופים דדעת עליון שהוא ג"ר דאריך אנפין דג"ר דזו"ן
]ודכל הפרצופים[ ,דחיצוניות דאבי"ע דאצילות ,ובעשרים וארבעה פרצופי
דעת עליון שהוא ג"ר דאריך אנפין דג"ר דזו"ן ]ודכל הפרצופים[ ,דפנימיות
דאבי"ע דאצילות ,ובחג"ת שהוא או"א וישסו"ת דג"ר דזו"ן ]ודכל
הפרצופים[ ,דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע דאצילות ,ובנצח והוד שהם זו"ן
הגדולים דו"ק דזו"ן ]ודכל הפרצופים[ ,דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע
דאצילות ,וכן גורם עוד כמה וכמה פגמים בעולמות העליונים שלא נכתבו
כאן ,ופוגם בכל הנרנח"י שלו.
והרואה יראה ותסמרנה שערות ראשו מגודל הפגם בעולמות העליונים.
והאומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה .ועתה העת והזמן
לשוב בתשובה שלימה ולקבל עליו בקבלה גמורה שלא יהיה לו ולזרעו שום
שייכות כלל ועיקר עם אינטרנט או אייפון ודומיו ,וע"י יתוקנו כל העולמות
הקדושים ויתוקן נרנח"י שלו ,ויזכה לכל הברכות ממקור החיים חיי החיים
אין סוף ברוך הוא.

אור המלך

טו

ושכִ ינְ ֵּת ּיה
הוא ּ ׁ ְ
חוד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְיך ּ
לְ ׁ ֵשם יִ ּ
יאהדונהי

ימו
ילו ּ ְור ִח ּ
ִּב ְד ִח ּ

ילו
ימו ּ ְוד ִח ּ
ּ ְור ִח ּ

איההיוהה
יאההויהה
לְ יַ ֵחד ׁ ֵשם י"ה או"א בו"ה זו"ן
ע"י שפע א"ס ב"ה המשפיע בהם ומיחדם

חודא ׁ ְשלִ ים יהוה ְּב ׁ ֵשם ָּכל יִשְׂ ָר ֵאל:
ְּביִ ּ ָ
רוחוֹ ת וְ ַהנְ ּ ׁ ָשמוֹ ת ַה ִּמ ְתיַ ֲח ִסים ְאל ׁ ָש ְר ׁ ֵשי נַ ְפ ׁ ֵש ּנו
ּובְ ׁ ֵשםט ָּכל ַהנְּ ָפ ׁשוֹ ת וְ ָה ּ
ילות,
רוח ּנו וְ נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּנו ּ ַומלְ בּ ּ ׁ ֵ
וְ ּ ֵ
לות ֲאצִ ּ
וש ֶיהם וְ ַה ְּקרוֹ בִ ים לָ ֶהם ׁ ֶש ִּמ ְּכלָ ּ
ילותְּ ,ב ִר ָיאה ,יְ צִ ָירהֲ ,עשִׂ יָ ּ ה ּ ִומ ָּכל
ְּב ִר ָיאה ,יְ צִ ָירהֲ ,עשִׂ יָ ּ ה ּ ִומ ָּכל ּ ְפ ָר ֵטי ֲאצִ ּ
צוף ּ ְוס ִפ ָירה ִד ְפ ָר ֵטי
ילותְּ ,ב ִר ָיאה ,יְ צִ ָירהֲ ,עשִׂ ּיָה ְדכָ ל ּ ַפ ְר ּ
ּ ְפ ָר ֵטי ֲאצִ ּ
מוכָ ן ּ ְומז ָֻּמן לְ ַק ּיֵם ַה ִּמצְ וָ ה ׁ ֶש ּלא
ילותְּ ,ב ִר ָיאה ,יצִ ָירהֲ ,עשִׂ יָ ּ הֲ .ה ֵרינִ י ּ
ֲאצִ ּ
רוץ אוֹ ַאיְפוֹ ן ְוס ַמ ְר ְטפוֹ ן וְ כָ ל
כות ִעם ִאינְ ֶט ְרנֶ ט ּ ָפ ּ
יִ ְהיֶה לָ ּנו ׁש ּום ׁ ַש ָ ּי ּ
דוֹ ָמיוְ ּ ,ומ ַק ֵּבל ֲאנִ י ַעל ַעצְ ִמי וְ ַעל ז ְַר ִעי ַעד סוֹ ף ָּכל ַה ּדוֹ ר ֹות ׁ ֶש ּלא יִ ְהיֶ ה
רוץ א ֹו ַאיְ פוֹ ן א ֹו ְס ַמ ְר ְטפוֹ ן,
לָ ּנו ׁש ּום ׁ ַשיָ ּ ּ
כות ְּכלָ ל וְ ִע ָּקר ִעם ִאינְ ֶט ְרנֶ ט ּ ָפ ּ
ַאיְ ּפוֹ ד ,גַ לַ ְק ִסי ,אוֹ ְּבלֶ ְק ֶּב ִרי וְ כָ ל ַהּדוֹ ִמים לָ ֶהםְּ ,בכָ ל ׁ ֵשם וְ כִ ּ ּנוי ׁ ֶשיֵ ּ ׁש אוֹ
ינו ׁ ּ ֶש ַּב ׁ ּ ָש ַמיִם ְּבתוֹ ָרתוֹ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה :וַ יְ ַד ֵּבר
ׁ ֶשיִ ּ ְהיֶה לָ ֶהםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר צִ וָ ּ ּנו ָאבִ ּ
יְ הֹוָ ה ֶאל מ ׁ ֶֹשה לֵּ אמֹרּ ַ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ֲאנִ י יְ הֹוָ ה
ֱאל ֵֹהיכֶ םְּ :כ ַמ ֲעשֵׂ ה ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ֲא ׁ ֶשר יְ ׁ ַשבְ ֶּתם ָּב ּה לֹא ַת ֲעשׂ ּו ּוכְ ַמ ֲעשֵׂ ה
ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ֵמבִ יא ֶא ְתכֶ ם ׁ ָש ָּמה לֹא ַת ֲעשׂ ּו ּובְ ֻח ּק ֵֹת ֶיהם לֹא
רו לָ לֶ כֶ ת ָּב ֶהם ֲאנִ י יְ ֹהוָ ה
כוֶ :את ִמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ַּת ֲעשׂ ּו וְ ֶאת ֻח ּק ַֹתי ִּת ׁ ְש ְמ ּ
ֵתלֵ ּ
וש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ֻח ּק ַֹתי וְ ֶאת ִמ ׁ ְש ָּפ ַטי ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעשֶׂ ה א ָֹתם ָה ָא ָדם
ֱאל ֵֹהיכֶ םְ ׁ ּ :
וָ ַחי ָּב ֶהם ֲאנִ י ְיהֹוָ ה) :ויקרא יח א-ה(.
ט

ע"פ ספה"ק 'לשון חכמים' למרנא הרי"ח הטוב רבינו הבן איש חי זיע"א.
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או ַה ּג ֹויִם ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י
או ְּבכָ ל ֵאלֶּ ה ִּכי בְ כָ ל ֵאלֶּ ה נִ ְט ְמ ּ
וְ נֶ ֱא ַמרַ ,אל ִּת ּ ַט ְּמ ּ
ְמ ׁ ַשלֵּ ַח ִמ ּ ְפנֵ יכֶ ם :וַ ִּת ְט ָמא ָה ָא ֶרץ וָ ֶא ְפקֹד ֲעוֹנָ ּה ָעלֶ ָיה וַ ָּת ִקא ָה ָא ֶרץ ֶאת
וש ַמ ְר ֶּתם ַא ֶּתם ֶאת ֻח ּק ַֹתי וְ ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי וְ לֹא ַת ֲעשׂ ּו ִמכּ ֹל
י ׁ ְֹשבֶ ָיהְ ׁ ּ :
ַה ּתוֹ ֵעבֹת ָה ֵאלֶּ ה ָה ֶאז ְָרח וְ ַהגֵ ּ ר ַהגָ ּ ר ְּבת ֹוכְ כֶ םִּ :כי ֶאת ָּכל ַה ּתוֹ ֵעבֹת ָה ֵאל
ָעשׂ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ יכֶ ם וַ ִּת ְט ָמא ָה ָא ֶרץ :וְ לֹא ָת ִקיא ָה ָא ֶרץ
ֶא ְתכֶ ם ְּב ַט ַּמ ֲאכֶ ם א ָֹת ּה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָק ָאה ֶאת ַה ּגוֹ י ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ יכֶ םִּ :כי ָּכל
תו ַהנְ ּ ָפ ׁשוֹ ת ָהעֹשׂ ֹת ִמ ֶּק ֶרב
ֲא ׁ ֶשר י ֲַעשֶׂ ה ִמכּ ֹל ַה ּ ֵ
תוֹעבוֹ ת ָה ֵאלֶּ ה וְ נִ כְ ְר ּ
וש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי לְ בִ לְ ִּתי ֲעשׂ וֹ ת ֵמ ֻח ּקוֹ ת ַה ּתוֹ ֵעבֹת ֲא ׁ ֶשר
ַע ָּמםְ ׁ ּ :
או ָּב ֶהם ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהיכֶ ם) :ויקרא יח כד-ל(.
נַ ֲעשׂ ּו לִ ְפנֵ יכֶ ם וְ לֹא ִת ּ ַט ְּמ ּ
את ֶאל ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ יִ ּ ם
תוב ַּב ּת ֹו ָרהּ :ובָ ָ
ינו ְּכמוֹ ׁ ּ ֶש ָּכ ּ
ּולְ ַקיֵ ּ ם ִמצְ וַ ת ֲחכָ ֵמ ּ
ָ
ידו לְ ך ֵאת ְ ּדבַ ר
וְ ֶאל ַה ׁ ּש ֵֹפט ֲא ׁ ֶשר ְיִהיֶה ַּביָ ּ ִמים ָה ֵהם וְ ָד ַר ׁ ְש ָּת וְ ִהגִ ּ ּ
הוא ֲא ׁ ֶשר
ידו לְ ָך ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַה ּ
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט :וְ ָעשִׂ ָית ַעל ּ ִפי ַה ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר יַ גִ ּ ּ
רוךַ :על ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר י ֹו ּ ָ
יִ בְ ַחר יְ הֹוָ ה וְ ׁ ָש ַמ ְר ָּת לַ ֲעשׂ ֹות ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר יוֹ ּ ָ
רוך
ידו לְ ָך
וְ ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֲא ׁ ֶשר י ְ
סור ִמן ַה ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר יַגִ ּ ּ
רו לְ ָך ַּת ֲעשֶׂ ה לֹא ָת ּ
ֹאמ ּ
יָ ִמין ּושְׂ מֹאל) :דברים יז ט(ֵ ּ .ופ ֵר ׁש ַר ׁ ּ ִש"י :וְ ֶאל ַה ׁ ּש ֵוֹפט ֲא ׁ ֶשר ְיִהיֶה ַּביָ ּ ִמים
לו ֵאינוֹ ִּכ ׁ ְש ָאר ׁשוֹ ְפ ִטים ׁ ֶש ָה ּיו לְ ָפנָ יוַ ,א ָּתה צָ ִריך לִ ׁ ְשמוֹ ַע לוֹ ,
ָה ֵהם .וַ ֲא ִפ ּ ּ
ָ
ָ
לו אוֹ ֵמר לְ ך ַעל יָ ִמין
ֵאין לְ ָך ֶאלָּ א ׁשוֹ ֵפט ׁ ֶש ְּבי ֶָמיך .יָ ִמין ּושְׂ מֹאלֲ .א ִפ ּ ּ
הוא יָ ִמין ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ְּכ ׁ ֶשאוֹ ֵמר לְ ָך ַעל יָ ִמין
הוא שְׂ מֹאל וְ ַעל שְׂ מֹאל ׁ ֶש ּ
ׁ ֶש ּ
יָ ִמין ,וְ ַעל שְׂ מֹאל שְׂ מֹאל.
וְ נֶ ֱא ַמר ,וַ ְי ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ׁ ֶֹשה לֵּ אמֹרַּ :ד ֵּבר ֶאל ָּכל ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
דוֹש ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהיכֶ ם) :ויקרא יט א-ב(.
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ְקד ׁ ִֹשים ִּת ְה ּיו ִּכי ָק ׁ
וש ַמ ְר ֶּתם
ִיתם ְקד ׁ ִֹשים ִּכי ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהיכֶ םְ ׁ ּ :
וְ נֶ ֱא ַמר ,וְ ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ֶּתם וִ ְהי ֶ
ֶאת ֻח ּק ַֹתי וַ ֲעשִׂ ֶיתם א ָֹתם ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ְמ ַק ִ ּד ׁ ְשכֶ ם) :ויקרא כ ז-ח( .וְ נֶ ֱא ַמר ,וְ לֹא
רו ַא ֲח ֵרי לְ בַ בְ כֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
יהם) :במדבר טו
ָת ֻת ּ
לט( .וְ נֶ ֱא ַמר ,וְ נִ ׁ ְש ַמ ְר ָּת ִמכּ ֹל ָ ּדבָ ר ָרע) :דברים כג י( .וְ נֶ ֱא ַמר ,לֹא ִּתנְ ָאף )שמות
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כ יג( .וְ נֶ ֱא ַמר ,לֹא ִת ְהיֶה ְק ֵד ׁ ָשה ִמ ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל וְ לֹא י ְִהיֶה ָק ֵד ׁש ִמ ְּבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאל) :דברים כג יח(.
רוח לְ יוֹ ֵצר ּנו וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן בּ וֹ ְר ֵא ּנו ֲא ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָש ּנו בְ ִמצְ וֹ ָתיו
לַ ֲעשׂ וֹ ת נַ ַחת ּ ַ
עור קוֹ ָמה
וְ צִ וָ ּ ּנו ְּב ִמצְ וָ ה זוֹ לְ ַת ֵּקן ׁש ֶֹר ׁש ִמצְ וָ ה זוֹ ְּב ָמקוֹ ם ֶעלְ יוֹ ן ִּב ׁ ִש ּ
לְ ַה ׁ ְשלִ ים ִאילָ ן ָה ֶעלְ יוֹן ּולְ ַה ׁ ְשלִ ים ָא ָדם ָה ֶעלְ יוֹ ן ּולְ ָה ִקים ֶאת ֻס ַּכת ָ ּדוִ ד
רוחוֹ ת
לְ ַה ֲחזִיר ֲע ָט ָרה לְ יָ ׁ ְשנָ ּה ,לְ בָ ֵרר ּולְ ַת ֵּקן ּולְ ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ַהנְ ּ ָפ ׁשוֹ ת וְ ָה ּ
אשוֹ ן וְ ַעל
לו ַּב ְּקלִ ּ ָפה ַעל יְ ֵדי ָא ָדם ָה ִר ׁ
וְ ַהנְּ ׁ ָשמוֹ ת וְ נִ יצוֹ צֵ י ַה ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ׁ ֶשנָ ּ ְפ ּ
וש ֵא ִרית ָהרפ"ח נִ יצוֹ צִ ין
לו ּובְ גִ לְ ּ ּגולִ ים ֲא ֵח ִרים ּ ׁ ְ
ינו ְּבגִ לְ ּ ּגולִ ים ֵא ּ ּ
יָ ֵד ּ
ילות,
קון נַ ְפ ׁ ֵש ּנו ּ ֵ
לות ֲאצִ ּ
רוח ּנו וְ נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּנו ׁ ֶש ִּמ ְּכלָ ּ
מות ִּת ּ ּ
ּולְ ַה ׁ ְשלִ ים ׁ ְשלֵ ּ
ילותְּ ,ב ִר ָיאה,
צוף ּ ְוס ִפ ָירה ִד ְפ ָר ֵטי ֲאצִ ּ
ְּב ִר ָיאה ,יְ צִ ָירהֲ ,עשִׂ ּיָה ְדכָ ל ּ ַפ ְר ּ
מות
קון ִמצְ וָ ה זוֹ  ,וְ גַ ם לְ ַה ׁ ְשלִ ים ׁ ְשלֵ ּ
יְ צִ ָירהֲ ,עשִׂ יָ ּ ה ַה ִּמ ְתיַ ֲח ִסים ֶאל ִּת ּ ּ
רוח ּונְ ׁ ָש ָמה ְדכָ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ַחיִ ּ ים וְ ַה ֵּמ ִתים ַה ֲח ֵס ִרים
קון ֵאיבָ ֵרי נֶ ֶפ ׁש ּ ַ
ִּת ּ ּ
קון ִמצְ וָ ה זוֹ :
ִמ ִּת ּ ּ
ָ
ינוֶ ׁ ,ש ּי ְִהיֶה ַע ָּתה ֵעת ָרצוֹ ן
ינו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵת ּ
וִ ִיהי ָרצוֹ ן ִמלְּ ָפנֶ יך ְיהֹוָ ה ֱאל ֵֹה ּ
אשוֹ ן
ינו ּ ְופגָ ֵמי ָא ָדם ָה ִר ׁ
לְ ָפנֶ ָיך לִ ְהיוֹ ת עוֹ לָ ה ִמצְ וָ ה זוֹ לְ ַת ֵּקן ֶאת ָּכל ְּפגָ ֵמ ּ
ילותְּ ,ב ִר ָיאה ,יְ צִ ָירהֲ ,עשִׂ יָ ּ הּ ,ובְ כָ ל צַ לְ ֵמי
לות ֲאצִ ּ
ֲא ׁ ֶשר ּ ָפגַ ְמ ּנו ִּבכְ לָ ּ
ילותְּ ,ב ִר ָיאה ,יְ צִ ָירהֲ ,עשִׂ יָ ּ ה,
בושי נֶ ֶפ ׁש ּ ַ
לְ ּ ׁ ֵ
רוח נְ ׁ ָש ָמה ַחיָ ּ ה יְ ִח ָידה ַ ּד ֲאצִ ּ
ילות,
לו ְּבנֹגַ ּה ַד ֲאצִ ּ
מו וְ נָ ְפ ּ
ּולְ צָ ֵרף ּולְ בָ ֵרר ּולְ ָה ִסיר ֶחלְ ֵקי ַהנֶ ּ ֶפ ׁש ׁ ֶשנִ ּ ְפגְ ּ ּ
ְּב ִר ָיאה ,יְ צִ ָירהֲ ,עשִׂ ּיָה ,וְ נֹגַ ּה ָּכאוֹ ר ִּת ְהיֶה ֶאל ְמקוֹם ַה ּק ֶֹד ׁש:
ינו צַ ד ָה ַרע ׁ ֶש ַּביֵ ּ צֶ ר ָה ָרע ּ ְותז ְַּככֵ ּנו ּ ְותלַ ְּבבֵ ּנו
ָאנָ ּ א ְיהֹוָ ה ַה ְפ ֵרד נָ א ֵמ ָעלֵ ּ
דו ַא ְר ַּבע אוֹ ִתיוֹ ת ַה ׁ ּ ֵשם )יהו"ה( ָּב ּ ְ
הוא
רוך ּ
ְּבכ ַֹח ַה ּיֵצֶ ר ַה ּטוֹ ב ,וְ יִ ְת ֲיַח ּ
חודא ׁ ְשלִ ים וְ יִ ְה ּיו ִּכ ֵּסא ׁ ָשלֵ ם ֲא ׁ ֶשר ָּב ֶהם יִ ְת ּ ַפ ׁ ּ ֵשט ׁ ֶש ַפע ֵאין סוֹ ף.
ְּביִ ּ ָ
דו ַא ָּבא וְ ִא ָּמא ְּבי ּ ָ
ִחודא ׁ ְשלִ ים )יאההויה"ה( וְ יִ ז ְַדוְ ּ ּגו )זו"ן(
וְ יִ ְתיַ ֲח ּ
כות ז ּ ִּווגָ א ׁ ְשלִ ים ְּב ׁ ֵשם )יאהדונה"י(ִ ּ .ומ ׁ ּ ָשם יִ ָּמ ׁ ֵש ְך
ִּת ְפ ֶא ֶרת ּ ַומלְ ּ
אויִ ים
ׁ ֶש ַפע ּובְ ָרכָ ה ְּבכָ ל ָהעוֹ לָ מ ֹות לְ ז ֵַּכ ְך נַ ְפ ׁ ֵש ּנו ּ ֵ
רוח ּנו וְ נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּנו ׁ ֶש ּי ְִה ּיו ְר ּ
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כורין ,וְ ַאל י ְַע ֵּכב ׁש ּום ֵח ְטא וְ ָעוֹ ן
נוקבִ ין ּולְ ַה ְמ ׁ ִש ְיך ַמיִ ּ ין ְ ּד ּ ִ
לְ עוֹ ֵרר ַמיִ ּ ין ּ ְ
ינו
הור ַרע ֶאת ַה ִּמצְ וָ ה ַה ּזֹאת וְ ַת ֲעלְ ה לְ ָרצוֹ ן לְ ֵר ַיח לְ ָפנֶ ָיך ְיהֹוָ ה ֱאל ֵֹה ּ
וְ ִה ְר ּ
ינו:
וֵ אל ֵֹהי ֲאב ֹו ֵת ּ
ָ
ינוֶ ׁ ,ש ְּבכ ַֹח ִמצְ וָ ה ַר ָּבה
ינו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵת ּ
וִ ִיהי ָרצוֹ ן ִמלְּ ָפנֶ יך ְיהֹוָ ה ֱאל ֵֹה ּ
ינו
וַ ֲע ּ ָ
צומה ז ֹו ְי ֻת ַּקן ַמה ׁ ּ ֶש ּ ָפגַ ְמ ִּתי ִּב ְס ִפירוֹ ת זו"ן .וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹה ּ
הו :וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י
ינו כּ וֹנְ נֵ ּ
ינוַ ּ .ומ ֲעשֵׂ ה ָי ֵד ּ
ינו כּ וֹ נְ נָ ה ָעלֵ ּ
ינוַ ּ .ומ ֲעשֵׂ ה ָי ֵד ּ
ָעלֵ ּ
הו:
ינו כּ וֹ נְ נֵ ּ
ינוַ ּ .ומ ֲעשֵׂ ה יָ ֵד ּ
ינו כּ וֹ נְ נָ ה ָעלֵ ּ
ינוַ ּ .ומ ֲעשֵׂ ה ָי ֵד ּ
ינו ָעלֵ ּ
ֱאל ֵֹה ּ
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יכוון על ידי המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות עם
אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,להמשיך תחילה מאו"א המוחין דיניקה שהם
י
נרנח"י דרוח ,לפרצופי חג"ת דיסוד שהוא יעו"ר דו"ק דזו"ן דפנימיות וחיצוניות
דאבי"ע דאצילות:

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶא ֶה ֶי ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹוהֹ
יֹהֹו ֹ

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
יֹהֹוהֹ יֹהֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה
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יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

י מצוות עשה דועשית על פי הדבר אשר יגידו לך וכו' ושמרת לעשות ככל אשר
יורוך.
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ֶהוֶ ֶה
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י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
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ֹ
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ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
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ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה
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עם בירורי הכלים והאורות דרפ"ח דג' פר' כחב"ד הכוללים דפנימיות דיסוד
 עם,דו"ק דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע דז"א דאצילות ודאבי"ע
:שורשי נרנח"י שלו לזו"ן
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íéøåøéáä íúåàì íéëééùä š"êð ó−ò−¼ô ö"ëð ½"− óîñ¾³î ,š"êð ì®ôô í"ôð ½"− ó−ê−®îôî
íò ,òåãéä ãå÷éðá ä"éäàå ú"åéåä â"é íäù ,íëåúáù é"çðã é"çðøðä íò úåìãâã ïéçåîã íìö 'éçáá íéëùîðå ,åìòù
,÷"àã ÷éúòã øúëá ùáåìîä ñ"à øåà íò ,íéîòèä øåà

,³îñ−®êð š−³¼ñ
,ï"áã øúëã ø"äå ,ä"îã øúë íäù) íäáù øçáåîä ç÷åìå
.(ï"áã ú"æã íéøúë 'æå ,ï"áã äðéáã ø"ãå ,ï"áã äîëçã ø"âå
š−³¼ð ö"ëî í"ôí èîîïñî

איההיוהה
øçáåîä íù øéàùäìå ,ê"êð ö"ëî í"ôñ ïéçåîä øàù êéùîéå
.(ï"áã øúëã úåðåøçà 'äå ,ä"îã äîëç íäù)
’šîòî ê"ê èîîï−î

איההיוהה
íäáù øçáåîä íù øéàùéå ê"îêñ øàùä êéùîéå
.äàìéò àáàì ï"áã äîëçã ÷"åå ,ä"îã äðéáã äîëçå øúë íäù)
(.äàìéò àîéàì ï"áã äðéáã ÷"äå ,ä"îã äðéáã äðéáå
ö−êñ−¼ ê"îê èîîï−î

איההיוהה
íäáù øçáåîä íù øéàùéå ³"î½¾−ñ øàùä êéùîéå
.ñ"ùéì ï"áã äîëçã úåëìîå ,ä"îã äðéáã ÷"å íäù)
(.äðåáúì ï"áã äðéáã úåëìîå ,ä"îã äðéáã úåëìîå
³"î½¾− èîîï−î

איההיוהה
³"î½¾−ð ³î×ñôî ðî½−ñ íëéùîé ï"áã íéøúëäî õåç ï"áã ÷"æå ä"îã ÷"æ íäù ïéçåîä úéøàùå

:åð÷úðå åìò øáëù íäìù íéøåøéáä ìù ïéçåîä éîìöá íéùáåìî

אור המלך

כג

çåøã é"çðøðä íò ,ú"âç éôåöøô 'äã ä÷éðéã ïéçåîä úà íîå÷îì øéæçäì ïååëé äìéçúå
:à"æã ú"âç ô"äì ,ï"îì åìòù
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ה ֹיה ֹוהֹ
ֹיה ֹו ֹ

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ

סידור הרש"ש

כד

 éôé÷î úåìéöàã ú"åñùéã úåëìîå ãåñéî êéùîäì ïéåëéם' à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
:íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ָה
א ֵהי ֵ
ָה ֹ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.úåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã ï"åæã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã ã"áçì
 éôé÷î ïëåל' :íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
יוהו ּ ּ ּ ּ
אוהו ּ ּ
ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.úåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã ï"åæã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã ú"âçì
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כה

 íééîéðô ïéçåî ïëåצ' :íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה אֹ ֵה ָי ֵה
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.àéúåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã à"æã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã é"äðì

יא

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה

אלף ,אלף הא ,אלף הא

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי ת"ת דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יה
יֱהֹוִ ה

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

יאהדונהי

אדני
א צבאו צבאות
אות

שין ,שין דלת ,שין דלת יוד

שין דלת יוד

יוד ,אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי ,אלף למד
הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

שמות הכלים דז"א ודנוק' ,השד"ה ע"פ כוונות ההגדה .וסידר כן הגר"ש דרזי זצוק"ל בסידוריו.

סידור הרש"ש

כו

ò"éáìå '÷åðì úåùôðå øôñîå úåîã êéùîäìå

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
ֵהוֵ ֵה י ֵ
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אֻ הֻ יֻהֻ אֻ הֻ יֻהֻ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יֻהֻ וֻהֻ יֻהֻ וֻהֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָה ֹיה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה
ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה
ג' כלי חכמה דנוק'

ג' כלי דעת דנוק'

ג' כלי בינה דנוק'

יוד הא וו הה

יוד הה וו הה

יוד ,יוד הא ,יוד הא וו,
יוד הא וו הה

יוד ,יוד הה ,יוד הה וו,
יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו,
יוד הא ואו הא

אלף הה יוד הה
אהיה
א אה אהי אהיה

י יה יהו יהוה
ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי ת"ת דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

אלף למד
אלף אלף למד
אל

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

יֱהֹוִ ה
אלהים
אכדטם

ג' כלי נצח דנוק'

ג' כלי יסוד דנוק'

ג' כלי הוד דנוק'

אל
א אל
בם

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן

ג' כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

אור המלך

כז

:ö−ð ³−ë ³î³−ô ’ð î−ñ¼ ñëš−î ó¾í ¾îð−š ñ¼ îô®¼ ³ê þî½ôñ ö−î×−
½íñ−š
¾íõ−þ
èþí
šòì

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

ויכוין לייחד זו"ן
כתר
î"−¼ èîî−ï

איההיוהה
’šîòî ê"ê èîî−ï

יאההויהה
חב"ד
ê"îê èîî−ï

אילההויהם
³"î½¾− èîî−ï

אילההויהם
ו"ק
ö"îï èîî−ï

יאהדונהי
þ"îš¼− èîî−ï

יאהדונהי
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כח

'÷åðã ñ"éá àøåëãã ñ"éå úåîìåòä ãåçé

יוהוווהו
ּ ּ ּ ּ

àá÷åð ãåñéî â"ä

א
ל
ה
י
ם

äãåñéá â"åç øåáéç

אלהים
אלהים
אלהים
אלהים
אלהים

יוד הי ויו הי
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם

àøåëãã ãåñéî ç"ä

יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה

י
ה
ו
ה
יסוד

'ג' כלי יסוד דנוק

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
ïéìëéäå ï"åæ øåáéç

â"åç øåáéç

יאהדונהי
אילההויהם

אילההויהם
יאהדונהי

'çå à"àã íéðôä úåøåà 'á íäù á"ò úåîù 'áå íéàìî ìà úåîù 'á íäù ì"îùçä êéùîäì
.'éì÷ä íäá åæçàúé àìù ïéëùîðä úåøåàä ìë ùéáìäì ,ïéøåäð ç"òù éúøååéç
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יכוון על ידי המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות עם
אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,להמשיך תחילה מאו"א המוחין דיניקה שהם
יב
נרנח"י דרוח ,לפרצופי חג"ת דיסוד שהוא יעו"ר דג"ר דזו"ן דפנימיות
וחיצוניות דאבי"ע דאצילות:
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הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ יֹה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.âéúåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã à"æã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã é"äðì

יג

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה

אלף ,אלף הא ,אלף הא

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי ת"ת דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יה
יֱהֹוִ ה

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

יאהדונהי

אדני
א צבאו צבאות
אות

שין ,שין דלת ,שין דלת יוד

שין דלת יוד

יוד ,אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי ,אלף למד
הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

שמות הכלים דז"א ודנוק' ,השד"ה ע"פ כוונות ההגדה .וסידר כן הגר"ש דרזי זצוק"ל בסידוריו.

סידור הרש"ש

לו

ò"éáìå '÷åðì úåùôðå øôñîå úåîã êéùîäìå

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
ֵהוֵ ֵה י ֵ
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אֻ הֻ יֻהֻ אֻ הֻ יֻהֻ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יֻהֻ וֻהֻ יֻהֻ וֻהֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָה ֹיה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה
ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה
ג' כלי חכמה דנוק'

ג' כלי דעת דנוק'

ג' כלי בינה דנוק'

יוד הא וו הה

יוד הה וו הה

יוד ,יוד הא ,יוד הא וו,
יוד הא וו הה

יוד ,יוד הה ,יוד הה וו,
יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו,
יוד הא ואו הא

אלף הה יוד הה
אהיה
א אה אהי אהיה

י יה יהו יהוה
ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי ת"ת דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

אלף למד
אלף אלף למד
אל

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

יֱהֹוִ ה
אלהים
אכדטם

ג' כלי נצח דנוק'

ג' כלי יסוד דנוק'

ג' כלי הוד דנוק'

אל
א אל
בם

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן

ג' כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

אור המלך

לז

:ö−ð ³−ë ³î³−ô ’ð î−ñ¼ ñëš−î ó¾í ¾îð−š ñ¼ îô®¼ ³ê þî½ôñ ö−î×−
½íñ−š
¾íõ−þ
èþí
šòì

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

ויכוין לייחד זו"ן
כתר
î"−¼ èîî−ï

איההיוהה
’šîòî ê"ê èîî−ï

יאההויהה
חב"ד
ê"îê èîî−ï

אילההויהם
³"î½¾− èîî−ï

אילההויהם
ו"ק
ö"îï èîî−ï

יאהדונהי
þ"îš¼− èîî−ï

יאהדונהי

סידור הרש"ש

לח

'÷åðã ñ"éá àøåëãã ñ"éå úåîìåòä ãåçé

יוהוווהו
ּ ּ ּ ּ

àá÷åð ãåñéî â"ä

א
ל
ה
י
ם

äãåñéá â"åç øåáéç

אלהים
אלהים
אלהים
אלהים
אלהים

יוד הי ויו הי
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם

àøåëãã ãåñéî ç"ä

יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה

י
ה
ו
ה
יסוד

'ג' כלי יסוד דנוק

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
ïéìëéäå ï"åæ øåáéç

â"åç øåáéç

יאהדונהי
אילההויהם

אילההויהם
יאהדונהי

'çå à"àã íéðôä úåøåà 'á íäù á"ò úåîù 'áå íéàìî ìà úåîù 'á íäù ì"îùçä êéùîäì
.'éì÷ä íäá åæçàúé àìù ïéëùîðä úåøåàä ìë ùéáìäì ,ïéøåäð ç"òù éúøååéç

יוד הי ויו הי

יוד הי ויו הי

אלף למד

אלף למד
ï"åæ

åìù ï"øðå ò"éá úåîìåòå ï"åæ íäá ùéáìäì
ò"éáã äéùò

אל אדני

 יאהדונהיéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
ò"éáã äøéöé

ò"éáã äàéøá

אל יהוה

אל שדי

אור המלך

לט

יכוון על ידי המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות עם
אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,להמשיך תחילה מאו"א המוחין דיניקה שהם
יד
נרנח"י דרוח ,לפרצופי חג"ת דדעת עליון שהוא ג"ר דאריך אנפין דג"ר
דזו"ן דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע דאצילות:

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה אֹ ֵה ָי ֵה
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹוהֹ
יֹהֹו ֹ

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
יֹהֹוהֹ יֹהֹוהֹ

ֵה ֵא ֵה ֵי ֵה
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

:ö−ð ³−ë ³î³−ô ’ð î−ñ¼ ñëš−î ó¾í ¾îð−š ñ¼ îô®¼ ³ê þî½ôñ ö−î×−
½íñ−š
¾íõ−þ
èþí
šòì

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

יד עשרים וארבעה מצוות לא תעשה דאורייתא של גילוי עריות ואביזרייהו דג"ע.
נכון לכוון זה כ"ד פעמים ,כנגד כל אחד ממצוות לא תעשה דאורייתא אלו.

מ

סידור הרש"ש
íš−ò−ð ö−ìîôí ³îñ¼ñ ö−î×−

çåøã é"çðøðä íò

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
ה אֹ ֹ
אהֹֹי ֹ
ֹ

היֹהֹ
ה אֹ ֹ
אהֹֹי ֹ
ֹ

ה ֹיה ֹוהֹ
ֹיה ֹו ֹ

ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
ווהו
יוהו ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

אור המלך

מא
דדעת

עם בירורי הכלים והאורות דרפ"ח דג' פר' כחב"ד הכוללים דפנימיות

דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע דז"א

עליון שהוא ג"ר דאריך אנפין דג"ר

: עם שורשי נרנח"י שלו לזו"ן,דאצילות ודאבי"ע

ï"á éøåøéá
,àáàå ÷éúòã
.à"æå

'æ äâøãî á"òã á"ò
יוד הי ויו הי

ð½ìð ³î×ñô

'÷åðã ï"á éøåøéá
,àîéàå ,÷éúòã
ììåëä à"æã '÷åðå

'æå 'ä äâøãî â"ñã á"ò
יוד הי ואו הי יוד הי ואו הי

íþîëèð ³î×ñô

,à"àã ï"á éøåøéá
.á÷òéå ,ñ"ùéå

'æå 'â äâøãî ä"îã á"ò
יהוה יוד הא ואו הא

−"íò³ð ³î×ñô

êëêñ ð"ôñ
'÷åðã ï"á éøåøéá
,äðåáúå ,à"àã
.ìçøå

'ã àéäù 'á äâøãî ï"áã á"ò
. יהוה, יהו, יה,י
êô−êñ ö"ôñ

³î×ñôð ’ñô

ð"ëì× é÷ìçîå ,ú"åñùéã íééøåçà éøåøéáî íä íâ íéøøáîå ï"åæá çë ïúéð ïêî

åðéãé ìò åøøáðù íäìù íéøåøéáä íò íúåà íéìòîå ,ç"ôøä íò íéìåìëä ³"î½¾−ð
.³"î½¾−ñ
,ê"îêð ð"ëì× é÷ìçî ,'æðä íéøåøéáî íä íâ íéøøáîå ³"î½¾−ë çë ïúéð ïêî

.à"åàì ï"åæ é"ò åøøáðù íäìù íéøåøéáä íò íúåà íéìòîå ,à"åàã íééøåçà 'éçáîå
ð"ëì× é÷ìçîå ê"êð −"äðã íééøåçàî íä íâ íéøøáîå ê"îêë çë ïúéð ö×î

,à"àì ú"åñùé é"ò åøøáðù íäìù íéøåøéáä íò íúåà íéìòîå ê"êð
.š"êð ½"¼ ð¼ äæì äæî íéìåò ïëå ,š−³¼ñ ê"êô

æ"ãò

ö×î

סידור הרש"ש
š"êð è"½î ë"¼

מב

³î−ô−òõ ó−èîîðïô ïêî

è"½ð ë"¼

ë"¼ð ë"¼

יוד הי ואו הי

יוד הי ויו הי

³î−ô−òõ èîî−ï

איההיוהה
íéøåøéáä íúåàì íéëééùä š"êð ó−ò−¼ô ö"ëð ½"− óîñ¾³î ,š"êð ì®ôô í"ôð ½"− ó−ê−®îôî
íò ,òåãéä ãå÷éðá ä"éäàå ú"åéåä â"é íäù ,íëåúáù é"çðã é"çðøðä íò úåìãâã ïéçåîã íìö 'éçáá íéëùîðå ,åìòù
,÷"àã ÷éúòã øúëá ùáåìîä ñ"à øåà íò ,íéîòèä øåà

,³îñ−®êð š−³¼ñ
,ï"áã øúëã ø"äå ,ä"îã øúë íäù) íäáù øçáåîä ç÷åìå
.(ï"áã ú"æã íéøúë 'æå ,ï"áã äðéáã ø"ãå ,ï"áã äîëçã ø"âå
š−³¼ð ö"ëî í"ôí èîîïñî

איההיוהה
øçáåîä íù øéàùäìå ,ê"êð ö"ëî í"ôñ ïéçåîä øàù êéùîéå
.(ï"áã øúëã úåðåøçà 'äå ,ä"îã äîëç íäù)
’šîòî ê"ê èîîï−î

איההיוהה
íäáù øçáåîä íù øéàùéå ê"îêñ øàùä êéùîéå
.äàìéò àáàì ï"áã äîëçã ÷"åå ,ä"îã äðéáã äîëçå øúë íäù)
(.äàìéò àîéàì ï"áã äðéáã ÷"äå ,ä"îã äðéáã äðéáå
ö−êñ−¼ ê"îê èîîï−î

איההיוהה
íäáù øçáåîä íù øéàùéå ³"î½¾−ñ øàùä êéùîéå
.ñ"ùéì ï"áã äîëçã úåëìîå ,ä"îã äðéáã ÷"å íäù)
(.äðåáúì ï"áã äðéáã úåëìîå ,ä"îã äðéáã úåëìîå
³"î½¾− èîîï−î

איההיוהה
³"î½¾−ð ³î×ñôî ðî½−ñ íëéùîé ï"áã íéøúëäî õåç ï"áã ÷"æå ä"îã ÷"æ íäù ïéçåîä úéøàùå

:åð÷úðå åìò øáëù íäìù íéøåøéáä ìù ïéçåîä éîìöá íéùáåìî

אור המלך

מג

çåøã é"çðøðä íò ,ú"âç éôåöøô 'äã ä÷éðéã ïéçåîä úà íîå÷îì øéæçäì ïååëé äìéçúå
:à"æã ú"âç ô"äì ,ï"îì åìòù
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ה ֹיה ֹוהֹ
ֹיה ֹו ֹ

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
הוווהו ּ ּ ּ ּ
יו ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ

סידור הרש"ש

מד

 éôé÷î úåìéöàã ú"åñùéã úåëìîå ãåñéî êéùîäì ïéåëéם' à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
:íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.úåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã ï"åæã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã ã"áçì
 éôé÷î ïëåל' :íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.úåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã ï"åæã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã ú"âçì

אור המלך

מה

 íééîéðô ïéçåî ïëåצ' :íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.åèúåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã à"æã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã é"äðì

טו

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה

אלף ,אלף הא ,אלף הא

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי ת"ת דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יה
יֱהֹוִ ה

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

יאהדונהי

אדני
א צבאו צבאות
אות

שין ,שין דלת ,שין דלת יוד

שין דלת יוד

יוד ,אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי ,אלף למד
הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

שמות הכלים דז"א ודנוק' ,השד"ה ע"פ כוונות ההגדה .וסידר כן הגר"ש דרזי זצוק"ל בסידוריו.

סידור הרש"ש

מו

ò"éáìå '÷åðì úåùôðå øôñîå úåîã êéùîäìå

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
ֵהוֵ ֵה י ֵ
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אֻ הֻ יֻהֻ אֻ הֻ יֻהֻ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יֻהֻ וֻהֻ יֻהֻ וֻהֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָה ֹיה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה
ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה
ג' כלי חכמה דנוק'

ג' כלי דעת דנוק'

ג' כלי בינה דנוק'

יוד הא וו הה

יוד הה וו הה

יוד ,יוד הא ,יוד הא וו,
יוד הא וו הה

יוד ,יוד הה ,יוד הה וו,
יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו,
יוד הא ואו הא

אלף הה יוד הה
אהיה
א אה אהי אהיה

י יה יהו יהוה
ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי ת"ת דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

אלף למד
אלף אלף למד
אל

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

יֱהֹוִ ה
אלהים
אכדטם

ג' כלי נצח דנוק'

ג' כלי יסוד דנוק'

ג' כלי הוד דנוק'

אל
א אל
בם

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן

ג' כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

אור המלך

מז

:ö−ð ³−ë ³î³−ô ’ð î−ñ¼ ñëš−î ó¾í ¾îð−š ñ¼ îô®¼ ³ê þî½ôñ ö−î×−
½íñ−š
¾íõ−þ
èþí
šòì

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

ויכוין לייחד זו"ן
כתר
î"−¼ èîî−ï

איההיוהה
’šîòî ê"ê èîî−ï

יאההויהה
חב"ד
ê"îê èîî−ï

אילההויהם
³"î½¾− èîî−ï

אילההויהם
ו"ק
ö"îï èîî−ï

יאהדונהי
þ"îš¼− èîî−ï

יאהדונהי

סידור הרש"ש

מח

'÷åðã ñ"éá àøåëãã ñ"éå úåîìåòä ãåçé

יוהוווהו
ּ ּ ּ ּ

àá÷åð ãåñéî â"ä

א
ל
ה
י
ם

äãåñéá â"åç øåáéç

אלהים
אלהים
אלהים
אלהים
אלהים

יוד הי ויו הי
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם

àøåëãã ãåñéî ç"ä

יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה

י
ה
ו
ה
יסוד

'ג' כלי יסוד דנוק

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
ïéìëéäå ï"åæ øåáéç

â"åç øåáéç

יאהדונהי
אילההויהם

אילההויהם
יאהדונהי

'çå à"àã íéðôä úåøåà 'á íäù á"ò úåîù 'áå íéàìî ìà úåîù 'á íäù ì"îùçä êéùîäì
.'éì÷ä íäá åæçàúé àìù ïéëùîðä úåøåàä ìë ùéáìäì ,ïéøåäð ç"òù éúøååéç

יוד הי ויו הי

יוד הי ויו הי

אלף למד

אלף למד
ï"åæ

åìù ï"øðå ò"éá úåîìåòå ï"åæ íäá ùéáìäì
ò"éáã äéùò

אל אדני

 יאהדונהיéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
ò"éáã äøéöé

ò"éáã äàéøá

אל יהוה

אל שדי

אור המלך

מט

יכוון על ידי המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות עם
אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,להמשיך תחילה מאו"א המוחין דיניקה שהם
טז
נרנח"י דרוח ,לפרצופי חג"ת דחג"ת שהוא או"א וישסו"ת דג"ר דזו"ן
דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע דאצילות:

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹוהֹ
יֹהֹו ֹ

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
יֹהֹוהֹ יֹהֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

:ö−ð ³−ë ³î³−ô ’ð î−ñ¼ ñëš−î ó¾í ¾îð−š ñ¼ îô®¼ ³ê þî½ôñ ö−î×−
½íñ−š
¾íõ−þ
èþí
šòì

טז

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

מצוות לא תעשה דאורייתא דולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.

נ

סידור הרש"ש
íš−ò−ð ö−ìîôí ³îñ¼ñ ö−î×−

çåøã é"çðøðä íò

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
ה אֹ ֹ
אהֹֹי ֹ
ֹ

היֹהֹ
ה אֹ ֹ
אהֹֹי ֹ
ֹ

ה ֹיה ֹוהֹ
ֹיה ֹו ֹ

ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

אור המלך

נא

עם בירורי הכלים והאורות דרפ"ח דג' פר' כחב"ד הכוללים דפנימיות דחג"ת
שהוא או"א וישסו"ת דג"ר דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע דז"א דאצילות
: עם שורשי נרנח"י שלו לזו"ן,ודאבי"ע

ï"á éøåøéá
,àáàå ÷éúòã
.à"æå

'æ äâøãî á"òã á"ò
יוד הי ויו הי

ð½ìð ³î×ñô

'÷åðã ï"á éøåøéá
,àîéàå ,÷éúòã
ììåëä à"æã '÷åðå

'æå 'ä äâøãî â"ñã á"ò
יוד הי ואו הי יוד הי ואו הי

íþîëèð ³î×ñô

,à"àã ï"á éøåøéá
.á÷òéå ,ñ"ùéå

'æå 'â äâøãî ä"îã á"ò
יהוה יוד הא ואו הא

−"íò³ð ³î×ñô

êëêñ ð"ôñ
'÷åðã ï"á éøåøéá
,äðåáúå ,à"àã
.ìçøå

'ã àéäù 'á äâøãî ï"áã á"ò
. יהוה, יהו, יה,י
êô−êñ ö"ôñ

³î×ñôð ’ñô

ð"ëì× é÷ìçîå ,ú"åñùéã íééøåçà éøåøéáî íä íâ íéøøáîå ï"åæá çë ïúéð ïêî

åðéãé ìò åøøáðù íäìù íéøåøéáä íò íúåà íéìòîå ,ç"ôøä íò íéìåìëä ³"î½¾−ð
.³"î½¾−ñ
,ê"îêð ð"ëì× é÷ìçî ,'æðä íéøåøéáî íä íâ íéøøáîå ³"î½¾−ë çë ïúéð ïêî

.à"åàì ï"åæ é"ò åøøáðù íäìù íéøåøéáä íò íúåà íéìòîå ,à"åàã íééøåçà 'éçáîå
ð"ëì× é÷ìçîå ê"êð −"äðã íééøåçàî íä íâ íéøøáîå ê"îêë çë ïúéð ö×î

,à"àì ú"åñùé é"ò åøøáðù íäìù íéøåøéáä íò íúåà íéìòîå ê"êð
.š"êð ½"¼ ð¼ äæì äæî íéìåò ïëå ,š−³¼ñ ê"êô

æ"ãò

ö×î

סידור הרש"ש
š"êð è"½î ë"¼

נב

³î−ô−òõ ó−èîîðïô ïêî

è"½ð ë"¼

ë"¼ð ë"¼

יוד הי ואו הי

יוד הי ויו הי

³î−ô−òõ èîî−ï

איההיוהה
íéøåøéáä íúåàì íéëééùä š"êð ó−ò−¼ô ö"ëð ½"− óîñ¾³î ,š"êð ì®ôô í"ôð ½"− ó−ê−®îôî
íò ,òåãéä ãå÷éðá ä"éäàå ú"åéåä â"é íäù ,íëåúáù é"çðã é"çðøðä íò úåìãâã ïéçåîã íìö 'éçáá íéëùîðå ,åìòù
,÷"àã ÷éúòã øúëá ùáåìîä ñ"à øåà íò ,íéîòèä øåà

,³îñ−®êð š−³¼ñ
,ï"áã øúëã ø"äå ,ä"îã øúë íäù) íäáù øçáåîä ç÷åìå
.(ï"áã ú"æã íéøúë 'æå ,ï"áã äðéáã ø"ãå ,ï"áã äîëçã ø"âå
š−³¼ð ö"ëî í"ôí èîîïñî

איההיוהה
øçáåîä íù øéàùäìå ,ê"êð ö"ëî í"ôñ ïéçåîä øàù êéùîéå
.(ï"áã øúëã úåðåøçà 'äå ,ä"îã äîëç íäù)
’šîòî ê"ê èîîï−î

איההיוהה
íäáù øçáåîä íù øéàùéå ê"îêñ øàùä êéùîéå
.äàìéò àáàì ï"áã äîëçã ÷"åå ,ä"îã äðéáã äîëçå øúë íäù)
(.äàìéò àîéàì ï"áã äðéáã ÷"äå ,ä"îã äðéáã äðéáå
ö−êñ−¼ ê"îê èîîï−î

איההיוהה
íäáù øçáåîä íù øéàùéå ³"î½¾−ñ øàùä êéùîéå
.ñ"ùéì ï"áã äîëçã úåëìîå ,ä"îã äðéáã ÷"å íäù)
(.äðåáúì ï"áã äðéáã úåëìîå ,ä"îã äðéáã úåëìîå
³"î½¾− èîîï−î

איההיוהה
³"î½¾−ð ³î×ñôî ðî½−ñ íëéùîé ï"áã íéøúëäî õåç ï"áã ÷"æå ä"îã ÷"æ íäù ïéçåîä úéøàùå

:åð÷úðå åìò øáëù íäìù íéøåøéáä ìù ïéçåîä éîìöá íéùáåìî

אור המלך

נג

çåøã é"çðøðä íò ,ú"âç éôåöøô 'äã ä÷éðéã ïéçåîä úà íîå÷îì øéæçäì ïååëé äìéçúå
:à"æã ú"âç ô"äì ,ï"îì åìòù
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ה ֹיה ֹוהֹ
ֹיה ֹו ֹ

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ

סידור הרש"ש

נד

 éôé÷î úåìéöàã ú"åñùéã úåëìîå ãåñéî êéùîäì ïéåëéם' à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
:íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הו
אוהויו ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻי ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.úåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã ï"åæã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã ã"áçì
 éôé÷î ïëåל' :íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַי ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.úåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã ï"åæã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã ú"âçì

אור המלך

נה

 íééîéðô ïéçåî ïëåצ' :íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.æéúåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã à"æã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã é"äðì

יז

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה

אלף ,אלף הא ,אלף הא

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי ת"ת דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יה
יֱהֹוִ ה

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

יאהדונהי

אדני
א צבאו צבאות
אות

שין ,שין דלת ,שין דלת יוד

שין דלת יוד

יוד ,אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי ,אלף למד
הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

שמות הכלים דז"א ודנוק' ,השד"ה ע"פ כוונות ההגדה .וסידר כן הגר"ש דרזי זצוק"ל בסידוריו.

סידור הרש"ש

נו

ò"éáìå '÷åðì úåùôðå øôñîå úåîã êéùîäìå

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
ֵהוֵ ֵה י ֵ
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אֻ הֻ יֻהֻ אֻ הֻ יֻהֻ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יֻהֻ וֻהֻ יֻהֻ וֻהֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָה ֹיה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה
ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה
ג' כלי חכמה דנוק'

ג' כלי דעת דנוק'

ג' כלי בינה דנוק'

יוד הא וו הה

יוד הה וו הה

יוד ,יוד הא ,יוד הא וו,
יוד הא וו הה

יוד ,יוד הה ,יוד הה וו,
יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו,
יוד הא ואו הא

אלף הה יוד הה
אהיה
א אה אהי אהיה

י יה יהו יהוה
ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי ת"ת דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

אלף למד
אלף אלף למד
אל

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

יֱהֹוִ ה
אלהים
אכדטם

ג' כלי נצח דנוק'

ג' כלי יסוד דנוק'

ג' כלי הוד דנוק'

אל
א אל
בם

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן

ג' כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

אור המלך

נז

:ö−ð ³−ë ³î³−ô ’ð î−ñ¼ ñëš−î ó¾í ¾îð−š ñ¼ îô®¼ ³ê þî½ôñ ö−î×−
½íñ−š
¾íõ−þ
èþí
šòì

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

ויכוין לייחד זו"ן
כתר
î"−¼ èîî−ï

איההיוהה
’šîòî ê"ê èîî−ï

יאההויהה
חב"ד
ê"îê èîî−ï

אילההויהם
³"î½¾− èîî−ï

אילההויהם
ו"ק
ö"îï èîî−ï

יאהדונהי
þ"îš¼− èîî−ï

יאהדונהי

סידור הרש"ש

נח

'÷åðã ñ"éá àøåëãã ñ"éå úåîìåòä ãåçé

יוהוווהו
ּ ּ ּ ּ

àá÷åð ãåñéî â"ä

א
ל
ה
י
ם

äãåñéá â"åç øåáéç

אלהים
אלהים
אלהים
אלהים
אלהים

יוד הי ויו הי
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם

àøåëãã ãåñéî ç"ä

יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה

י
ה
ו
ה
יסוד

'ג' כלי יסוד דנוק

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
ïéìëéäå ï"åæ øåáéç

â"åç øåáéç

יאהדונהי
אילההויהם

אילההויהם
יאהדונהי

'çå à"àã íéðôä úåøåà 'á íäù á"ò úåîù 'áå íéàìî ìà úåîù 'á íäù ì"îùçä êéùîäì
.'éì÷ä íäá åæçàúé àìù ïéëùîðä úåøåàä ìë ùéáìäì ,ïéøåäð ç"òù éúøååéç

יוד הי ויו הי

יוד הי ויו הי

אלף למד

אלף למד
ï"åæ

åìù ï"øðå ò"éá úåîìåòå ï"åæ íäá ùéáìäì
ò"éáã äéùò

אל אדני

 יאהדונהיéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
ò"éáã äøéöé

ò"éáã äàéøá

אל יהוה

אל שדי

אור המלך

נט

יכוון על ידי המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות עם
אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו ,להמשיך תחילה מאו"א המוחין דיניקה שהם
יח
נרנח"י דרוח ,לפרצופי חג"ת דנצח והוד שהם זו"ן הגדולים דו"ק דזו"ן
דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע דאצילות:

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹוהֹ
יֹהֹו ֹ

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
יֹהֹוהֹ יֹהֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

:ö−ð ³−ë ³î³−ô ’ð î−ñ¼ ñëš−î ó¾í ¾îð−š ñ¼ îô®¼ ³ê þî½ôñ ö−î×−
½íñ−š
¾íõ−þ
èþí
šòì

יח

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

מצוות עשה דאורייתא דונשמרת מכל דבר רע.

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

ס

סידור הרש"ש
íš−ò−ð ö−ìîôí ³îñ¼ñ ö−î×−

çåøã é"çðøðä íò

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
ה אֹ ֹ
אהֹֹי ֹ
ֹ

היֹהֹ
ה אֹ ֹ
אהֹֹי ֹ
ֹ

ה ֹיה ֹוהֹ
ֹיה ֹו ֹ

ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

אור המלך

סא

עם בירורי הכלים והאורות דרפ"ח דג' פר' כחב"ד הכוללים דפנימיות דנצח
והוד שהם זו"ן הגדולים דו"ק דפנימיות וחיצוניות דאבי"ע
: עם שורשי נרנח"י שלו לזו"ן,דז"א דאצילות ודאבי"ע
ï"á éøåøéá
,àáàå ÷éúòã
.à"æå

'æ äâøãî á"òã á"ò
יוד הי ויו הי

ð½ìð ³î×ñô

'÷åðã ï"á éøåøéá
,àîéàå ,÷éúòã
ììåëä à"æã '÷åðå

'æå 'ä äâøãî â"ñã á"ò
יוד הי ואו הי יוד הי ואו הי

íþîëèð ³î×ñô

,à"àã ï"á éøåøéá
.á÷òéå ,ñ"ùéå

'æå 'â äâøãî ä"îã á"ò
יהוה יוד הא ואו הא

−"íò³ð ³î×ñô

êëêñ ð"ôñ
'÷åðã ï"á éøåøéá
,äðåáúå ,à"àã
.ìçøå

'ã àéäù 'á äâøãî ï"áã á"ò
. יהוה, יהו, יה,י
êô−êñ ö"ôñ

³î×ñôð ’ñô

ð"ëì× é÷ìçîå ,ú"åñùéã íééøåçà éøåøéáî íä íâ íéøøáîå ï"åæá çë ïúéð ïêî

åðéãé ìò åøøáðù íäìù íéøåøéáä íò íúåà íéìòîå ,ç"ôøä íò íéìåìëä ³"î½¾−ð
.³"î½¾−ñ
,ê"îêð ð"ëì× é÷ìçî ,'æðä íéøåøéáî íä íâ íéøøáîå ³"î½¾−ë çë ïúéð ïêî

.à"åàì ï"åæ é"ò åøøáðù íäìù íéøåøéáä íò íúåà íéìòîå ,à"åàã íééøåçà 'éçáîå
ð"ëì× é÷ìçîå ê"êð −"äðã íééøåçàî íä íâ íéøøáîå ê"îêë çë ïúéð ö×î

,à"àì ú"åñùé é"ò åøøáðù íäìù íéøåøéáä íò íúåà íéìòîå ê"êð
.š"êð ½"¼ ð¼ äæì äæî íéìåò ïëå ,š−³¼ñ ê"êô

æ"ãò

ö×î

סידור הרש"ש
š"êð è"½î ë"¼

סב

³î−ô−òõ ó−èîîðïô ïêî

è"½ð ë"¼

ë"¼ð ë"¼

יוד הי ואו הי

יוד הי ויו הי

³î−ô−òõ èîî−ï

איההיוהה
íéøåøéáä íúåàì íéëééùä š"êð ó−ò−¼ô ö"ëð ½"− óîñ¾³î ,š"êð ì®ôô í"ôð ½"− ó−ê−®îôî
íò ,òåãéä ãå÷éðá ä"éäàå ú"åéåä â"é íäù ,íëåúáù é"çðã é"çðøðä íò úåìãâã ïéçåîã íìö 'éçáá íéëùîðå ,åìòù
,÷"àã ÷éúòã øúëá ùáåìîä ñ"à øåà íò ,íéîòèä øåà

,³îñ−®êð š−³¼ñ
,ï"áã øúëã ø"äå ,ä"îã øúë íäù) íäáù øçáåîä ç÷åìå
.(ï"áã ú"æã íéøúë 'æå ,ï"áã äðéáã ø"ãå ,ï"áã äîëçã ø"âå
š−³¼ð ö"ëî í"ôí èîîïñî

איההיוהה
øçáåîä íù øéàùäìå ,ê"êð ö"ëî í"ôñ ïéçåîä øàù êéùîéå
.(ï"áã øúëã úåðåøçà 'äå ,ä"îã äîëç íäù)
’šîòî ê"ê èîîï−î

איההיוהה
íäáù øçáåîä íù øéàùéå ê"îêñ øàùä êéùîéå
.äàìéò àáàì ï"áã äîëçã ÷"åå ,ä"îã äðéáã äîëçå øúë íäù)
(.äàìéò àîéàì ï"áã äðéáã ÷"äå ,ä"îã äðéáã äðéáå
ö−êñ−¼ ê"îê èîîï−î

איההיוהה
íäáù øçáåîä íù øéàùéå ³"î½¾−ñ øàùä êéùîéå
.ñ"ùéì ï"áã äîëçã úåëìîå ,ä"îã äðéáã ÷"å íäù)
(.äðåáúì ï"áã äðéáã úåëìîå ,ä"îã äðéáã úåëìîå
³"î½¾− èîîï−î

איההיוהה
³"î½¾−ð ³î×ñôî ðî½−ñ íëéùîé ï"áã íéøúëäî õåç ï"áã ÷"æå ä"îã ÷"æ íäù ïéçåîä úéøàùå

:åð÷úðå åìò øáëù íäìù íéøåøéáä ìù ïéçåîä éîìöá íéùáåìî

אור המלך

סג

çåøã é"çðøðä íò ,ú"âç éôåöøô 'äã ä÷éðéã ïéçåîä úà íîå÷îì øéæçäì ïååëé äìéçúå
:à"æã ú"âç ô"äì ,ï"îì åìòù
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ה ֹיה ֹוהֹ
ֹיה ֹו ֹ

היֹהֹ
אהֹיֹהֹ אֹ ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵי ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ֻה
ֻה י ֻֻהו ֻ
י ֻֻהו ֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
אֻ ֻהי ֻ

סידור הרש"ש

סד

 éôé÷î úåìéöàã ú"åñùéã úåëìîå ãåñéî êéùîäì ïéåëéם' à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
:íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
והוווהו
יוהוווהו י ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.úåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã ï"åæã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã ã"áçì
 éôé÷î ïëåל' :íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.úåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã ï"åæã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã ú"âçì

אור המלך

סה

 íééîéðô ïéçåî ïëåצ' :íäáù é"çðøð íò ú"åñùéå à"åàã úåëìîå ÷"å á"åçã ïéçåîä éîìöã
ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה י ַַהוַ ַה
י ַ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

הֹיהֹ
היֹהֹ אֹ ֹ
א ֹ
ֹ
ֹיה ֹוהֹ ֹיה ֹוהֹ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

אוהויוהו
אוהויוהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ווהו
יוהו ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ
ּ ּ ּ ּ

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה י ֶֶהוֶ ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה י ֵֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה
ֻאהֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
ֻהוֻהֻ י ֻֻהוֻהֻ
י ֻ

ְא ָהיֹה ְא ָהיֹה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה

.èéúåìéöàã ò"éáàã ,ò"éáãå ,úåìéöàã à"æã ã"áçë éôåöøôã ï"áå ä"îã é"äðì

יט

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה

אלף ,אלף הא ,אלף הא

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי ת"ת דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יה
יֱהֹוִ ה

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

יאהדונהי

אדני
א צבאו צבאות
אות

שין ,שין דלת ,שין דלת יוד

שין דלת יוד

יוד ,אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי ,אלף למד
הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

שמות הכלים דז"א ודנוק' ,השד"ה ע"פ כוונות ההגדה .וסידר כן הגר"ש דרזי זצוק"ל בסידוריו.

סידור הרש"ש

סו

ò"éáìå '÷åðì úåùôðå øôñîå úåîã êéùîäìå

ָה
ָה ָא ָהי ָ
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
ָהוָ ָה י ָ
י ָ
ַה
ַה ַא ַהי ַ
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
ַהוַ ַה י ַ
י ַ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
ֶהוֶ ֶה י ֶ
י ֶ

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

ָה
ָה אֹ ֵהי ֵ
א ֵהי ֵ
ֹ
ֹי ֵהוָ ֵה ֹי ֵהוָ ֵה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

אהֹֹיהֹ
אהֹֹיהֹ ֹ
ֹ
ה יֹהֹו ֹ
יֹהֹו ֹ
ה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
ֵהוֵ ֵה י ֵ
י ֵ
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה יְ ְהוְ ְה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אוהויוהו אֻ הֻ יֻהֻ אֻ הֻ ֻיהֻ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יֻהֻ וֻהֻ יֻהֻ וֻהֻ
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יוהוווהו
יוהוווהו
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
יוהוווהו ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ְא ָהיֹה ְא ָה ֹיה
יְ ָה ֹוה יְ ָה ֹוה
ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה
ג' כלי חכמה דנוק'

ג' כלי דעת דנוק'

ג' כלי בינה דנוק'

יוד הא וו הה

יוד הה וו הה

יוד ,יוד הא ,יוד הא וו,
יוד הא וו הה

יוד ,יוד הה ,יוד הה וו,
יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו,
יוד הא ואו הא

אלף הה יוד הה
אהיה
א אה אהי אהיה

י יה יהו יהוה
ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי ת"ת דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

אלף למד
אלף אלף למד
אל

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

יֱהֹוִ ה
אלהים
אכדטם

ג' כלי נצח דנוק'

ג' כלי יסוד דנוק'

ג' כלי הוד דנוק'

אל
א אל
בם

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן

ג' כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

אור המלך

סז

:ö−ð ³−ë ³î³−ô ’ð î−ñ¼ ñëš−î ó¾í ¾îð−š ñ¼ îô®¼ ³ê þî½ôñ ö−î×−
½íñ−š
¾íõ−þ
èþí
šòì

י
ה
ו
ה

א
ד
נ
י

א
ה
י
ה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

ויכוין לייחד זו"ן
כתר
î"−¼ èîî−ï

איההיוהה
’šîòî ê"ê èîî−ï

יאההויהה
חב"ד
ê"îê èîî−ï

אילההויהם
³"î½¾− èîî−ï

אילההויהם
ו"ק
ö"îï èîî−ï

יאהדונהי
þ"îš¼− èîî−ï

יאהדונהי

סידור הרש"ש

סח

'÷åðã ñ"éá àøåëãã ñ"éå úåîìåòä ãåçé

יוהוווהו
ּ ּ ּ ּ

àá÷åð ãåñéî â"ä

א
ל
ה
י
ם

äãåñéá â"åç øåáéç

אלהים
אלהים
אלהים
אלהים
אלהים

יוד הי ויו הי
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם
אילההויהם

àøåëãã ãåñéî ç"ä

יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה

י
ה
ו
ה
יסוד

'ג' כלי יסוד דנוק

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
ïéìëéäå ï"åæ øåáéç

â"åç øåáéç

יאהדונהי
אילההויהם

אילההויהם
יאהדונהי

'çå à"àã íéðôä úåøåà 'á íäù á"ò úåîù 'áå íéàìî ìà úåîù 'á íäù ì"îùçä êéùîäì
.'éì÷ä íäá åæçàúé àìù ïéëùîðä úåøåàä ìë ùéáìäì ,ïéøåäð ç"òù éúøååéç

יוד הי ויו הי

יוד הי ויו הי

אלף למד

אלף למד
ï"åæ

åìù ï"øðå ò"éá úåîìåòå ï"åæ íäá ùéáìäì
ò"éáã äéùò

אל אדני

 יאהדונהיéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
ò"éáã äøéöé

ò"éáã äàéøá

אל יהוה

אל שדי

אור המלך

סט

יכוון במצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט פרוץ או אייפון
כ
ודומיו ,בג' שמות הוי"ה ב"ה

יהוה יהוה יהוה

כ

שער המצוות פרשת שלח.

סידור הרש"ש

ע

יכוון שאם יבוא גוי ויסית אותו באיום אקדח או חרב להסתכל
באינטרנט פרוץ או באייפון ודומיו ח"ו ,אזי ימסור עצמו
להריגה על קדושת ה' ,ולא יסתכל באינטרנט או באייפון או
כא
בשאר כלים טמאים ח"ו
למסור עצמו על קידוש השם ,ולקבל עליו ארבע מיתות בית דין סקילה
שריפה הרג וחנק ,מארבע אותיות הוי"ה וארבע אותיות אדנ"י ,וליחדם ע"י
ארבע אותיות אהי"ה ועל ידי עסמ"ב
סקילה
שריפה
הרג
חנק

כא

י א
ה ד וליחדם ע"י
ו נ וליחדם ע"י
ה י וליחדם ע"י
וליחדם ע"י

פסק גדולי ישראל שליט"א.

א
ה
י
ה

ע"ב
ס"ג
מ"ה
ב"ן

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

אור המלך

עא

מכאן ועד לרקיע יש כמה מיני מקטרגים ומלאכי חבלה ,וגם
השבעה רקיעים כמה שערים יש לכל רקיע ורקיע ,וכמה
שומרים יש על כל שער ושער.
וכשהנשמה עולה בודקים אותה:

אם הוא íéøòùä åì ïéçúåô ,éàëæ
,ñðëéì åúåà íéçéðîå
ואם לאו דוחין אותה לחוץ.
ועל ידי

äéäé àìù åúåéç íééçá åéðéò éøòù ìò øîåùù
,åéîåãå ïåôééà åà èðøèðéà íò úåëééù íåù íäì
יפתחו לנשמתו את

òé÷øä éøòù

כב

ע"פ ספר הליקוטים פרשת שופטים.

כב

עב

סידור הרש"ש

במצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט או אייפון ודומיו

יהיה שמח וטוב לב
יותר מכאשר מרויח או מוצא

אלף אלפים דינרי זהב

כג

שער רוח הקודש )דף לג ,בדפוס ירושלים ה'תשמ"ח(.

כג

אור המלך

עג

יכוון במצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,שאינו מהלך באחורי ספירות

ãåñé ãåä çöð úøàôú
,ïéôðà øéòæã
,'÷åðä íå÷î øåòéù íäù
שאסור להלך שםכד.

כד

שער המצוות פרשת שלח.

עד

סידור הרש"ש

וע"י המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,יכוון בשמות הקדושיםכה:

אני
חום
רהע
יחז
השה
מככ
וול
ייה
סאל
ערי
כה

סידור הרש"ש )נקודות הכסף עמוד .(289

אור המלך

עה

ע"י המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,יכוון שלא לפגום פרצופי

ïéàìéò àîéàå àáà
שלא לפגום

יה
משם הוי"ה

כו

ע"פ ספר הליקוטים פרשת אחרי.

ב"הכו:

עו

סידור הרש"ש
בהבטה וראיה עושה רושם.
והנשמה בכח הראיה יוצא להביט:
ואם הוא דבר טוב בפועל
ידבק ויתהווה ממנו טוב.

ואם הוא דבר רע ג"כ יקח מעצמו

ויחליף נשמתו.
אם יביטו בטומאה יהפוך מעצמותו ותעשה
לכם רושם ,ותהיו כמוהוכז.

כז

לשון ספר הליקוטים פרשת קדושים.

אור המלך

עז

ע"י המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון שלא לפגום
בשמות הקודשכח:

יוד הא ואו הא
יהוה
יוד הא ואו הא
יוד ואו דלת הא אלף
ואו אלף ואו הא אלף

כח

שער רוח הקודש דף מא )ירושלים תשמ"ח(.

עח

סידור הרש"ש

ע"י המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון שלא לפגום
בשמות הקודשכט:

יהה
יוד הי הא הה הי הא הה

כט

שער רוח הקודש דף נב )ירושלים תשמ"ח(.

אור המלך

עט

ע"י המצווה שאין לו שום שיכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון שלא לפגום
בשמות הקודשל:

י יה יהו יהוה
יוד יוד הה יוד הה וו
יוד הה וו הה
יוד הה וו הה

ל

שער רוח הקודש דף נג )ירושלים תשמ"ח(.

פ

סידור הרש"ש

ע"י המצווה שאין לו שום שייכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון שלא לפגום
בשמות הקודשלא:

ה
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
לא

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

ואו
ואו
ואו
ואו
ואו
ואו
ואו

שער רוח הקודש דף נה )ירושלים תשמ"ח(.

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

אור המלך

פא

אדני א
אדני אדני אדני
דני

ä
íãà íãà íãà
íãà íãà íãà íãà
וע"י המצווה שאין לו שום שייכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון להמתיק שכ"ה
דיניםלב:
וע"י המצווה שאין לו שום שייכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון לייחד זו"ןלג:
לב
לג

שער רוח הקודש דף נה )ירושלים תשמ"ח(.
שער רוח הקודש דף נה )ירושלים תשמ"ח(.

פב

סידור הרש"ש

ע"י המצווה שאין לו שום שייכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
לד
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון שלא לפגום

ïåéìòä ãåçéá
ïéàìéò àîéàå àáà éôåöøô ìù
ושלא לפגום בשמות הקדושים

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

לד

שער רוח הקודש דף נז )ירושלים תשמ"ח(.

אור המלך

פג

ע"י המצווה שאין לו שום שייכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
לה
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון

ï"åæ éôåöøôá íåâôì àìù
íéãñçä úåøåà íåúñì àìùå
íéìëä úøéáù ìåëéáë íåøâì àìùå
ושלא לפגום בשמות הקודש

יוד יוד הי יוד הי ויו
יוד הי ויו הי
אלף אלף הי אלף הי יוד
אלף הי יוד הי
אלף אלף אלף
לה

שער רוח הקודש דף נח )ירושלים תשמ"ח(.

פד

סידור הרש"ש

ע"י המצווה שאין לו שום שייכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון שלא יכרת ח"ו
משמות הקודשלו:

יוד הי ויו הי
יוד הה וו הה

לו

שער רוח הקודש דף נט )ירושלים תשמ"ח(.

אור המלך

פה

ע"י המצווה שאין לו שום שייכות עם אינטרנט או אייפון
ודומיו ,ומקבל על עצמו ועל זרעו שלא יהיה לו שום שייכות
עם אינטרנט או אייפון ודומיו עד עולם ,יכוון שלא לפגום
בשמות הקודשלז:

יוד הי ויו הי
יוד הי ויו
יוד הא ואו
יוד הה וו

לז

שער רוח הקודש דף סג-סד )ירושלים תשמ"ח(.

פו

סידור הרש"ש

אהיה .אלף הי יוד הי .אלף
למד פא ,הי יוד ,יוד ויו דלת,
הי יוד.
אהיה .אלף הי יוד הי .אלף
למד פא ,הי יוד ,יוד ויו דלת,
הי יוד.
אהיה .אלף הא יוד הא .אלף
למד פא ,הא אלף ,יוד ואו
דלת ,הא אלף.

אור המלך

פז

אהיה .אלף הא יוד הא .אלף
למד פא ,הא אלף ,יוד ואו
דלת ,הא אלף.
אהיה .אלף הה יוד הה .אלף
למד פא ,הה הה ,יוד וו דלת,
הה הה.
אהיה .אלף הה יוד הה .אלף
למד פא ,הה הה ,יוד וו דלת,
הה הה.
אחה"ע

פח

סידור הרש"ש

יוד ויו דלת,
הי יוד ,ויו יוד ויו ,הי יוד.
יוד ויו דלת,
הי יוד ,ואו אלף ואו ,הי יוד.
יוד ואו דלת ,הא אלף,
ואו אלף ואו ,הא אלף.

אור המלך

פט

אותיות

אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה

אהיה
אהיה אהיה
אהיה אהיה
אהיה אהיה
אהיה אהיה
אהיה אהיה

אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה

מספר

אהיה
אהיה אהיה אהיה אהיה
אהיה אהיה אהיה אהיה
אהיה אהיה אהיה אהיה

צ

סידור הרש"ש

אהיה אהיה אהיה אהיה
אהיה אהיה אהיה אהיה

אור המלך

צא

לאחר הכוונות והיחודים יאמר:
ְכות ְסגֻ לַּ ת ׁ ְש ִמ ַירת ִמצְ וֹ ת ֲעשֵׂ ה וְ לֹא ַת ֲעשֶׂ ה ִמ ְדא ֹו ַריְ ָתא
ּובְ כֵ ןלח ִּבז ּ
רוץ וְ ַאיְ פוֹ ן וְ דוֹ ָמיו ּ ִומצְ וַ ת
ּ ִומ ְד ַר ָּבנָ ן לְ ִה ְת ַר ֵחק ְּבכָ ל ְמאוֹ ֵדּנו ֵמ ִאינְ ֶט ְרנֶט ּ ָפ ּ
רוח נְ ׁ ָש ָמה ַחיָ ּ ה
טות ְ ּדנֶ ֶפ ׁש ּ ַ
לו ָּכל ְּכלָ ל ּות ּ ְופ ָר ּ
ובו וְ ֲיַע ּ
ַה ְּת ׁש ּובָ ה ,יָ ׁש ּ ּ
צוף
יְ ִח ָידהּ ְ ,דנֶ ֶפ ׁש ּ ַ
טות ְ ּדכָ ל ּ ַפ ְר ּ
לות ּ ְופ ָר ּ
רוח נְ ׁ ָש ָמה ַחיָ ּ ה יְ ִח ָידה ִ ּדכְ לָ ּ
ילות ְּב ִר ָיאה יְצִ ָירה וַ ֲע ִ ׂשיָ ּ ה ּובִ ְפ ָרט א ָֹותם
ּ ְוס ִפ ָירה ִ ּד ְפ ָר ֵטי ֲאצִ ּ
דו
לו ֶאל ְמק ָֹומם וְ ׁ ָש ְר ׁ ָשם ָה ֶעלְ יֹון וְ יִ ְתיַ ֲח ּ
קון ִמצְ וֹ ות ַהלָּ ּ
ַה ִּמ ְתיַ ֲח ִסים ֶאל ִּת ּ ּ
ָ
רוח נְ ׁ ָש ָמה ַחיָ ּ ה ִיְח ָידה
ַא ְר ַּבע א ִֹות ּיֹות ׁ ִש ְמך ַהגָ ּ דֹול ההוי"ה ַה ּזֹו נֶ ֶפ ׁש ּ ַ
חודא ׁ ְשלִ ים וְ ָה ּיו
ילות ְּב ִר ָיאה יְצִ ָירה וַ ֲע ִ ׂש ּיָה ְּביִ ּ ָ
טות ַ ּד ֲאצִ ּ
לות ּ ְופ ָר ּ
ִ ּדכְ לָ ּ
ְ
הוא:
רוך ּ
ִּכ ֵּסא ׁ ָשלֵ ם ֲא ׁ ֶשר ָּב ֶהם י ְִת ּ ַפ ּ ֵשט ׁ ֶש ַפע ָה ֵאין סֹוף ָּב ּ
עוט ֶחלְ ֵּב ּנו וְ ָד ֵמ ּנו ׁ ֶשנִּ ְת ַמ ֵעט
ינו ׁ ּ ֶש ַּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ׁ ֶשיְ ּ ֵהא ִמ ּ
יְ ִהי ָרצֹון ִמלְּ ָפנֶ ָיך ָאבִ ּ
לו ִה ְק ַרבְ ּנום ַעל
ַה ּיֹום לְ ָפנֶ ָיך ָח ׁש ּוב ּ ְומ ֻק ָּבל ּ ְומ ֻרצֶ ּ ה לִ ְפנֵ י ִּכ ֵּסא ְּכב ְֹוד ָך ְּכ ִא ּ ּ
לו לְ ָפנֶ ָיך ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ַחר ַמ ְד ֵרגָ ה ֵמ ֲע ִ ׂש ּיָה לַ ּיְצִ ָירה
גַ ּ ב ִמז ְַּב ֲח ָך ַה ָּקד ֹׁוש .וְ ֲיַע ּ
ילות ַעד מ ָֹוחא ְס ִת ָימ ָאה ַמ ֲח ּ ָשבָ ה
ּ ִומיְ ּ צִ ָירה לִ בְ ִר ָיאה ּ ִומ ְּב ִר ָיאה לַ ֲאצִ ּ
ָה ֶעלְ יֹונָ ה ְ ּדב ֵֹורר אֹוכֶ ל וְ ז ֵֹורק ּ ְפסֹולֶ ת ּ ִומכּ ָֹח ּה יִ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל וְ ֵי ֵרד ׁ ֶש ַפע גָ ּ דֹול
ילות לִ בְ ִר ָיאה ּ ִומ ְּב ִר ָיאה
וְ ַרב ַעל ָּכל ָהעֹולָ מֹות ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ַחר ַמ ְד ֵרגָ ה ֵמ ֲאצִ ּ
חול ָעלַ י וְ ַעל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ַט ֵהר
לִ יצִ ָירה ּ ִומיְ ּ צִ ָירה לָ ֲע ִ ׂשיָ ּ ה ּ ִומ ּ ָשם יַ גִ ּ ַיע וְ יָ ּ
ינו
לִ ֵּב ּנו לְ ָעבְ ְד ָך לְ ִי ְר ָאה ּולְ ַא ֲהבָ ה ֶאת ּ ְש ֶמ ָך ,וְ לָ ֵתת כּ ַֹח ְּב ַמ ֲח ׁ ַשבְ ֵּת ּ
רוחֹות
ינו לְ בָ ֵרר ּולְ ַת ֵּקן ּולְ ַה ֲעלֹות ָּכל נִ יצֹוצֵ י ַה ְּק ֻד ּ ָשה וְ ַהנְ ּ ָפ ׁשֹות וְ ָה ּ
ּובְ מ ֵֹוח ּ
דושה ּולְ ַהגְ ִּביר ֵחלֶ ק ַה ּטֹוב ׁ ֶש ּ ׁיֵש ָּב ּנוּ ,ולְ ָה ִאיר נַ ְפ ׁ ֵשינּו
וְ ַהנְּ ׁ ָשמֹות ִ ּד ְק ּ ּ ָ
ינו:
ינו ְּבת ֶֹוס ֶפת ְמ ּ ָּ
ֵּ
רובה לְ ָעבְ ְד ָך ֶּב ֱא ֶמת ָּת ִמיד ָּכל יְ ֵמי ַחיֵ ּ ּ
ינו וְ נִ ׁ ְשמ ֵֹות ּ
רוח ּ

לח

ע"פ סיום תיקון שובבי"ם לרבינו הרש"ש זיע"א

צב

סידור הרש"ש
יחוד להחזיר בתשובה
תאמר בברכת השיבנו לפני החתימה

לט

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ ֶנ ָ
ינו,
ינו ֵואלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵת ּ
יך ֵיהֵ ֵוהֵ אֱ לֹהֵ ּ
ירה ִמ ּ ַתחַ ת ִּכסֵ א ְּכבוֹ ֶדָךּ ,ו ְת ַק ּ ֵבל
ח ִּת ָ
ְׁש ּ ַת ְחתוֹ ר ֲ
ִב ְת ׁשּובָ ה ֶאת פב"פ ִּכי יְ ִמינְ ָך ְפ ׁשּוטָ ה לְ ַק ּ ֵבל
ש ִבים.
ָׁ
תכוון לקשר החסד שהוא הוי"ה דסגול הנקרא ימין ,עם הבינה שהיא
הוי"ה דצירי הנקרא תשובה .ותפשוט הבינה את יד ימינה שהוא הוי"ה
דסגול ,לקבלו בתשובה הנקרא בינה שהוא הוי"ה דצירי.
חסד דבינה

בינה דבינה

ֶי ֶהוֶ ֶה

ֵי ֵהוֵ ֵה

חיבור חסד עם בינה

ֶי ֵי ֶה ֵהוֶ וֵ ֶה ֵה
פשיטת יד ימין

ֶי ֶהוֶ ֶה

לט

סידור הרש"ש בברכת השיבנו.

תשובה

ֵי ֵהוֵ ֵה

אור המלך

צג

hpxhpi`d zpkqn dlvdl dlitz
aixrn zlitz xg`l axrae zixgy zlitz xg`l xweaa dxn`l

נון ְּב ַרחֲמֶ ָ
יך הָ ַר ִּבים
של ֹ
נו ׁ ֶ
ִר ּב ֹו ֹ
חום ְוחַ ּ ּ
עולָם ָא ּנָ א ַר ּ
יתי ְו ֶאת
או ִתי ְו ֶאת ּ ֵב ִ
רובים ,הַ צֵ ל נָ א ֹ
ובחֶ ְמ ָל ְת ָך הַ ְמ ּ ִּ
ּ ְ
ָ
עמך ּ ֵבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ִמ ְׁש ּפַ ְח ִּתי ְו ֶאת ּכָ ל ֹיו ְצ ֵאי חַ ָלצַ י ְוכָ ל ַ ְּ
דומֶ הּ ,ומֵ ֲעצַ ת הַ ֵ ּיצֶ רְ ,ונִ ְה ֶיה
פונִ ים ּוכַ ֹ
מֵ הָ ִאינְ טֶ ְרנֶט ְו ַאיְ ֹ
יע
או ְת ָך ְּבלֵבָ ב ׁ ָ
דו ִׁשים ְונַ ֲעבֹד ֹ
ָנו ְק ֹ
כֻ ּל ּ
שלֵםְ ,ו ַת ְׁש ּ ִפ ַ
צון.
ש ַמיִ ם ָאמֵ ן ּכֵ ן יְ ִהי ָר ֹ
רוחַ ָטה ֳָרה ִמן הַ ּ ׁ ָ
ֵינו ּ
ָעל ּ
תפלת הרה"ג רבי משה אריה יעקובזון שליט"א נכד רבי אלימלך מליזענסק זיע"א
תלמידו של הגאון הצדיק מהר"ר יצחק טוביה ווייס שליט"א גאב"ד ירושלים עיה"ק

-

נוסח תפילה זו הובאה בפני הגאון הגדול מוה"ר ר' נתן קופשיץ שליט"א
והורה להוסיף עוד שני מלים לנוסח וכן נעשה.
ואמר להודיע שטובה תפילה זו בפרט בימים הנוראים.
וברך את מחבר התפילה שיהיה בברכה ושתתקבל.
והוסיף שהשי"ת יעזור שתפילה זו תציל את בני ישראל) .אמר בידיש" :דער אייבישטער זאל העלפן אז די
תפלה זאל ראטעווען יידישע קינדער"(.

סידור הרש"ש

צד

לשון הזוהר הקדוש

מ

ֹרון
לו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ְ ּד ִא ּ ּנון ַעיְ נִ ין ְ ּדאוֹ ַריְ ָתאֲ ,א ׁ ֶשר יִ ְקצ ּ
ֵעינַ יִ ְךֵ ,א ּ ּ
ֹרון,
ָּד ֳענָ ׁ ִשין לְ ָמאן ְ ּדנָ גַ ע ְּב ִא ּס ּ ָורא ְ ּדאוֹ ַריְ ָתא .וְ עוֹ ד ֲא ׁ ֶשר יִ ְקצ ּ
רו לְ ַה ֲא ִר ְיך ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי לְ ַקצֵ ּ ר .לְ ַקצֵ ּ ר
הו ִא ְּת ַמר ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ְמ ּ
ְ ּד ָעלַ יְ ּ
סול
ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי לְ ַה ֲא ִר ְיך .וְ ִא ּ ּנון ּ ָפ ְס ִקין אוֹ ַריְ ָתא ְּב ִא ּס ּור וְ ֶה ֵּתרָ ּ ,פ ּ
דו ַּכ ָּמה גְ ּ ֵדרוֹ ת ְּבאוֹ ַריְ ָתאְּ ,דלָ א ֲעבָ ִדין
וְ כָ ׁ ֵשרֻ ,ט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה .וְ ָעבְ ּ
בשכִ ינְ ָּתאּ ְ ,ד ִא ִיהי אוֹ ַריְ ָתא ִ ּדבְ ַעל ּ ֶפהּ .ובְ גִ ין ָ ּדא
רודא ׁ ְ
ּ ִפ ְרצָ ה ּ ֵופ ּ ָ
הוא ִ ּדכְ ִתיב
הוָ .ה ָדא ּ
וְ ָהלַ כְ ְּת ַא ֲח ֵר ֶיהןְּ .בגִ ין דהוי"ה ׁ ַש ּלִ יט ָעלַ יְ ּ
הוה ִע ָּמכֶ םּ .ובְ גִ ין ָ ּדא וְ ָהלַ כְ ְּת ַא ֲח ֵר ֶיהן
)רות ב( וַ ּיֹא ֶמר לַ ּקוֹ צְ ִרים יְ ָֹ
ְ ּד ָהכֵ י צְ ִריכָ ה ִא ְּת ָתא לְ ֵמי ַזל ָּב ַתר ַּב ְעלָ ּה.
לו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםֶ ׁ ,ש ֵהם ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרהֲ .א ׁ ֶשר
ֵעינַ יִ ְך ֵ -א ּ ּ
סור ּתוֹ ָרה .וְ עוֹ ד
ֹרון ַּב ּ ָׂש ֶדה ֶ ׁ -ש ַּמ ֲענִ ׁ ִ
ישים ֶאת ִמי ׁ ֶשנּוֹ גֵ ַע ְּב ִא ּ ּ
יִ ְקצ ּ
רו לְ ַה ֲא ִר ְיך ֵאינוֹ ַר ּ ַׂשאי
ֹרוןֶ ׁ ,ש ֲעלֵ ֶיהם נֶ ֱא ַמרָ ,מקוֹ ם ׁ ֶש ָא ְמ ּ
ֲא ׁ ֶשר יִ ְקצ ּ
סור
לְ ַקצֵּ ר .לְ ַקצֵּ ר ֵ -אינוֹ ַר ּ ַׂשאי לְ ַה ֲא ִר ְיך .וְ ֵהם ּפוֹ ְס ִקים ּתוֹ ָרה ְּב ִא ּ ּ
סול וְ כָ ׁ ֵשרֻ ,ט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה ,וְ עוֹ ִׂשים ַּכ ָּמה גְ ֵדרוֹ ת ַּב ּתוֹ ָרה,
וְ ֶה ֵּתרָ ּ ,פ ּ
רוד ַּב ּׁ ְשכִ ינָ הֶ ׁ ,ש ִהיא תוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה.
ׁ ֶש ּלֹא עוֹ ִׂשים ּ ִפ ְרצָ ה ּ ֵופ ּ
הו
ּ ִומ ּׁש ּום זֶ ה וְ ָהלַ כְ ְּת ַא ֲח ֵר ֶיהןִ ,מ ּׁש ּום ׁ ֶשהוי"ה ׁ ַשלִּ יט ֲעלֵ ֶיהם .זֶ ּ
ֹאמר לַ ּקוֹ צְ ִרים ה' ִע ָּמכֶ םִ ּ .ומ ּׁש ּום זֶ ה וְ ָהלַ כְ ְּת
תוב )רות ב( וַ ּי ֶ
ׁ ֶש ָּכ ּ
ְ
ַא ֲח ֵר ֶיהןֶ ׁ ,ש ָּכך צְ ִריכָ ה ָה ִא ּׁ ָשה לָ לֶ כֶ ת ַא ַחר ַּב ְעלָ ּה.

מ

זוהר חדש תיקונא קדמאה.

אור המלך

צה

הצילה משאול פשי
ברגע הראשון כשראיתי אותו באוטובוס ,היה נראה לי שהוא מוכר לי
מאיזה מקום ,אך לא הצלחתי להיזכר מהיכן ,עד שפתאום נזכרתי ,הרי זה ר'
שמעון האברך המופלא ,החברותא שלי לשעבר מהכולל.
התקרבתי אליו ,והתכוננתי לשבת לידו ולשוחח עימו שיחת רעים ולהתענג
על דברי תורה מתוקים כימים מקדם ,אך כשהתקרבתי יותר וראיתי מה יש לו
ביד ,תקפו אותי הלם וזעזוע נוראים.
למרות שרציתי מאד לשוחח עימו ולנסות לבדוק האם אוכל לחזק אותו
בחזרה ,אבל היה ברור לי שלידו אני לא יושב גם אם אאלץ לעמוד כל הדרך
הארוכה.
החלטתי לנסות לשוחח איתו כשאני עומד מלפניו ,קראתי בקול רם ,שלום
ר' שמעון! הוא שמע אותי ותוך כדי שעיניו נעוצות במסך ,הוא עונה לי שלום מי
זה ר' חיים? הרבה זמן לא נפגשנו ,בא תשב לידי יש מקום פנוי.
אמרתי לו שכל עוד המכשיר בידיו אני לא מוכן להסתכן לשבת לידו .אל
תגזים הוא אומר לי זה כל כך נורא?! עניתי לו ,האם הית יושב ליד מחבל
מתאבד עם מטען חומר נפץ מוכן להפעלה?! נו ,אל תגזים הוא עונה לי ,זה עד
כדי כך?! זה יותר מסוכן ,עניתי לו ,שם זה סכנה על הגוף ,כאן זה איבוד
הנשמה לנצח ,והרי אתה יודע שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו.
טוב שמעתי ,בסדר ,אז אני אשים את זה בכיס ,הוא ענה לי כשהוא עדיין
לא מסיר את עיניו לרגע מן המסך ,כעור דקה הוא הצליח להיפרד בצער לכמה
דקות מהמכשיר ,הניחו בכיסו ונפנה לשוחח עימי.
מיד בתחילת השיחה שאלתי אותו  -שמעון ,מה קרה לך? אתה לא יודע
שהמכשיר הזה הוא סכנה גדולה לכיליון רוחני וגשמי? שיש בו את כל הדברים
האסורים והגרועים שבעולם? שאלפי משפחות נהרסו והתפרקו בגללו? שאלפי
יתומים ויתומות מחיים מבכים על הוריהם שהתגלשו לשם? ואלפי הורים
מבכים על ילדיהם שהתנדפו בעמקי שאול האינטרנט.
רציתי להוסיף לו עוד כמה משפטים כגון שגם גדולי ישראל אסרו את
המכשירים האלו באיסור חמור .ושזה חילול ה' גדול שהוא משתמש בכזה
מכשיר אפילו אם הוא צריך את זה "רק" להודעות .ואחד שוגג ואחד מזיד
בחילול ה' שהוא עוון גדול ונורא ,אבל את המשפטים האלו החלטתי לא להגיד
לו ,כי הבנתי שזה בטוח לא ידבר אליו...
בא אני אסביר לך הוא החל לענות לי ,ולהרצות בפני את "משנתו"
הסדורה בנושא ,כבר מזמן התחבטתי בשאלה האם לקנות אייפון .זה לא שאני
מנותק מהאינטרנט ,הוא ממשיך את הרצאתו ,בשביל זה יש לי הרי בית פרטי
וחדר פרטי ומחשב פרטי .וכשאני סגור בחדר אני יכול לראות מה שאני רוצה...

צו

סידור הרש"ש

ומה עם הילדים אני שואל? להם אני מרשה רק לראות סרטים
"מצונזרים" "חינוכיים" שעברו אישור של "אישי חינוך" ו"רבנים" ,וגם כמובן
יש את 'ככר השבת' שאפשר לראות שם הכל חופשי אפילו בלי להתחבא ב'חדרי
חרדים'...
כבר מזמן אני בדעה שזה לא שיטה טובה לחנוק ילדים ולהפוך אותם
ל"מצומצמים" ,ובכלל אתה יודע הרי שמדובר באתרים "חרדים" ,אמנם יש
שם הרבה רכילויות ולשון הרע ,וגם גדולי ישראל יצאו נגדם ,אבל אני בכלל לא
מבין מה הבעיה שם...
מה כל כך גרוע שהציבור ידע איזה מחלוקת רצינית עומדת לפרוץ בציבור
החרדי בשבוע הקרוב ...ומה אמר הרב ...נגד ...ושהמשטרה תפסה את
העסקן ...בחשד רציני שהוא קשור לפרשת השוחד שנתן ...ל ...ועוד הרבה
חדשות "דרמטיות" מעניינות...
וחוץ מזה אתה הרי יודע שהרבנים יצאו גם נגד קווי ה"נייעס" ,שמלאים
באותם דברים שיש באתרים ה"חרדים" ,אתה לא מבין שזה לא קו נכון לחנוק
את הציבור ממידע חיוני?! כמו שכבר מזמן טוענים את זה באתרים
ה"חרדים"...
ולפני שהוא ממשיך בהרצאתו המרתקת הוא לקח אויר לנשימה ,ואז הוא
ממשיך ,לקנות 'אייפון' ,שכולם יראו ,את זה לא העזתי לעשות .אבל אחרי
ששמעתי בערוץ רדיו "חרדי" את קולו החי של היועץ של ...מושמע ברמה ,והוא
אמר מפורש שהחרדים צריכים להפסיק להתרחק כל כך מהחילונים ,וכדאי
שהם יכירו יותר את ה"תרבות" שלהם בשביל שהם לא ישנאו אותנו ,והוא גם
אמר מפורש שהרבנים צריכים להבין שהגיע הזמן לשנות את המדיניות
הקנאית שלהם ...החלטתי שזהו זה ,אני מצפצף על כולם ,ועושה מה שבא לי,
ואני הולך על זה עד הסוף ...אף אחד לא יכתיב לי מה לעשות ...ראיתי שאין עם
מי לדבר ,וכמעט שעזבתי אותו בחמלה ,אבל החלטתי בכל אופן לנסות לשכנע
אותו.
תגיד לי ,אמרתי לו ,אתה מעודכן בחדשות? ודאי! הוא עונה לי  -מה זה
מעודכן ' -און ליין' ,כל תאונה וכל פיגוע ,כל אסון וכל אירוע ,אני מקבל ישר
דיווח למכשיר אפילו עם תמונות .המשכתי ואמרתי לא אם כן אולי שמעת על
השריפה הנוראה של ששת בני משפחת שאער ברחובות ,ושל שמונת בני
משפחת אטיאס שנשרפו במכונית בדרך לטבריה?! ואולי גם הגיע לאזנך האסון
של שריפת ר' דן דניאל שנשרף במכוניתו והשאיר  13יתומים שהקטן בן 6
ימים ,והגדול חתן  3שבועות לפני חתונתו? והאם לא שמעת על מרת אסתר
דוידוביץ מירושלים שנפטרה פתאום והשאירה  12יתומים?
ומה עם האברך ר' אהרן אייזנבך בן  30שפתאום לא קם בבוקר והשאיר
אלמנה ויתומים? והאסון המחריד של הבחור משה יהודה לייב שארף שכמה
שעות לפני חתונת אחיו לא קם בבוקר ,ובמקום שיוליכו הוריו את אחיו לחופה
הם הובילו אותו לקבורה.

אור המלך

צז

אתה לא מעודכן באיומי ההשמדה הגרעיניים שמגיעים מאיראן?!
המשכתי ושאלתי .ועל האיומים של אסאד ,והמורדים בסוריה ,שמאיימים
בחיסול מדינת ישראל ,ועל התחמשות ואיומי ארגון החיזבאללה ,שיש חשש
גדול שיש להם כבר אפילו נשק כימי לא עדכנו אותך?! ועל קיני הטרוריסטים
מכל העולם הממלאים את מדבר סיני לא שמעת?! אתה לא שומע שראשי
מערכת הביטחון וגם ראש הממשלה אומרים שישראל עומדת בפני איומים
קיומיים שמאז קום המדינה לא היו כאלה איומים?!
לא שמעת שבשנה שעברה נוספו  39,000חולים בסרטן ונפטרו !? 28,000
אתה חרש וסומא?! על הגזירות הכלכליות הקשות לא שמעת?! והמאבק לגייס
את בני הישיבות לא הגיע לאזניך?! היכן את חי בירח ,או על המאדים?!
רציתי להמשיך עוד ועוד ,אלא שהוא קטע את דברי ,ושאל ומה זה קשור
אלי? ובכלל מה זה עסק שלך מה אני עושה?
השבתי לו ,בודאי אתה זוכר את המשל שאמרו חז"ל במדרש ,לאדם שנסע
בספינה וקדח חור תחת המקום שלו ,ואמר לנוסעים שצעקו עליו ,מה זה עסק
שלכם מה שאני עושה ,הרי אני קודח בתא שלי?! אל תגידו לי מה לעשות! אתה
בטח גם זוכר את התשובה שהם ענו לו ואת הנמשל שאמרו שם במדרש!
וכי אינך מבין שאתה מסכן במעשיך את כל עם ישראל?! האם אתה לא
יודע שכשאדם חוטא הוא גורם לסילוק השכינה ,וגורם לחרון אף ה' חלילה,
ולצרות לכל עם ישראל?!
האם אתה לא מבין שיש לך חלק בצרות שמגיעות לאנשים אחרים?! יש לך
איזה הסכם עם הקב"ה שהוא יניח לך לעשות מה שאתה רוצה ,והוא לא יעשה
איתך מה שהוא רוצה?!
כאן הוא כבר לא יכל יותר להבליג והוא התפרץ וצעק ,תפסיק עם
האיומים שלך ,ואל תהרוס לי את החיים!
אמרתי לו ,אפשר לומר לך רק עוד דבר אחד? בבקשה הוא אמר .כשאני
רואה את ההתנהלות שלך ,אני נזכר בסיפור עם יהויקים.
מי זה יהויקים? הוא שואל אותי ,ואז סיפרתי לו מה שכתוב בנביא
ובגמרא ,שהקב"ה ציווה לירמיהו לכתוב על מגילה את כל הצרות העתידות
לבוא על עם ישראל אם הם לא יחזרו בתשובה ,ולקרוא את המגילה לפני
יהויקים שהיה מלך יהודה .ומגילה זו היא מגילת איכה שבה נאמרו כל
הדברים האלו ,שהתממשו לאחר מכן בפועל ,מאחר ולא שבו ישראל בתשובה.
ירמיהו עצמו היה בבית האסורים בגלל התוחכות "המעצבנות"
והמפחידות שהוא אמר לעם ישראל בשליחותו של הקב"ה ,לכן הוא שלח את
המגילה אל יהויקים על ידי שליח.
כשהגיע השליח אל יהויקים ,הוא אמר לו שירמיהו כתב ספר קינות ,שאל
אותו יהויקים מה כתוב בה? אמר לו את הפסוק הראשון 'איכה ישבה ...היתה
כאלמנה '...וגו' ,אמר יהויקים 'אנא מלכא'  -אני מלך ואין זה נוגע אלי מה
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שכתוב שם ,זה לא נאמר עלי .אמר לו את הפסוק השני 'בכה תבכה ...בגדו
בה '...וגו' ,אמר יהויקים 'אנא מלכא' ,קרא לפניו את הפסוק השלישי 'גלתה
יהודה ...ישבה בגוים '...וגו' ,אמר יהויקים 'אנא מלכא' ,והוא המשיך וקרא
לפניו את הפסוק הרביעי שדרכי ציון יהיו אבלות שכל שעריה יהיו שוממים וגו'
אמר יהויקים 'אנא מלכא'.
אך כשהוא קרא לפניו את הפסוק החמישי  -שבו נאמר שצריה הם יהיו
לראש ונמצא אם כן שאתה לא תהיה המלך ,אמר יהויקים אם כן נאמר כאן
שאני לא אהיה מלך ,לקח והשליך את המגילה אל האש.
אבל אתה חושב שזה עזר לו שהוא שרף את המגילה והכריז שהוא מלך?
הסוף היה שבית המקדש נחרב ועם ישראל גלה מארץ ישראל ,וכל הצרות
שכתובות במגילת איכה התקיימו ,ויהויקים מת בדרך לגלות בבל ,ונבלתו
הושלכה כדומן על פני האדמה הכל כמו שהנביא אמר לו.
ואתה ממש מתנהג כמו יהויקים ,אתה שומע את כל הצרות הנוראות
שסיפרתי לך עליהם ,ושהקב"ה מתרה בנו על ידם ,ואתה ממשיך בשלך ,אנא
מלכא! אנא מלכא! אלי זה לא נוגע .וכשאני מתחיל לקשר אליך את הדברים,
ואומר לך שאולי אתה בעצמך תקבל איזו מכה ,אתה שורף את המגילה -
משתיק אותי...
אתה חושב שאם לא תרצה לשמוע אותי זה יעזור לך?! אתה חושב
שתמשיך להגיד אנא מלכא  -לי לא יקרה שום דבר ,ואתה חושב שזה יועיל
לך?!
כבר הספקת לשכוח מה עבר עלינו לפני שבעים ושלש שנים?!
האמת שהוא היה קצת המום מהדברים ,אבל לא היה לי זמן להמשיך
לדבר איתו כי היתי כבר צריך לרדת בתחנה הקרובה.
המפגש הבא שלי עם שמעון היה כעבור זמן ,כשביקרתי בירושלים ונכנסתי
אחרי התפילה בזכרון משה לחנות הספרים הסמוכה .מיד כשראיתי אותו
הבחנתי שעכשיו אין לו את המבט הזחוח שהיה לו במפגש הקודם .דוק של עצב
עמוק היה נסוך על פניו ,ועיניו היו כבויות.
שלום ר' שמעון ,מה שלומך שאלתי אותו ,הוא הרים את עיניו והסתכל בי
במבט עצוב ,אוי כמה שצדקת ר' חיים הוא אמר לי ,מאז שפגשתי אותך הבית
שלי התפרק ,אחד הילדים שלי ירד מן הדרך בזכות המכשיר הזה ,את הבן
השני הצלחתי איכשהוא להציל ברגע האחרון ,ואני עצמי שבר כלי ,חיי אינם
חיים.
אני מנסה לצאת מזה אבל מה אפשר לעשות ,אני כבר מכור לזה ...וכאן
הוא נשבר והתחיל לבכות ,ואף אני בכיתי איתו...
לאחר שהוא נרגע קצת אמרתי לו אל תתייאש ,נתתי לו מספר טלפון של
ארגון שעוסק בגמילה מאינטרנט ,ואיחלתי לו שיצליח לצאת מזה במהרה
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ולשקם את חייו ההרוסים ,אמן ענה לי בשפה רפויה ,תתפלל עלי הוא המשיך
ואמר כשדמעות זולגות לו במורד לחייו.
לפני שעזבתי אותו אמרתי לו ,מאז שפגשתי אותך מטרידה אותי מאז
שאלה קשה ,איך אברך יקר כמוך שהיה בן עליה מופלא ,סמל ומופת בכל קנה
מידה נכונה ,הגיע לרפש והזוהמה אליהם הגעת?
שאלה נכונה ,הוא אמר לי ,האמת שבחיים לא חלמתי שאגיע לזה ,אבל
הכל התחיל מהמחשב התמים שקניתי לכתיבת דברי תורה...
כבר בשעת הקניה שאל אותי המוכר אם אני מעוניין להוריד את הקליטה
האלחוטית שלו ,ולהתקין עליו תוכנת חסימה לאינטרנט ,אמרתי לו שאני לא
יודע בכלל מה זה אינטרנט ,וזה בכלל לא מעניין אותי ,ואין לי שום צורך בזה...
המוכר היה עקשן ,והוא אמר לי שמחשב לא חסום זה כמו לנהוג על
סמיטריילר בירידה מהכרמל לנשר ,או על רכב מציבושי בירידות לטבריה ,ללא
בלמים ,וזה כמו ללכת על שפת הגג של מגדלי עזריאלי בעניים עצומות.
הוא הוסיף ואמר ,שהוא גם מכיר אישית הרבה שאמרו לו את אותם
הדברים ,אבל היום הם כבר עמוק בשאול תחתית.
אבל זה לא עזר ,סמכתי מידי הרבה על עצמי ...לקחתי את המחשב כמות
שהוא ויצאתי .אבל מה אני אגיד לך כמה שהוא צדק ...זה הגיע הרבה יותר
מהר משחשבתי ...היה זה כעבור מספר ימים ,בשעת לילה מאוחרת ...כשכולם
ישנו וישבתי לבד ליד המחשב ...כשאף אחד לא רואה אותי ]?![ ...החלטתי
שאני רק אציץ לרגע לבדוק מה זה אינטרנט ...ומה כל כך גרוע שם...
בתחילה חיפשתי מציאות באתרים שמוכרים 'יד שניה' .אח"כ נכנסתי
קצת להציץ באתרים ה"חרדים" ...ומשם היתה הדרך קצרה להגיע להיכן
שהגעתי...
ואני יכול להגיד לך כאחד שנמצא שם ,שכמה שילחמו נגד הדבר הזה ,אין
לך כלום לעומת ההרס והחורבן שהוא גורם ...ואין לך מושג כמה קלה
הנפילה ...אפילו עוד יותר מהמשל שאמר לי המוכר על מגדלי עזריאלי...
הוא הוסיף ואמר ,אתה הרי כותב סיפורים ,אנא תפרסם את הסיפור שלי
תשנה את השם אבל תכתוב ,חובה שכולם ידעו את זה ,שידעו כמה הרס
וחורבן מבא הדבר הזה ,ושלאף אחד אין ביטוח נגד הנפילה ...ומוטב רגע אחד
קודם ,כי יותר קל להציל עציץ משבירה ,מאשר להדביק את השברים...
יצאתי מחנות הספרים ,והדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לביתי ,היה
לכתוב את המאמר הזה ,כי בהצלת נפשות ,מחר לפעמים כבר מאוחר...
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שמי יצחק ,ואני אברך כולל .ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה בתורה
הקדושה .בזמן הפנוי שלי ,אני אוהב לשבת ולחשוב .חברי נוהגים לומר לי
לפעמים שאני "מרחף" ,אבל לדעתי אני פשוט "חושב" ,ולפעמים עולים בדעתי
רעיונות בלתי שגרתיים.
במשך שנים ,אני נושא בלבי חלום קטן ,דמיוני .אני הייתי רוצה לפגוש ,לא
פחות ולא יותר ,את האדם שהמציא את האינטרנט ,להביט לו ישר בעיניים,
ולשאול אותו :תגיד לי ,אתה ישן רגוע בלילה? המצפון שלך שלם עם זה? או
שאולי היית רוצה להחזיר את הגלגל אחורנית ,ולבטל מן העולם את היצור
המפחיד הזה.
וזאת מסתמא כבר ידעתם ,שהאינטרנט הוא המחריב הגדול שהרס את חייהם
הרוחניים של אלפי צעירים שומרי מצוות ,ולא רק בחורים ,גם אנשים נשואים
נהרסו בהמוניהם כתוצאה ממנו .גם כאלו שנכנסו אליו כדי להקליד חידושי
תורה ,או כדי לבדוק את חשבון הבנק שלהם .רבים מהם הפכו לחילוניים למחצה
או לגמרי ,או לחילונים בלבוש חרדי ,ואינני יודע מה יותר גרוע .ישנם גם יהודים
שפשוט המירו את דתם רח"ל ,כלומר טבלו לנצרות או שהתאסלמו ,בעקבות
היחשפות לאתרי אינטרנט מסוכנים .רבבות נשמות עלו על מוקד הרשת ,יותר
משנשרפו במוקדי האינקויזיציה ,ואם ממשרפות אושויץ עלו הנשמות הישר לגן
עדן – ממשרפות האינטרנט גולשים הישר לגיהנם.
מה שאולי פחות ידוע הוא ,שהאינטרנט הוא בעיה לא רק ליהודים חרדיים,
אלא לרוב האנשים ההגונים בעולם .בעקבותיו השחית כל בשר את דרכו על
הארץ ,בהמון בתים בעולם לא מרשים לצעירים להשתמש באינטרנט ]או לפחות
קונים תכנית "חסימה"[ משום שברור להם שזה גורם נזק והשחתה בל יתוארו
לכל אדם נורמלי .ואף במישור המדיני ,ממשלת ארה"ב היתה שמחה מאד
לסגור את האתר "ויקיליקס" שסיבך אותה בשפע של תקריות דיפלומטיות עם
ממשלות העולם .אבל זה לא בשליטתה ,הרשת יותר חזקה מאמריקה .גם כל
ההפיכות האחרונות שקרו בעולם הערבי נזקפים לחובתו ,כולל כל החיסולים
שבאו בעקבותם .האינטרנט יותר גרוע מבן לאדן ,בנזקים שגרם לכפר הגלובאלי
הזה ששמו כדור הארץ.
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האינטרנט הזה ,כך אני חושב לעצמי ,הוא פשוט רוצח! וממילא גם מי
שהמציא אותו הוא מסייע לרצח המונים ,גם בלי להזדקק לכלל שגדול המחטיאו
יותר מההורגו ,האינטרנט הזה גרם להרג המונים! ישנו אתר שמלמד איך להרכיב
פצצות וטילים ,בכדי להרוג אנשים .ויש גם אתר שמדריך אנשים איך להתאבד
)על הרג הזמן מי בכלל מדבר ,(...ואולי לא שמעתם ,על צעירים שהתמכרו
לאינטרנט ,צפו בו ימים רצופים בלי לאכול ,לשתות או לישון ,עד שנפלו
מתעלפים או אפילו מתים? לא ,אני לא המצאתי את הסיפורים האלו בשביל
הכתבה ,הכל אמת ויציב .יש לי ידיד שעובד במחשבים ,והוא זה שסיפר לי את
כל זאת .ו"לקינוח" אספר לכם על נער יהודי הי"ד שנרצח ע"י ערבים בשנת
תשע"א ,לאחר שהם פיתו אותו דרך האינטרנט להגיע ל"מפגש" באיזה כפר
ערבי.
ובכן ,לכאורה אני יודע הכל ,אבל הפרטים היחידים שעדיין חסרים לי הם :מה
שמו של אותו ממציא "דגול" של האינטרנט ,מאיזה עם הוא ,מה כתובתו ומספר
הטלפון שלו .למען האמת ,לא השקעתי הרבה מאמץ כדי לחפש אותו ,משום
שסברתי שאין בזה תועלת .וכי מאי נפקא-מינה אם שמו ג'ון או ג'פרי ,ואם הוא
אוסטרלי או צ'כי .וכי מה הוא יאמר לי ,שההמצאה הגאונית שלו היא בעצם
טעות טראגית? ואפילו אם כן ,מה אני אומר לו ,שיסגור את זה ,איך בדיוק הוא
יעשה את זה?! .והעיקר הוא ,שאין לי דרך לחפש אותו.
ובכן ,יום אחד ,גיליתי בדיוק את זהותו של הממציא .ואז נוכחתי לראות שזה
מאד מאד משנה מי הוא .את שמו של הממציא גיליתי  -אל תתעלפו!  -בספר
"טהרת הקודש" של האדמו"ר משומרי אמונים רבי אהרן ראטה] ,שכידוע לכולנו
נתבקש לישיבה של מעלה ,כמה עשרות שנים לפני שהומצא המחשב.[...
וכן הוא בערך לשונו של ה"טהרת הקודש" ]ח"א עמ' עג-.עד.[.

ראשית הביא שם מהזוהר שהגאולה תהיה בזכות הקדושה ושמירתה .וכתב
וז"ל :ולכאורה אנחנו רואים בעוונותינו הרבים להיפך שנתרבה החציפות
והעזות ופגם הקדושה אשר לא היה לעולמים זאת בכנסת ישראל ,והאיך
אפשר לצפות שהגאולה תהא בזכות תקון היסוד ,אבל תדע כי לא מחשבותינו
מחשבותיו כביכול ,כי הקב"ה נתן כח לס"מ וחיילותיו להוציא הפקרות כזו
בעולם לא בחנם ,כי עכשיו זמן בירור האחרון של תכלית זוהמת דור המבול,
כאשר יתגדל ויתרבה העזי פנים וחציפות והפקרות עד למעלה ]וכמו שנאמר
"בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי און" אז יתקיים "להשמידם עדי
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עד"[ ,ובזכות שימצא בדור ,אחדים מישראל הקדושים ,שבכל אלו החציפות
ועזות והפקרות מוסרים נפשם ושומרים עיניהם מראות ברע ,ושומרים נפשם
מלפגום קדושתם ,יסתכל קב"ה בהם ,ובזכותם יצמח הגואל במהרה דידן ,ויש
על זה כמה רמזים מזהר וממדרשים ומספרי ראשונים] .ולמי שלא מבין
באותיות הקטנות "מידת היסוד" היא מידת הקדושה שהינה יסודית בקומתו
הרוחנית של האדם ובה נמדדת צדקותו של האדם ,כמו שנאמר וצדיק יסוד
עולם ,ויוסף הצדיק שעמד בנסיונות הקדושה הינו מסמל מידה זו[.
אנסה להסביר את דבריו כמיטב הבנתי :כשהזוהר הקדוש אומר שהגאולה
תבא ע"י תיקון היסוד ,אין זה אומר שאנו נשב לנו ספונים בבית המדרש ,בעולם
שכולו קדושה וטהרה ,העיתונים כולם מבוקרים ע"י ועדת רבנים ,והאוטובוסים
כולם מהדרין .משום שבמצב כזה אין לנו מה לתקן ,הכל כבר מתוקן .אלא
"תיקון היסוד" פירושו ,שהעולם יהפוך להיות מזוהם ומלוכלך ,הכיעור והטומאה
יצוצו להם מכל קרן רחוב ,המכשירים הטמאים יוכלו להכנס לכל בית ואפילו
לכל בית מדרש .לכל יהודי יהיו הרבה אפשרויות זמינות ליפול ולהתרסק
בלחיצת כפתור אחת .ואנו ,האנשים שנבחרנו ברצונו יתברך להוולד בדור הזה,
נעמוד חזיתית בתוך המלחמה החזקה ,נאבקים מול גלי הצונאמי של היצר
המשתוללים בפרהסיא ,ונצטרך להתמודד ,ולהתגבר ,ולהתאמץ ,ולפעמים
להסס ,ואף ליפול ]שבע יפול צדיק וקם[ ,ושוב לקום ,ושוב להשתדל ,ושוב
להתחזק .כן .זו המלחמה שלנו ,וזה האתגר שלנו .ובזכות המאמצים שאנו
משקיעים ,אפילו אם ההצלחה שלנו לא במאה אחוז ,אבל אנו מנסים ונאבקים,
זהו "תיקון היסוד" ,ובזכותנו יבא המשיח.
ובכן ,הגענו לפתרון החידה :הממציא של האינטרנט ,הוא מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ,וכדברי הטהרת הקודש "כי הקב"ה נתן כח
לס"מ וחיילותיו להוציא הפקרות כזו בעולם לא בחנם" .אתם קולטים מה כתוב
כאן? הקב"ה נתן כח! זה הגיע ממנו יתברך.
בעצם יש גם פסוקים מפורשים בסוף ספר דניאל על כך" .ומן המשכילים
יכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ"" ,יתבררו ויתלבנו יצרפו רבים
והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו" .לעת קץ יתקיים בירור
סופי ,מי לה' ומי לבעל .מי שייך לקדושה ומי לסטרא אחרא וכל חיילותיו .או
כולו זכאי ,או כולו חייב ,לא יהיה שייך להסתתר מתחת לשמות ,סיסמאות
ומותגים .אני ליטאי ,חסיד ,רב ,ראש ישיבה ,מקובל ,קנאי ,ולכן אני מסודר .כל
אחד ואחד יכנס תחת המיקרוסקופ האלוקי לבדיקה אם הוא נאמן או לא" .ואנכי
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הסתר אסתיר" ...הקב"ה יסתתר במקומות האפלים ביותר ושם נצטרך למצוא
אותו ולבקש אותו.
ובירושלמי תענית )דף ג ע"א( "אמר רבי יהושע בן לוי אם יאמר לך אדם
היכן אלוקיך ,אמור לו בכרך גדול שברומי ,שנאמר אלי קורא משעיר .וכדתני
רבי שמעון בן יוחאי לכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם" .דורינו נפל
לעמקי שאול תהומות הסטרא אחרא ,ע"י האינטרנט ושאר מרעין בישין .וכדי
לצאת משם גם השכינה גלתה עמנו כדי להצילנו .על כל אחד ואחד העומד לפני
נסיון של קליק לדעת ,שבעמדו איתן לשמור על עוד טיפת קדושה שיש בו הינו
גואל כביכול את השכינה הקדושה מתהומות אלו ,ע"י שמקיים בעצמו "ובקשתם
משם את ה' אלוקיך ומצאת"" ...אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך".
לשרוד את טומאת שנות האלפיים להוציא את הראש החוצה ולזעוק טאטע אין
ִאימֵ ייל ...הושיעה .הקב"ה יצר את האינטרנט כדי שלעתיד לבוא  -הוא ישתבח
בנו לדור דורים ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים! הנה בחור זה ,בני אהובי שרד את
שואת האינטרנט של רשע וטוב לו ,אפילו שהסיטרא אחרא צרב לו בנפש קעקוע
של מס' סלולרי הוא נשאר כשר .לא רק המכשיר ,גם האדם .וברגע שקולטים
שבורא עולם עצמו יצר את הניסיון לטובתנו  -כל הנסיון מתפוגג .אך אכמ"ל,
בשביל רעיון עמוק זה לא מספיק לקרוא כתבה ,צריך ללמוד דעת תבונות
לרמח"ל שורה שורה .טעמו וראו!
על סמך דברים אלו ניתן לשער ,שכשיבא המשיח בקרוב ,הוא יצביע על אלו
מאיתנו שלמרות הכל נשארו טהורים ,וגם על אלו שניסו והשתדלו להשאר
טהורים ,ויכריז קבל עם ועולם ,כי הם הם אלו שהביאו את העולם לתיקונו
האחרון .בכל התגברות ,בכל עצימת עינים ,בכל גדר נוסף של קדושה .כל
הפרטים ה"קטנים" האלו ,הם אלו שעשו את התיקון הגדול" ,לתקן עולם
במלכות ש-ד-י".
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ליקוט מדברי

גדולי ישראל
כל גדולי ישראל דיברו בחריפות מאוד מאוד נגד
האינטרנט ,ואסרוהו באיסור חמור ונורא לכל צורך
שהוא בין לפרנסה ובין לצורך אחר

ומחוסר מקום באו כאן רק דברים אחדים
בקצרה ממה שאמרו ופסקו מרנן ורבנן גדולי
ישראל זצוקללה"ה ושליט"א

קה

קו
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פסקו מרנן ורבנן גדולי ישראל

מרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א
ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
מי שיש לו אינטרנט פרוץ או אייפון ודומיו

אין לו חלק לעולם הבא
ופסול לעדות
ואסור לצרפו למנין
ולכל דבר שבקדושה
וכשם שפוסקים למטה כך פוסקים למעלה

קח
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פסק והורה

כ"ק אדמו"ר רבי דוד אבוחצירה שליט"א

מי שיש לו אייפון ודומיו

מפריד עצמו מכלל ישראל
וכשם שפוסקים למטה כך פוסקים למעלה
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פסק והורה

מרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א

האינטרנט הוא השטן
וכשם שפוסקים למטה כך פוסקים למעלה

קי

סידור הרש"ש
פסק והורה

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
האינטרנט אסור באיסור

יהרג ואל יעבור
וכשם שפוסקים למטה כך פוסקים למעלה
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פסק והורה

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

מי שיש לו אינטרנט

הוא יותר גרוע מרוצח
וכשם שפוסקים למטה כך פוסקים למעלה

קיב
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פסק והורה

מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א

האינטרנט והמכשירים האסורים

הם תועבת ה'
וכשם שפוסקים למטה כך פוסקים למעלה
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פסק והורה

מרן הגר"ע יוסף זצוקללה"ה

אינטרנט ,אייפון ודומיו
הוא

אבי אבות הטומאה
וכשם שפוסקים למטה כך פוסקים למעלה

קיג

קיד
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פסק והורה

מרן הגרי"ש אלישיב זצוקללה"ה

בית שיש בו אינטרנט
הרי הוא כבית

שיש בו עבודה זרה
וכשם שפוסקים למטה כך פוסקים למעלה

