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  מכק      אלע            חהו                                 רלה         דהב 

ים א�ִה� ם׃    ײ  ל   ֲאִני ָלֶכם ֵלֽ  ֱאֽ�ֵהיֶכֽ

׃ֱאֶמת   בתפילה בציבור בלבד יאמר הקהל "אמת" לאחר שיאמר החזן "אלהיכם":
בציבור: יאמר עם החזן ג' תיבות אלו בלחש ויכוון להשלים לרמ"ח תיבות,  ולתקן 

  רמ"ח אברי ז"א ורמ"ח אבריו שלו.

אלו ויכוון להשלים רמ"ח תיבות ולתקן רמ"ח אברי ביחיד וכן החזן:  יאמר ג' תיבות 

ז"א ורמ"ח אבריו שלו.

מהמ                   הלי                                    יימ     

 ֱאֶמת >< ײ ֱא�ֵהיֶכם  ײ  ְיֹה�ָֹוװ

      ┤ט,ס├

 1 כוונות פרשיות שמע ישראל   קהילת הרמח"ל 

 ה'.ה'.ה'.ה'.    אתאתאתאתואהבת ואהבת ואהבת ואהבת ולקיים מצות עשה לכתר דשכיה  (=ואהבת)להוריד ב' פע' אור 

  א                                                       ב          ג   

! הֹ יְ   ֵאת לעורר אהבתו באהבתי אליו .לא תשאלא תשאלא תשאלא תשא ָא!ַהְבָּת� וְ  ײ   װָו

ת            צ               י               

בשני יצריך יצה"ר נעשה לב טוב  "$ בְ בָֽ לְ  ־ לְּבכָ   ײ ֱא�ֶה�י"

הוי"ה. ובב' בתי  נמתק בל"באלהי"ם בלב ל"ב הכבו"ד שהיה  תרי בתי ליבא.יחוד 

"יהוה אלהיךיהוה אלהיךיהוה אלהיךיהוה אלהיךאת  ואהבתואהבתואהבתואהבתוהוא ", אהב"האהב"האהב"האהב"השהוא  אח"דאח"דאח"דאח"דלב  -נעשה יחוד(לבבך) הל"ב 

 ק  ר  ע                ש 

 ׃בכל רכושך "ֹאֶדֽ מְ   ־  לכָ ּובְ  נפש רוח ונשמה "� ׁשְ ַנפְ ־לכָ ּובְ 
יוד הא ואו הא מאד = דעת שהם החסדים
 ההֶ  ווֶ  ההֶ  ודיֶ       ר"פ וס"פ ו' ך' כנגד ה' חסדים

ט             נ                  נ             ג 

ּווְ  יםְּד הַ   ָהי) ֶּלה   ָבִר! ר  ָהֵא+   לב טו"ב.. אהוהר"ת ֲאֶׁש,

ד            י             כ          ש           ב            

י  ֹנִכ. "לְ  ־ַעל   ַהּי�ֹום   "0 ּוְ צַ מְ  ָאֽ  ׃ההְ  ווְ  ההְ  ודיְ         ָבֶבֽ

 ט             ר               צ             ת               ג                   ח        

י" לְ  ִׁשַּנְנָּת!ם וְ  �"7 ּבְ  "6 ּתְ ִׁשבְ ּבְ    ָּב�ם  ִדַּבְרָּת וְ  ָבֶנ  ֵביֶת,

  ┤ג,ד├                    ┤א,ב├
   

  ┤ז,ח├                            ┤ה,ו├
   

  ┤יא,יב├                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ┤ט,י├
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  ק                 ב                 ט                 נ        

ֶר8  "! ּתְ ּוְבֶלכְ  �"  "� ּבְ כְ ׁשָ ּֽובְ   ַבֶּד  ׃ההֹ  ווֹ  ההֹ  ודיֹ    ּוְבקּוֶמֽ

 ע                  י          ג        ל                            פ             ז 

ם "־אֹות ַעללְ   ּוְקַׁשְרָּת$ ָטֹפתלְ   ָהי$ּווְ  ינשק תפילין דיד  ָיֶד�  ֹטֽ
 ק  ו ק           ש  

ין  ־ַעל ּוְכַתְבָּת0ם  ׃ינשק תפילין דראש  ההִ  ווִ  ההִ  ודיִ   ֵעיֶנֽי" ֵּב$
ת                       צ              י   

"  ֻזז$ֹותמְ  י" לא תחמוד.לא תחמוד.לא תחמוד.לא תחמוד.  ֵּביֶת�  ׃ההֻ  ווֻ  ההֻ  ודיֻ ּוִבְׁשָעֶרֽ

ע"ב תיבות: מכוון לעשות זרועותי וגופי עד הטבור מרכבה לשם ע"ב.ע"ב תיבות: מכוון לעשות זרועותי וגופי עד הטבור מרכבה לשם ע"ב.ע"ב תיבות: מכוון לעשות זרועותי וגופי עד הטבור מרכבה לשם ע"ב.ע"ב תיבות: מכוון לעשות זרועותי וגופי עד הטבור מרכבה לשם ע"ב.

  כהת     אכא        עלמ      מהש   ללה         ילי    סיט   והו          

עַ ־ִאם  ָהָי+הוְ  7 מְ ִּתׁשְ   ָׁשֹמ6 י ֲאֶׁש.ר   י ַת� ִמְצו ֹ ־ֶאל עּו ֹנִכ0  ָאֽ

 הזי         אלד      לאו         ההע        יזל         מבה 

הלְ  ַהּי�ֹום ֶאְתֶכם ַצֶּו$המְ  ֲהָב)  ײ  י־ֶאת ַאֽ
 הרי               הקמ        לאו              כלי         לוו        פהל 

ֹו עָ ּולְ  ֱאֽ�ֵהיֶכם7  �ם׃ׁשְ ַנפְ ־לכָ ּובְ   ַבְבֶכםלְ ־לכָ ּבְ ְבד  ֶכֽ

     ┤    יג,יד ├
   

     ┤    טו,טז ├
   

 ┤יט,כ├                    ┤ יז,יח ├
   

 7 כוונות פרשיות שמע ישראל   קהילת הרמח"ל 

 להח                          כעק            ייווהר        אומ       ליב  

 ><ַוֲֽעִׂשיֶתם ײ כִמְצֹו!ת־לּכָ ־ֶאת><ּוְזַכְרֶּתם7 

חומ  ┤מז,מח├מנד    אני  

אוְ  ֹאָת�ם ֹֽ ּורּו  לא תנאףלא תנאףלא תנאףלא תנאף־ל  ָתת@
ינשק הציצית ב' פע' ויקיים מצות ל"ת 
שלא לתור אחרי מחשבת הלב למיות 

  .ואחרי ראות העיים  לזות

יחז  רהע                 

י ֲחֵר6   הבריאה. הסרת ערלת הלב תיקון פגמי המחשבה ועולם ַבְבֶכם7 לְ     ַאֽ

  סאל                           ערי      ייההשה        מככ        וול          

יוְ  ֲחֵר! ם ַאֽ �יֵניֶכ ם ֹזִנים ־ֲאֶׁשר ֵעֽ ם׃  תיקון הבריתַאֶּת$ ֲחֵריֶהֽ  ַאֽ

 והו  דלי    היש  עאל       מתה 

ּו ּכְ זְ ּתִ  ַמ!ַעןלְ  �ם  זכור את יום השבת לקדשור  ־לּכָ ־ֶאת  ><    ַוֲֽעִׂשיֶת�

 עלמ  נהא  נות  מלה  פאי 

םְהיִ וִֽ  יָת� �ִׂמְצו   ם׃ להתקדש מקדושתו ִׁשיםד�ׂקְ  יֶת$ א�ֵהיֶכֽ י  ֵלֽ ֲאִנ)

ירל          הבח         מזר            והב          נקמ                 

ם  ײ    ם ר  ֱאֽ�ֵהיֶכ+  ֶאְתֶכם    ֵצ6אִתיהֹו  ֲאֶׁש,

  מזי  יאה           עלו   

ִים ֵמֶא!ֶרץ �ְהי$ֹות           מצות זכירת יציאת מצריםמצות זכירת יציאת מצריםמצות זכירת יציאת מצריםמצות זכירת יציאת מצרים            ִמְצַר  לא תענהלא תענהלא תענהלא תענהִלֽ

      ┤א,ב├

 ┤    ה,ו├                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ┤ג,ד├

├,מט┤    

   ┤ז,ח├
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כנגד ל"ב ציציות ול"ב נתיבות  ה עם ו'    וְ   ו' עם יה  וליחד הויהד 'ולתקן 

  חכמה.

כנף כנף   כנף  כנף =  ציצית

        ....(דיושר)מרכבה לשם ע"ב מרכבה לשם ע"ב מרכבה לשם ע"ב מרכבה לשם ע"ב     ----ע"ב תיבות: מכוון לעשות ירכי וברית ע"ב תיבות: מכוון לעשות ירכי וברית ע"ב תיבות: מכוון לעשות ירכי וברית ע"ב תיבות: מכוון לעשות ירכי וברית 

  סבט    עאמ      מבש         ליה      אנא                    ייי         ווו    

ֹ$אֶמר ְיה�ׂ ר׃ֶׁש$ מ�ׂ־ֶאל ײ װוָ ַוּי ר  ה ֵּלאֹמֽ  ־ֶאל  ַּדֵּב)

  כמת        החי           אנד            להו          המע       יצל       מרה

6י ּבְ  7  ֵנ ַמְרָּת! וְ  ִיְׂשָרֵאל ם   ָאֽ �ּו וְ   ֲאֵלֶה ם ָעׂש, ת  ָלֶה$  ִציִצ0

  'ה עם  ו' ְו       ו'  עם יה  וליחד הויהד 'ומכוון לתקן 
  היי       הממ              לוו                    כבי              ליו           פנל  

י ־ַעל  ֹרָת�םלְ      ִבְגֵדיֶהם     ַּכְנֵפ$ ּו תְ ָנ$ וְ     ֹדֽ  ־ַעל    נ0

חהו        מנה ┤מג,מד├יחי         נמכ   

ת ילּפְ   אלף הה יוד הה תיקון פגמי הכעס (כנף=)ַהָּכָנ ף־ִציִצ$ ֶלת׃ּתְ  ִת  ֵכֽ

 שאה         רלי            ניה       השא           ירת 

!הוְ  ֹו >< ּוְרִאיֶת!ם  ִציִצתI לְ    ָלֶכםH   ָהָי  תיקון  פגמי  העיניים ֹאת+

הארת התכלת: יעביר הציציות ע"ג עיניו וינשקם. יתבונן בציציות ב' פעמים ובכל פעם 

  יכוון (פעם בעין ימין ופעם בעין שמאל): 

      ┤מה,מו├

      ┤מא,מב├

 3 כוונות פרשיות שמע ישראל   קהילת הרמח"ל 

  מלה         חהו       נתה        האא         ירת           ייינלכ            

י וְ  רמְ  ָנַֽתִּת. ֹוׁש ּבְ ֶכ0ם צְ ַאְר ־ַטֽ ַסְפָּת! וְ ִעּתֹו יֹוֶר!ה ּוַמְלק�  ָאֽ

 ושר         יחו    אומ          לכב                  ריי    שאה                 

"ְד  �יר�ׂוְ  לא תגנבלא תגנבלא תגנבלא תגנב ָגֶנ "׃ וְ "� ׁשְ ִתֽ יוְ ִיְצָהֶרֽ  "� ְד ׂשָֽ ּבְ ֵע$ֶׂשב                     ָנַֽתִּת0

 אני            חעמ     רהע            להח            כוק                מנד       

ַכְלָּת וְ   ִלְבֶהְמֶּת�" ְעָּת׃ וְ   ָאֽ ּו מְ ִהּׁשָֽ  ָׂשָבֽ ם  ר! �ן    ָלֶכ  ֶּפ$

ל              ילה    ווז                            ההה            מיכ             יי    

םוְ  ַבְבֶכ�םלְ  תיקון חטא ג"ע ִיְפֶּתה ים  ַוֲֽעַבְדֶּתם7     ַסְרֶּת+  ֱא�ִה!

 סאל  ערי 

ים �ֲחִויֶתם הִ וְ    תיקון חטא ע"ז והעגל  ֲאֵחִר תיקון חטא שפיכות דמיםְׁשַּתֽ

עשל          מיה             והו                   דני                          החש  

ם׃ הוְ    ָלֶהֽ ם  ײ  �@ ט  ><  ־ַאף  ><   ָחָר,  ָּבֶכ+

   נממ                        פוי    מבה                 ניתננא            עממ       

ִים7 ־ֶאת    ָעַצ6רוְ  אוְ     ַהָּׁשַמ, ֹֽ !ה ־ ל ר        אהוה  ִיְהֶי �ָמָט

 ענו                       ומב     יהה        מצר     הרח                ליי 

הָה!אֲ וְ  �א  ָדָמ $ֹ  ַוֲֽאַבְדֶּת!ם    ....לא תרצח ּהבּוָל� יְ ־ֶאת  ִתֵּתן    ל

      ┤    כא,כב├
   

      ┤כז,כח├
   

  ┤כו כה,├                                                                                                ┤כג,כד├
   

     ┤לא,לב├                                                                                                ┤כט,ל├
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  מחי         דמב    

המְ  7    ֵהָר+ ֵמַעל
מנק        איע     

ה � ָהָא!ֶרץ ַהֹּטָב

ר"ת ממה"ה גימ' ט' יודי"ן דעסמ"ב

וד הה וו ההיוד הא ואו הא, י, יואו ה יוד הי, יו היו יוד הי

  ליושבי ארץ ישראלהחסדים הממתקים הדין והיסורים 

הרמוזים  שמהן יוצאים ל"ע היסורים במיתוק השמות

ב"אשר"

חבו 

אלהיםא:   ֲאֶׁש$ר
 אלף למד הי יוד מםש: 

א אל אלה אלהי אלהיםר: 

 מומ           ייראה                       יבמ       ה 

ן   ײ  ך ם׃ ֹנֵת$ ַׂשְמֶּתם7 וְ   ָלֶכֽ

        ....רי בינהרי בינהרי בינהרי בינהעעעענ' תיבות:  מכוון לעשות בטני מהטבור עד סופו מרכבה לנ' שנ' תיבות:  מכוון לעשות בטני מהטבור עד סופו מרכבה לנ' שנ' תיבות:  מכוון לעשות בטני מהטבור עד סופו מרכבה לנ' שנ' תיבות:  מכוון לעשות בטני מהטבור עד סופו מרכבה לנ' ש

  י         ה                א         א           ה            י         ה  

י ְּד   ֶאת  ֶּלה  ָבַר! �ל וְ   ַבְבֶכם לְ  ־  ַעל ֵא  ֶכ�םׁשְ ַנפְ  ־ַעֽ

 א ה   ה   א         ה       י 

ם ם־אֹות7 ַעללְ ֹאָת6ם  >< ּוְקַׁשְרֶּת, � ָהי$ּווְ  ישק תפילין של יד     ֶיְדֶכ

  ┤לה,לו├                ┤לג,לד├

 5 כוונות פרשיות שמע ישראל   קהילת הרמח"ל 

  ה                 א          ה          י    ה  

ין ישק תפילין של ראש ֽטֹוָטֹפת לְ  ם׃  ֵּב$ יֵניֶכֽ םוְ ֵעֽ  ֹאָת0ם >< ִלַּמְדֶּת$

ה                א                 ה             א         ה            י          י   

"7 ּבְ  "6 ּתְ ִׁשבְ ּבְ  ָּב�ם ַדֵּב!רלְ  ֵניֶכםּבְ ־ֶאת  "! ּתְ ּוְבֶלכְ  ֵביֶת,

ה                   א             ה          י                   ה                  י 

ֶר8  �"׃ "� ּבְ כְ ׁשָ ּֽובְ  ַבֶּד  תזּוז$ֹומְ ־ַעל ּוְכַתְבָּת0ם   ּוְבקּוֶמֽ

א                   ה      

 " י"׃  ֵּביֶת�  ּוִבְׁשָעֶרֽ

  ה  י            ה        א          ה 

ַעןלְ  ּו ַמ, םבְ   ִויֵמ!י כבד את אביך ואת אמךכבד את אביך ואת אמךכבד את אביך ואת אמךכבד את אביך ואת אמך     ֵמיֶכם7 יְ   ִיְרּב6 � ֵניֶכ

אהיה                         אהיה    אהיה     אהיה           י             ה 

Pל ה ַע �ֲאָדָמ ר ָהֽ 0 ה�ׂיְ  עִנְׁשַּב.  ֲאֶׁש, ֵתיֶכם ײ װָו  ַלֲאֹבֽ

  אהיה       אהיה        אהיה      אהיה      אהיה       אהיה    

י   ָלֶה�ם    ָלֵת!ת ֶרץ׃ ־ ַעל   ַהָּׁשַמִים  ִּכיֵמ$  ָהָאֽ
  ' ציציות שלפניו ביד הימנית ושורשם ביד השמאלית ויביט בהם בכל פרשת הציצית.דאחוז י

  ┤לז,לח├

  ┤לט,מ├




