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  22רוחב  קיפולים
 בתחילת הכתיבה יאמר:

 "הריני כותב לשם קדושת מזוזה, וכל האזכרות שבה לשם קדושת ה'".

 '!!!בכל פעם שכותב את שם ה' חייב לקדש שם ה :זכור
 .יש לכתבה מתוך הכתב ולהוציא כל תיבה מפיו קודם שיכתבנה

 מבחוץ כנגד תיבת והיה שבפניםשדי 

 לזכור לבדוק את הדיו שבקולמוס ולהתכונן לקראת כתיבת אזכרות כחול

 תיבות עם חסר יתר דומה ירוקהדגשת אזכרות שחייב לקדש בפה   אדום
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 תא הבתאו דחא הוהי ינולהא הוהי לארשי עמש
 יוהו ךדמא בכלו ךשפנ בכלו ךלבב בכל ךילהא הוהי

 תםושננ ךלבב לע םיוה מצוך יכאנ ראש להאה םיהדבר

 ךבדר ךבלכתו ךתיבב ךבתשב בם דברתו ךנילב

 תפטטל יוהו ךדי לע תואל רתםשקו ךמוקבו ךכבשבו

 ךירעשבו ךתיב תזזומ לע םתבתכו ךיניע יןב

 יכנא רשא יתומצ לא ועמשת עמש םא היהו                

 ובדעלו כםילהא הוהי תא הבהאל םיוה תכםא הומצ

 ותעב כםצרא רמט יתתונ כםשפנ בכלו לבבכם בכל

 יתתונ ךהרצוי ךשריתו ךגנד תפאסו שוקלמו רהיו

 כםל ורמשה תעבשו תלכאו ךתמהבל ךדשב בשע

 םיראח םילהא םדתבעו םרתסו לבבכם תהפי ןפ

 תא רצעו בכם הוהי ףא רהחו להם תםויחתשהו

 להובי תא ןתת אל המדאהו רמט היהי אלו םימשה

 םכל ןתנ הוהי ראש הבטה ץראה למע רההמ םתבדוא

 םרתוקש םכנפש לוע םכבבל לע הלא ירדב תא םתושמ

 םדתמלו כםיניע יןב תטפוטל יוהו כםדי לע תואל םתא

 בלכתךו תךיבב בתךשב בם לדבר כםניב את אתם

 ךתיב תזוזומ לע םתבתכו ךמוקבו ךכבשבו ךדרב

 המדאה לע כםניב ימוי כםימי ורבי ןעמל ךירעשבו

 םימשה ימיכ להם לתת כםיבתאל הוהי עבשנ רשא

 ץראה על
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