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שמים

ידוע שיש בקומת האדם כל חלקי העולמות העליונים
וכולם כלולים בעשר ספירות עליונות-בקריאת שמע
נמצא כל גופו של האדם רמ"ח תיבות כנגד רמ"ח איבריו
של האדם ועשרת הדברות שהם לב ליבה של התורה
רמוזים אחד לאחד בתוך הקריאת שמע כאשר מתחברים
ה"עשר אמירן דאורײתא" עם הספירות שבקריאת שמע
נעשה תקון הגוף הנפש הרוח והנשמה.
בזוהר הקדוש כתוב כי עשרה מאמרות )כללא דכול אינון
אמירן דאתברי בהון עלמא(  -כולם קשורים לקריאת
שמע ועשר אמירן דאוריתא)עשרת הדברות( הכא
אתכלילו ,וכן בזוהר הקדוש פרשת 'אחרי מות' כתוב שכל
הקורא קריאת שמע כראױ כל תיבה ותיבה משפיע בכל
אבר וכן אמר רבי נהוראי "כל תיבה ותיבה בקריאת שמע
משפיעה על איבר אחר באדם.
וכל מילה ומילה בקריאת שמע שולחת אְַס ְוָתא להאי אבר
וכאשר מכװנים בו "עשר אמירן דאוריתא" מתרפא כל
קומת השכינה שבאדם וכל שבעת מדורי גיהנום נמתק
מהם הדין )בור ,שחת ,דומה ,טיט היװן ,שאול ,צלמװת,
ארץ תחתית( וכל הממונים דומה ,משחית אף וחימה כל
)עמק המלך(
כוחם מושבת

 ואבדתם כנגד לא תרצח:המילים

.א ִת ְרַצח

    
 
     
     



 
       
   
    


 שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד כנגד אנכי ה' אלוקיך:המילים

 ֲאֶשׁר הֹוֵצאִתי, אָֹנִכי ה' ֱא ֶהי
.ֵמֶאֶרץ ִמְצַר ִים ִמֵבּית ֲעָב ִדים



 ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כנגד לא יהיה לך:המילים

א ִיְהֶיה ְל ֱא ִהים ֲאֵח ִרים ַעל
  

 א ַתֲעֶשׂ ה ְל ֶפֶס ל ְוָכ ל.  ָפָּנ י
 א ִתְשַׁתֲּח ֶוה ָלֶהם.ְתּמוָּנה ֲאֶשׁר ַבָּשַּׁמ ִים ִמַמַּעל ַוֲאֶשׁר ָבּאֶָרץ ִמָתַּחת ַוֲאֶשׁר ַבַּמּ ִים ִמַתַּחת ָלאֶָרץ
, ֹפֵּקד ֲעֹון אָֹבת ַעל ָבִּנים ַעל ִשֵׁלִּשׁים ְוַעל ִרֵבִּעים ְלשְׂנאָי, ִכּי אָֹנִכי ה' ֱא ֶהי ֵאל ַקָנּא- ְו א ָתָעְבֵדם
.שְׁמֵרי ִמְצֹוָתי
ֹ אֲהַבי וְּל
ֹ ְוֹעֶשׂה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְל
 ואהבת כנגד לא תשא:המילים

 על הארץ כנגד כבד את אביך ואת אמך... למען ירבו ימיכם:המילים

 ְלַמַען-  ַכֵּבּד ֶאת אִָבי ְוֶאת ִאֶמּ
     
' ֲאֶשׁר ה,ַיֲא ִרכוּן ָיֶמי ַעל ָהֲאָדָמה
.  ֱא ֶהי ֹנֵתן ָל
 
   


 


       
    
 
  

   

 ואחרי עיניכם כנגד לא תנאף:המילים

.א ִתְנאָף


   
   

 


 למען תזכרו כנגד זכור את יום השבת:המילים

.ָזכ ֹור ֶאת י ֹום ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁ ֹו
      
 ֵשׁ ֶשׁ ת ָי ִמ י ם ַתּ ֲע ֹב ד ְו ָע ִשׂ י ָת ָכּ ל
 ְוי ֹום ַה ְשּׁ ִבי ִעי ַשׁ ָבּת, ְמ ַלא ְכ ֶתּ
   
 א ַת ֲע ֶשׂ ה ָכ ל.  ַל ה ' ֱא ֶה י 
ְמ ָל א ָכ ה ַא ָתּ ה וּ ִב ְנ וּ ִב ֶתּ
 



 ַע ְב ְדּ ַו ֲא ָמ ְת וּ ְב ֶה ְמ ֶתּ ְו ֵג ְר
 ִכּי ֵשׁ ֶשׁת ָי ִמים- ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶרי

ָע ָשׂ ה ה ' ֶא ת ַה ָשּׁ ַמ ִי ם ְו ֶא ת
. ַעל ֵכּן ֵבּ ַר ה' ֶאת י ֹום ַה ַשּׁ ָבּת ַו ְי ַק ְדּ ֵשׁהוּ,ָהאָ ֶרץ ֶאת ַה ָיּם ְו ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּם ַו ָיּ ַנח ַבּיּ ֹום ַה ְשּׁ ִבי ִעי
 אני ה' אלוקיכם כנגד לא תענה ברעך עד שקר:המילים

.א ַתֲעֶנה ְבֵרֲע ֵעד ָשֶׁקר

 
   
  


 א ִתָשּׂ א ֶא ת ֵשׁ ם ה ' ֱא ֶה י 
   

 ֵאת,ה ָוה
ֹ  ִכּי א ְיַנֶקּה ְי- ַלָשּׁ ְוא
  
: ֲאֶשׁר ִיָשּׂא ֶאת ְשׁמֹו ַלָשּׁ ְוא

     
  

 וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך כנגד לא תחמוד:המילים

מד
ֹ  א ַתְח. מד ֵבּית ֵרֶע
ֹ  א ַתְח
   

   
 ְוַעְבדֹּו ַוֲאָמתֹו ְושֹׁורֹו, ֵאֶשׁת ֵרֶע
. מרֹו ְוֹכל ֲאֶשׁר ְלֵרֶע
ֹ  ַוֲח
 

 
      
   
 

   

    
  
   
   
  

 ואספת כנגד לא תגנוב:המילים


  
  
    
  
 
  
   
        

         
 

 
.א ִתְגֹנב

