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 ד"בס
 ,ב"ם הספרדי יד רפאל ב"מכון הסת

 ם יריעות שלמה"שקפים קיפולים ותיקוני סופרים לכל הסת
 מ נוסח ספרדי"ס 83מזוזה 

  83רוחב שורה 

 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

 על גב קלף המזוזה מבחוץ כנגד תיבת והיה שבפניםלכתיבה  שדי

 לזכור לבדוק את הדיו שבקולמוס ולהתכונן לקראת כתיבת אזכרות אות בכחול

 הדגשת אזכרות שחייב לקדש בפה אותיות אדומות

 

 תא הבתאו דאח הוהי ינולהא הוהי לארשי עמש

 יוהו ךדמא לכבו נפשך לכבו ךלבב לכב יךהלא הוהי

 תםושננ ךלבב לע םיוה מצוך יכאנ ראש להאה םיהדבר

 ךבדר ךבלכתו ךתיבב ךבתשב בם דברתו ךנילב

 תטטפל יוהו ךדי לע תאול רתםוקש קומךבו ךבכשבו

 יךרעשוב ךתבי תזזומ לע םתבתוכ יךניע בין

 יכנא ראש יתומצ לא ועשמת עשמ םא היהו            

 ובדעלו כםילהא הוהי תא הבהאל םיוה תכםא המצו

 ותעב כםצרא רמט יתתונ כםנפש בכלו לבבכם בכל

 יתתונ ךהרצוי ךשריתו ךגנד תפאסו שוקלמו רהיו

 כםל ורמשה תעבשו לתכאו ךתמהבל ךדשב בשע

 םיראח םילהא םדתעבו םרתסו לבבכם תהפי ןפ

 תא רצעו בכם הוהי ףא רהחו להם תםיוחתשהו

 להובי תא ןתת אל המדאהו רמט היהי אלו םימשה

 לכם ןתנ הוהי ראש בהטה ץראה למע הרהמ בדתםוא

 וקשרתם נפשכם ועל לבבכם על אלה דברי את ושמתם

 דתםמלו כםעיני יןב תטוטפל יוהו דכםי לע תאול תםא

 ךתכבלו ךתיבב ךבתשב בם לדבר םכניב תא תםא

 ךתיב תזוזומ לע כתבתםו ךמוקבו ךכבשבו ךבדר

 המדאה לע כםניב ימוי כםימי ורבי ןמעל ךירעשבו

 םשמיה ימיכ םהל תתל םכיתבאל הוהי עבנש ראש

 על הארץ

 


