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 ה'. אתואהבת ולקיים מצות עשה לכתר דשכינה  )=ואהבת(להוריד ב' פע' אור 

 א                                                       ב          ג        

ַָ֣הְבת  ָּ֔וְ  תָּ֔לעורר אהבתו באהבתי אליו .לא תשאָּ֔א  ֵ֖ ָָּ֣֔ה ָּ֔יְָָָּּּ֔֔֔א  ָָָּּּ֔֔֔ײָָָּּּ֔֔֔װו 
 ת            צ                                                             י                                    

ֶ֑יָך כְ ְָּ֔ײֱָּ֔אֹלה  בשני יצריך יצה"ר נעשה לב טוב ָָּ֔ך ָּ֔בְ ב  ָּ֔לְ ָּ֔־ָּ֔לב 

הוי"ה. ובב' בתי  נמתק בל"באלהי"ם בלב ל"ב הכבו"ד שהיה  תרי בתי ליבא.יחוד 
ָּ֔"יהוה אלהיךאת  ואהבתוהוא ", אהב"השהוא  אח"דלב  -נעשה יחוד)לבבך( הל"ב 
 ק           ר                                   ע                ש     

ד  ָּ֔מְ ָָּּ֔֔־ָָּּ֔֔לכְ ּובְָָָָּּּּ֔֔֔֔נפש רוח ונשמהָָּ֔ךֵָּ֖֔שְ ַנפְָּ֔־לכְ ּובְָּ֔ ָּ֔׃בכל רכושך    ָךא 
 יוד הא ואו הא מאד = דעת שהם החסדים

 הה   וו   הה   ודי        ר"פ וס"פ ו' ך' כנגד ה' חסדים

 ט             נ                  נ             ג           

֞יּווְ  ְהַָָָּּּ֔֔֔ה  יםד  ָ֣ ר  הָָָּּּ֔֔֔ב  ל  א ֵ֗ רָָּּ֔֔ה   לב טו"ב..              אהוהר"ת ֲאש ֶׁ֨

 ד            י             כ          ש           ב                

יָּ֔ ִ֧ כ  נ  ָּ֔וְ צַָּ֔מְ ָּ֔א   ָךלְ ָּ֔־ַעלַָָָּּּ֔֔֔היֵֹ֖וםָָָָּּּ֔֔֔ךָ֛ ב   ָּ֔׃הה   וו  ְהה   ודי  ָָָָָָָָּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔ב 
ָּ֔

 ט             ר               צ             ת               ג                   ח        

ָ֣םָּ֔וְ  ַנְנת  יָךָּ֔לְ ָּ֔ש  נ   ָּ֔וְ ָּ֔ב  ֵ֖ ַבְרת  ֶ֑םָָּּ֔֔ד  בְָּ֔בְ ָָָּּּ֔֔֔ב  ָּ֔תְ ש  ָך ָּ֔בְ ָָּ֔ךָ֤ ית ֶׁ֨ ָּ֔ב 
 

 ┤ג,ד├     ┤א,ב├
  

 ┤ז,ח├       ┤ה,ו├
  

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

כְָּ֔ ְךָָָּּ֔֔ךָָּ֣֔תְ ּוְבל  ר  בְַָָָּּּ֔֔֔בד   ָךָָָּּ֔֔ךֵָּ֖֔בְ כְָּ֔שְ ּו  ׃הה   וו   הה   ודי  ָָָּּּּ֔֔֔וְבקּומ  

ע                  י          ג        ל                            פ             ז 

ם ֹותַָּ֔עללְ ָָּּּ֔֔וְקַשְרת   ָך־אֵ֖ ֶ֑ י ּווְ ָּ֔ינשק תפילין דיד  י ד  תלְ ָָּּ֔֔ה  פ ֵ֖ ט  ָָּּ֔֔ט  
ק    ו         ק      ש  ָָּּ֔֔

ין ינ  יָךָּ֔ב   ָ֛םָָּּ֔֔׃ינשק תפילין דראש  הה   וו   הה   ודי  ָָּּ֔֔ע  ־ַעלָּּ֔וְכַתְבת 
ת                       צ              י  ָּ֔

ָךָָֻּּ֔֔זז ֹותמְ  ֵ֖ ית  יָךָּ֔לא תחמוד.ָָּּ֔֔ב  ר   ְשע  ׃הה   וו   הה   ודי      ּוב 

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

כהת     אכא        עלמ      מהש   ללה         ילי    סיט   והו          

י ֵ֗הוְ  םָָּּ֔֔ה  עַָּ֔־א  מ ָ֤ שְָָָּּּ֔֔֔ש  לָּ֔עּו ָּ֔מְ ת  ְצוָּ֔ ָּ֔־א  ִ֧רָָָּּּ֔֔֔יַָּ֔ת ָּ֔מ  יֲָּ֔אש  ָ֛ כ  נ  א  
הזי         אלד      לאו         ההע        יזל         מבה   

ֵ֖םַָּ֔צּו  המְ  ְתכ  הלְ ַָּ֔היֶֹ֑וםָּ֔א  ֲהב ֞ תַָּ֔א  ײָָּּ֔֔י־א 

הרי               הקמ        לאו              כלי         לוו        פהל      

ם ָּ֔ יכ  ה  ֹוָּ֔עְ ּולְֱָָּּ֔֔אֹל  ֵ֖םלְ ־לכְ בְ ְבד  ם׃שְ ַנפְָּ֔־לכְ ּובְַָָָּּּ֔֔֔בְבכ  כ  

  ┤ יג,יד ├
  

  ┤ טו,טז ├
  

 ┤יט,כ├     ┤ יז,יח ├
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מלה         חהו       נתה        האא         ירת           ייינלכ            

יָּ֔וְ  ִ֧ רמְ ָּ֔נ  ַתת  ָ֛םָּ֔צְ ַאְרָּ֔־ַט  ֹושָּ֔בְ כ  ָ֣הָּּ֔וַמְלקֶ֑ ֹוָּ֔יֹור  תֵ֖ ָָּ֣֔וְ ע  ַסְפת  ָּ֔א  
ושר         יחו    אומ          לכב                  ריי    שאה                 

ְ ָךד  נ   ירׂ וְ ָּ֔לא תגנבָּ֔ג  ָּ֔שְ ת   ָך׃ָּ֔וְ ָךֵ֖ ר   ְצה  יוְ י  ָ֛ בָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔נ  ַתת  ְש  ָּ֔בְ ע  ש  ָָּ֔ךֵָּ֖֔ד 
אני            חעמ     רהע            להח            כוק                מנד       

ֶָ֑ך ְמת  ְבה  ָּ֔וְ ָָּּ֔֔ל  ֵ֖ ַכְלת  ׃ָּ֔וְ ָָּּ֔֔א   ְעת  ב   ש  ָָּּ֔֔ש  ּוָּ֔מְ ה  םָָּּ֔֔רָ֣ כ   ןָָָָּּּּ֔֔֔֔ל  ָּ֔פ  
ל              ילה    ווז                            ההה            מיכ             יי    

ה ֵ֖ ְפת  ֶ֑םלְ ָּ֔תיקון חטא ג"ע י  םוְ ַָּ֔בְבכ  ם ַָָָָָּּּּּ֔֔֔֔֔סְרת ֵ֗ יםַָָּּ֔֔ו ֲעַבְדת  ָ֣ ֱָּ֔אֹלה 
סאל     ערי   

ים ר   םָּ֔ה ָּ֔וְ ָָָּּּ֔֔֔תיקון חטא ע"ז והעגל  ֲאח  ֵ֖ ית  ֲחו  ָּ֔תיקון חטא שפיכות דמיםְשַת 

עשל          מיה             והו                   דני                          החש  

ם׃ ה   הוְ ָָָּּּ֔֔֔ל  ֶׁ֨ ר  םָָּּ֔֔ײָָּּׂ֔֔ ָּ֔טָָּּ֔֔<>ָָּּ֔֔־ַאףָָּּ֔֔<>ָָָּּּ֔֔֔ח  כ ֵ֗ ָּ֔ב 
     נממ                        פוי    מבה                 ניתננא            עממ       

ַצָ֤רוְ  תָָָָּּּּ֔֔֔֔ע  ם ָּ֔־א  י  ַמֶׁ֨ אוְ ַָָָָּּּּ֔֔֔֔הש  ָ֣הָּ֔־ָּ֔ל   ְהי  רָָָָָָָָּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔אהוהָָּּ֔֔י  ט   מ 

ענו                       ומב     יהה        מצר     הרח                ליי   

ָ֣אֲָּ֔וְ  הה  מ   אָָּּ֔֔ד  ןָָָָּּּּ֔֔֔֔ל   ֵ֖ ת  תָָּּ֔֔ת  ֶָּ֑֔יְ ־א  ָ֣ם    .לא תרצחָּּ֔הבּול  ַָּ֔ו ֲאַבְדת 

  ┤ כא,כב├
  

  ┤כז,כח├
  

 ┤כו כה,├                        ┤כג,כד├
  

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

המְ  ֵ֗ ר  ַעל ָָָָּּּּ֔֔֔֔ה  ָּ֔מ 
מנק        איעָָָָָּּּּּ֔֔֔֔֔

ה ב   ץַָּ֔הט  ָ֣ר  א  ָּ֔ה 

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: ֲָּ֔אש  ר
אלף למד הי יוד מםש: 
ָּ֔א אל אלה אלהי אלהיםר: 

מומ           ייראה                       יבמ       ה

ןָָָּּּ֔֔֔ײָָּּ֔֔ךָָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔ ת   ם׃ָּ֔נ  כ   ם ָּ֔וְ ָָּּ֔֔ל  ַשְמת 

 .רי בינהענ' תיבות:  מכוון לעשות בטני מהטבור עד סופו מרכבה לנ' ש

ָּ֔יָָָָָָָָָּּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔֔הָָָָָָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔אָָָָָָָָּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔אָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔הָָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔יָָָָָָָָָּּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔֔הָָּּ֔֔

תָּ֔ ְָָּּ֔֔א  יָּ֔ד  ַרָ֣ הָָּּ֔֔ב  ל  ֵ֖םָּ֔לְ ָּ֔־ַָָּּ֔֔עלָּ֔א   לָּ֔וְ ַָָּּ֔֔בְבכ  ֶ֑םשְ ַנפְָָּּ֔֔־ַע  ָּ֔כ 
ָּ֔

א   ה                                      ה                א         ה         י     ָָָָּּּּ֔֔֔֔

ם ָ֤םָָּּ֔֔<>ָּּ֔וְקַשְרת ֶׁ֨ ת  ם־אֹות ַָּ֔עללְ א  י ּווְ ָָּּ֔֔ינשק תפילין של יד      י ְדכ   ָּ֔ה 

 ┤לה,לו├    ┤לג,לד├
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ה                 א                ה          י         ה                               

תָּ֔לְ  פ ֵ֖ ֹוט  יןָּ֔ינשק תפילין של ראש ט  ם׃ָָּּ֔֔ב   ינ יכ   םוְ ע   ַמְדת   ָ֛םָּ֔<>ָּ֔ל  ת  ָּ֔א 
ה                א                 ה             א         ה            י          י   

ת ֵ֖םבְ ־א  ָ֣רלְ ָּ֔נ יכ  ֶ֑םַָּ֔דב  בְָּ֔בְ ָּ֔ב  ָך ָּ֔בְ ָָּ֔ךָָּ֤֔תְ ש  ית ֶׁ֨ כְָָּּ֔֔ב  ָָּ֔ךָָּ֣֔תְ ּוְבל 
ה                   א             ה          י                   ה                  י    

ְךָּ֔ ר  בְַָָּּ֔֔בד   ָּ֔בְ כְָּ֔שְ ּו  ָך׃ָָּ֔ךֵ֖ ָ֛םָָָּּּּ֔֔֔וְבקּומ   ָּ֔תזּוז ֹומְ ־ַעלָּּ֔וְכַתְבת 
א                   ה  

ָךָּ֔ ֵ֖ ית  יָך׃ָָּּ֔֔ב  ר   ְשע  ָּּ֔וב 
ה     י  ה     א     ה     

ַעןלְ  ּוַָּ֔מֶׁ֨ ְרבָ֤ ם ָּ֔יְ ָָּּ֔֔י  יכ  ָ֣יָָָּּּ֔֔֔כבד את אביך ואת אמך  ָּ֔מ  ימ  םבְ ָָּּ֔֔ו  ָּ֔נ יכ  
אהיה                           אהיה    אהיה     אהיה           י             ה  

ַ֚ל הַָּ֔ע מ   ֲאד  רָּ֔ה   ְשַבֲִָָּּ֧֔֔אש ֶׁ֨ ָָּ֛֔הׂ יְָָּּ֔֔ענ  ֵ֖םָּ֔ײָּ֔װו  יכ  ת  ַָּ֔לֲאב  

אהיה       אהיה        אהיה      אהיה      אהיה       אהיה ָָָָָָָָּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔

ָ֣ת ת  ֶ֑םָָָָּּּּ֔֔֔֔ל  ה  יָָָּּּ֔֔֔ל  ימ   םָָּּ֔֔כ  י  ַמֵ֖ ץ׃ָּ֔־ַָּ֔עלַָָָּּּ֔֔֔הש  ר  א   ָּ֔ה 
 ' ציציות שלפניו ביד הימנית ושורשם ביד השמאלית ויביט בהם בכל פרשת הציצית.דאחוז י

 ┤לז,לח├

 ┤לט,מ├
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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  -ע"ב תיבות: מכוון לעשות ירכי וברית 

סבט    עאמ      מבש         ליה      אנא                    ייי         ווו    

רְָּ֔יהׂ  ֵַָּ֖֔וי  אמ  לָּ֔ײָּ֔װו  ר׃ש  ָּ֔מׂ ־א  אמ   רָָּּ֔֔הָּ֔ל  לַָָּּ֔֔דב ֞ ָּ֔־א 
כמת        החי           אנד            להו          המע       יצל       מרה

ָ֤יָּ֔בְ  ל ָָּּ֔֔נ  א  ְשר  ָָּ֣֔וְ ָּ֔י  ַמְרת  םָָָּּּ֔֔֔א   ה   ּוָּ֔וְ ֲָָּּ֔֔אל  שֶׁ֨ םָּ֔ע  ה   תָָּּ֔֔ל  ָ֛ יצ  ָּ֔צ 

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

יָּ֔־ַעלָּ֔ םַָָָָָּּּּּ֔֔֔֔֔כְנפ   ֵ֖ יה  ְגד  ֶ֑םלְ ָָָָָּּּּּ֔֔֔֔֔ב  ת  ר  ּוָּ֔תְ נ  ָּ֔וְ ְָָָּּּ֔֔֔ד   ָּ֔־ַעלָָָָּּּּ֔֔֔֔נָ֛
חהו        מנה    ┤מג,מד├יחי נמכ   

ת יצ   ֵָ֖֖ף־צ  נ  ילפְ ְ אלף הה יוד הה תיקון פגמי הכעס )כנף=(ְַהכ  ִ֥ ת׃תְ  ת  ל  כ  

שאה         רלי            ניה       השא           ירת   

ָ֣הוְ  י  ם ָָָּּּ֔֔֔ה  כ  ת ָּ֔לְ ָָָּּּ֔֔֔ל  יצ  ָ֣םָָּּ֔֔צ  ית  ֹוָּ֔<>ָּּ֔וְרא  תֵ֗ ָּ֔תיקון  פגמי  העינייםָּ֔א 

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├
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להח                          כעק            ייווהר        אומ       ליב       

ם ָּ֔ ת<>ּוְזַכְרת  ְצו ָ֣ת־לכְ ־א  םָּ֔ײָּ֔כמ  ֵ֖ ית  ָּ֔<>ַו ֲעש 
חומ      ┤מז,מח├מנד    אני    

ֶ֑ם ת  אוְ ָּ֔א  ּורּוָָּּ֔֔לא תנאף־ל   ת  ָָּּ֔֔ת 
ינשק הציצית ב' פע' ויקיים מצות ל"ת
שלא לתור אחרי מחשבת הלב למינות

 .ואחרי ראות העינים  לזנות

יחז  רהע                  

י ָ֤ ֲחר  ם ָּ֔לְ ַָָָָּּּּ֔֔֔֔א  הבריאה. הסרת ערלת הלבָּ֔תיקון פגמי המחשבה ועולםַָָּּ֔֔בְבכ 

סאל                           ערי      ייההשה        מככ        וול          

יוְ  ָ֣ ֲחר  םַָּ֔א  ינ יכ   רָּ֔ע   ֵ֖יםָּ֔־ֲאש  נ  םָּ֔ז  ם׃ָָּּ֔֔תיקון הבריתַאת   יה   ֲחר  ַָּ֔א 
והו        דלי    היש    עאל       מתה   

ּוָּ֔כְ זְָּ֔ת ַָָּּ֔֔מַָ֣עןלְ  םָָּּ֔֔זכור את יום השבת לקדשור  ֵ֖ ית  תָָּּ֔֔<>ַָָָָּּּּ֔֔֔֔ו ֲעש  ָּ֔־לכְ ־א 

עלמ        נהא          נות     מלה       פאי   

ְצוָָּּ֔֔ ֶָּׂ֑֔ מ  םְהי ָּ֔ו  ָָּּ֔֔ית  יםדׂ קְ ָּ֔ית   ֵ֖ ם׃ָּ֔להתקדש מקדושתו ש  יכ   אֹלה  יָָּּ֔֔ל   ֞ ֲָּ֔אנ 

ירל          הבח         מזר            והב          נקמ                       

םָָּּ֔֔ײָָָָּּּּ֔֔֔֔ם יכ ֵ֗ ה  רֱָָּּ֔֔אֹל  יהֹוֲָָּּ֔֔אש ֶׁ֨ ָ֤את  םָָָָּּּּ֔֔֔֔צ  ְתכ  ָּ֔א 

מזי יאה      עלו   

ץ ָ֣ר  א  םָּ֔מ  י  ְצַר  ְהי ֹותָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּ֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔֔מצות זכירת יציאת מצרים   מ  ָּ֔לא תענהל  

  ┤נא,נב├

┤ נה,נו├                                                                                                                                                                           ┤נג,נד├

 ┤מט,נ├

 ┤נז,נח├
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מכק      אלע            חהו                                 רלה         דהב 

ים ֶ֑ אֹלה  ֵ֖םָּ֔ל   כ  ֵ֖יָּ֔ל  ם׃ָָָָּּּּ֔֔֔֔ײָָּּ֔֔ל  ֲָּ֔אנ  יכ   ה  ֱאֹל 
תָָָּּּ֔֔֔בתפילה בציבור בלבד יאמר הקהל "אמת" לאחר שיאמר החזן "אלהיכם": ׃ֱאמ 

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

ו װ  ׂ םָָּּ֔֔ײְָָּּ֔֔יה  יכ  תָּ֔<>ָּ֔ײְֱאֹלה  ֱאמ 

 ┤נט,ס├
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