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Foreword to 

Mishnas Sofrim

When the history of our generation is written a special chapter will 
certainly be devoted to that unique breed of Bnei Torah who not only 
overcame the handicap of a late start but even went on to share their learning 
with others. The siyato dishmayo which enabled them to accomplish so 
much Torah growth in so short a time also endowed them with the courage 
and ability to become teachers of their people.

This English translation of the Chofetz Chaim’s ‘!Mishnas Sofrim" 
therefore takes on the significance of a historical milestone. Its translator. 
Yonah Vogel, began his Torah studues at Ohr Somayach in Jerusalem after 
his university years and continued them after his marriage as a member of 
the kollel in the Ohr Somayach community in Zichron Yaakov. His Halocho 
shiur to newcomers at the Yeshiva marked his first attempt to share his 
Torah with others and the present work is an ambitious effort to bring the 
Mishna Beruroh’s laws on the writing of Tefillin to the broad public in need 
of an English translation to aid them in understanding these vital and 
complicated rules.

Although the Chofetz Chaim incorporated his Mishnas Sofrim into the 
Laws of Tefillin its contents are equally crucial for anyone who wishes to 
ascertain the kashrus of a Sefer Torah or a Mezuza. This translation is thus 
of value both to the layman concerned with the validity of the sacred writings 
with which he serves his Creator and to the budding Sofer anxious to learn 
the rules of the sacred art of Sofrus.

Why have Yonah and so many of his colleagues of the returning 
generation become involved with Sofrus both as an area of specialized study 
and as a profession.? Analysts of the general phenomenon they represent 
offer a number of explantions: the mystical attraction of the sacred letters 
and words which offer a rare combination of spiritual, intellectual and 
esthetic satisfaction; the opportunity to earn a livelihood while doing 
something of spiritual significance; the flexibility of the Sofer’s work 
schedule which allows him to go on spending a substantial part of his time 
involved in Torah studies.

All of these explanations are true on a conscious level but I would suggest 
one more on a subconscious level. The young Jew who has succeeded in 
overcoming so many obstacles to his becoming a Ben Torah is more anxious 
than any other student of Torah to reach out to others. The vital ingredient 
in the success of Ohr Somayach and the score of institutions and programs it 
has inspired is this ambition of former students to pass on to others what
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they were privileged to receive from their dedicated teachers. Writing 
Tefillin, Sifrei Torah and Mezuzos may represent the most tangible and most 
accessible form of translating skill and dedication into an impact on the lives 
of other Jews.

It is therefore a particular pleasure for me to invite the public to read and 
study this work of one of our beloved veteran students. The accuracy of the 
translation has been carefully checked and approved by Rav Osher Reich, 
Rosh Kollel of Ohr Somayach in Zichron Yaakov. The language and style are 
geared to the modern reader while remaining absolutely faithful to the 
Hebrew text.

In his opening remarks in the Mishnas Sofrim the Chofez Chaim notes 
that if G-d fearing people spend great sums of money in securing the most 
beautiful Battim for Tefillin they should take even more care in strictly 
observing the laws regarding the inside of the Tefillin, i.e., the Parshios. Only 
if a Sofer works carefully with the understanding that his work is Meleches 
Shomayim — holy work — can this be assured.

Yona Vogel is to be congratulated for this Meleches Shomayim — a 
carefully and skillfully created holy work which will hopefully help 
thousands of Jews to gain a better understanding of these important laws 
which affect our daily life. 1 pray that the siyato dishmayo which has enabled 
Yona and his wife to develop a beautiful Torah family and has endowed him 
with the ability to complete this work will continue to inspire him to produce 
other works which will enrich this and future generations.

Rabbi Mendel Weinbach 
Dean

Ohr Somayach Institutions



Preface

The Mishnas Sofrim is a halachic guide explaining how to write the letters 
of the Ashuris script which is used to write Sifrei Torah, Tefillin and 
Mezuzos. It is part of the monumental work of the Mishna Berura which 
serves as the major authoritative code of Jewish law today in daily religious 
affairs. Its author, the Chofetz Chaim, is known as one of the greatest Torah 
sages of the late 1800’s and early 1900’s in Europe.

The project of translating the Mishnas Sofrim into English was 
undertaken in response to the difficulty encountered by so many students in 
understanding the original text. This difficulty stems from the fact that 
Hebrew is not their mother-tongue, and is compounded by the complicated 
nature of the material. The Chofetz Chaim himself writes, in his 
Introduction to the Mishna Berura, that to truly understand the laws of 
Tefillin one must devote more time to their study than to most other sections 
of Orach Chaim.

The translation includes the complete text of the Mishnas Sofrim as well 
as a condensed form of the Bi’ur Halacha and Shar Hatzion. Numerous 
illustrations have been added for the sake of clarity. Also, the text has been 
structured to allow for easier comprehension and cross-reference study.

I would like to take this opportunity to sincerely thank the Roshei Yeshiva 
of Ohr Somayach under whose guidance and support I have grown in Torah. 
May Hashem grant them continued strength and success in revealing the 
light and warmth of Torah to a new generation of ה׳ עבדי

Also, I would like to express my appreciation to my Rosh Kollel, Rav Osher 
Reich, and to Rav Yehuda Rottenberg, Rav Moshe Arye Weinstein and Rav 
N’sanel Yosef for their invaluable aid in the preparation of this work. May 
Hashem grant them and their families with an abundance of blessings.

I am especially appreciative to my mother,■ שתהי׳ , for her immeasurable 
support in helping to bring this book about.

Finally, I would like to express my heart-felt gratitude to my wife, 
Tsippora, שתחי׳ , for her limitless devotion to keep a home based on the 
ideals of Torah.

This translation is not to be viewed as authoratative halacha. Its purpose is 
to provide the student of sofrus with an aid to the study of the original 
Hebrew text.
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A Brief Summary of 
the Laws of 
Shelo JCsidran^

Tefillin and Mezuzos must be written in the same order as they 
appear in the Torah^ The writing of a later paragraph, word or even a 
letter before an earlier one is considered Shelo K’sidran and renders the 
Tefillin or Mezuza Possul — invalid.

The rule of Shelo K’sidran does not apply in the formation of any 
single letter. For example, to form the letter Tzadi — which consists of 
a Yud and a Nun ^  2 “ ?־*   either draw the Yud first and
then the Nun or vice versa. Similarly, if one writes a portion of a letter 
(which does not establish the letter as halachically recognizable) and 
then writes the preceding letter, it is permissible to return and 
complete the first-started letter. (For example, if one needs to write the 
word י א ב  and he first writes the A/e/without its upper Yud — the 
essential top right-hand section ^  — and before completing it, he 
writes the Bais באי it is permissible to complete the A/e/afterward 
by adding its upper Yud

However, if one writes z Yud without its lower left Uketz or an 
Alef, Ayin or Shin and the like without connecting their Yud to the rest 
of the letter (and the letter is fully (halachically) recognizable although 
not yet finished) ג א י  V t  to afterwards write a preceding letter 
would be considered Shelo K’sidran*. Certainly, if the letter is only 
lacking Tagim or other parts which are not essential to its Kashrus, it 
would be prohibited to afterwards write a preceding letter. (For 
example, if one needs to write the word *|* j j [  and before writing the 
Bais, he writes the Nun without its three Tagim J ,  it would be 
prohibited to return to write the Bats T ■31 for the Nun was Kosher even 
without Tagim.)

/N ote: There are Sofrim who err in the rule of Shelo K’sidran in 
matters of Torah law as a result of lack of knowledge. They think Shelo 
K’sidran applies only when one makes a correction after having 
completed a set of Parshios, and as a result, they correct, while first 
writing the Parsha, previously-written letters. However, the din is.
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that immediately upon writing a letter, a preceding letter may not be 
corrected unless it already is fully (halachically) recognizable. To 
prevent the possibility of error the Safer should be careful not to 
correct any letter after he has written further in Tefillin and Mezuzos, 
unless the Poskim explicitly allow it.

The above halachos apply if the correction is made through writing 
and certainly if it is made through erasure, where in addition, the 
possibility of Chok Tochos exists (see section on Chok Tochos) even if 
no letter has been written after the letter in question. Therefore, one 
must know all the details of the rule of Chok Tochos.

The Chayei Adam writes that as a preventative measure against 
Chok Tochos, he would come to an agreement with his Safer that no 
metal (cutting or scraping blades) would come in contact with the 
parchment. Although the advice of the Chayei Adam is very sound, it 
only acts as a safeguard against Chok Tochos. A mistake in Shelo 
K’sidran, however, can only be prevented if the Safer works slowly, 
with the understanding that his work is Meleches Shamayim — holy 
work — and does not raise his hand from any letter until it is completed 
according to the halacha.

I have seen G-d-fearing people who spend great sums or money on 
the making and perfecting of their Tefillin, purchasing them from 
expert Sofrim who make beautiful Battim. which conform to the 
strictest laws and ‘happy is their lot’. Even more care, though, must be 
taken to strictly observe the laws regarding the inside of the Tefillin, 
namely the Parshios.

The Safer should write all of the letters correctly, according to all 
their individual halachic specifications. To accomplish this, he must be 
an expert in the laws of writing the letters and must write with great 
deliberation, for even if one letter is not written according to the 
halacha, the entire Tefillin is rendered PossuP./

If a letter lacks Tagim or a Yud is written without its left Uketz 
one may make the necessary corrections even after having written 
further, because the letter is already fully recognizable (although not 
yet finished). Even though a Yud without its left Uketz is Possul, 
according to the opinion of Rabenu Tam,and there are Poskim who 
maintain that the absence of Tagim* renders a letter Possul, it is 
permissible to correct the letter even in Tefillin and Mezuzos ̂

Similarly, it is permissible to erase erroneous points of contact 
between two letters even after having written further as long as the 
appearance of the letters involved has not been altered by the
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connection.
Also, if there is a slight break between the Yudim of the Alef, Shin or 

Ayin and the body of the letter between the roof of
the Bais, Doled or Tav and its legJJ*■ -JT^and a child who is 
neither a Chochom nor a Tipeish reads the letter correctly (thus 
showing that the break in the letter did not cause a change in its 
halachic appearance) it would be permissible to correct the letter by 
joining its disconnected parts even after having written further.

However, this is only true if the break is not immediately 
recognizable, for if it is, correction after having written further would 
be Shelo K’sidran and thereby prohibited, even if a child reads the letter 
correctly, since it is obvious to us — because of the wide break — that 
the letter does not have its correct appearance (Pri Megaddim). The 
Goon Rabbi Akiva Eiger argues on this point and permits the break to 
be repaired*’.

The previous law is only applicable if the break in the letter does not 
make it look like a different letter or two different letters. However, if, 
for example, the left leg of a Ches is slightly separated from its roof 
and, as result, the letter appears as a Heh 7*־T  if there is a split 
between the two main sections of a Tzadi, causing it to appear as a Nun 
and a Yud ^ , even if the break is not immediately recognizable and a 
child reads the letter correctly, according to the Pri Megaddim, the 
letter is Possul and correction afterwards would be Shelo K'sidran. In a 
shas had’chak — time of dire need — one would be allowed to make a 
correction afterwards

A general principle in the rule of Shelo K'sidran is that it only applies 
if one writes a letter and not if one erases or extends a letter. For 
example, if one mistakenly adds a Vav to the word Vavosecho between

theBa/5 and the is permissible to erase the
Vav and extend the Bais^^ to fill in the gap. Granted, that by stretching 
the Bais one is actually writing, however since the Bais was always 
Kosher this writing has no halachic effect (eliminating the possibility 
of Shelo K’sidran)^^.

However, if originally a Bais had the appearance.of a Nun K'fufa, 
stretching it to give it the appearance of a Bais 3  ?:3 ■ 3  after having 
written further would be considered Shelo K’sidran whether it was 
first drawn as a Nun or whether only later it was altered to appear as a 
N un” .
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Sometimes, even the writing of one dot may be considered Shelo 
K sidran. For example, if one writes, by mistake, a Reish instead of a 
Dated, squaring off the Reish to make it appear as a 
Dated after having written further, would be Sheto K’sidran.

In summary, any letter which does not, at present, conform to its 
particular halachic requirements may not be corrected after having 
written further in Tefillin and Mezuzos. If one does return and add even 
a dot to fulfil these requirements, he violates the rule of Sheto K’sidran 
and the Parsha is Possut.
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Laws on the Subject 
of Chok Tochos

Chok Tochos is defined as carving the form of a letter from a block of 
ink or validating a Possul letter through erasure. In Tefillin and 
Mezuzos\ if one forms a letter by means of Chok Tochos, the entire 
Parsha is invalidated. Even if just the lower left Uketz of a Yud 
is finished through erasure, it is Possul since without this Uketz 
the letter is not Kosher.

Chok Tochos is the opposite of Shelo K’sidran, for under the latter 
rule one is allowed to erase or extend a section of a letter, while in Chok 
TochosM the form of the letter is completed solely through erasure, 
then even if it is subsequently extended, it is Possul.

As an example of Chok Tochos, if a drop of ink falls into the hollow 
of a Bais, ruining its appearance"*JSL, it would be prohibited to erase the

drop ink

drop of ink. /Even if a child reads the letter as a Bais, it would be of no 
consequence, as long as we see clearly that it has lost its correct 
appearance^ /E ven if one subsequently extends the roof and the leg of 
the ^n attempt to complete the letter through
writing, the letter would remain Possul, for even without this 
extension the letter had already regained its correct appearance 
through erasure. /i

Similarly, if one writes, by mistake, a Ches T T in place of two 
Zayinim, it would be prohibited to erase the slanted roof of the Ches to

create two Zayinim T^T'*T Tforthey would have been formed through 
erasure alone. Rather, one must erase part of each Zayin (as well as the 
slanted roof) until each one loses its correct formal■ ■ ■and then

recomplete them. This is permitted as long as one has not written 
further in Tefillin and Mezuzos.
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A Brief Summary of 
the Laws of Mukaf 
GVfF

At the outset of writing Tefillin and Mezuzos^ there must be whole, 
blank parchment — Mukaf G'vil — bordering each letter on all sides, 
(i.e., the parchment — klaf — on which the Safer plans to write should 
be: (a) whole, without splits, tears or holes’ and (b) clear of all writing 
and stray marks). Even the left Uketz of the Yud requires Mukaf G’vil.

While actually writing a letter the Safer must be careful not to make 
a connection with another letter, whether it be with the body of the 
letter, f P  , or with its Tagim fi|!Deven if this connection does not 
change the' appearance of either l« ter. If, while in the process of 
writing a letter, the Safer extends it after it is already considered

Kosher, he must still avoid contact with another letter זע דנו
The Safer must be careful not to extend a letter next to the edge of 

(;he klaf. (Special care must be taken when writing the first line in 
Tefillin and Mezuzos, where only a minimal amount of space is allotted 
for the height of each letter.) The need for Mukaf G’vil in all these cases 
is a Torah requirement*.

Mukaf G'vil is required even within the letter‘. (For example, 
adjacent to the interior walls of the letter Bais, there must be whole 
blank klaf ■Q  at the time of writing) and we should follow the strict 
opinion which maintains that,even if there is a lack of Mukaf G’vil on 
one side within the letter it is Passul^.

All the previously-mentioned laws apply only at the outset of 
writing. However, if after writing a letter, a hole develops in the klaf 
next to it, it is Kosher even if the hole is located on the outside of the 
letter.

Nevertheless, if one can erase to create Mukaf G’vil he must do so. 
For example, in a case where a hole deve|.ops on the wide stroke of a 
letter (eg, next to the roof of a ) one must erase part of the
thjckness of the roof adjacent to the hole to re-establish Mukaf G’vil
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(However, if a hole develops next to a narrow stroke in a letter, for 
example, the vertical line in the letter Bais . י the letter is
Kosher as no correction is possible. This is because in order to re
establish Mukaf G’vil, part of this stroke would have to be erased 
which would, in turn, ruin the appearance of the letter To
add ink afterward in Tefillin and Mezuzos would be prohibited by the 
rule of Shelo K'sidran.)

One may erase’ to establish Mukaf G’vil even after having written 
further in Tefillin and Mezuzos, and even if the letter was originally 
written without Mukaf G’vil eg., next to a hole or joined to another 
letter‘“.

(Nevertheless, in a case where two letters are joined together, 
erasure is only permitted if both letters retain their correct appearance. 
Otherwise, erasing the connection would be considered Chok Tochos. 
See the section on Chok Tochos.)
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The Letter 
Alef
1. The upper right-hand head 
should be:
a) written similar to the shape of 
a Yud 1 and have a small Uketz 
placed on it 2;
b) slanted slightly Upward 3.
2. The leg of the Yud 4 should be 
connected to the center of the 
diagonal line of the Alef 5.

3. The lower end of the diagonal should bend slightly
upward 6 , L’chatchila.
4.  The lower head of the Alef 7 should;
a) be written similar to the shape of a Yud and have an 
Uketz protruding downward from the right side 8 
L'chatchila*{*) (as in an actual Y u d )^ ^  .
b) be suspended from the diagonal line of the Alef by means 
of its Tag 9
c) be situated 1V 2 kulmusim below the top of the diagonal

ו ; 10 י1}ן
* (According to the Ari Zal the lower head of the A/e/should 
be written as a small reverse Doled .)
5. The Uketz on the upper Yud should be drawn directly 
across from the Uketz on the lower Yud
6. The preceding laws were taken from the Bats Yosef.
It appears that he does not consider it necessary to draw an 
Uketz on the left-hand corner of the upper Yud ^  .
However, according to the Pri Megaddim^, L'chatchila,
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the Upper Yud should be drawn with a left Uketz, similar 
to an actual Yud.
1 . If the upper or lower Yud touches the diagonal line more 
than required at its point of contact, so that the head of the 
Yud is no longer recognizable, i.e., it is now a straight line 
TJC י the letter is Possul. The same din applies for the 
Yudim (the heads which are drawn in the shape of Yud) of 
the Shin, Ayin, Peh and Tzadi and the left heads of the Ayin 
and Tzadi wnich are drawn as Zayinim (in the shape of a 
ZayinY i.e., if they touch the body of the letter more than 
required at their point of contact jlj♦.
the letter is Possul.
a) If one has not yet written further in Tefillin and Mezuzos 
he may create the appearance of a Yud by adding ink to the 
existing straight line
b) See the Shulchan Aruch in Siman 32 at the end of Sei ff  
18 for the halachos of repairing letters through erasure.
8 . If the upper or lower Yud is separated from the diagonal 
line ־•^ן the Alef is Possul. See Siman 32, Se‘iff 25.
Bi'ur Halacha
* L’lhatchila — The reader should know that in various places in the Mishnas Sofrim 
and in the Shar Hatzion I did not explain whether the law is L'chauhila or B'di'eved for 
one of three reasons. The first is that the particular law in question is obvious as to 
whether it is L’chauhila or B'di'eved. The second is that there are cases where the law 
is dependent upon the circumstances, sometimes being L’chauhila and sometimes 
B'di'eved. For instance, where it is written that one should write a letter so and so in 
order that the next letter can be placed in close proximity to it, it is obvious that if this 
instruction is not followed and as a result of the break between the two letters the word 
appears as two separate words it would be Possul. Yet. if this letter is situated at the end 
of a word it would ^e Kosher Bi'di'eved. (For example, if one writes the word

L A a ■ O ft A A D AA ̂  L ^ A J  M

and overextends the 
leg of the Ayin'causing the Reish to be drawn at a distance from the Ayin to an extent 
that the word is divided into two sections, it is Possul. On the other hand, if the Ayin is 

situated at the end of a word, as in , even
though the leg of the Ayin is longer than required it does not alter the appearance of the 
word and is Kosher Bi'di'eved.) There are many cases similar to this and I did not want 
to unduly lengthen the text so I did not elaborate. Thirdly, sometimes I too was in
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doubt and I left the issue as is, without further explanation. Therefore, one should not 
be overly lenient in these cases (the third category) nor overly strict, thereby causing 
others financial loss, unless he has clear proof for his decision.

Shar Hatzion
(*) L’chatchila — This is because we only need to draw this part of t(1e Alef similar to 
the shape of a YuJ.
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The Letter 
Bais

•/יו ‘י. \
\
1

1

1. One should be extremely 
careful to square both the upper 
and lower corners on the right- 
hand side of the Bais 1 so that it 
should not appear as a Chaf. In a 
case of doubt ! 3 ^ ,  the letter 
should be shown to a child who is 
neither a Chuchum — very

intelligent — nor a Tipeish — unintelligent. (See Glossary) 
(If the child reads the letter as a Chaf it is Possul).
2. The din in a case where a Bais is drawn square at the 
bottom and round at the top 3 ^  is still undetermined and 
therefore one should not be lenient*.
3. Vchatchila, the roof of the Bais should have a small Tag 
on its left-hand corner 2 (pointing upward) and a small 
Uketz on its right-hand corner slanting toward the Alef 3. 
/The Talmud Yerushalmi in Meseches Chagiga asks the 
question, ‘Why does the Bais have two Uketzim, one at the 
front and one at the back.?” The Gemara answers, “It is 
because they ask the letter Bais, Who created you.? And it 
shows them with its front Uketz — which points upward- 
(that G-d above created it). Then they ask. What is His 
name.? And it shows them with its rear Uketz, which is 
directed toward the Alef' (which has the numerical value of 
one) meaning that One is His name, i.e.. He, G-d, is alone 
and above all else./
4. The Bais is composed of two letters, a Baled and a Vav
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with the Doled being drawn into the neck of the Vav to 
complete the Bais״ ך ♦ ך
Therefore, the Bais must be drawn with:
a) a square upper right-hand corner (similar to a Doled) 
and
b) a sizeable Eikev below(*) (in place of the head of a Vov) 4.
5 . The length as well as the width of the Bois should be 
three kulmusim 5.
6.  The hollow (center) of the Bois should be one kulmus 
wide 6.
7 . In a case where a Bois is drawn short 3 ב ב  and a

basis ? Nun

child reads it as a Nun K’fufo, it appears that one should 
follow the strict ruling (and declare the letter Possul)*. One 
would not be allowed to lengthen the letter to form a Bois 
after having written further in Tefillin and Mezuzos because 
of the rule of Shelo K'sidron^.

Bi'ur Halacha
’ Not be lenient — This is the opinion of the Pri Mcgitddini. Rabenu Yeruchom, on the 
other hand, maintains that it is only essential that the Bais be square on the lower 

right-hand corner ■ Therefore, if a child reads the letter as a Bais it is possible
that one would be allowed to correct it by adding ink (to square off the upper right- 
hand corner) in Tefillin and Mezuzos without a problem of Shelo K'sidran.
Shar Hatzion
(’) Eikev below — An Eikev is only required L'chatchila for the Chosom Safer in 

Siman 265, says that a Bais without an Eikev is not Possul since it is not

rounded like a Chaf It is apparent from this statement that a Bais with a
rounded lower rightThand corner ^ 3 ,  Possul. Rabenu Yeruchom also 
appears to be of the opinion that the Kashrus is dependent on the shape of the lower 
right hand corner.
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The Letter 
Gimel
1. L'chatchila, the body of the 
Gimel should be drawn as a 
Zayin{*) 1 (i.e., its head should 
pass over both sides of its leg ■C 
2). (Similarly, the left heads of all 
the letters of ShaCncz Gatz

should be drawn as Zayinim.)
2. The head of the Gimel should be (1 kulmus) wide 3.
3. The right leg should be: a) a thin line 4: b) extended 
slightly lower down than the left leg 5.
4. The left leg of the Gimel should be drawn:
a) close to the right leg 3 and not on a large slant
b) level 6 and slightly raised 7 toward the left and not 
bent* downward .
5. The connecting bar 8 should be wide enough
ensure a firm connection between the two legs, for the 
Gimel should appear similar to a Nun K’fufa i  i
6. The left leg should be drawn low so that another ktter 
can be drawn beside the head of the Gimel T3T T3 J  
(Today, the Sofrim are accustomed to slant the right leg 
toward the right to accomplish the same purpose *Q]){•)•
7. Three Tagim should be placed on the head of the Gimel 
9*.
8 . If the left leg is drawn straight into the right leg without 
a connecting bar J (it is Possul). One is only required
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to erase the left leg 5 before rewriting the Gimel^.

Bi'ur Halacha

* Not bent — The din B'di'eved in a case where the left leg is bent downward ^  
is still undetermined. Nevertheless, it is permitted to straighten it even in Tcfillin and 
Mezuzos. Also, if the right leg is drawn to the same level as the left leg (J.. *riay be 
corrected afterward in Tefillin and Mezuzos, similar to the case gf a ChafP'shuta with 
a square corner which the Pri M egadim  permit s to correct

after having written further in Tefillin and
Mezuzos.

ner wnicn

וכר
Shar Hatzion
(*) Zayin The Pri Megaddim maintains that if the left head of a T« is not written as 
a Zayin ־ ט  it is still Kosher. The same din applies here as well, i.e., if the head of 
the Gimel is written as a Vav יי  it is Kosher.
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The Letter 
Daled

im p f! 1. The roof of the Daled should 
be (3 kulmusim) long 1 and have a 
small Tag placed on its left-hand 
corner 2.
2. The leg of the Da/ed should be 
drawn:
a) short 3 (max. 2 kulmusim) to 
avoid resemblance to a Chaf 

P’shuta. If it is drawn longer than the roof
and a child does not call it a Daled, it is Possul.
b) slanting slightly toward the right ^  ^  ’
L’chatchila. ■״'״״״
3. The upper right-hand corner of the Daled should be
distinctly square to avoid resemblance to a Reish. In a case 
of doubt ■ך  ^  if a child does not read it as a Daled
it is Possul.
4. Vchatchila, the roof of the Daled should extend past its 
leg toward the right side 5 ^  . This extension is called an 
Eikev and is required because the Daled is meant to look like 
two Vavim perpendicularly connected ו ו - ^ ז ־ ד  
The Eikev is in the place of the head of the first Vav and the 
Uketz on the left-hand side of the roof is in place of the head 
of the second Vav.
5 . If the leg of a Daled is only the length of a Yud

(.See letter Tav, number 9) .״^it is Kosher יז״
6. If one writes, by mistake, a Heh in place of a Daled, it is 
prohibited.by the rule of Chok Tochos!to create the form of a

m
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Dated by erasing the \eh\eg alone This is so

even if afterward one extends the roof further to the left 
for one must first invalidate the Dated/ ז dd־

before rewriting it. See number 7 /.
7. There are two alternative ways to correctly rewrite the 
Dated (before having written further in Tefillin and 
Mezuzos). Either one can:
a) erase a section of the roof until only the shape of a Vav 
remains % T *T , (then erase the left leg ^/,T)and  
afterward recomplete the Dated through writing ' ך־
or,
b) erase both the right and left legs, making sure not to 
leave the right leg the length of a Yud ^  "  (see number 
5 above. If the length of a Yud does remain this erasure 
would constitute Chok Tochos) and then recomplete the 
Dated through writing ^
In both (a) and (b) the letter is invalidated, as required, 
before being rewritten as a Dated.
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The Letter 
Heh
1. L’chatchila, a small Tag 
should be placed on the left-hand 
corner of the roof 1.
2. The upper right-hand corner 
should be drawn square 2, 
L'chatchila, like a Baled and 
not round like a Reish

3 . One need not add an Eikev 3 to the roof of the Heh as is 
necessary (L’chatchila) in the letter Baled. (Today, the 
Sofrim are accustomed to draw the Heh with an Eikev. See 
the L’vush.)
4. The Nikuda 4 — left leg of the Heh written as an 
inverted Yud — should be drawn:
a) inside the letter on the lower left-hand corner .
b) far enough removed from the roof 5 so that an average-
sighted person could easily recognize the break between the 
Nifeuda.and the roof in a Sefer Torah which is placed on the 
bima I|^ .

correct incorrea

5 . The slightest connection between the Nikuda and the 
roof renders the Heh PossuH^ even though a child may 
read it as a Heh
6 . On the other hand, there should not, L’chatchila, be a 
space of more than one kulmus between the Nikuda and the
roof ^ " ^ ,n c o t r t o *

7. If the Nikuda is drawn below the middle of the roof, the 
Heh is Possul , There are three different methods of 
correcting the P’sul depending on the time and place of the
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error:
a) If one had not yet written further (in Tefillin and 
Mezuzos at the time he realized his mistake) the Nikuda 
may be erased and redrawn below the left end of the roof, as 
required.
b) If one had already written further and this method of 
correction would constitute Shelo K'sidran it is permissible 
to erase the roof until it is in alignment with the Nikuda

c) In a case where even this method of correction is not 
available, e.g., where the Heh is located in the middle of a 
word and erasure of the roof would divide the word into two 
sections 1זל*!ד the Neh is Kosher as is, without 
correction
8 . The Nikuda of the Heh should be written as follows:
a) Vchatchila, it should be narrow on top 6 and wide at the 
bottom 7 similar to an inverted Yud.
b) Also Vchatchila, it should slant downward a little 8 
toward the right and not toward the left, lest the Heh appear 
as a TaVnoKH 7 vH״ T־  •
c) The height of the Nikuda must be at least equal to that of
a Yud with its lower right Uketz . Shorter than this

is not acceptable even B'di'eved^^. The Sofrim must be 
made aware of this din for they often fail to draw the 
Nikuda the correct height,
9. If the Nikuda is drawn smaller than required and a child 
reads the letter as a Heh one may lengthen it even in Tefillin 
and Mezuzos without a problem of Shelo K'sidran.
/Note: This din is similar to the decision of the Pri 
Megaddim concerning a Chaf P’shuta which was 
mistakenly drawn square instead of round on its upper 
right-hand corner. Even though the letter is Possul as is, the 
Pri Megaddim permits one to round off the corner through 
the addition of ink, even after having written further in
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Tefillin and Mezuzos (for the basic form of the Chaf P’shuta 
is still intact. So too, in our case of a Heh with a small 
Nikuda, since the basic form of the Heh is intact, it may be 
corrected even in Tefillin and Mezuzos). /
10. The Pri Megaddim^^ remains in doubt as to whether 
the Nikuda must be drawn across from the bottom of the 
right leg ^  or whether it is sufficient to draw it across 
from the middle of the leg , taking into account that the
Nikuda must be at least the height of a Yud, as previously 
mentioned^^. Nevertheless, if a child reads the letter ^  as 
a Heh, it is Kosher^*.



Mishnas Sofrim35

The Letter 
Vav
1 . The head of the Vav should be 
short, i.e., not wider than one 
kulmus 1 so that the letter will not 
appear as a Reish . רו ר

vav ? retsh *י

*(According to the An Zal one 
should place a small Uketz on the 
left-hand corner of the head ך .)

2. The leg should be two kulmusim long 2 and:
a) not less, lest the letter appear as a Yud ;
b) not more, lest it appear as a Nun P'shuta{*) to a child

vav? I nun•ווו

3. The right-hand corner of the Vav should be rounded 3 
to clearly differentiate it from a Zayin I T T .  Even though 
a Zayin differs from a Vav in that its head passes over both 
sides of its leg, if the right-hand corner of the Vav is square, 
there is a chance that a child may read it as a Zayin and 
thereby invalidate it.
4. The left-hand side of the head should be drawn upright
' s slant מס ot״ 4 1 1 •
5 . The leg of the Vav should be:
a) drawn straight downward 5 and not be broken (or bent) 
in the middle ך ך  .
b) It isjcorrect to draw it wider on top ־T and have it
gradually thin out toward the bottom 5 *) leaving the
Vav standing on a sharp point below 6  ̂ .
6 . In a case where the leg of a Vav is shortened:
a) If only the length of a Yud remains, it is Possul:
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b) If it is slightly longer ייך. it must be shown to a child. 
(See Siman 32, Se’iff 16.)
7 . If the head of a Vav is widened so that it appears similar 
to a Reish T , it must be shown to a child.
8 . If one mistakenly writes a Da/ed in place of a Vav the 
whole roof must be erased ^  ‘ ■ j | before the Vav may be 
rewritten correctly J ל   . It is possible that one would have 
to erase the leg as well, similar to a case where one writes a 
Baled in place of a Reish^^.

Shar Hatzion
(’) Nuח P'shuta — The L'David Ernes maintains that if the leg of the Vav alone is 
similar to a Nun P'sliuta 1 !  ■  it is Possul.



Mishnas Sofrim

The Letter 
Zayin
1 . The leg of the Zayin should be 
two kulmusim long 1 and:
a) not more, lest the letter appear 
as a Nun P’shutal  TT to a child:

zayin ? n u n i

b) not less, lest it appear as a Tud
ן  T 20 י
*xayin ? yud *

- 2. The head of the Zayin:
a) must be drawn over both sides(*) of the leg 2 to avoid 
resemblance to a Vav, , ,
b) must be square 3
c) should have three Tagim placed on it 4.
3. The leg of the Zayin should be:
a) drawn straight and not be broken (or bent, similar to a 
Vav — see the diagrams in letter Vav).
b) Some begin the leg narrow at its connection to the head 
and gradually widen it as they draw downward until its 
center point, from where they reverse the process 5 and 
gradually narrow the line until it reaches a sharp point 
below 6 .(at end of two kulmusim).
4. If the leg of a Zayin is shortened, the same din applies as 
in the case of a shortened Vav^^. It appears that one would 
not be allowed to lengthen the leg of this Zayin after having 
written further in Tefillin and Mezuzos because of the rule 
of Shelo K’sidran^^.

Shar Hatzion
(‘) Both sides — I f  the leg is drawn well over to the side so that the letter appears as a 
small Dated it is Possul.
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The Letter 
Ches
1 . The two legs of the Ches 
should be written as Zayinim 1 
and be placed, at n1 0 st ,1 feulmus 
apart from each other 2. 
*(According to the Ari Zal, the 
right leg should be written as a 
Vav ץץ• .)
2. The head of the right Zayin 

should be curved on its upper right-hand corner 3, 
L’chatchila.
3. The two Zayinim should:
a) be connected by a high slanted roof 4
b) have a Makel —׳ a large Tag — placed on the lef^-hand 
corner of the left Zayin 6 (and not over its middle ).
4. In a case where one draws the roof too wide: " '
a) If the Ches is drawn with a slanted roof ז ס  it is 
Possul (if the degree of the slant is below the minimum 
requirement)^’, and one cannot correct it in Tefillin and 
Mezuzos after having written further because of the rule of 
Shelo K'sidran.
b) If the Ches is drawn according to the opinion of Rashi,
i.e., a straight line in place of a slanted roof ח  ,even if the 
roof is very wide , it is Kosher B'di'eved.
5. If one draws a Ches as:
— two Vavim
— a Dated and a Vav י י
— a Dated and a Zayin
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it is Kosher B'di'eved for in each case the appearance of the 
Ches remains intact. .
6 . Regarding correction in the case where a Ches is drawn 
as a Dated and a Vav or Zayin:
a) If the slanted roof is joined to the middle of the roof of
the Dated one should erase the extra length of the
Dated ' ז ׳ ז1ו ף ז
b) If the slanted roof is joined to the end of the roof of the 
Dated and erasure of part of the Dated would result in 
a split letter ץ ^ ץ  the letter is Kosher“  as is.
7. The previous din (i.e., 6b) is only applicable in Tefillin 
and Mezuzos, where it is prohibited to reconnect the two 
sections of the Ches after having written further. However, 
in a Sefer Torah, even though on Shabbos one need not take 
out a new one, during the week the Ches must be 
corrected^^
8 . If one draws a Ches with:
— a Makel, without a slanted roof M.
— a slanted roof, without a Makel
— neither a Makel nor a slanted roof ח “
it is Kosher B’di’eved. Nevertheless, one should add a Makel 
afterwards if possible^’.
9. If a break develops in either leg of the Ches and only the 
length of a Yud remains connected to the body of the Ches

the letter is Kosher’®. See letter Tav, number 9.
10. In a case where the slanted roof is not connected to the
body of the Ches: a
a) If the separation is not immediately recognizable T T it 
is permissible to connect the two sections even in Tefillin 
and Mezuzos without a problem of Shelo K'sidran^K
b) If the separation is immediately recognizable j  j  the 
Ches is considered to have lost its form (and correction 
afterward would be considered Shelo K'sidran).
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c) If only one side* of the slanted roof is detached from the 
body of the Ches, it is possible that correction would be 
permitted even if the separation is immediately recognizable 

. See the Bi ur Halacha.

Bi'ur Halacha
• One side — We explained in Siman 32, Se'iff 25 in the Bi’ur Halacha that if ihe top 
of the Cliatoteres — slanted^roof — of the Ches is split so that the separation is 
immediately recognizable J  L the letter is Possul. This is because the letter hasi)
been altered to look like two Zayinim and we do not say that the existence of the 
Chatoteres (even though it is split) proves that the letter is actually a Ches.
In our case, where the bottom of one side of the Chatoteres is split so that the 
separation is immediately recognizable , on the one hand we can say that the

Ches now appears as two Zayinim and is Possul, yet on the other hand, since the 
Chatoteres is not split above, we can say that the Ches maintains its basic appearance. 
The din needs further clarification.
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The Letter 
Tes
1. The right head of the Tes 
should be:
a) bent only slightly* inward 1

correct incorrect

b) curved on its right-hand 
corner similar to a Vav 2.
2. The left head should be drawn 
as a Zayin 3 with three Tagim 
placed on it 4.

* (According to the Matzas Shemorim, the An' Zal requires 
that the left head be drawn as a Vav .)
3. The lower right-hand corner should also be curved 5 for 
the Tes is composed of a Chaf and a Zayin J ז ל - ט  •
4. The above-mentioned laws do not render the letter
invalid B'di'eved, except that in a case where the right head 
is overly bent inward, further clarification is required before 
a decisive halachic decision can be rendered. See the Bi'ur 
Halacha. ^
5. If the right head is not at all bent inward *Ld the letter 
must be shown to a child.
a) If the child does not read it as a Tes, further clarification 
is needed to determine whether it would be permissible to 
correct the letter in Tefillin and Mezuzos after having 
written further.
b) Even if the child does read it as a Tes, it must be corrected 
afterward X ) . There is no problem of Shelo K'sidran for 
even before the correction the basic form of the Tes was
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intact.
/Note: With regard to the first case, where the child does 
not call it a Tes, the Shulchan Aruch states’  ̂ — regarding 
the letter Ches — that if the Chatoteres — slanted roof — is 
split above, and the split is not immediately recognizable 

, even though a child will most probably read the letter 
as two Zayinim, the Ches retains its appearance and may be 
corrected after having written further.
The Mishna Brurah explains this ruling saying that a child is 
not acquainted with a Ches of this type and even if it is 
drawn exactly according to the halacha the child will read it 
as two Zayinim. Therefore we cannot rely on the reading of 
a child in this case.
It is possible that the same rule would apply in our case, for a 
child is not accustomed to seeing a Tes without its right 
head bent slightly inward and therefore correction should 
be allowed after having written further. /
6 . One should be careful not to make (even) a (very slight) 
connection between the two heads of the Tes. The din in a 
case where the heads do touch Q  can be found in letter 
Shin, number 11.
7. The din in a case where one draws the left head of a Tes 
round instead of square, but does place Tagim on it ^  ,is 
still in need of clarification.
/Note: The indecision in the above case stems from the 
opinion”  that the Gemara’s statement that the letters of 
Shatnes GaCz require three Zayinim means not that three 
Tagim should be placed on the left head, but that the left 
head itself should have three recognizably square corners 
ט ט  and if the corners are rounded the letter is Possul 

even B'di’eved^*. The question is, whether the addition of 
three Tagim will help to validate the letter” . /
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Bfur Halacha
* Slightly — The Rishonim disagree at which point the Tes is invalidated. The Baruch

She'amar and the Eiger say when the right head touches the base of the letter U  
while the Bais Yosef, L'vush and others maintain that even if the right head does not 
actually reach the base .ט it is Possul. (L'chatchila. according to all opinions, 
the right head should be bent only slightly inward.)
(There is also a disagreement among the Rishonim regarding the law B'di'eved. The 
Rosh, Tur and Rabenu Yeruchom maintain that it is Kosher Be'di'eved, while the Se/er 
Hatrumah, Sefer Haye'erim and the Hagahos Maimonios are of the opinion that the 
letter is Possul.)
In a case where the right head is actually touching the base of the Tes we must follow 
the strict opinion and declare the letter Possul (for our case involves a question of 
Torah law).
In a case where the right head is bent inward yet does not touch the base of the letter 
(because it is very difficult to decide that the letter is Possul even B’di'eved. since the 
Baruch She'amar and the Eiger both say it is Kosher). Thalacha. it is Kosher B'di'eved. 
However, L'chatchila. the letter must be corrected where possible, i.e., in a Sefer 
Torah. ■
The method of correction is to erase a section of the Tes (including the right head) until 
it loses its appearance (see the note at the end of letter S)11n) and
then to rewrite it correctly add^*' prohibited to recreate the appearance of
a Tes through erasing only the extra length of the right head ט by the rule of 
Chok Tochos. «ras<

If this Tes ט is found in Tefillin and Mezuzos it is Kosher as is, for correction by 
the above method would be Shelo K'sidran. Also, if it is found during the reading of the 
Torah, one need not take out a new Sefer Torah, yet immediately afterward it must be 
corrected (for the rule of Shelo K'sidran does not apply to a Sefer Torah).
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The Letter 
Yud
1. The body of the Yud should be:
a) one kulmus wide 1 and not
longer, lest the letter appear as a 
Reish  ̂ ^

yud ? re ish  '  . 1 U
b) d r a wn  s t r a i g h t ,  bo^n  
horizontally and vertically 2 *י  
and not be slanted upward

2. The top right-hand corner should be rounded 3, 
V  chatch'ila.
3. The right leg of the Yud should be:
a) slanted toward the left 4;
b) short (max. 1 kulmus) to avoid resemblance to a Vav. In 
a case of doubt * י י ף  if a child reads it as a Vav it is

f  yud ? vavPossul
4. The left side of the Yud should have a small Tag*
projecting upward 5 and a small Uketz protruding
downward 6 >  , the Uketz being smaller than the Tag.
5. The Uketz should be smaller than the right leg to avoid 
resemblance to a Ches J  If the Uketz is drawn the same 
length as the right leg and the letter appears as a small Ches, 
it is Possul.
a) It is not permissible to erase the extra length of the Uketz 
^ ^  ^  leaving a Kosher Yud, because of the rule of Chok 
Tochos.
b) Rather, one must erase the entire Uketz* ^ ^  and then

erase

rewrite it correctly  ̂ .(see note below) !י
/Note: L’halacha — one should follow the stricter opinion
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which holds that the right leg must be erased as well, and 
only afterward may one add the Uketz (and rewrite the right 
leg)^^
c) The reading of a child does not help in this case י*.
6 . A Sefer Torah in which the Yudim are written as 
Lamedim ^  is Possul. The method of correction is as 
follows:
a) If the Yudim are found in words other than Sheim 
Hashem — name of G-d (which may not be erased) — they 
must be completely erased and rewritten correctly (to avoid 
a problem of Chok Tochos).
b) If they are found in Sheim Hashem, the whole 
parchment is voided (and must be placed in Geniza — burial 
place of unusable sacred books and holy articles).
c) (Both a) and b) refer to a case in which the Yudim only 
resemble Lamedim.) However, if they are clearly similar to 
Lamedim it is permissible to erase them even in ,Sheim 
Hashem so that only the body of the Yud remains V "  " 
and then add the legs of the Yud above and below י
7 . To avoid any alteration in the appearance of the Yud, 
one should draw the Tag and the Uketz thin and small, for if 
the former is extended too high, the Yud may appear as a 
small Lamed and if the latter is drawn longer than required, 
the Yud may appear as a Ches*^.
8 . Also, one should be careful not to omit the lower left 
Uketz completely. For most Poskim rule that a Yud without 
a lower left Uketz is Possul, similar to a Yud without a right 
leg. (Regarding a case where one wrote a Yud without a Tag, 
see the Bi’ur Halacha.) Nevertheless, there is a halachic 
difference between the Uketz and the right leg after having 
written further in Tefillin and Mezuzos: i.e., the Uketz may 
be added, while the right leg may not^^
In conclusion, one should be extremely careful to include
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the left Uketz and draw it as a small dot (or slightly larger) 
protruding from the body of the Yud*\

Biur Halacha
* Small Tag — B’t/iVi'ed (if the Vtid was written without an upper Tag ”  ),it is 
apparent from the !.'rush that it is still Kosher. However, the din needs further 
clarification for the Ranich She'aniar proves that according to Rabenu Tam (of whose 
opinion we hold, that the YuJ must be written with a lower left Uketz) the lower Uketz 
and the upper Tag have the same din. in that if either one is missing, the Yud is Possul. 
Also, the Rosh. the Hagahos Maimonios and the Sefer Hatrnmah arc all of the opinion 
that if the Yud is lacking an upper Tag it may be Possul.
Nevertheless, even if we say that Be'di'eved it is not Possul, L'chalchila, it certainly 
must be corrected. (The same rule applies, yet even more so, if the Yud is written 
without a lower left Uketz *י? .)

Shar Hatzion
’ Entire Uketz — It appears that this method of correction results in a prohibition of 
Chok Toclios for according to Rashi (who maintains that the Yud is Kosher without a 
lower left 1!kctz] erasure of the long left Uketz alone ^  ^  , would revalidate

erm ,
the Yud. Even though we follow Rabenu Tam's ruling that the lower left Uketz is a 
requirement this is only to be strict, (in our case, following this ruling would result in a 
leniency.) .Mso. since it is not conclusive ” k that the halacha is according to Rabenu 
Tam, we must take into account that it may be like Ras/ii and use the second method of 
correction mentioned In the Mishnas Sofrim.
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The Letter 
Chaf K’fufa
1. The upper and lower right- 
hand corners of the should 
be well rounded 1 so that it should 
not appear as a Bais Z ) 3 . 3  .

chaf ? bais2. The center hollow 2 of the 
Chaf should be at least one 
few Imus wide 3

3. The left side of the Chaf, both above and below, should 
be drawn straight vertically 3 ] ^  (and not slanted toward 
the right or the left ,Z? ZD )•
4. One should be careful to draw the Chaf to its full length 
(of three kulmusim, both vertically and horizontally, 
L’chatchila.ll^)  to prevent it from appearing as a Nun 
K’fufa to a child JZ Z 3■*̂
5 . If one draws a square corner above or below on the 
right-hand side, the Chaf is Possul. There are Poskim, 
however, who maintain that if the Chaf is square above and 
round below 3 ^  it is Kosher (while if it is square below and 
round above 3  they would agree that it is Possul). Since 
this is a question of Torah law one must follow the stricter 
opinion. (See number 7.)
6 . Before one has written further in Tefillin and Mezuzos, 
he may add ink to round off a squared Chaf. However, to 
round off the corner through erasure would be prohibited 
by the rule of Chok Tochos.
7 . It is possible that, in a case where a Chaf is round below 
and square above S ,  and a child calls it a Chaf*, one would
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be allowed to add ink to round off the upper corner even 
after having written further in Tefillin and Mezuzos without 
a problem of Shelo K'sidran*^

Biur Halacha
’ A Chaf — A Chaf P'shuCa with a square corner | can be corrected
afterward in Tefillin and Mezuzos, for its length proves that, in fact, it is a Chaf 
P shutji. However, a Chaf K’fufa with a square upper corner appears similar to a Bais 

Therefore, 1 wrote in the Mishnas Sofrim that it is only possible that it . ן■■

may be corrected afterward.

Nevertheless, in a Shas Had'chak — time of need — the letter is Kosher (i.e., enough to 
allow correction) for it is apparent from the Re'eim and the Darkei Moshe that the 
Kashrus of the bent letters is dependent on the formation of the lower right hand 
corner — and in our case, the lower right hand corner is rounded as required.
Also, both Rabenii Yeruchom and the Rosh seem to say that the Kashrus is determined 
by the lower right hand corner.
Therefore, in a Shas Had'chak, since the lower corner is rounded ■ 3   ̂ . if 3
child reads the letter as a Chaf, it would be permitted to add ink to round off the upper 
corner even in Tefillin and Mezuzos

•dd
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The Letter 
Chaf P’shuta

J

1. The leg of the Chaf P’shuta 
should be long 1 (approx. 4V2 
kulmusim).
2. The roof should be: 
a) short 2 (slightly less than three 
kulmusim or approx, half the 
length of the leg — see the Bi’ur

Halacha) to avoid similarity to a Reish ^
b) not so short that a child would render the letter Possul by 
reading it as a long Vav נוב or a Nun P’shuta.
c) One should not extend the roof of the Chaf P’shuta to fill 
up space at the end of a line^^ here again, it may appear as a 
Reish. In a case of doubt, the letter should be shown to a 
child.
3. The Safer must be very careful, at least L’chatchila, to 
draw the leg twice the length of the roof* j (so that it 
could theoretically be bent into a Chaf K’ fufay (or there are 
Poskim who invalidate the letter even Be’di’eved if the leg is 
less than this measurement The same din applies for the 
other long final letters as well . m  i.e., the leg should be 
twice the length of the roof (L chatchila).
4. If one finds a Chaf P’shuta which appears as a Reish in a 
Sefer Torah there are two alternative methods of correction:
a) If there is room, one should lengthen the leg (until the 
letter gains the appearance of a Chaf).
b) Otherwise, one must erase the whole letter and then 
rewrite it.
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However, there are Poskim who disagree with this ruling 
and require only the erasure of the whole leg or the whole 
roof before rewriting the letter.
In any case, establishing the form of the Chaf by erasing the 
roof from left to right is prohibited by the rule of Chok 
Tochos.
5. The right-hand corner of the Chaf P’shuta should be 
rounded 3 similar to a Reish (so that if it were to be bent 
itwouldformaCIza/KYufa ^  ■SI )and not square. If 
tbeJOhaf is drawn with a square corner, similar to a Dated

it is Possul. To correct it, one can either:
a) Erase the whole letter and then rewrite it; or
b) Add ink to round off the corner. This method is 
permitted even after having written further in Tefillin and 
Mezuzos, for even before correction, the letter had the basic 
appearance of a Chaf P’shuta*^.
(In any case, rounding off the corner through erasure 
is prohibited by the rule of Chok Tochos.) [
6 . If a Chaf P’shuta with a square corner is found while 
reading a Sefer Torah, one need not take out a new one, for 
there are Poskim who are of the opinion that it is Kosher as 
is^^
7. A general rule in all the doubled letters is that the bent 
letters . ע פ נ ד ב כ  are to be written only at the 
beginning or m the middle of a word, while the final letters

p T I D  are to be written only at the end of a word. 
If this rule is not followed, the Pars ha is Possul.

Bi'ur Halacha
* The roof — Even though there are Poskim who rnaintain that the leg must be twice 
the length of the roof, and otherwise the Chaf is Possul, even B'di'eved, the Derech 
Hachayim, the L’vush and the Birchas Hamayim agree that this measurement is only 
I'mitzva and that the letter is Possul only if the roof is longer than the leg. Therefore, 
certainly, the requirement to draw the leg twice the length of the roof is only I'mitzva.
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The Letter 
Lamed
1. The Lamed is composed of a 
Vav and a Ch a f  K ’f uf a

ו כ י ו ־ כ י ■ ^
2. The neck of the Lamed should 
be written in the shape of a Vav 
and have all the qualities of a Vav,
i.e., it should be:
a) long 1 (approx. 3 kulmusim);
b) curved on its right-hand 
corner 2;

c) square on its left-hand corner 3.
3. The base of the Lamed should be written in the shape of 
a Chaf K’fufa, i.e.,
a) it should be rounded on its right-hand side 4 (both on the 
upper and lower corners):
b) its bottom line should extend well inward 5.
4. There is a difference of opinion among the PosLim as to 
how far inward the bottom lip־־ should extend.
a) Some Poskim are of the opinion that it should extend as 
far inward as its parallel upper line ”
b) Others maintain that it should be bent only slightly
inward The Sofrim are accustomed to follow the
second opinion*. See the Bi’ur Halacha.
5. The Vav of the Lamed should: >
a) be drawn thinning out 6 toward its bottom point 7 ^  
(as explained in the letter Vav) until it reaches the Chaf 
K’fufa.
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b) Its connection with the ChafK’fufa should form a square 
corner 8 and not a rounded one .

c) be slanted upward slightly toward the left 9;.
d) have two Tagim placed on it; the one on the right 10 
being slightly larger than the one on the left 11.
6 . All the previous laws are Vchatchila, except that in a 
case where the neck of the Lamed is drawn the size of a Yud
^ , there are Poskim who would invalidate the Lamed 

even B’di'eved Therefore, the Sofer should be very careful 
to draw the neck of the Lamed the length of a Vav.
The following is a quotation from the Baruch She'amar: 
“...to exclude those ignorant Sofrim who shorten the neck 
of the Lamed and draw it the length of a Yud because they do 
not leave enough space between lines etc., for the 
Rokeyach specifically writes that one should draw on the 
base of a Lamed, the equivalent of a Vav and not a Yud.” ’’
7. I have seen ignorant Sofrim who err in the following two
cases:
a) After writing a Kuf ^  by mistake, in place of a Lamed 
*Ua they first add a neck onto the Kuf so that it (its upper
^ T- ף 

half) appears as a Lamed ^  ^ a n d  afterward, when the 
ink dries, they erase the bottom leg (leaving the shape of a 
Kosher L a m e d \^
b) When they err and write a Lamed in place of a Kuf, they
first finish the leg of the Kuf and afterward erase ̂ף כן
the neck ? 3  ^

In both cases, their method of correction is forbidden by the 
rule of Chok Tochos, as in the case where one mistakenly 
writes a Heh in place of a Doled (where it is forbidden to 
erase the left leg of the Heh in order to create the form of a 
Doled) as explained above in the letter Doled
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8 . If the neck of the Lamed is written as a straight line 
^  it is Kosher only in a case of dire need, two examples of 
which are:
a) The Lamed is found during the reading of the Torah on 
Shabbos.
b) The Lamed is found in Tefillin Parshios and one has no 
other Tefillin (and there is no Safer available to correct the 
Lamed).
The Torah must be corrected during the week and the 
Tefillin should be worn without a Bracha“**.

Biiir Halacha ,
* Second opinion — When ihe Pri Megaddim says that if the leg of the l.amed is the 
length of a Yud it is Kosher, he is apparently referring to the bottom line of the l.amed

, for in the latter case theand not to the curved right side 
letter d o«  not at all appear as a Lamed.
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The Letter 
Mem P’sucha
1. The shape of the Mem P’sucha 
should resemble a Chaf and a 
Vav* כו בד -  . Therefore:
a) The top right-hand corner 
should be rounded 1.
b) However, the bottom right- 
hand corner should be

square(*) 2 {unlike a Chaf) without an Eikev מ בו . .
2 r !—-״  1 1 1 1  1 correct incorrect

. The root shouki be drawn: o!
a) straight 3 7 3  and not curved בד ;
1 . 11 1 incorrect
b) (parallel to and) the same length as the bottom line 4.
3. The laws in both 1. and 2. are L’chatchila.
4. The left side of the Mem is referred to as the Chartum. It 
should be:
a) drawn in the shape of a Vav 5.
b) slanting downward a little to the left 6 .בד .
5. One must be careful to connect the Chartum to its roof 
7 . This roof (which bridges the two sides of the Mem)
should L’chatchila be almost directly in line with the roof of 
the right side of the Mem (and not lower ).Thus,
there should be only a slight opening 8 between the two 
sides of the Mem.
6 . The leg of the Chartum should be: 
a) level with the bottom of the' right side* of the Mem 9; 
b) drawn close to, but must not touch, the right side** of 
the Mem.
7. (Even the slightest connection between the two sides of
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the Mem renders the letter Possul, for it changes its 
appearance to a Mem Stuma ם מ  (because it is now closed 
on all four sides” )
The method of correction before having written further in 
Tefillin and Mezuzos is explained in Siman 32, Se'iff 18. 
After having written further, no correction is allowed.
8 . If one did not connect the head of the Chartum to the 
roof so that the letter now appears as a Chaf and a Vav בו it 
is PossuP^. The rule of Shelo K’sidran prohibits correction 
after having written further in Tefillin and Mezuzos’*.

Bi'ur Halacha
' Chaf and a Vav־ — If the Mem is written as a Nun and a Vav כד-נו (even though it is narrower than required) it is Kosher

according to all. However, L'chatchila, I’mitzva, it should be written as a Chaf and aVav כ־ד-כו
’ Right side — B'di'eved, if the Chartum is not level with the right side of the Mem 

yet a child reads it as a Mem, it may be Kosher, for it is possible that this

measurement is only required L’chatchila.

Shar Hatzion
{*) Square — See the Bi’ur Halacha in letter Nun K’fufa where we explained that in a 
case where a Mem P’suc/ia is round on its lower right hand corner ׳ן^  we cannot 
conclusively rule that it is Kosher.
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The Letter 
Mem Stuma
1. The upper right-hand corner 
should be rounded 1 L'chatchila, 
while both the lower corners 
should be square 2 to prevent the 
letter from appearing as a Samech T3 O ^ . If it does resemble a
em f’״  tamrch

Samech and a child reads it as 
such, it is Possul.

/Note: The Pri Megaddim writes that it is preferable to 
draw all the corners square, for otherwise one could easily 
come to mistake it for a Samech.
2. The roof of the Mem Stuma should extend outward to 
the left the width of the head of a Vav (one kulmus — for the 
Mem Stuma, like the Mem P’sucha, is composed of a Chaf 
and a Vav ו כ - ד כ - ס  ). If it extends further than this 
D־־־  the din is as follows:
a) B di eved (if this Mem is found in a word other than 
Sheim Hashem — holy name of G-d) it is permissible to 
erase* the extra length(*) ot the roof without a problem of 
either Chok Tochos or Shelo K'sidran.
b) However, if it is found in one of the Sheimos Hashem, 
erasure is prohibited, and it is Kosher as is.
c) If it is found during the reading of the Torah on Shabbos 
one need not take out a.new Sefer Torah.
Bitir Halacha
• To erase — In any case, if one stretches the roof of the Mem Scuma so far to left that a 
child no longer recognizes the letter it is questionable if erasing the extra length of the 
letter would be permitted. Also, our case is not necessarily comparable to that of the
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letter Heh where erasure may be allowed, for there are some Rishonim who
maintain that the correct from of a Heh is with an extended roof.

Shar Hatzion
(*) The extra length — The Noda B'yehuda in Siman 80 says that a din which is not 
found in the Talmud cannot Posel — render invalid — a letter B’di’eved. (Therefore, in 
our case where the roof is over extended and the relevant din is not found in the 
Talmud, it is Kosher B'dieved.) Also, the same ruling should apply here as in the letter 
Heh where the left leg is drawn under the middle of the roof. (Sec the Mishnas Sofrim 
in letter Heh, number 7.)
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The Letter 
Nun K’fufa

— 7

1. The head of the Nun K'fufa 
should be drawn similar to the 
head of a Zayin 1 (i.e., it should be 
one square kulmus and) should 
have three Tagim placed on it 2.
2. Two precautions should be 
taken to prevent the Nun from 
appearing as a Bais or a Chaf.

(This problem is more likely to occur when the head of the 
Nun is written as a Vav J  .)

head should not be wider than the head of a Zayin
correct Incorrect

b) The base should be extended further to the left than the 
head 3 3 1 .

correct incorrect

3. The neck of the Nun should:
a) be extended downward from the middle of the head 4.
b) L chatchila, be drawn a little wide and long 5 and be
slanted toward the right side 6 so that the following letter 
can be written next to the head of the Nun .
4. The lower right-hand corner should be rounded 7 
L'chatchila.
5. In a case where the head of a Nun is drawn as a Vav, i.e., 
the neck is drawn downward from the right side of the head

3  .
a) The Pri Megaddim leaves the din in need of 
clarification*
b) According to the Nachalas David^° it appears that this
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Nun is Kosher B’di'eved.
c) Nevertheless, even the Pri Megaddim would permit 
correction in Tefillin and Mezuzos.
d) Method of correction:
(i) Erase a little from the left side of the head ג מ ג  but not 
so much as to lose the shape of the Nun J ,
(ii) Then add ink to the right side of the head until it appears 
as a Zayin S S .
e) It is incorrect to add ink only to the right side of the head 
without first erasing part of its left side, for this would 
result in an oversized head, which L’chatchila should be 
avoided as mentioned above in number 2. See the Bi’ur 
Halacha. .

Biur Halacha
* Clarification — Since the Pri Megaddim permits the correction of a Chaf P’shuta 
which is drawn with a square corner even after having written further in Tefillin and 
Mezuzos, we can deduce that in our case it should certainly be permitted to
correct the Nun.
The reason for the above comparison is as follows; A Chaf K'fufa must be rounded 

according to the din of the Gemara. If it is square , it is considered

to have lost its appearance and is thereby Possul. In this case, accoraing to the Poskim 
who are of the opinion that there is no halachic difference between a Chaf K'fufa and a 
Chaf P'shuta (except for the length) for they both have the identifying name of Chaf, a 
Chaf P'shuta with a square corner would also be Possul B'di'eved, havingר
lost its correct form. Nevertheless, the Pri Megaddim permits correction. His 
reasoning is, since everyone would read the letter as a Chaf, it is considered to have kept 
its basic appearance. (However, since this form of the letter does not fulfill all the 
requirements of the Gemara, it must be corrected.)
Therefore, in our case, where the head of the Nun is drawn as a Vav, since there is no 
source in the Gemara establishing the exact form of the letter (and everyone would 
read it as a Nun), correction should certainly be allowed even after having written 
further in Tefillin and Mezuzos. (See diagrammed method of correction in the Mishnas 
Sofrim.) The method of correction mentioned in the Mishnas Sofrim is not considered 
Chok Tochos for the letter is not made Kosher solely through erasure. Also, there is no 
problem of Shelo K’sidran for it has its fundamentally correct form as everyone would 
read it as a Nun.
The Mishnas Sofrim advises the Sofer to erase only slightly from the left side of the 
head of the Nun, for if he erases too much, the letter could lose its form

possul
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and correction afterward would be considered Shelo K’sidrun. The advice to first 
and then add ink is specifically given in this order for, if one corrected the Nun in t e 
reverse order, by first widening the head , it might also lose its correct

appearance, for not everyone is familiar with a Nun of this shape, and correction 
afterward would be Shelo K'sidran.
According to the Pri Megaddim, who is of the opinion that there is no halachic 
difference between the straight and the bent letters, it follows that a Mem P sue a 
whose lower right-hand corner is rounded ו ב  should be Possul even B’di’eved.

since a Mem Scuma with a rounded lower corner would certainly be Possul.
And, since they are both called Mem, the Mem P'sucha should also be Possul. However, 
further clarification is required before a final halachic decision can be rendered. 
Nevertheless, correction is permitted even in Jefillin and Mezuzos after having written 
further, for the basic form of the Mem is intact.



Mishnas Sofrim61

The Letter 
Nun P’shuta
1. The head of the Nun P’shuta 
should be drawn similar to the 
head of a Zayin I with three 
Tagim placed on it 2.
2. The leg should: 
a) be no less than four feu/musim, 
inclusive of its head (the head one 
kulmus and the leg three

kulmusim Jj־» ), so that it would theoretically be possible to 
bend it into a Nun K’fufa ל  J .  
b) (descend in the same fashion as a Zayin.)
3. If one draws a Nun P’shuta less than four kulmusim 
long and a child reads it as a Zayin it is Possul.
4. In a case where one begins the leg from the (right) end of 
the head and the letter appears similar to a very long Vav

1a) The Pri Megaddim leaves the din in need of further 
clarification.
b) However, the other Acharonim^^ maintain that it is 
Possul.
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The Letter 
Samech
1 . The roof of the Samech should 
be straight(*) and long 1 (approx. 
3 kulmusim).
2. The base should be short 2.
3. The Sawecfi must be round on 
three sides, i.e., on its upper right- 
hand corner 3 and on its two lower 
corners 3.

Also it must be completely closed on all four sides'lD ^
correct incorrecl ׳*

4. L’chatchila, the roof should extend outward to the left, 
the width of the head of a Vav (one kulmus) 4.

Shar Hatzion
(*) Straight — For the Samech is coittposed of a Chaf and a Vav 

ר ם - ו ל - ־ ס  similar to a Mem P sucha.
However, B'di'eved, if the roof is not straigiri ^  , it is Kosher.
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The Letter 
Z; Ayin

1. The right head of the Ayin 
should be written as a Yud 1 with 
its face slanting slightly upward 
L'chatchila 2.
2. The body of the Ayin should 
e x t e nd  d o wn wa r d  in an 
approximately upright(*) position

for it was drawn downward on a large slant^^;  ̂ it would be 
impossible to draw the next letter close to the head of the
Ayin f y  f y .

correct ^  ^ i n c o r r e c t

3. The left head of the Ayin should:
a) be drawn as a Zayin 4^^ with three Tagim placed on it 5.
* (According to the Ari Zai the left head of the Ayin should 
be drawn as a Va1> y  .)
b) extend straight downward 6 {L’chatchila — Shar 
Hatzion) ^  until it meets the base of the Ayin below
I 1 r י  correct incorrect
Its halfway point 7.
4. If either head of the Ayin touches its leg more than 
required at its point of contact, so that the shape of the head 
is no longer recognizable y  y , the letter is Possul. See
letter Alef, number 7.
5. The Sofer must be careful not to connect the two heads 
of the Ayin y  . See the relevant din in letter Shin, number 
11.

shar Hatzion
(‘)_Approx. upright — If the right leg of the Ayin is drawn completely upright 
. even H'di’eved its Kashrus is questionable“ ר.
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The Letter 
Peh K’fufa
1. L’chatchila, the upper right- 
hand corner of the Peh should be:
a) square on its inner side i;
b) almost square on its outer side 
2 (i.e., at an angle of slightly more 
than 90°).
2. From thi s  corner  and 
downward the Peh should be 
rounded on its outer side 3.
correct

3. The lower right-hand corner should be:
a) rounded 4 L chatchila, on its outer side, similar to the 
other bent letters (i.e., Chaf. Nun and Tzadi);
b) drawn at an angle 5, on its inner side, so that the hollow
space inside the Peh will appear as a Bais 6 §
4, The Imllow inside of the Peh should be 1V! kulmusitn in 
height'־q y  leaving room to connect th^ Vav to the body of the 
Peh as required, and not elsewhere. (See number 7.)
/Note: One should be careful not to draw the Peh like those 
Sofrim who, because of their inability to manoeuver the 
kulmus co^ectly, make an Eikev outside the letter on the 
right side •^ > to  improve the shape of the Bais inside the Peh, 
for this is truly a broken letter. In fact, the Peh should be 
curved on its outer right-hand side (as previously mentioned), 
and only inside the letter should there be the shape of a Bais. 
If one cannot draw a Peh so that the inside space will apear as 
a Bais with an Eikev , he should preferably draw a Peh
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whose inside appears as a Bais without an Eikev Q  ., rather 
than draw a broken lelLer, for the lack of an Eikev does not 
invalidate the letter, even in the letter Bais itself*^
Two other mistakes which completely ruin the shape of the 
Vav in the Peh are made by unskilled Sofrim.
a) The roof of the Peh is extended past its point of contact 
with the Vav (see number 9).
b) The corner of the Vav is drawn square instead of 
rounded
5. One should place an JJketz on the left-hand
corner of the Peh 7 from which the Vav begins and extends 
downward .
6. The head of the Vav should face inward
8 (see number 8) and its left-hand corner should be rounded 
9, similar to an actual .
7. If the Vav touches any point inside the Peh (however 
slight the connection) other than at its required point of 
contact ^  , the letter is Possul.

8 . One should be careful not to write a reverse Vav,
i.e., with its head facing toward the left 3 ^ ’״־
B’di'eved it may be Possul.
9 . If the Vav is connected to the middle of the roof JjJ, 
its din is similar to that of a Heh whose left leg is drawn 
below the middle of its roof as mentioned in letter 
Heh, number 7.
10. If the Vav is not connected to the roof child
reads it as a Peh, it is permissible to correct it even in Tefillin 
and Mezuzos after having written further‘*.
11. If the Vav is drawn without a head ’Q  (the letter is 
Possul). See above in the letter Alef, number 7.
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1 The Letter 
Peh P’shuta
1. The top right-hand corner 
should be square 1, Vchatchila, 
similar to a Peh K'fufa.
2. The right-hand leg should be 
drawn long enough 2 (approx. 
4V2 kulmusim) so that it would 
theoretically be possible to bend it 
into a Peh K’fufa (see letter Chaf 
P'shuta, number 3).

3 . If the right leg i^ n ly  the length of a Yud below the lower 
end of the Vav , the Peh is Kosher B’di'eved^^. 
Nevertheless, if this short Peh is found in a Sefer Torah, or 
even in Tefillin and Mezuzos, Vchatchila, it should 
certainly be corrected (by extending the leg to its required 
length). There is no problem of Shelo K’sidran in this case, 
for even before correction the letter is Kosher.
4. The Vav 3 and Uketz 4 of the Peh P’shuta are identical 
to those of a Peh K’fufa.
5. The Safer should be careful not to reverse the head of the 
Vav outward, so that the letter will not appear as a Tav

6 . The din in the following cases is the same as for the 
letter Peh K’fufa:
a) The Vav is not connected to the roof ■*Si.
b) The Vav is connected to the middle of the roof ־ ף
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The Letter 
Tzadi K’fufa
1 . The Tzadi K’fufa is composed 
of a Nun K’fufa and a Yud

•ציע-ינ
2. The Yud should be:
a) slanted slightly upward 1 
(L’chatchila — Shar Hatzion) 
(and have a small Uketz placed on 
it צ *).
b) well connected to the neck of 
the Tzadi 2

correct incarrecr ׳

c) The Safer should attach the Yud to the center of the 
neck of the Nun 3 and not lower down, so that the letter 
will not appear as an Ayin ^  V

tzadi } ay in ^^

3 . The left head of the Tzadi should be written similar to a 
Zayin, i.e., the neck should extend downward from the 
middle(*) of the head 4.
* (According to the Ari Zal the left head should be written as 
a Vav, i.e., the neck should extend downward from the right 
side of the head .Also, the right head should be written 
as a reverse Yud 2f ̂ .)
4. The neck of the Tzadi should be a little wide 5 and 
slanted toward the right 6 so that the following letter can be 
drawn close to its head. (Even though without this slant the 
letters can be drawn close bel^w, it is more important that 
they be close above ה ״ צ ה ^ י ).
5 - 1 r  1 incdrrea!.

• The base or the Ttudi should, Vchatchila, extend 
further to the left(*) than the two heads above^*.
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6. The lower right-hand corner should be rounded 7, 
L'chatchila, similar to all the bent letters.
7. Three Tagim should be placed on the left head 8.
8 . Regarding the din in a case where the Yud does not
touch the Nun see Siman 32, Se’iff 25.
9. In a case where either head of the Tzadi is no longer 
recognizable, i.e., it appears as a straight line צ צ ' (the 
letter is Possul). (See letter Alef, number 7.)
10. The Sofer should be careful not to connect the two
heads of the Tzadi 2  • The din in a case where a
connection is made, can be found in'letter Shin, number 11•

Shar Hatzion
(*) From the middle — It appears that even the Pri Megaddim would agree (see letter 
Nun K'fufa in the Mishnas Sofrim, number 5) in a case where the left head of the Tzadi 
is written as a Vav , that it is Kosher B'di’eved, for we only require that the

head of the Tzadi be recognizable . i.e., not merely a straight line

{•) To the left — Similar to a Nun K’fufa but with one important ditference. If the base
of a Nun K’fufa is shortened the letter may appear as a Bais . 3 ?3
a Chaf K’fufa nun3 ? 3  ■3chaf , whereas if the base of a Tzadi is shortened the 
letter would retain its appearance . Therefore, I wrote in the Mishnas Sofrim
that it should extend past both heads only L’chatchila.
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The Letter 
Tzadi P shuta י

1. The Tzadi P’shuta  is 
composed of a Yud 1 and a Nun 2 
similar to a Tzadi K'fufa, the only 
difference being that a Tzadi 
P’shuta includes a Nun P’shuta 
(and a Tzadi K’fufa includes a Nun 
K’fufa.)
* (According ^  the Ari Zal the left 

leg should be similar to a long Vav T  and the right side 
should be drawn as a reverse Yud ^  .)
2. The leg of the Tzadi P’shuta should be drawn:
a) straight downward 3;
b) long enough so that it would theoretically be possible to 
bend it into a Tzadi K’fufa. (See letter Chaf P’shuta, number
3. )
3. If the length of the leg below the point of connection 
between the Yud and the Nun is the size of a Yud ^  (the 
letter is Kosher B’di’eved) (Pri Megaddim). However, the 
Kashrus of a letter less than this length is questionable.
4. The heads of a Tzadi P’shuta should be similar to those 
of a Tzadi K’fufa.
5. The din in each of the following cases is the same as for 
the Tzadi K’fufa:
a) Either head of the Tzadi is not recognizable, i.e., it is 
drawn as a straight line r r ■  p
b) The two heads touch one another L
c) The Yud is separated from the Nun I *
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The Letter 
Kuf
1. The roof of the Kuf should be 
straight 1 מ  (and not curved

2 . A Tag should be placed on the 
left-hand corner of the roof, 
Vchatchila, 2.
a) It should be small so as not to 
ruin the appearance of the Kuf,

i.e., so that its upper side should not appear as a Lamed ק  -
b) For the same reason, the Maase Rokeyach advises 
writing the Tag slightly inward from the end of the roof 
. (Today the Sofrim follow this advice.) '
3. The bottom of the right (curved) section of the Kuf 
should be well bent inward 3, similar to a Chaf K’fufa 
^  ^  but should be much shorter than its upper line

T?■
4 . The leg of the Kuf should:
a) be similar to, but slightly shorter than, a Nun\P'shuta. 
Therefore, its head should be wide 4 (approx. 1 kulmus) and 
the leg should descend as in a Nun P’shuta 6 .
b) begin not more than one kulmus below the roof 5

L’chatchila, yet be far enough removed from
^ c o r r e a  ^  incorrect ^

the roof so that an average-sighted person could easily see 
the space between the two, while reading a Sefer Torah 
which is placed on the bima — also Vchatchila.
5 . The Safer must be extremely careful not to connect the
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leg to either the roof ^  or the right section ^  , and if 
contact is made (the letter is Possul) for its din is similar to 
that of a Heh (whose Nikuda makes contact with its roof or 
right leg).
6. The leg should be drawn under the left en d o^ h e roof

. If it is drawn under the middle of the roof its din 
is similar to that of an identical case in the letter Heh.
7. If the left leg is only the length of a Yud below the lower 
level of the right section , the letter is Kosher
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The Letter 
Reish
1. The roof should be straight 1 
L’chatchila ^  (and not curved
ד ) .
2. The upper right-hand corner 
should be well rounded 2 so that 
the letter will not appear as a 
Doled ד ־ ד י ר  ’'h In a case of

feish ? daled

doubt, a child should be asked to 
read the letter.

3. The leg of the Reish should be short 3 ( m a x .  2 feulmusim 
ך■ !.) to avoid resemblance to a ChafP’shuta י T  "1 •
In a case of doubt, the letter should be shown to a child.
4.  ̂The roof should be the length of a Bais (3 kulmusim) 
^  , to avoid resemblance to a Vav " ל ר ל  . In a case of

מ  rtj**•־ ׳ Si ,

reish ? vav

it is , יו
doubt, a child should be asked to read the letter.
5. If one draws the leg only the length of a Yud " 
Kosher^^ (See letter Tav, number 9.)
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The Letter 
Shin
1. The Shin has three heads.
a) The face of the first (right) 
head should slant slightly upward 
1 and together with its leg gives 
this part of the Shin the 
appearance of a Vav.
b) The face of the second (middle) 
head should also slant upward 2

and have an Uketz placed on it L’chatchila 3. Its leg (is 
slightly shorter than the right one and) gives this section the 
appearance of a Yud.
c) The third (left) head (with its leg) should be drawn in the 
shape of a Zayin 4 with three Tagini placed above 5.
* (According to the An Zal the left leg should be written as a 
Vav ^  .)
2. Similarly, the left heads of all the letters of Shatnez 
Gatz (see letter Gimel, number 1) should be drawn as 
Zayinim.
3. The Safer should be careful not to connect the heads of 
the Shin (see number 11).
4. The left leg should be drawn upright 6 ^ .
L'chatchila (and not slanted toward the right or toward 
the left J ^ ) .
5. The right and middle legs should be drawn on a slant 
toward the bottom of the left leg 7 so that all three legs meet 
below at one point 8 v ^ - r r  n  ■
y ,  correct. incorrect

6• The din in a case where the middle leg does not reach the

5—
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base of the Shin 4s* is explained in Siman 32, Sei f f  25.
7 . The base of the Shin should not be wide ש  or round 

ש  , but a sharp point, so that the whole letter stands on
one foot (see diagram above), as do the Kuf ^  and the 
Reish ^  .B ’di’eved, ifonediddrawthebasewideorround
its Kashrus is questionable
8 . A Shin which is drawn with four heads is Possul. To 
correct it, one must:
a) First nullify the appearance of the Shin (which includes 
erasing the fourth head and leg, as well as part of the third
kg ): ...............
b) Then recomplete it _  if this Shin is found in
Tefillin and Mezuzos after having written further, 
correction is prohibited by the rule of Shelo K’sidran^*. In 
any case (even if one had not yet written further), this Shin 
may not be corrected only through erasure of the extra head 
(for this would constitute Chok Tochos).
9. The din in a case where there is a slight break between
one of the heads and the rest of the letter is
explained in Siman 32, Se'iff 25.
10. In a case where one of the heads touches (the body of 
the Shin, i e., its leg) more than required at its point of 
contact, so that the shape of the head is no longer 
recognizable*^ , the letter is Possul. The reading of a 
child does not help in this case.
11. Any connection between the heads of the Shin, no 
matter how slight, ^  renders it Possul. Concerning 
correction:
a) Most Poskim permit erasure of this connection (even in a 
Sefer Torah where the rule of Shelo K’sidran does not 
apply)
b) According to these Poskim, Chok Tochos does not apply 
here because even for erasure the Shin maintained its
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appearance. On the other hand, the letter is considered 
Possul before erasure because it lacks Mukaf G vil. (See 
section on Mukaf G'vil.)
/Note: The previous din applies only in a case where there is 
a slight connection between the heads, and the letter 
remains fully recognizable. However, in a case where a 
noticeable connection is made and, as a result, the Shin is no 
longer recognizable , it is Possul and correction can only 
be made by erasing and rewriting the Shin — before having 
written further in Tefillin and Mezuzos. /  
c. Since there are also many Poskim who maintain that 
one must first erase a section of the Shin (as well as the 
point of connection) until it is no longer recognizable (e.g., 

). and only afterward recomplete it 
(eve'n'if only a slight connection is made), one should only 
follow the lenient opinion (see 1 la.) in Tefillin and Mezuzos 
after having written further, whereas in a Sefer Torah one 
should always follow the strict opinion.
/Note: (In the above case — and in general, whenever a 
letter must be erased until it is no longer recognizable — the 
Sofer has the option to erase.whichever section of the Shin 
he prefers (along with the point of connection) only if the 
connection was made after the correct form of the letter had 
been completed, e.g., in a case where the Shin was first 
written correctly and afterward a drop of ink fell, joining 
two of the heads.
However, if the two heads were joined while first writing the 
Shin, that particular section of the letter (which was being 
written at the time the connection was made) must be 
completely erased For example, if one first wrote the left 
and center sections of the Shin correctly and while 
adding the right section, he made a connection between the 
middle and right heads (altering the correct
appearance of the Shin), and then continued the leg to
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complete the Shin V* , the whole right section must be 
erased and then rewritten correctly.) /
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The Letter 
Tav
1, The roof of the Tav together 
with the right leg should be 
written as a Daled 1 "T •
2. The left leg may be drawn in 
one of two ways:
a) As an inverted Vav2 ח   or
b) As a small inverted Da/ed ^  . 
One should follow the local 
minhag.

3. Both 1. and 2. are Vchatchila.
4. The right leg should be drawn short 3 (max. Zkulmusim 
3Tf‘) to avoid similarity to a Peh P'shuta ת ^ ה  .In a 
case of doubt a child should be asked to read the letter.
5. The left leg:
a) must be connected to the roof 4;
b) should be drawn inside the Tav ^  so that its head is in 
line with the end of the roof ז3ך  and not extending past it 
. J T  , so that another letter can be written next to the Tav 
both above and below m  r j n
6 correct incorrect 1 r  1

. Similarly, the roof should not extend past the left leg 
ד ז  . If it does, its din is similar to that of a Heh in an 

equivalent case. (See letter Heh, number 7.)
7. In a case where the left leg is drawn as a small inverted 
Yud the Tav is Possul for it now resembles a Peh 
P’shuta יי.
8 . In a case where the left leg is drawn as a straight line 
. ח  and not as an inverted Wav or Daled (the Tav is
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Possul)
9. In a case where a break occurs in the right leg of the Tav, 
and only the length of a Yud remains connected to the roof 
 the letter is Kosher^’. Accordingly, if at the outset one , י^3
draws the right leg only the length of a Yud, it is Kosher, 
similar to the din in the letter Heh^°.
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Relying on the 
Reading of a Child
1. Any letter in which there is a doubt as to whether:
a) (It has its required length and is thereby Kosher or) it is 
too short or too long and thereby Possul (for example, a Vav 
or a Chaf P'shuta in which there is a break in the leg
ד ■ : ! ) ־ ־ -

b) It is halachically recognizable or not —
should be shown to a child who is neither a Chochom nor a 
Tipeish (see Glossary) and if he reads the letter correctly, 
it is Kosher and no correction is required.
2. However, if it is clear to us that the letter is not 
halachically recognizable, even though originally it may 
have been,the reading of a child does not help, as explained 
in Siman 32, Se’iff 16*י.
3. In a case where there is a break in one of the straight
letters (e.g., ), the section of the letter below the break
must be covered before showing the letter to a child (so that 
he will not read both parts of the letter as one, disregarding 
the fact that the letter has now been broken into two).
4. Certainly, if the section below the break is not ink, but 
an imprint of the old ink, everyone agrees that it must be 
covered before showing the letter to a child, for he might 
mistakenly include the imprint as part of the letter*^”
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Glossary

—rabbinical scholars from the 16th century until the present day 
—leather housing of Tefillin Parshios ,
—after the fact; after having completed the action 
—platform in synagogue on which Torah scroll is read 
—in-depth commentary on laws mentioned in Shulchan Aruch, 
Mishna Berura and Mishnas Sofrim 
—blessing
—left section of letter Mem P’sucha (which appears as an angled 
Vav)
—slanted roof connecting the two sides of the letter Ches 
—lit., wise person; here, intelligent child who is able to read words 
in Ashuris script
—creating a letter through erasure 
—accepted law
—lit., heel; here, extension of letter at one point past rest of letter 
—discussions and rulings of the Amoro’im (Torah sages of the 3rd 
to 6th centuries) commenting on and supplementing the Mishnah 
(first written, concise code of Jewish law)
—burial place of unusable holy items 
—rabbinical law 
—halachic validity 
—bent (letter)
—parchment 
—ritually fit; valid
—in order; writing of Tefillin and Mezuzos according to the order 
in which they are found in the Torah
—quill; the width of a Kulmus is equivalent to the width of a line 
which can be drawn from that particular quill 
—at the outset; before beginning an act; if possible 
—lit״  for a mitzva (good deed); here, beyond the basic halachic 
requirements 
—large Tag
—holy work; the writing of Tefillin and Mezuzos 
—a tractate of the Talmud 
—a tractate of the Talmud
—parchment scroll containing selected hand-written Torah 
passages

Acharonim
Battim
B’di’eved
Bima
Bi’ur Halacha

Bracha
Chartum

Chatoteres
Chochom

Chok Tochos 
Din 
Eikev 
Gemara

Geniza
Halacha
Kashrus
K'fufa
Klaf
Kosher
K’sidran

Kulmus

L’chatchila
L’mitzva

Makel
Meleches Shamayim 
Meseches Chagiga 
Meseches Shabbos 
Mezuza (pi. Mezuzos)
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section of the Mishna Berura explaining how to write the letters 
of the Ashuris (biblical) script

blank, whole parchment surrounding each letter in Torah 
scrolls, Tefillin and Mezuzos 
—lit., dot; here, small left leg of the letter Heh 

section of codified Jewish law dealing with daily religions 
activities and holidays

selected hand-written Torah passages which comprise Tefilh'  ̂
—halachic authority

to make or declare ritually unfit or invalid 
—ritually unfit; invalid 
—straight (letter)

rabbinical scholars of the 10th to 15th centuries 
—book
—Torah scroll 
—paragraph
—question to an halachic authority 
—name of G-d

list of sources of halachos mentioned in the Mishna Berura and 
Mishnas Sofrim 
—time or case of dire need

Mnemonic referring to the letters in Torah (Ashuris) script 
which have three crowns placed above 

not written according to order; Torah passages, words and 
letters in Tefillin and Mezuzos not written according to the order 
in which they are found in the Torah 
—chapter

scribe; one who writes Torah scrolls, Tefillin and Mezuzos 
small stem or crown placed on certain letters in Torah script 
same as Gemara, see above (short for Babylonian Talmud)

—Jerusalem Talmud
phylacteries; selected Torah passages written on parchment and 

placed in leather housing and worn on the arm and the head during 
the morning prayers

lit., foolish; here, child who cannot read the letters of the 
Ashuris script 
—Bible, 5 Books of Moses
—small stem placed on certain letters in Torah (Ashuris) script

Mishnas Sofrim

Mukaf G'vil

N’kuda 
Orach Chayim

Parsha (pi. Parshios)
Poseik
Poseil
Possul
P’shuta
Rishonim
Sefer
Sefer Torah 
Se’iff
Shailas Chochom 
Shaim Hashem 
Shar Hatzion

Shas Had’chak 
Shatnez Gatz

Shelo K’sidran

Siman
Sofer (pi. Sofrim) 
Tag (pi. Tagim) 
Talmud
Talmud Yerushalmi 
Tefillin

Tipeish

Torah
Uketz



xrvMishnas Sofrim

כמהריק־ש דלא האחרונים ושאר אמת, לדוי־ פמ״ג פר״ח, .74
אברהם משנת .75
ע־ה ס״ק במ״ב י״ת סעיף ל־ב בסימן עיין .76

 רקלכ״ף לרגלה, שיעור אין פשוטה בירך,דפ״א בפליים רחב הגג אם אפילו פסולה כזה ופ״א .77
לדליית או לרי״ש תדמה שלא כגג כפלים — לרגלה שתגור יש פשוטה

צ״א ס״ק שם ובמ״ב י־ח סעיף ל״ב בסי־ ועיץ .78
 וכו־ האותיות־ לשאר דה־ה לי ■יראה שכתב במה תפילין להל׳ שלו בפתיחה הפמ״ג כ־־כ .79

עיי״ש
 ראם שם שבארנו ה״א אות לענין ״כשר״ ד״ה בבה״ל ועיין בשו״ע. ט״ו סעיף סוף ל״ב בסימן .80

 מסיים שהבה״ל יראה שם (המעיין בזה עיון צריך לאות קרא לא והתינוק לתינוק הראנו
השכנה״ג) כדברי להחמיר

טייז סעיף ל״ב בסימן .עיין8ו
במ״ב שם עיי״ש .82
תיקון מועיל דבר באיזה כ״ה ס׳ עיי״ש .83
הכתיבה אתרי הדיו בצבע שנוי בענין וגם זה, בענין במ״ב בסב־ז עיי־ש .84

 הדיו חלודת רק ונשאר קופצות שהאותיות ישנות תורה בספרי מאוד שבית שהוא ודע .85
במ״ב. כ־ז בסעיף הניין האות. לשאר ד.חלודה רושם לצרף אין וכן דיו, דין לזה ואין במקומן,
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תנצב״ה
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 חחר כן אם כי י־ב) י־ב עליה(קס־ת יו״ד עורת פעם בשום תהא שלא בגרידתו נזהר שיהא רק ג.9
שרותו האות תיכרת) חוק ע־י לעורתו שחזר בו(אע״ם לנגוע ואסור לכ

שובת .40 ם ת ת  רס״ט סימן סופר ח
שאמו׳ בברוך זה כל .4 ו

ב בסימן שנתבאר כמו .42  זה על בזמנו הפמ״ג צווה וכבר לי
 התרומה בספר כדמוכח .45
 יו וא אוה שני ב בא״ בב״י עיין 44
כ״ה סעיף ב ל בסימן כנזכר .45
תיות שאר משך שאם אע״פ .44 א האו בדיעבר מעכב ל

ט־ז .47 ם שקרא עי־ש רע״ג. סי■ ביו-ר ה ת או בזה פסול ועוהס״ת בורים הסופרים ל
ה כי ס׳ ב ל״ בסי• כמבואר .48
 אין הפוסקים בין מחלוקת דאיכא דהיכא קה־ת בהל■ החיים ובררך קמ־ג סי יג בפמ עיין .49

ת להוציא אחר
חלק פ׳ חיים וחורת פ־ב סי׳ יז רדב .50

ר .51 פ הגר־א בשם כן שמע שגם שכתב שם עיין ת. בהשו בסופו יעקב קהילת ס
ת עיין .52 שובו  אמת. ולדוד היום עבודת בספר ועיין בזה. רעות שם ותמצא ישראל אור בת
כן55 ע־ש. ז״ל החסיר בשם שמחה רבנו כתב וכן פשוט גט מפי בהג״ה מצאתי .ו

ר .54 פ הסופר וקסת החיים ס
א מ״מ .55 ה גדול הפסק ביניהם יהיה ל ל תחי ץ הרבה הוא־ו עי־ז יהיה שלא לכ  באלכס
חה־ ם -מי יה ד בבה־ל י־ח סעיף ל״ב בסי׳ עיין .54 פתו
ה בסעיף שם עיין .57 אחת־ -אות ד-ה בבה־ל כ-
כ־ה סי ל־ב בסי׳ כמבואר .58
בחירושיו הגחל־א והביאו .59

מן .40 ת בסוף שחזר מהלבוש לכאורה לענ־יד משמע וכן כ־ג בסי  הדברים שלו האותיות תמונ
ת לעיכובא״בכל שהם את ואות או רילג זה ו

מת ולרור המלך וגן פ־א בסי׳ אפרים שער .41 א
הבונה פרק בריין עיין .42
ה עובר כזיין שהיא ראשה תמונת שעיקר ל וני .45 מעל  שיהא רק דבעינן מעכב אינו צדרים מבי ל

ת בדיעבד הפמ״ג שהקיל דמה דומיא שוה קו יהיה ולא הראש ניכר שמאלי בצידו טי״ת באו  ה
ת בסוף לעיל ועיין כזיין• שהיא כאן) הציון השער לשון זה (כל טי-ת או

ת הציון בשער מובא ה רס בסי׳ ס החח״ .44 ת תמונ  שאמר בברוך נזכר שלא כאן וכ-ש בי־ת. או
א בודאי עקב. להיות שצריך כלל ת נכץ ל שו שבור הפ־א זה ע״י לע

ת צורת נשאר שלא רואים ואנו גרול ההפסק אם מיהו ע־ש. כ־ה סעיף ב ל״ בסימן כנזכר .45 או  ה
א אותו קורא שהתינוק אע״פ פסול. היא כתיקונו מ־ ר תו( הלכ ט־ז) סעיף שם כ

ם כתב .הפמ״ג44 א סת מל ת צורת אץ הכי לאו ראם כתבנו כאשר והכוונה מהירך ר יו״ כ  או
עליה

בזה ק״ג ס״ק ל־ב סי׳ במ״ב ועיין .47
שכול כמו נוהגים הסופרים שהיום כ־ה סעיף הי סימן הסופר קסת עיין .48  צואר ומושכים הא

שוך צריך לא ותו ימין לצר הצרי ראשה מכנגר יותר שמאל לצד מושבה למ
בבה-ל כאן עיין .49
ת כנז־ל .70  ריי־ש קו־ף וכוי... הה־א רגל ניקב קיי-ל בר״ה ף קו״ לענין שכתב דמה הפמ־ג כוונ

 נקט אחריני משום הימין מידך נשאד אם שסיים ומה וכוי...
 זה ע־י ונפסל .7ו

מ־ג72 פ . 
נ75 פ -ג1.
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 המ״ס בכוונת רעות עוד ויש מעט מקדש .6
שכת ה סי׳ הסופר בקסת האשכול ד. ז אות הסופר בל
ע״ש במיב ל״ו סימן בסוף נתבארו תגים דיני .8
ם גרירת לענין י־ח סעיף ב ל״ בסימן שמבואר כמו בכך ודי .9  החרטו

מ־ד ס״ק במ״ב ט״ו סעיף ל״ב בטימן סו.עיין
ג ״ מ פ וו

עיין2 , וכ״ה י״ח ס■ ל״ב סי■ ו.
ברמ״א ט-ז בסעיף שם גו.עיין

כי4  דף שבת על הרשב״א בחדושי ועיין כך, הה״א שתמונת שסוברים מהראשונים הרבה יש ו.
 שתמונת מדעתם להדיא מוכח שם, ובמאירי הבונה בפרק ובר־ן שם, הריטב־א ובחידושי ג קי

כך, ההיא
 בזה שמקיל איש בחוזן תניין שם, ב ובמי בהגייה ו ט״ סעיף ב ל״ בסימן עיין ו.5

 ל-ג ס״ק ל״ב .בסי׳ 16
עיין7 שובת ו.  נ־ד סי■ עולם בנין בת
עיין8  כוא״ו קצר שעשהו. ר־ש בדין ו.

י-ח סי ל״ב בסי׳ .כנזכר 19
הקל מצדד שהפמ-ג ואף בהג-ה ט־ז סעיף ל־ב מסימן .20 ת כמלא מהרגל נשאר אם דדי בזה ל  או

 לזיין קראי ולא לתינוק הראו אם וכ-ש כהש־ע, סתמו אפרים והשערי החיים הדרך יו־ד,
• בזה. להקל אין בודאי

בזה במ־ב ג סי ל״ו סי׳ עיין .2 ו
13 ציון לעיל עיין .22

כ־ה ס׳ ל־ב סי׳ עיין .23
ת לפי .24 שמאל מצד עבה יותר קצת יהיה המשופע הגג של הימין צד וקס־ת הרב ש־ע חג 5 ה

ם .25 קו מ שאל ספק ב אחר בענין שמפרעז מעט במקדש תניין חכם. שאלת ת
 אחרי הדחק בשעת זה על לסמוך יש מ מ״ בזה, שמחמירין לקצת שראיתי ואף ב מנו״ מוכח כן .26

ת ולדוד אפרים שהשערי מ ה הביאוהו א הלכ צ) (שה ל
ת כי ע״ז הסופרים להזהיר צריך .27 מונ ת ת ח- ה שכתבנו ה על מ ד עיקר לו יש ל  ועמדו בתלמו

ז־ל. הראשונים גדולי עליו
בחידושיו תג־א הגאק נת7ד .28
הוי .29 ה ד תחיל כלכ

שאר דה־ה לי יראה במש״כ בפתיחה פמ־ג .30  הינזיני ירך שם ג הפמ״ דנקט ומה וכוי. האותיות ל
נקט שם דזכר אחריני משום

ד .31 מ ל ש ע״ כ־ה סעיף ל־ב מסימן נ
מן .32 כ־ה סעיף ל־ב בסי

הרא-ם כשם הגה־מ בשם הב-י .33
ו ל״ בסי• בב״י כדמוכח .34
א אם כשר דבדיעבד שכתב מהפמייג ראיה להביא ואין .35 עובר היה שלא דאפשר כזיין, היה ל

א אבל כזיין צדדים מבי ם וצ-ע . עגולה שהיה ל אין אולי וגם להרא־
ה הלכ תו ה  בזה. ט־ו ס־ק במ־ב ל־ו בסי׳ תניץ בזה. כמו

שמאלי עוקץ בלא בדיעבד דמכשיר קי־ג בסי■ מ־ת בנו־ב א.!עיין35
כוותיא דקיי־ל וכוי בהגה־מ נמצא הריא־ס וז-ל בב-י המובא אלכסנדרני ר־י לדעת .36
ת עיין וג״כ בב״י שם .37 שובו ו ס־ק ^נ״ד בסימן ליי־ד בפ״ת והובא ע״ד בסימן חב־י בת
שנת בספר הביא כן .38 מת ולדוד יהודה בית בשם אברהם מ את רוקח ומעשה א סופרים וקנ
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כסדרן שלא
פוסקים ועוד מהפמ״ג נלקט

 שהם כסדר נכתבים — יהיו כהוייתן — הדברים...־ -והיו הפסוק חז־ל דורשים ו:ו דברים
ה נמעאים תור ב

 התחיל רק שאם וסוברים ברורה המשנה על חולקים גדולים פוסקים ועוד נזר שהאבני ותדע
ת או ר השני ה ת לגמור לחזור אסו או ח. שלא נקרא כן עשה ואם הקודם. ה סי  כ

שתא א דה ל  אות ששם נכתבו בסדר הדברים שעיקר משום אחייב לתקן שיכול אמרינן לקו
הד עליה אות ששם לחומרא ש כ״ תיקון. בלי אפילו עליה  ל־ב בסימן תניין .pכסד שלא ו
ה. כ״ סעיף

ת בגמי כדאמרינן חו  כ־ט דף מנ
P ת תיו ת לקמן ועיין ג־ץ שעטנז באו  גימל באו

 במ־א ל־ב ובסימן בט״ז ל־ו בסימן במבואר
ה. בררנו וכן הלכ קכ״ב ס״ק במ״ב כ־ה סעיף ב ל״ סי׳ עיין ל

ל יודה הגרע־א אפילו אמנם  התינוק קריאת יתניל ושלא מרחוק נראה שההפסק היכא לפסו
מכירם ד־ה בבה־ל כ-ה ס׳ ל־ב בסימן זה בענין עיין בזה.

ב כן . ת ת -אות ד״ה ה כ״ ס׳ ל־ב בסי׳ בבה״ל כ ח א

שכת שלפני פ אע״ . מ שתים נחלק התיבה הבי״ת ה  הוא־ו. גרירת ע-י ל
שגיח צריך — אך ■ קל שלא לה תקל  הגג את תחילה ימשוך שאם פעם, בשום הבי־ת צורת ת

תקלקל הרי הצורך כפי שלא העליון ת גם ימשוך שאח־כ אף ת הצד א

תון ח ת ר ה ^ לצורת ותחזו ^ ^ ת - י ב ^. שלא תהא הרי ה שות צריך לכן כסד  לע
ספה הו ה) ס־ק טי סימן הסופר (לשכת הצורך כדי עד כאן וקצת כאן קצת מעט, במעט ה

ת רק ששייך גדל למוקף דמי ולא . תחיל הכתיבה ב
ת וזוק תוכו

ת חוק דיני  ומגילה בס־ת שייך ג״ב תוכו
א ברמ״ ט־ז סעיף ל״ב בסימן עיין

ל מוקף ד ג
מהפמ״ג

 ומגילה בס״ת שייך ג״ב גויל מוקף דיני
י-ג ס׳ ל־ב סי׳ עיין
ת גמי חו הפוסקים רוב כוותיה שפסקו ת ר״ לפי כ״ט דף מנ

ת שכל אומרת זאת תמה, כתיבה שצריך תז-ל ודרשו -וכתבתם...- כדכתיב ת צריך או  להיו
 מחבירו נפח־
 ט-ו ס׳ ל־ב סי׳ עיין
בזה שמקיל כט-ז דלא

ת מותר שו תיות לעובי שיעור אין כי יותר צר קו הבי־ת גג לע  דקה שריטה שנשאר וכל האו
לדוגמא — ל־ו ס־ק ל״ב סי׳ (מ־ב כשר

ת נגיעות דיני תיו שם שם של באו  שם. ועיין כ־ו סי ל־ב סי■ בש־ע נמצאים ה
ת נגע אם או ר אומרים יש אחר ב מי א אם להח  בבה־ל י-ח ס־ ל־ב בסי־ הצורך(עיין בשעת ל

ם גרר־) -ואם ד-ה קל נוהגים הסופרים היום אמנ ה בדבר ל
ת צורח תיו או ה

של כ״ט ס״ק ל־ב בסימן  אברהם בא
תיבה מספר  ופשוט תמה כ
כ ס״ק במ־ז ל״ב בסימן פמ״ג

ח בדין לקמן עיין ת שני בא־ב ובב־י כפופה נו־ן או  וא־ו או
ה פמ־ג תיח ת בפ הלכו תפילין ל



סופריםודיניהם ותץ וישין ודיש קוף אות תמונת משנת
ף קי י עי״ז ה6יר שלא דפייגו ה ס׳ ל שה ונסשר חד6 מצו נ  לקח מ;

ג רקצה התג יעתיק w דמספם תנ9 ש מ  צ׳ל הימ;ית *ויריכה .פי׳
רו שמאל רגל לצד היפיב נאוף נ) למפה  שתהיה אך כ״ףכשופה צורח נ
ן נצורת והיא בה תלויה השמאלית ורגל הגג סן הרנה קצרה  ט׳

נ ראשה תהיה וע*נ מעפ שקצרה אך נשיפה מו והולך ומחמשש ע  נ
 לנתחלה ויש הגג מעוני יושר הגג סן לנתמלה ג) ירמיקט ולא בט*ן.

ע שלא יוהר ומאד ימין לצד קצת נאלנסון התלויה שמאל רגל למשוך  יג
 לנתחלה להגג סמיך ימיה לא ואף שנצדו לייינו או ד) להנג הרגל
נ חלק הגג לנין נינו יהא אלא ״ די נ נ טני שאדה נ פנ ינירט ה) ני  הי

מה שע׳ג ס״ח מעל ה ולא . ט קורא נשהוא ני  אמצע נגד הרגל יהי
ג ל ואם שמאל נצד נסואו אלא מ רג ה ע' ט ו) ט ג ה נ ה׳ ט ו ד י  שנצדו נ

ג נאמצע הרגל שעשה א> ט הנל ז) מ  שם ונמטאר ה' נאות נמו די
א נאות לעיל  סננגד יו״ד נמו רק הוא השמאלי הרגל אורך ואם .ה׳

ד ולמפה הנשיפה -סקוה ענ די רנ ש ל נ ת [ננ׳ מה פמ״ג טונ חנ נ  שנ
ה קן״ף לענק ד׳ קנ קי׳ל נ א רגל ר ט' הה׳ ש קו׳ף ו ט׳ ד׳  שסיים ומה ו

:נקס] אתריני משום הימין מירך נשאר אם '
ת צורת ש או רי׳

ת  ממש עגולה שתהיה א) יזהר ומאוד לכחחלה שוה גגה רי*ש או
די מאחוריה ת נראית ואם לדליית הדמה שלא נ  נדלי׳

ה לתיטת מראין ספק ואם נ) פסולה רנ די קצי יהיה וי  תדמה שלא נ
׳ נאורך ארוך וגגה פשופה לנ׳ף די ג) נ ד לוא׳ו תדמה שלא נ נ ע ד נ  ו

מו קצר הרי׳ש רגל עשה ואם .ונניל לחיטק מראין ספק יש אם  נ
ה די יו״ד ד נז ענ די מיג נ :תי׳ו אות נסוף לקמן יעיין פ

רת ת צו שי*ן או
ת ם הראשון ראשה א) ראשים שלשה לה יש שיין או  הנמשך ירך ע

ץ הוא מסט ע ) ופניה ואיו נ  והראש קצת ספלה נלפי נ
עין יהיה השני ד נ נ ופניה יו׳ '  עליה קפן ועוקן מעלה נלפי קצת ג

 ונן עליו. תגק וג׳ זיי׳ן נתסונת לעשותו צריך השלישי והראש לנתמלה
ניז אותיות כל פ׳ ע׳ ש׳ • *p שלא ויזהר .נזיי״ן היא השמאלי ראשם 

רינו לנתחילה יהיה הזה השמאלי הראש נזו. זו הראשים יגעו  ממש י
ן אליו וימשיך נעמידה ג) ר  עד למפה נשפיע הראשון הראש מן ט

 עד למפה שמאל לצד נשפיע ימשיך ג*נ השני הראש דרך מידו סיץם
ד ואם אחד. נאקום למפה מסונרים ראשים השלשה שיהיו  האמצעי היו׳

ט מטאר נשוליה נגעה לא ל״נ די ה נ  השי״ן סושנ יהיה ולא ע׳ש. סנ׳
 על ^ופה עומדים ראשים הג׳ נל יהיו ואז מד אלא עטל ולא רלונ
ף אחד רגל ץ׳ ם ני די ד ו ענ די  נשאר רחנ השיץ מושנ עשה אם ונ

חג אם .נציע הפמ״ג ת די ולא פסולה ראשים ד׳ של שיין נ ר רי  מ
מי אמס ראש חויס ולהשלימה האות לנפל צריך אלא תונות פק ד  ונ
ח מועיל אין לאחריה סנ9 אם ח שלא דהוי סיי ד ס ע [פריס נ אי נ

הלכה כיאור
ז • ו דנ ף ונו׳ הימניס ד ה נ׳ נ ד . מו ג יי גי ף דאפילו מ־אה ו  די מ«מ מי

י זיין ש« ונן נני ס פ  ך9< ליעול ד׳ס ׳א9 ק׳ד נשניז רש׳י מ
* *יייי' ?®יי* P'•ד® ״ י י י ״ א י  יוסש שלא הקו״ף יגל שיאיץ י
ך יעניע לעעס יטזיח משסע זה עגל לס׳א ס נססי יעיין .זי מעז מו  ט
ש צויסה שעיקר הודנ׳י גשס שהניא אסרן  וה נענין שה וסארין מין יי׳
ש נמו שטיעי ויראה הלשון נזה וסיים ש של הקצה שעהיה יק ד׳  עקום די

^ ד מנן מסהר נראה נן1 לפ׳י נסו ל  יעשה סנל ידי ולצאס להיונ׳ו ח
ך נעין ג«ן> לעעה ק נ׳ ס נעקצה לא נהגו י  עיקיה נסו צורעה שעוטס טהיי

סו לא מס ק נזה לע׳ו של / נמיש יק ננעישוע וקיק נ נ : ע

ג פס׳ מה ו ^ נפחי ל ק דלא אחרונים ושארי אמח ו י ר ^  אם ש] נ
ה הפשק יש איז  יי® מהראשים נ

ם ממקום יוחר סהראשין איזה ק ט ט די ט ד  קי 0M הראש נינר שאי; י
ה. מועיל חיטק ואין פסול שוה עו אם נז ה זה הראשין ד) ע  אפי־ו גז

ספר עיין חיקון ולע:ין .פסול הששרה נחוש  שנהב אנרי.ם משנת נ
ם הפוסקים דרוג ד נ ה דמהני הו ד דלא גרירה נז ק  טרחה נשחניח מי
הו גויל מוקף דאינו משום הוא החסרון ורק עי״ז ך I עי מקום נאו נ  ו,
כ גרירה מהני ד ולינ אח' ח ״נ דיש א ה ג ם הרנ  שמחמירין מהפוסקי
ה חג אם נחו״מ רק להקל אין נז הו סהני דלא אחריו נ  נסדרן שלא נ

: ולהשלימו אוח מטרת לנשלו צריך נשית משא׳נ
, , תי׳י אות צורת

ת ו או ׳ י ה ת ה א) יהי ם גנ ) ימין רגל ע מו נ  יש שמאלו ירנל דלי׳ת נ
ך שעושין עין החי׳ו נחו עין שעושין ויש הפוכה וא״ו נ  נ

ת ה קסנה דלי׳ דך רופפת שהלכה מקום וכל הפונ  המנהג אחר הלוך ני
י למעלה יגיע שמחל ורגל לנחחלה. וכ*ז  נוף שלימות האותיות נל נ
 ד־א לתינוק תדמה שמא ארוך יהיה שאס קצר יהיה ימין ורגל .אחד

ם ן להרגל וימשיך פשושה לש׳ פיפש ולא הני חו ד התי״ו נ ף שיהיה נ  ט
ד השמאלי רגלה ה סוף נננ  שיה;ס כדי לה.׳; הרגל סיף נולש ולא נג
 נונש הגג יהיה לא גם למשה מלמעלה אחרת אות אליה להשמיך יונל

ד מרגלה לסלאה ענ ה אם ג) ונדי  והרגל מרגלה להלאה פונרת גג
מו נאמצעדינה  השמאלי רגל עשה ד) אם ה*א. לעיל־נאוח שנחנאר נ

ך הפוכה קש;ה rניו קצר הו א פנפחנה י״ל התי״ו נ  משושה כפ׳
 שיעור אין פשופה דפ״א כירך כפלים רסנ הגג אש ואפילו ופשולה
ג נפלים לרגלה שיעור יש פשושה לכ׳ף רק לרגלה ג  תדמס פלא נ
 למוז סופו סלע ולא שוה קו החי״ו רגל עשה אס .לדליות או לרי״ש

ף ל*נ בסימן לעיל עיין הו נ נ מ' נ ו ח. * ק שם םי א. ס׳  רגל אם צ׳
י י מ ד כמלא רק ט ואין נפשק הפי״ו של ס ה פמ״ג כ"נ נשר יו׳ מ תי פ  נ
ש נו׳ אותיות לשאר דה״ה לי יראה נמ׳ ה ולם*ז עי״ש ו  לנתחלה אס ה׳

ד נמלא רק עשה לא ר יו׳  נשי׳ הלכס נביאוד ועיין ה״א לענין נסו מ
א לענין ל*נ  קראה לא והתיטק לתיטק הראינו דאם שש שניארט ה׳

^ צ׳׳ע לאות ז ה אין שמא ספק בה שיש אות נל נ ר נ ש י עגין הראוי מ  נ
ענין עליה צורתה אין שמא או פשולה שהיא  סראין פסולה שטא נ

 נשרה נהלנתה לקרותה יודע ואם פיפש ולא חכים לא שאיט לתינוק
 הקלקול אם אפילו כהלכתה כאוה שאין לנו ידוע אם אנל תיקון וא־צ
ה לאחר נעשה הזה תינ ® פועלת התינוק קריאת אין הנ סי' שגתנאר נ  נ
ז ל׳׳ב ע׳ ה וע״ש ס ״ סנ ר באיזה נ  הפשקנאוהיוח יש אם היקון. מועיל דנ

 וצריו האוח נאורך הפשק שיש וכדומה פשוסה ונו׳ן כגוןוא׳ו הפשושוח
 החלוד׳ רושם נשאר אם ונ״ש שלמשה מה לו לנסות ה)צריך להחינוק להראו'
ע למעה ט׳ ם ד די :להאוס זה לצרף ישעה שהתינוק לכסוס דצריך «

הציון שער
f3 י הענק נל נ׳ החן המה נסיגה מספר ד) : השוע ג) ; נ  ו

 נגערא ע׳א ק'נ שנש משעע ונן חצויה הרגל סיסי• לא יאצ׳׳ה עעו
ע גהה צ׳ו נפימן ע׳א ה) : רקו׳ף לגיף הרגל נין ההסק חש ע׳ נ הי נ׳  ו

ר: א׳ ה סי*מ ל'< נסיסן לעיל ו) ס ק׳נהיזיוזה: נאום המיג )1;וננה׳ל ט׳
( א) י הענק נ נ׳ ) :ן ׳ נאום לפעלה וה ונעין עור נ ש: נ י נ) ע׳ ׳ ג נ א׳  נ

י כענק נל א) :שלישי ׳ נ ) :נ ה ג) :ולנתסלה נ נ נ׳ א׳  נדף נ״ש ד) האחרון: נ
נ נ י' י סלו א) :ע' נ׳ ) :והסיג נ נ ננ״ש סוכמ נן ולנתמלה נ א'  נ

: צ'נ סימן מלעיל ם) ;עפ׳ג ד) גההיסה: המ׳ג נ) ;הראשון ו ״ »

. ג’פם מבעל טיל מוקף כללי קצת , ^ __
ת ל ח ה ת תינ ט ואפילו האותיות סל נכלצדדץ נדל מוקף צריך הנ קו פר ותולעת עככרים נ הוז אפילו נ I ודאי ומיהו .מנ

ד של ע [מנהוח הפמאלי יו׳ כ׳ ף ה דפסקו לפיר״ת ד חי הלכ תיקון וצריך כלכהמלה הוה לתקן פיס פה נל רוב טו
נ מה׳׳ת הפוסקים] חי ] [עיין חמה כתיבה וכתנהס דנ ש' דד חו ב׳ יו  ב׳

*נ «ד זסנפנים ל סי׳ פי׳ ל[ ד קףג » ק עי ל0נ ^ נ נ ו ׳  וישלהחמירדאפי׳1פ
שז פושל גדל מוקף איט אם נפנים א׳ מצד מנ  שם דמיקל כע״ז [ודלא נ

ה נתחלת זה ונל נזה) תינ ג שגנתנ לאחר אס אנל הנ ק אכלו או י

, פס׳ג טב̂ע טיל מוקף כללי קצת
ט ואפילו חיות « חוז אפילו נשר nah™ מכירים נ ד ודאי ומיהו .מי ענ  הא נשר דוקא די

_ , . ״ . קנ אם הלכך , אות נצד ט
ניו קצת מגרר יטא ועב ע תישני דאץ נויל היקף לו דש עו שנ . ל
ד ודע ק נדל היקף נלא לנחמלה ננחב אם אפילו מועיל דתיקון ש נ  נ

ת שאר וה״ה היקף בלי פשופה ך׳ ן אחיו י ארנן נ ק או נ י שנ  צם נ
ר מוחק עליה האות טרס תפאר טי ק שגא הד ולא ו ר ס ה נ :נז



IX

םורינמזם פשוטה yi צדי פשוטה ופ׳ ופא ועץ ם׳ אות תמונת משנת »»יי
ם משני ולסמה *יין ם סצדד ה למפלה וגגה לגמרי וחה1ל דסהו  יהי

ר צמזחלס ג) :הו<)מ גג כשיעור ל6שמ לצן למת פונ
ץ אות צוית , ^ , , עיי

ת ) שון6ר אוח א) יהיה עיי״ן אי r• כפין נ l מפלה כלפי קצת ו&ניה 
 קצת(דאם ד) בפמידה תחתיה משוך וגופה צנחתלה ג) י

ה ממשיכה טל יהיה לא נאלכסון הרנ י׳ן אצל אתר אות להסמיך י  עי
ה יזדמן) אס ן תהיה ונ  למפה ו) ניריכה וטנפת נשוה ה) עומדת די׳

ה צי  לפנין א' אות נסוף לעיל ועיין חגין. ג' הזיי״ן ראש על ויעשה ^
ס. ממקום יותר הראשי! נגפו סס ק ט  הראשים יגעו שלא יזהר ומאוד די
ה זה ד נז ענ די ה זה נגפו אס ונ  גרירה סהני אם השפרה כמוס נז

ף לקמן עיין : שם שכתנט מה שיץ אוח נסו
. ת . . ר ת צו ה פ*א או פ פו כ

ת ה א פ או פ פו  זוית ימין נצד למעלה נ)לכחסלה לה להיות צריך א) כ
תון וגס מנפניס ה מנ  לאחוריה קצת משוכה ותהיה .קסן כזוית יהי

( ה ג ס ח נל וכמו מנתון פגוצה תהיה צמסה וכן מנתון פטלה פ

ם אפילו תוי םי׳ ונגיל נ נ נ ה ל' ר ק 0Tp« פשה לא ואם .פייש ס  י
;אצ׳ף אות סוף לפיל פיין שוה קו

ת ר ת צו א או ה פ״ ט סו ■ , ס
ת ה א’ם או ט עו ח לכתחלה נ) לעשותה צדך א) פ י ז  כמו למפלה נ

 לכתחצס ארוכה להיות צרינה גם למפלה. היא שהכפופה
א לעשות ראויה שתהא כשיעור ד חכפפנה אם כפופה פי פנ די  אם ונ

ו ך rיו כמלא ולמפה הנקודה מקום מכנגד ימיר נרגל יש כ  נ
ט כאשר והכוונה מהירך כמלא סתם כתנ [הפמיג תנ  אין דאל׳ס כ

ת כן נמצא אס ומ*מ סליו] נצח צורת סי  לכתחלם נחפילין ואפילו נ
ע נודא׳ ה ואק כדין ולהשלימו האוח לתקן תי ן שלא משוס נז מ ס  כ

 הפל הוא ומוקצה השיא נקודת ועשיית .כשר הוא התיקון דנלא דון
 כדי פון לצד הפוכה הנקודה תהיה שלא ג) יזהר גם .נכפופה כמו
ג הגיץדה נגעה לא אס לתי״ו. תדמה שלא ם הנקודה שהרפיק או מ ^  י

ט הכל לנפנים הגג ■ :ככפופה כניל די
כפוסד■ צו״י אות צורת

?!i ‘יי'"* ®’®’ ד) אנל' לנתהלה צמפה פגולה' להיות שצריך הכפופות
די זויש ת צורת שנפנים נלונן שיהיה נ ה ותהיה ניי 0 0 א) rו ן כע שהוא ן_ מ מ0 הראשון הראש צו1ור קולמוס רהנ
* ה לתלות יי ע שלא שנפנים הגיץדה נ תגופה חג ה [הג׳הולא נהאו מ  נ

קנ לעשות סוסריס איזה שנהנו  ואומרים כזה כצדה מנתון פ
ח צהסיג שזה א ני מנפנים צנן הני׳  ונאמת . שנור אוח ממש מ

ך ק פגול להיות ייי מ ם ורק שנחנגו כסו מנ פני  להיות צריך נ
 לתפוס לעשות ההרגל יודעים שאינם ספני כך שנהנו ומה לנן ח ני

 שעי׳ז נפנים הקולמוס לאחוריה מעפ ולהמשיכה נללכהזן הקולמוס
ם זרח לה נעשה פני י כמטאר נ ׳ נ קנ לעשות הפעוח להם יצא פ*כ נ  פ

מון ה נם מנ מ ה מסוף משוכה צכהונ שנהגו נ  עושים והנקודה מפס נג
ל לגמרי הוא״ו מקלקלים הס עגולה ולא נזויח ה ספר עני  תמה כתינ

נ לעשות יודע שאינו מי ונאמת . לעניניט יקיציי ש׳ ה נמ תינ  תמה הנ
חי ח לעשות נ1ס מ י׳ ס נ פני קנ נלא סנ  שיעשה מסה לנד נזוית רק פ
א לא העקנ גופא הני״ח כתמונת אפילו ד מנתון שנור ס׳א סנ  לפי
ה וכ׳ש כלל הוא קנ נזכר שלא נז ש כלל ע  לעשות הוא נכון לא נודאי ננ׳
א פי*ז כ שנור הפ׳  שמאל לצד פניה על עוקן ה) לה ויהיה הג״ה] פ׳
ה שנתונה הנקודה אל למסה ויורד ט ת ה תאיה הנקודה ו  הנקודה ני נ
א. כשיהפוך וא׳ו כתמונת יהיה עוקצה ומשד  הנקודה תהיה ומה׳ס הפ׳

 נשום הנקודה תגע ולא .הוא׳ו ראש כתמונת עגולה שמאל לצד למסה
ס מקוס  תהיה שלא ז) נהנקודה יזהר גם .פסולה ו) נגעה ואס מנפני

ה כ ט ד אפיא צ״ע דאל׳ה מון לצד ה פנ  הנקודה תלה לא ואס . די
ר שפל נהעוקן מ)  להסתפק יש לנפנים הגג מקצה והרחיקה הפ*א פ
ט ט סו ודי ה׳ נ  • ה׳א נאות וכנ׳ל הגג נאתצע שמאלו רגל שתלה נ

ה לא ואם פ ה ע ד קו ה מ גנ מועיל ותיקון לתקן יש פ״א קראה ותינוק נ
הציון שער .

א: יעינונא ׳ קטן אוס כציון ננפר היזומה מיה נאוס עיין ג) יי  : ו
 צנמו• דאה ד) ;השוט ג) : נדיענד אהילו ההול כוה הקו נ)דאה :י׳י ״)

 ה׳ ני״ן ועיין דיטנו לענין אהילו ול׳ע כראוי עיי׳ן סמונס איננה נטעיוה
 עינרלמעלה נויי׳ן שהיא יאבה עיקיממומ שנה וג׳ל ה)לנחחלה : כמנה
 קו ̂•היה ולא הראש ניכר שיהא רק דנעינן נדיענד מענג אינו הלדויס מכני
ע' נייעבל ההמ*נ שהקיל דמה ודומיא הוה  מיי׳ן ג*נ שהיא השמאלי נצידו נ

י כולו א) :לנהמילה ו) :סי׳ה נהיףאות 'ייק^לעיל נ׳ :השמו הוא )3 :נ
 הנ*< מגו׳ג שמונח ונמו נדיענז מעננ אינו נ׳ו י) ; לנתיזלה יק נ'> י)
נ3 נ׳ש ו) : לנפמלה ה)נ׳ו :מ׳ חופ3  <הין> המ׳ג ו) : והאגור הראשון א'

:יוםן> ניס נ) :והשוע ננ׳י עיין נ) :נ׳י א) :המיג ח) : לל'נ יהסיסי
 דמהפהק כהמ״ג דאהילו נ׳ל ומ'מ נ) :נ׳ל ולנסחילה נ) :העני! נל <*י ״)

ן סה צו׳י מודה דיענד לענין נהוסה ניי׳  נעינן ולא נדיענד מעכנ ׳דלא נ
 חמונהונ׳ף שה שנה דטי׳ס ודומיא בוה קו יהיה ולא הראש שיהאנינר יק

"  די*ן כפין הוא למטלה שהמונהו ננמרא דמנר כו׳ן ושאני ההמ״ג ה6 יהקיל 1י
) : עי׳ת אוח נהיף נטיל |’י*י  ההשר שם ונשלמא לעיל כהוהה ננו״ן נמו י
ף שלא נוי לעינונא ס1̂  נסנסי משא׳ננאןולנו אולר׳יז נהוהה סיפהלנ׳

דן נ״ש ה) : מחתלס נ; נ ולנתסלה: ניי )6: נהשינמת מנואל הכל א) י׳

) פגיה ק .מפלס כלפי קצת נופה נ ב רד רגל די ק הי ט ר די א צו  פוננ
ר\ ומאוד הצד׳י  תדפס שלא למפה ולא הצואר נאמצע להדניק יז

ץ כמין יסיה השר וראשה צפייץ. ס זיי פ י ולכאן לכאן ט  להמשיך אין נ
 יסיס והצואר .לפיל נט*ן כפו נ) מאמצעו כ״א הראש מקצה הצואר

נ קצת  ומושנס ראשה אצל אות להסמיך כדי ימין לצד ורומה קצת וארוך פ
נ שמאלה לצד לנחחלת משוך יהיה ד) התחתון פי  הראשים שני סן יותר הי
 על סגין וג׳ .הכפופות כל כמו ימין כצד למפה פנולה לכהחלה ותהיה

ע לא ואס השמאלי ראש רד נג ״ן הי מו סן עיין נ סי נ נ ה צ'  . סני
ם הראשים ואס פי ם ממקום יותר מנ ק ט  הראש רכר שאין דהיינו די
 יגעו שלא ה) מאד ויזהר .א׳ אות כסוף לעיל עיין שוה קו אלא

ה הראשים ה ז ד נז פנ די  ; 00 שכחנט סה T’O אות כסוף עיין ונ
רת ת צו י או ד׳ ה צ ט שו פ

ת י או ד׳ ה צ ט שו מו ראשיה יהיו א) פ  מורננם והיא כפופה נשל נ
כ ' v נ' m גופה ע*נ פשיסס סטין ואך ומ״ן

טץ כמו פשוט ח ק שחרד אורכה ושיפור פשוטה או מדנו ס ט מ  הראשים ל
ד . כפופה צד׳י לפשות ראוי שיהא נכדי לכחתלה פנ די נ  הפס״ג פפק ו

ק ממקום הוציא שאם נ י  אס אבל נשר יו״ד כפלא רק לט׳ן סיו״ד ד
ס ממקום יותר הראשים נגפו אם .צ״פ יו״ד כמ^א נשאר צא ק ט  או די

ה זה שנגעו ס להט׳ן rיוo נין שנפסק או נז מו די  :וננ״ל נכפופה נ
ת ר ת צו ף או קוי

ת ף או  פניס על שמאל נצד נגס על צ״ג קסן וחג שוה גגה א) •היה מו׳
די דק הר\ן ויעשה לכהמלה ה יקלקל שלא נ ססונס נז

ד ו א י ה ב כ ל ה
סי צייח® אנד® היינוע דע׳י לכאורה צן טאה היה עציהן  ל*ן שם אץ י
 דהנצ כיון עצים צויסם עדיין וסיקרי סיקון דמהני השמיג נסג ואש׳ה עציה

 הרץ כהתמיי עשועה ננו׳ן דאטיצו נענינינו כ׳ש וא׳נ נאצו ננשיץ מורגציו
 וא״ו כטרס צעעצה עש^ נאם סיקון ציהט וצא מהגמרא סקור צנו איו ענ״ס

ץ נצורה צכחוייר צנו דאין עאנ׳ו א׳ו נצויס צעעצה עשאו אם נשועה ס  דצא ו
מ הרנה יגדיר ואם קצס שיגרור ומ״ש ששוט. ננ׳צ חיקו! ציההני א  יזעונסו י

ת. נוהשצא יהיה נ’את וכשיסקן סו  יעשה דאה דיו עציו יופין ואת׳ה וס׳ש נ
חנ ויהיה נסיען עי׳ז xאש הרנה י  הנ< דאין מעונסו עיקר אנד יקרא ו

 וצועע עוד ודע .שניאצ יוצר שיגרור מס אוז׳ה יועיצ וצא ננוס מורגצין
/ אצמא ויענד צעגץ אשיצו סחתא נחדא צסרוייהו דסוזית השמ״ג ס  דאין ו

 השוזס דנכ״ן [וחזע עציה! נו*ן שם דשניהן ניון צנשושה פשועה נין צתצק
 צונריו :‘א סשיל] נליערד אשיצו דם״צ נסשיהקיס מצוד נמי ערינע שעשאו

ם נה׳ג צומי נמי יש נ צנועה נשאו אם שהותה נע׳ '  צשישלו דיש מנוצה נ
 ודאי סהיהה ונמ׳ש עציה! מ׳ם שה דשניהן ניון וה הטעה נדיטנד אשיצו
 סהגי והיקון . צדינא וצ׳׳ע נשהוחה ה״< א״נ היוני! מנוי'! ננצצ דהוי ש«צ

ע אשיל׳ נ!ה נ ונצאיה נפו׳ : עציה צורפה עיקר עדיין ג׳
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סופרים ודידד״ם וסי פשוטה ונ• ונץ סתומה ום׳ ומם ל׳ אות תמונת משנת
פי ס כספי היוס פטדת כ שי ריך5 כן סל אמת] לדויד ו » נ ה ח רובעס שתהיה יותר ששב נ ליד לטא יוכל כקל ני ד5 ל מנ י
ך וז״ל מאד כזה ליזהר ו י ם מכל לאטקי שאמי הנ פיי ס הסו י י ס . נסמ״ר מעות ט ) לד מכל סתומה תהיה זו ומ׳ י יהיה וגגה ג נ ש

 לצי הגג ימשוך ולא ה) רואיו. כראש מעפ לסתימה מתון לכחחלת ד) מחמחשאינס יו״ד כמין הלמ״ד סל וטושיס הלמ״ד של הצואי פמקציים
ח ששים ט' שיסה כמלא לשינה שיפה נין רו א כתב היוקת כי ו ה שמאלה נהדי נ ד רי עי די נ י’ ו ו י ג ה ואין ו)המותר י ח תק מפום נז ושלא שנו

מו ולא ואיו כמו הצמיד על לכתונ ה מצאתי וכן יו״ד נ שאי לתקנו אין הקודש נשם כן נמצא ואם כשדין נהג״ וגם .וכשי p ד
ת להוציא אין ז) נשכת י אמי ט ה: ע ז

ת ר ת צו ה ט״ן או פ פו כ
ת ת ן”ט או פ ש ראשה יעשה א) כפו ק וג׳ הדי״ן יאש נ  עלים ש

( ב יותר ולא נ מ שי דלא הזיי״ן מראש י  דומם ח
כ יהיה אם לניית ח ס ומסעס יותר מעס י כ יעשה ז  לממס סושנס גי

פיג שמאל לצד משוך נ)  או לני״ש יהדמה שלא כדי הראש סן יוסר הי
ה ראשו מאמצע הנמשך וצואיו .לכ״ף ש ג קצת לכתתלה י אמך ע  הצת ו

ש. אצל אות להסשך כדי יכין לצד ומוטה א ץ ותהיה י ט ח ה לנ  צמ0י)
ץ עשה מם .ימין לצד לספה שולה ו  ואץ צורת למעלה כפופה מ
א והניאו נציע הפסיג *הניח ראשו מקצה הצואי שמשך דהיינו ע׳ גי  ה

מן דוד וסנתלח נחידושיו ט ״ג נ ד דכשר משסע נ ענ די ק . נ « (ו ש ס

פ סע׳ ט' פשוס ג ס כחנ ונן ו י נ  . _ .ע״ש זיל החסיד נפש שמחה י
ם ראיתי ר פ ם כו ר  עושק לסיד נמקום קו״ף וכוהנין שנשפועין ט
אהינ ■למיד שיהיה ראש על החלה צואי ק הדיו נשנתיינש ו רי הרגל ט

שנס כן נמצא אס דהיינו הדחק נשעת ת להוציא א"צ נ  יתקן ונחול אמי
ם לו אין אס ונחפילין ה נלא יניחם אסיי נ י ס׳ נ ]: החיים!וקסח [ פי סו  ה

ת ר ת צו ה או ה ו ת פ ס ס׳
ת ם או למעלה תהיה ע*נ כ״ףואיו *כסו א) קצת תמונתה פתוחה ס׳

מיןענולהאגל לצד קנ לה יהיה למסה י ע א ל חונ . , --------------------------------------------------------זוי
ל ולא שוה למעלה יהיה ונגה ק שו שן לצד י ס עגול יהיה י ה ג ה יהי מרה לענ׳ד גנ שנת כסוף שחזי מהלנוש לנ ם שלו האותיות מ ר דנ  שהם ה
ר שנה כנגד פד איו ם ג) .לכהחלה ונ״ז נ) החמשן' ש פו ההי אף נ״ש ומכיש דילג] זה ואח אות ככל לעיכונא שנצד ו נ ללעוז ו ר » הד ה  מ
ה לגגו אוחו לדנוק יזהר שמאל הי ס ואפילו תיקון עם נשוה משוך כמעס לנתחלה י שי  ולא שמאל לצד מראש rite תחצה שיגרור דהיינו נ

/—• י>• ה ׳ ' “ “ - מין לצד דיו עליו יוסיף ואמ׳כ עליו נו׳ן תמונת עדיין שישאי כדי הרנ י
ת מועיל ולא הזייץ ראש כמו לעשותו א ס מ שן מצד דיו נ נ לנד י אי  ד

ל ק לעשות ואין הזיי״ן מראש רסנ ראשו יהיה ל ועיין ננ׳ הי :ננ
ת ר ת צו ץ או ה ט ט שו פ

1W ״ן ה ס ט שו אי א) פ ק נמו צורתה הו  אך ראשה ש תנין ג'1 זיי
שי ארוכה שהיא י שי ץ להפשוח ראויה שתהא כ ט

 משאה ואם גגה. עם קולמוסין מד׳ אשת לא דהיינו תנאפנה אם כפופה
ס דלא לחיטק סראין נ) קצרה ט שלה זיין קראה ואם טיפש וצא מ  . פ

o t i א׳י כצויח ועשאו ראשו מקצה כארוך הקו משך  <*ייגף י
ם [שמי האתיורם שאיי אך נציע סנית ולדים] המלך וגן פ״א סי׳ אפיי

ה הסכימו ת :לפשל נז ר ת צו ו או ם' , ם
ת ך או ם״ ש׳ נגה שתהא דהייט ארוכה למעלה גגה תהיה א) ס ת צנ ( ^נ שו

ט זויוסיה מג׳ סגולה להיות צייכ׳ כי קצר ששנה ולמפה שי ה י ל ע מצד א
הציון שער

כפוכהנסה^ ננוץ לקפןגנה׳ל זעיק פלנושופ״א פשפע <)כן :גניי כולו א)
א6 לא »נו;ה לממס משאו דמם  נפיג ש נ ד) ;ונדלי,פיס ג) : לננשיר כ*נ טן

א ג) נג׳יוששומ: 1א)מיי :נ׳י מ) האפיון: לו׳ ע׳ ץ: ; נ « מסט ו)נלפד ג)נ
גי כנ8פ דלא 'p.נסימן נ’ט ו) :ואיו נפו יהיה דלא )0 דנסעון:  שאין ו

 נשפי אשרים שעוי ז) נאפצפגגמ: שרגלמ פס׳א פייף לא וגם נפלפוד נפצא
גינש נמשו ועיין ג) סאוזרק; נא*נ נ׳ש <) :ננונין נל נ׳י א) מי׳ש: ׳0

ג ק « ) י ם שיהיה י ה ט ש מעלה לצד ני  ותמונת ה) קסן אגם כ
ס פו תי ש תהיה ה א׳ו כ  •ויגיע הרנה ולא נאלכהח קצת סוסה שמדת ו

ד עד ע מסי 3נכל ועד ההחהק ששב כ  לא וסיס נו יגע שלא יזהר ו
ו עי״ז יהיה שלא כדי לכתסלה גדול הפסק ניניכס יהיה אי ה מ  הרנ

שן כ ק לא ואס ^/ ם הדני פו  פסול וא״ו נכץ> ונראה לגט למפלה הסי
ס תיקון לו מופיל ואין מי ס כתב אם כ חי י א מ ח שלא י ד ס  וכדלעיל נ

ה ל*נ כסימן י נ עי״ש סנ י ס ה .נ ה׳ ק אס ו  למפה ■הסיפום הדני
אי דפסזל להמ׳ם סתימתו בסיץם ט מ ט ו י ש לעיל י סי  סייס ל*ב נ

נ לא אס שקק לענק ח ס אמריו עדיין נ ש״ ; נ
ת ר ת צו ס או ה טי פ תו ס

ת ה ם מ אי מ תו  ולמפה ימין לצד למפלה מטלה לכתחלס א) תהיה כ
ס שלא ולשמאל לימין־ זוית לה יהיה ^ י א ש מ ח
) ך כסס והססיג .פשלה כססיך יןראס והחיטק כן עשה לא ואם ג

■ הלבה ביאור ,
טי ״י הסנזאר עי# נפנפי הכל ואיו• 0 נ  האפיוניס השיפקים ונל ננ

ש הוא דממומוו sdx פסספ׳ג מחמוןי ן נ  לוס פקור אץ ני יא׳י ט׳
וי ססחנר שנמנ י׳ס פסמיף ומעש יחיפי גי  נצורם שמשאר מי החרעום י

f o יאפשי יאים איני ונ^ו נ«שה * דני הממני איירי ולא ד  כמינש נ
ס ו סי  וא׳ו סץ דאשילו ניק למצוה לנממלס הננוג לש לנסוג דקיק גא ^

י נו מד שלמעלה המי ממשיש! שאיו הסשרדיס הנם! לש 00 דסשם או ננו׳ש מ נ r . י׳ו, I . J, _ • _ -----------------------------נ
משמש׳נ

נ סחחסוו המושג דהפשין סיני לשכול שנמנ ותיס ואיו לטי! יומה הוא א׳נ אממ לדוד המממחכפ׳שנסשר מושגה נשני »יאה מד נ'
י ונש׳ס לעי׳יו דומה הסיס דלדדש לד׳א נס׳ שם נ שנמ נן ד) :הנ׳ל נסגיו סודה הוא דנם ואששי נשמ׳ג ושי! שי׳ש אוסיוש שנ׳ סס ידוע נ .. v.שוי נ) , ׳‘ ■ ׳------- - . - . . -------------------------------------..״ :

ולא שמווזה
®"® *י נ ייי ש׳ מ וונ א׳ קי ט ״י ל מנ נדים שלו כא׳נ שום אחר מסנ׳י באטנוהנין מה לשי אנל (יק נאוה « : המרדט נ ו' נ א). ו
ף. נערה ששאר מד נגדר* די ש ונןנאס^מ הדמדנלגוש נ׳ )גניי א) גיטץ נסור גני > ף שא ש : נ׳ י מיץ ואיו נ נ׳ I כמיס ונדלשל נ

ף נצורס סמשאר מי יגרור נמוג , שם שנהג ומה נששס נ׳
»r נ׳ שא ה סס נ ץ נמינופ נ ט י ואיו נ נ מנו .המחמץ ששנ כעד מד ועיע • :אסר! הנ<מ נזה מליו משש נ ד  ופיטין למעה מד הגימ לא אה ונ

ש ש :לרתמלה יק האוח וימ5 מעיקר איט וזהי יאששי מ צ ם <מ קי פ .הסומר •ער אס צ'מ למנ׳ד פי׳ז לסאופ סניר לא שהמינוי, ש נ*נ המשנה אם ופ'

.טין שם שליו ואי! ........- ..................... .■ ־■ , • ״ • ״ . ״... , . , .... . ... ״ . . -
א הטין צואר ממשנין שאץ עי_מ הפאי מסתמח  זיעי דגשי הא ומשק שה וגמרא הסהקגא לשי דנלא׳ה לדחוס יש ולמיד סאמצשו ולא מצדו נ׳

ש ודלא טויי! וגם למעלה זקיף שנה סט׳ן לסטי׳ס דעשס סיירי וו דהנדיסא לומר מיננימץ מנו נ מ 01  נצא שנס סטי! צהיוס וצרינה עיש׳ן שאר נ
 נשאר ולא ממש ט'! נמו ראשי vwhe משק זה שנש״יו להטי! ומיייישעשה נ! גס לאמי גונל א'נ השסי,יה ומשקי נמו להונה מעט ף נשי יג® •יין

 נזה שיץ ולא נמו׳ם אשילו מיקי! ומהגי נשנים נמש׳ג מיץ ואיו נצורס ראשו שששה נשישה לטץ מיקי! ילעגין .שיו נו׳! משוס נם סייג וצהני ש׳ס
 ״!opo ונמג פהא ואסיגאלה נוס נטץ מוינלץ דהנל שקרי דצורסןמליס נסדר! שלא נוס שין ולא לחיי גרירה מ׳י סמנשר יאץ ניץ סינוס ק1י

 אש' מגולה למשוש 1ד מסשס שדודמהני נדימנו אשילז להנששה הששוסה למלקנץ ואי! להשס׳השיפליסדס׳ל ואשלז טיונמ למעלה שששאי ףששועס נ <שש
 יש סיקק נלא ואשלו שזן סיקו! דפהני נששה י!1ננ וה*נ ששט א׳נ נאלו נכשי'! סונגלי! דהנל שקרי עליה דטיתה נסררן שלא משה נוה מין1 נתו׳ס

 מליס cnmp אק ואל׳ה עיג ק׳ג נשנס שא משוישס גמרא מגולה לשוס צוינה נששה שהנ׳ף מש דשה ״המה הנא הוא ק׳ו זנאמס .אייזייי׳ז קיייו י’®
ז כששה שן כהממונס לסלק ואין כדמנד 1של6 לשפול יש מיוגע ifepc שמעה ף“גג יאשיל' יפ׳ל לסשופהיס וא׳ג ״ ו ק שק ^ מ ע <*ף 0C ו
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משנת
ר יכול vh כל לעי!  טףהנקודה רק <בג)ר שלא נאושן נשש אאילו ^רו
ף’ כ יאה ני ^ יש כ ע רפ״ס] פי׳ הים !חשו' וליושה מלמעלה מליו י ז י  ל
 W’ ם־א ודקים קש;יש הרוצוה דיעשה שאמר הירוד כמ׳ש מאד

י ו׳ שכ^איהיה הי r נראה יהיה למעלה גדול ה: כ׳ n l j ו קסן איי ש' א  ו
ה . כהי״ח נראה יהיה שלמטה פו׳ נ ?®I מהסופרלם יש ו

ה נזהרין  עוקזלנד כל; עושק שאינש נורעין או כנ׳ל מופיאין או כלל נז
קז p®■• פשקו הפושקיס רוב וכאמה שמאלי מו מעכב שמאלי דעו  רגל נ

ד גי;יהש מילוק דיש אך היני’ ענ די  תיקון הועיל דגשמאט תינץי לעניו נ
 תשועה בשימן שנתבאר וכמו נימינו לא אנל כשדרן שלא היי ולא בחי*מ אפילו

ר ל״נ נ פנו הפמ׳ג צווח ו: ® שלא מאד ליזהר יש פ*כ זה. על נז  לחפיםי'
 מעש או נקודה כמק רק יהיה לא השמאלי העוקן כי פליהה להושיף שלא

ד מגיף יוצא ייתר :התרומה נשפר כדמוכת היו׳

א'נ נב- (פיין שיפש. ילא גזכים ״6 ’»נ ' יי׳ם 1'’יי׳ ' י " 4‘ mx n Uר ■

? ש״מאל S עם? י’“^ ?”י ה ש Z א
" ? ה ? " (^ א ל א’ S’"ה4א ל ^ ס ^ ט מ ^ ה ^ שו ן ^ י י ד ל ^ רהאי ופליה כפיפה כ״ף כמו היא סלמ׳׳ד המונח כי הוא׳ו ראש "כדי מ^ר כ איוו ו

ה דיעות יש העליון הקו עש פוס שיהיה  דצריך די׳׳א הפושר,יס נין נז
ה ותודה פ״נ שימן [רדנ׳׳ז ה וי׳א יזלק] ש' היי רנ שיע ולא דאו  ימ

ע ע מ ק  שמע שנס שכתב שש עיין נהשו׳׳ת נשו® יער,נ קהלה [שפר ר
ם *ונהט הגר־א] נשם כן פד שו ר ועיין v כדעה כ או  ולצד .הלכה נני

) ויהא נעיגול ולא בזוית יהיה וא׳ו עש כ״ף היגוד מקיש שראל ר נ ט  מי
ת הניץז הל מפ״ו לו סתמעט שעוניו וא׳ו כתמונת תמונתו ט נדר\ מ  ו
ט ד) כסוף והצואר הראש ויכתונ נוא״ו. וננ*ל בהופו פ  ועל פ;יה על פ

ת ומשמאל גדול מימק ה) תגין נ׳ להיות צריך הצואר ראש ו ו) .ק ׳ נ  ו
 שמסלין ®סקיס יש יו*ד כעין הלמ׳יד צופי פשה אם לבד לכקתלה

ה ענד אפילו נז ה דיעוה שס והמצא ישראל אור נתשונח [עיין די עי׳ נז ו
הלבה ביאור

ק איע זה כפינה ע״י ומשלימה נמה מכשנה אופ אינז עוקצה עליי[  לריש י
כי לדש'' אנל דעננ והקזן נ  לנד גיירה ע׳י נאות נעשה עיהן נלא ו

נ נרירא <מ דר׳ע דינא והלא נרש'< הננה ווינמת ' נ [עיק להעוטקיס נ ט'  נ
ו ומכשיר קי׳ג נכי׳ ט׳מ ענ  ש1נס ציין להחפיר ויק שמאלי] כוהן כלא נוי

ק ממש קענה נסייית טאית ולא דקמיייי א׳ל1 להקל ולא לונריו  ומפעקא י
נ ליו׳ד כויאה ופינוק קענה נמי׳ס לנו  נדשהק גרייה נלי לני זה יועיל א'

לעיין [וציין ההיטק קייאת מהני דלא נחנו וממאי םעק שיש אוס ננל הפוי

םופרים חדניחם ולמר פשוטה ובף וכף יוד אות תסונת
 ופוסלק ססמירק •ש ט כפופה חם פשועה שזה רק לכפופה פשועה

ד אפילו בזה ענ ז די ע׳ ה ד [ ו׳ מן ני ^ ט ע ש ר  ל»תם שקרא עי׳
ה] פשול ושהש׳ח נורים השופרים ק נז  להיות צריטר, הפשוטות כל ו

ה. מטעם הנג מן כפלים לכתמלה ד ז פנ די נ ך בשית למצא אס ו י ^  ש
ו למטה הרנל ה)להאדך באפשרו אם כרי׳ש שלראה עד ך׳ של הנג י סי י

ף ה נ׳ פ ט מו למעלה זוית לה עפה ואם נ ודינה פשולה מ) ד׳ נ
ה סלה לנרור שצדן  לעשותה דיו עליה שיוטף ס) או סחדש ולמחנ

דיו 1ז ועצה מנוצה. ח פ ס ס *ס אפילו רהני ד »  שלאכסדת טקר• ולא נ
ת לעיל וכמבואר עליה פשוטה כץ< צורח געי התיקון דקודם ט נ נ ל'

רק תי אסה ר׳ עליה צורתה כהלכתה קוראה * ק  כהיקק להקנה ויכול ט
ה ואין יותר שנר.נ אף < מ נ נל״ב וננ״ל כסדרן שלא מכוס נז : ה ס

אות:
ת ר ת צו ף או ת כי ט שו . . ־ פ

ה ף’ ט שו ׳* '״ הדמף שלא )0 קצר וגגה ארוך רגלה פ
כ , ה יקצר לא ואעפ׳ תראה שלא מדאי יותר נג
ו נ}  ®תה ימשוך לא ולכן וחפכל לתינוק פכוטה כ:ו"ן או ארוך מי׳

כון ג כלל הרובה לכבותה השיטה נ פ׳ א  זהו למשכן אין אןחיזס דעל ו
בד אבל לסצוה ב ף אנל פסול לא נוי כי י ג) לנה האריך פשוטה«אם נ  כ

ה א ט  • טיפש ולא תכים דלא לתינוק מדאין שפק ואס פשול נר־׳ש פ
ך שיטה לכהחלה עכ״פ ליזהר השופר צריך יסאד ר  1ל כפלים ד) ט
ק אין3 כפופה כ״ף להיות תוכל אותה כופפק שאס כיי כגג ץ טלו  נ

ר ע ן ש י י צ , ה
ו ״' י מ ה) »ס"נ: ד) : עוע5 נ) : ג׳ח נ) י׳ ד מ ננ לעי; )1: כיוס ט׳

י " ’P'" מ <) :ג׳י ה) : כ׳ק  נחוש לעיל וכנאסי 9י
י נ) : עי׳ש העש סלחד נכמ י יא ח  :עי׳ננח׳ל1 קעיס דכיהנכלנוח פ
• יו י ) ’י  ש׳א 0 : ׳0 נכעי אפרים נער צ ו :הקכיו ל'נ נכימן »יא י
ט  ופסנש סן«< י) :נס׳ג ס) : רי'מ8 נכס נ׳י ה) :אפיים ניי ש י

ט׳ לוינא ומנא פישיים י נ) :ג׳י א) כני״א; נניאוו ל׳נפי׳ה נ  נ** ג) :נ׳
נ׳י שם ם) סענטג; נשם ני• ד) נשסהיי׳א: ס כפונא ט״א נדעם הנכון ע׳ב סהשוגג] נטףופשיע: המס עטדש ו) :נ מ , :נ

ף א? אמשר נל-יו שנשנהי מה ׳r 01אש ונו׳ היטק9 אם * ואגת׳כ .01נ משא׳כ צירפו על פוניס ארינתו ושש לסלק יש ו*ו גפע׳׳ג נסג »י.יה וננ׳
_____ • . ס msiev( •קו•'%רל י_. . מ דרנצ ור̂ו לד«& «1לבי ^י

ו שההזיק וכש׳א י ט י ג ;יםנרנל5נ כיס נצא ו,טר0ל נ » ן א ל*נ ככימן !ונריםוגמ׳ר דיענד. אטלו ס מ׳  פסעת דיעני אשינו סם נ*כ שהתטי פקנ׳ונ
סן כן ימיכח סי ינ אס h נאוס 00 ממנידהססיין ג׳זמלאיס גנ׳ ר מיי א״נ  1?נל0^גל ®יגלה ייהי גגם נחם רק כו׳״יר דצא 6צהד ג

ט מצאתי אמ'כ נמטה והמנה כשלים להמס יציק יק כחג ט ג נ0שנ שנחה׳ש הגע טור נעס׳ס להגאון הטם נדנע נ ׳ ש סחמיוו דלא נסדיא נ א  כאדין ^נ
ש מחצה על נפגצס לא אנל פיגלה יוער גנה ״ ש משמע א׳כ ט׳ י צא וכשליס מ׳ נ : נמצוס יק מו
נ r״! »• כדמם ההושייש ונהגו * ס שאסרו ימס שנהג נשפ׳ג ג' ט י פיז׳י א1כ1 קעגס אוש כפלא נו יש אם סיטני ס׳א של ר אס ס  דסיס לי ט

ק pwuS לשאר ס׳ לפיד ד׳ ננ ן גש* אם ו י ט! ט ד ני ן די דוי נ פיי ונ׳ל נ ל ם החחשק לעגקקו נווגיא ננ  9מלשץ המשיכו גא אש שאשיגו מ
ד יק י טו׳ a® א*נ ימק שמצי האמצעי הפטלה נקו אשילו להקל שכוונפו וא׳ל ו  j אויש) >r r ע9־- ;כלל
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סופריםודיגידס רור פות אות תמונתמשנת
ח סעל ק היה 6ל החי׳ ת דנו מזי׳ י היה 6ל ן6 ל נ  ההמרדה 6להדי ר

ס הפילו להקנה מוסר הו׳ ה ו&ין נ  רל״נ [נלמד כסדרן 6של משום נז
ה ל ל להדיא ניכר היה צם אכל עי׳ש] ס הגנ  ם6*ו הסוה שם מרוט נ
 אפילו להקן להקל דיש צפשר מהמיית המנוושיח אחד מצד רק נשרד

ר ע״ן לכדיא רנ ל; ו ה״ ננ
ת ר ת צו *ת או םי

ת ת או ׳ י  כפוף יהיה *ולא לתוכה מפס צ)נפוף תהיה הימיני הראש ט
״״ן תהיה השמאלי והראש הרנה  אכל ראשה על הנין וג׳ נז

ר הראש מי ם נוא״ו מנול יהיה ס ) הימיר מצד למפה ונ  תהיה נ
׳ עגולה ד ג) מפכנ איט וכת וו״״ן כ״ף כמו תמונתה נ ענ די  [לנד נ
רן ע ר ועיין לדינא דצ׳ע הרנה כפוף נ או  היה לא דאם ול״נ הלכה] נני
נ לתקנה צריך טוני וככל לתינ״ק להראות צריך לתוכה כלל כפוף ח'  א

ה מיקרי ולא  כפוף היה לא ואם עליה תמונתה דנלא״ה כסדרן שלא נז
 כתפילין הקנה לה יש אס צ״ע לאות קראה לא והתיטק לתוכה נלל

ה כסעיף ל״נ כסימן ועיין כסדרן שלא משוס  דהעופרוח ח' לענין נ׳
ה דה״ה ואפשר ה מקרי ולא כפיפה כלי נטי״ת מורגל דאין נז  נשתנית נז
ה הראשים יגעו שלא ד) ויזהר .וצ׳ע צורתה ה ז ד נז ענ די נ  יש אם ו

 אס פס. שכהנט מה שיין אוח נסוף לקמן עי׳ גרירה עיי תקנה להם
ן תמונתה היה לא הכמאלי הראש ״׳ ז  שהיהה אך עגולה היתה שראשה נ
כס לקמ; הנ״י שהניא מה לפי נדיעכד צ׳ע עליה מנין  נשם הגה״ס נ

ן דשעפניז כגמרא שאמדו דמה הראיס  לא היינו ז־ור״ן ג׳ צריכה ג׳
ם ג' ראש לכל שיהא משוך אלא עגול ראשיהם יעשה שלא אלא נתגין  פיני

א ולעיכזנא ״׳ נדמוכח מ נ סהכשרת התג׳; עיי אס ל״ו סימן בסוף נ
הלנה כיאור

 נדמת צפוני ננה׳ל סניה נהי׳צ׳ינ שנירית רי,צפימה ופספקאינז ז« •ואם.
ני ‘אזי אותיות נשתי נראה שאינו נאות מועיל ותיקין ימ׳א פגאון  פפפידה מי
 מנע באינו פאל׳ף ניו׳ד ננון נתו׳ס! גופ מועיל תיקי[ אי! פשמ׳ג [דלדעת
תי מיס עליו אוזו אות בס ופיו׳דנש׳ע אף לפאצ׳ף ד אץ זפ פאות ניון

ד שכי.נ ספמיג ראיה להניא ואין לא או ענ די ץ היה לא אס כשר דנ י ד  י
 ם להרא וצ״ע עגולה לא אכל כז״״ן צדדין סב׳ עונר היה שלא דאפשר

ס הלכה אין אולי וגם אי ר ה ה נ ת ליו בסי׳ ועיין נז ע ק סי נ סי ה נ  5 נז
ת ר ת צו ד או ו׳ ^ , י

ת Y או v ה שיעור פ  תדמה שלא יותר ולא אחד קילסום מלא א) ט
ה ראשה שתהיה דהיינו ישרה אותה דכתוב לרי׳ש פי  ו

) למעלה תהיה גם מעלה כלפי סניה ולא שוים נ) ימין לצד עגולה ג

ה גם התג. מן קצר יהיה והנטקן  פן יסיר שהצד מרגלה יותר קצר יהי
 ונראית ימיני לרגל למעה ששוה עד העוקן האריך ואם לחיית הדסה
ת סהני ולא פסולה קענה כחיית דר  כהלכתו קצר שיהיה עד העוקן ג
טתאלא דה״ל ט ויחזור העוקן כל *יגרור מקתו חנ מי ולא כהלכתו ויכ  מ

א [כן בזה התינוק קריאת ספר הני  בית נשם אברהם משנת נ
 ו.א סיירי ונס״ת י"נ] סי׳ סופרים וקנאת רוקה ומעשה אמת ולדויד
 [המובא אכסנדרר ר״י דלדעס שכתב מי ויש כסדרן שלא דהוי נתויס

ביי ] נהגה״ס נמצא הריאים וזיל ד^« נ ט׳  לגרור צריך נוותיה דקי״ל ו
 והובא ע״ד נשי׳ חנ״י [תשובת שס) [גיז יתקן ואה״ש ימיני רגל גם

ח פי סי׳ ליו״ד נ ד נ ע׳  דיש שניארט הלכה בביאור ועיין סק׳ו] ר
ת זו. כדעה לההמיר כ׳  פשולה קסנה למיד כטרת יודי״ן בה שנמצאו ו

ת מק הוי דנלאיה מחדש יויד ולכתוב ולחזור האוח כל לגרור וצדך ט  הו
של י כלס ממש נרצה אסהיויד אך היריעה כל לסלק צריך שס וניודיין

הציון שער
 לעניןנפוף נן שנ׳ רפמ׳ג נ)עי׳ נפדיא: נאגוי איתא ונן א)נ׳י:נ)מונחמנ׳י

נ מקור לפס שאין נפשאי ונ׳ש f נזיי שמאלי וראש מסע ) נ' נ נדף נ״ש :י  י'
י ו) :בם ניש נ) נ״י נן ;פתסישי נא׳נ נ׳ש א) :ע׳ג : פענין נל ננ׳

נ מועיל עניו אתי שס פג׳ אס פזמ״ג שש בונד ונפו אצ׳ףעליו בס אלא יויד בם עליו יקרא ולא לפיו׳ד ו נ.  אין לשיעזו [ורק פזו פכנרא עצש נ׳
א ום מועיל נ שם וניררנו לפדא] פפ:רדפ ניכו נלא נ׳  כיקוןתבוש מועיל אי; פפזידפ ופיפניני לופ פ1 נוגעים אינם ניאשו למעלה פחגיוטרות ואם ג'

 תי׳ת תמונת אין עדיין נום ונס אשכר ע״ב עדיין תי׳ת שם עליו פמסוסרת ידי על שיקרא פאות יציל.את והתנו־נורס אדרינן ולא ייני׳ן נשני ונראה
 עליו יקרא שלא שחר.י.יו פויי'; על ומציל עליו סעוערת שם נאמצעו נזפק אין למעלה ופר.עועית דנוה אעבר או להיי׳ן אהד פצו ונוק וחין מפום מליו

: וצ׳ע פאל׳ף ניו׳ו וננ׳ל דיץ שם ־ ,
ף יפים ולא • ז שנתנ זה מה דא"נ צ׳ע אן האגור פשםר משמע ונן פטי׳ת נקרקע נוגע אם א' נא"נ שאמר מניון מבמע הרנה נעוף נקרא ומה . הרנה נ

מונח הזיי׳ן והוא השמאלי שמצר ואף ימין שרוצו פצו נתצי [פייע והגפ׳מ התרומה נס' פ1 לבון ופונא לע׳׳א לנמר׳ יומס דנוה פספס מנ׳י
 עיידין נאלעי״ן 11 פנרייתא סל סיראיס ס' שיעת נל פוא וכפ״ג תמה נתינה זה אין אסר לאות נדמה נמקצתו פאות ואם פזא שיסתם מ׳א שאינו

 ואח לקמן פוין נשנק ונן והאגור פנ׳ש נסנו נע״א פלא לפארין] ואניס n סנרא על חולקין והרנה א׳ נהימן ספראנ׳ת נשם רקת ומעבה עיייש ונווספ
א'נ שעולה נשנים צו נאיזה הנקודה »פם נ •נעננה לא אם אורנה ו  הרנם שנפוף נל הטיית נקרקע מגע אץ אם ואף ודאי אנא לע״א יוסר דומה יהיה נ'
 פיו לא והנ׳ש להא כיל הוה ואי וז לנאר פשו׳ע סשרשי ונל והננוש הנ׳י שהשמיע מה לי דמא וגוה לש׳א נסקצת ומי וענ״ש נוגע אס ופיה אסוו

 הרנה נשוף יהיה ולא נפוג פגריו נונרי ראיתי והנס ויענו לענץ הדין נמקצת לנאר ראיתי עוו .כרנה נזוף סתם לנהונ ולא וה מלנאר שותקץ
ענו משסע לני..־.לה  נגושם שלה יקיז תנט שאס לש׳א לגמרי יוטה שן לתונה ט׳ האום הרנה יבוף לא וזיל בנתנ ראיתי אמת לווו ונסשר פותר ונוי

 אם נין ויענו לעני; דינא עיקר אמנם .שופל ולו׳א סנביר הגר׳ו שנוי נסתלוקת וה ונר הנ״ל נפנים הרנה נשוף משרש ופגר׳ו נאסר אם והנה שכיל נשנים
 וההוומס היראים םר0נ שם ונתנ לשיא לגמרי יומה דנוה והגה׳ס והתרומה היראים נבשר שנתנ מה לשי צ״ע והאגור לפנ״ש ונץ פנ׳ל נשירושיט נשרש

נהלנוח פראיש ש:תנ מה לשי אנן נגמרא] שם [ונדמונח ריננו הנוייתא סיימה נולם על והלא ונו' שאיין שתיין יעשה שלא הנרייתא נונת ווהו נהויא
אותה תהשן■ ואס נשוך. טייס של יסץ צו שהפח רית נתר נפריאהן ולא ננתינתן לא דומין שאין שאטיע טאי״ז טתיץ ונן וויל ריס נשם וה נענץ חים

 מעט לעניןנשוף אנל ז״א לא,יעשנה שיה א צש׳א צו נאיוה ווסה בפטי׳ס ואף להשמיענו פנוייר.א ונוונת ננאן ואיה שום אין שיא יראה שמאלה צו על
י הנדיחא הבמיענו לא ופינה נ  העתיק סיס נהצנות שם בפרי הרנה ונשוף נ'מ פך נלל כונר אץ שפיאיש גמורה ראיה ועוד לאגור לנו מנין ואינ ו
תלד כרנה ונשוף פונרינו פעולה . נשוף שיהא כתמא ני.נו רק ויו נלל הונייו לא ורייו הטור ונן היל ולא שיס נשמיט וויו רר.רומפ נשו! נל נמעט

נטי וא"נ לפי.טיי צדן וא:וייסא מלסא והוא וניון מותי והרייו ופטור הרא׳ש ולדעת נדיענו אף שסול ונגפיס והיראים התרומה ולועס נמסנוקת
^ שירושנו דני להתמיר מאוד קשה אמנם גווני ננל יאסי למטה נגיעה ננא אף מקי' הרנה ונזוף ה ענו נ « מהם ומשמע והאגור הניש נגו נוי פו  ו

א^ל פסנכידם על ויכסק׳ וה ענור אחרת להוציא אין הקריאה נעת p נמצא אם נס׳ת והיינו ואשבר נמקים לת^ וצריו ניל לנססלה אנל עיעה נצא
הנטישה עעה ואם .הניל פנונשיייס על נוה יסמון ששול נהורן ושלא ונתוימ תית משום מישסל ואליה ויתקננו אות מציית שינסלנו עו הט׳ יעתיק את^נ

 מטעם ושסול פווה נוה פראים ונם ואששו הניל והנה׳מ כתרומה »ו להקל ואין פניל אסם לווו ונדעם שפיל נתויס אף הטי׳ח נקרי,ע
 מהג• היה לתוו וה ומבום אצא נכונו שיין נא.ום ונונקיין מקיס נאותו נויל מוקף אינו הלא טיית וקראה לתיטק הראוה אם ואשילו נזה צורתה דנבסניס

:ובנ׳ל נתויע ׳צוייי לא ווה מצורתו ח פא לנטל צריו גווני ננל שאיין טסיין ננצל ווהו והנה׳מ לפסרופה סכא׳ה מקום נאותו למורא גייוא
א'נ ונניש ציט לעניו או להקל ויש נלנוש משמע ויענו ולעדן .ונו׳ מלמעלה קטן הג להיו׳ו ציל נם •  לננץ שוה ולריח נשיווש מונת הראבון נ

י נואיתא מהתג קטן בהוא אף ולרנותא אששו התג נקט ולא מעננ •וי־ של קוצו אשילו המבנה ונקט ומה העליון והחג התהיו; הקון שפול נ׳  נ
 גיסא אס אף נראה ועניש עיים העציון פי.ג היינו יו״ו של וקוצו להיות וינונ ונתנו לפו שכיקא לא ונסהיס נהגהיס יק ס׳ם נפלנית ניא׳א הנא ונם

ענו מעננ ואיט  נן ולהניתן למולו ונא לתקן ומיינ שמאג׳ נעוקן וניש ישנים נשרביוס נן מצא אם אף לתקן צריו נוראי לנתחלה אנל שכול ביר,רא לעדן נוי
* וניץ לועד ואין הושת סק היל אנתי ואיכ זנזסלה וטה1צ גכסנית כסייס ונראית כיון הלא לי סתיה ונוי. העיק! כל יגרור • ננתיס: ס ו



™ סופריםודיניוזם וחית חיץ ואו הא אות תמונתמ
«היג)לכהחלה6ינ הי ת6יזויי ע רונ פ הי׳ ס ח לי׳ ד ש מגולה ולא נ  נרי׳

קג לה לחפות "**ל ד' נחו פ ה והנקודה הדה. אוס נ)שההיה רק ג  שבמנ
ם יהא אלא לגגה סמוכה שהיה לא ה ר נ חלק ני כדי כ'  שאדם ד) נ

ס י כי מיג ׳ ה שע׳ג ס״ח מעל הי ח  ירמיקה ולא .ט נסי^רא הני
ה ע ע ואס הגג מפוני יותר מ ה נג ג ה אמילו ננ ט  השפרה כמוס דקה עי

פ מהולה פ' א שהוא יודפ שהתינוק א נ נשים! נדצפיל ה׳ ה ל'  סי׳
ה נ׳  נצד סופה נגד אלא הגג פ5אמ נגד הנוץדה תהיה ולא . פייש י
 ולהפמידה לגררה דהיינו לתקנה וצריך פסולה נאחצח פשה ואם שמאל

ה פ « תב ואם נ טת נ ח שלא משוס לתקן יכול ואין שאמ׳ו סחי סד  כ
 לפשות יכול אינו זה חיקו! שגס ונמקום לרגל שוה שיהא הגג יגרור ה)

ה נאמצפ שהה׳א נגו! סינ טח כשחי יהיה הגג יגרור ואם ה  יש אזי סי
 שתמונת שסונרים מהראשונים הרנה יש [כי תיקון נלא ו) להכשיר

א נמידושי פיין כן א ה שנ׳ א ונחידושי ק*ג שנת פל הר סנ׳  הרי
ר׳ן נ*פ דף מנחות פל מחדש הנדפס ונרשנ״א שם ם׳ ונ  ונמידושי הנונה נ

דפס הרץ ונחידושי מאיר* ה פ׳ שנח פל מחדש הנ  מוכח שם הנונ
 . כנקודה איטת ננאר ופתה , ]p הה״א שתמונת פדפחם להדיא

ה למפלה דקה לכחהלה תהיה יצקודה כנ ד כפין למפה קצה ו  ותהיה יו׳
 לתיץ תדמה פן שמאל לצד ולא ימין ולצד . למסה קצת פרץמה צגתסלה

ד מאורך ג*כ יפחות לא הנקודה יצורך ס יו׳  שלה החהחון פוקן פ
ד אפי' היא ולפינונא פנ די סי׳ וכדלפיל נ ז ל*נ נ ס׳ ה ס הג׳ ש נ מ״נ פ׳  נ

ו רי ה שנכשלין הסופריס להזהיר ץ ם מאדורל נז ה מהני תיקון דפכ׳  נז
ס אפילו תו׳ ה ואין לכ״א קוראו החיטק אס נ  כסדרן שלא משום נז
א מי ף לתקן הפמ״ג שהקיל דמה זו  להוסיף מרונע פשאו אס פשוטה כ׳

ש פליו ייו ג .פי׳ מ׳ פ סן כ סי נ נ ק ל'  להיות צריך אס מסתפק ל׳ג ס׳
סופה הנקודה  נאמצפ נשלמה אם אפילו או ימין לירך דוקא שוה נ

ה שיהיה רק ש׳ד הירך ד כמלא דהיינו שימורה נ  נחשו׳ ופיין וכנ׳ל יו׳
ן י מן שלם נ סי ד נ פ נ׳ נ׳ פ עי׳ התינוק קריאת עיי להקל דיש נראה י  י

דין לקמן ו קצר שפשהו רי׳ש נ :טי׳
ת ר ת צו / או א , ו

ת ץ או א י •ותר לא קצר ראשה א) צ׳ל ו נ פו  תדמה שלא כדי קולמוס מ
׳ כמוני ארוך ורגלה לרי׳ש . די קולמוסים נ תדמה שלא נ

) יפשנה ולא ליו׳ד שסה לטץ לתינוק תדמה פ! מדאי יותר ארוך נ  ט
 לזיי׳ן הדמה שלא ימין לצד מגולה ראשה שתהיה סונ ג*נ זה (מפפס
פ אע׳ ר כזיי׳ן שראש י מ צדדין מנ׳ עונ  דלא תינוק שמא לחוש יש מ'
 נאצכסון. ולא שוה יהיה ופניה והפסל. זיי״ן יקראנה פיפש ולא חכים

ם .נאפצע שנור לא נשוה תחתיה השוס תהיה ורגלה נ נ  שפוניה פו
 הואץ רגל אם .למפה חדה שתהיה עד מפס מעש והולך התממש

ו אין אם קצר נ)  להראות צריך יוסר מפס ואם פסול יו״ד כמלא רק נ
(  דליית כהנ אס לרי׳ש. קצת ונדמה רחנ הואיו ראש אם והיה לתינוק י

ס מר\ פי ואפשר ה) הגג כל לגרור צריך ואיו נ  הירך כל לגרור נמי דנ
הט לדליית דדומה נסינו! וכנ׳ל כולו למחוק שצריך רייש נמקום שנ

ח לינ : סיי

ת ר ן צו י י י ז ת ו א
ת  למ״ן כצאיהדמה ארוכה ר.לה תהיה שלא ליזהר צריך א) זיי״ו או

כ התינוק קריאת עיי ור-פסל השוס׳ ) פ'  רגלהארוך יהא לא נ
י פו להיות צריך וראשה .רךלמופים מג׳ יותר  שלא נ) צדדן משני נ

 פשוס ד) תהיה ורגלה ראשה. פל תנין וג׳ מרונע רהיה לואיו. תדמה
 וסלך ניציאה דק ן התהתו הקו שששין ויש ה) שנורה לא תחתיה

 ואם למשה. חדה שתהיה פד פתמעס מוזר■ ופסציה מציה פד ומתענה
נ נסימן [מלעיל וא״ו נאות שכתננו כמו דינו מדיין הרגל נחר,צדה  ל'

ז פ׳ ה ס הגי ה להקל מצדד שהפמיג ואף נ די נז  מהרגל נשאר אם ד
א ^  סתמו אפרים והשפרי קהית נהלכות המיים הדרך יויד אוח נ

ה להקל אין נודא■ לזייץ קראו ולא לתיטק הראו אס וכ׳ש נהשו*פ  נז
י נ0שכ ממה ומוכח נ׳ נ ה א'  דאפילו ונראה פייש ואץ נאות השני נ
ה סהגי לא ר.ירץן ת נז מ1נ ח פלא משוס ' ר פ פן עיין ל סי : נ ה] כי ס נ  לי

ת ר ת צו ת או י חי
ץ שני כתמונת א) רגליה שחי תהיה חיית אות ני הזיי׳ן .זיי  שנצד ו

) ימין ק נ  הזייניץ ויהיו ימין נצד פטל ראשו קרן לפשות ננ
 נספופרת סחונרים ויהיו קולמוס כמוני היותר צ0ל נ) מזה זה רחוקים

ה], כמין [הוא יחדיו גנו ג א ד) ומקל ג מ  לה גדולויפשה חג כמין [
ג ואריך שלא ו) ליזהר וצריך נאמצע. ולא השמאל רגל על .ה) נ ת נ  החיי

 .כסדרן שלא משום ומזוזות נחפילין תיקון לו ואין פסול האריך ואם
א ׳ שפשה נדי רץ נ חנ וגג ז) זיי  חפוסרת כמין הוי לא דזה ר

 חי״ת [דהייט רשיי כדפת החיית פשה אם אנל משופע שהוא ח)
ה האריך אם אפילו גגה] שעל מפוסרת נלא פשופה ד •K3 הרנ ענ די  נ

ע׳. שאינה אפיס  ואץ כדליית או וויץ שט כתמונת פ) החי״ח פשה אס מרונ
ג אוכדליית חע׳ ר פ פו ח ץו ד כשר זיי פנ די  אות לצורת נשתנה לא שהרי נ

ז אסר מ כי׳ מ'  ישאר והחפופרת האות יתרון לגרור לתקן אפשר אם ו
ת כגון נמי,ומו מיי ה שתמונתו נ ין כדלי׳׳ח הי י  שלו והחפוסרת י) זי
ד מקצתו הד׳ מן יגרור נסוסה ולא הד׳ נאמצע נפשית  כמו שתפשה פ

ץ סופה עומד אס אגל זיי  יהיה ולא הדלי״ת מן כשיגרור האוח יחלק נ
כ תיקון לו כנ ומזוזות נחפילין אח' מפ הן כ כ כסדרן שלא נ  יש יא) פ'

ח אנל תיקון נלא להכשיר סי ) נ נ  כדליית היה שתמונתו חיית נמצא אס י
ץ דין שני או חיי מ זה משום תxא להוציא שאין אף ו  נכל נחול מ'
 להזהיר וצריך הראויה תמונתו פל שיעמידו פד האות לתקן צריך גוור

ז הסופרים  נתלמוד פיד^ לו יש למפלה שכהננו כחיית המונח כי פ׳
ד פוד ודע .זיל הראשונים גדולי עליו ועמדו פנ די  להמיית פשה אם דנ

א כשר לנד חפופדת או לנד סקל יג)  דאפילו נמידושיו מסיק והנרפ׳
 שלנו כחיחי״ן פשוטה חיית שהיה כמקל ונס החכופרח להחיית נחסר
ד נשר פנ די  דהוי יעשה מקל לה לעשות נקל לתקן אפשר אם רק נ

 pנ די יויד נמלא רק נו נשאר ולא החיית ירך נפסק אם נלנתמלה.
כ נפתיחה ־[פמיג השמאלי או כימיר ירך נין ש׳ ה לי יראה נמ  דהי

ט׳ אותיות לשאר י משוס הימיני ירך שם הפמ״ג דנקס ומה ו נ י ^  א
ף ועיין נקט] שם דזכר ט מה תי״ו אוח נסו תנ התסופרת אם שם. שנ

הציון שער
'  «וד פכי נשם מצאתי את'נ לכתחילה רק הוא לר׳ת ילו6דא נראה ויותר ונו׳ וטוג אלא כתג לא הטור וגה כרשיי סוגריה הטופקיס רוג כי ג) ג לץ י

י משמע נ; נ) : להקל כתג הוא שגס יצתק  האותיות נציית טמיג ה) : וא׳י יני׳א י) ש׳: אות פית נהלנות גמטיו׳ט נמש׳ה הטור ון5מל תק:ס וצא ננ׳
 ששוטה סי• נמו הוא יות״ו רגל שאש אמת לדוד נפזר טפק ונן מניה ועדיף היי׳ש מענולת נלמד משיט נ; :נ׳י א) :צ׳ג ס׳ק צ'נ נסימן מ׳א ו) ־• שלי

 ומש׳כ טשוט נ) ;האייו נד"מ איתא וכן שה ונצי; משה מדרכי נ) :נ׳י א) ;וא׳ו נציית טמ׳ג ה) :וה נסימן טור ד) : מי׳ש פטיו ל'נ פסי׳ נ) : תפיל
נ׳י י שכתג דמה עוד ודע .טפול נר' שנראה ער הרנה מטה אם נוה ונה תנירו סצצי יותר אמד לצד יטה שלא לפנין אזשי ההוד ני8מ נ׳ש נשם נ נ׳  נ

 היאיש נשה שהניא הנ׳י טי' לז התלמוד סן פקיר לוה יש עגול הראש יהיה שלא לענין אגל איותיה פנל הרינוע לענין הייגו הסוד ״טלי המיונע מל
י א) ;שה ה) : לניש דן : טי׳ת אות נסוף לקתן ועיין מי׳ש ונו׳ ו'ל וא׳א דיה נכוף זה נסימן נ נ׳ש ג) : וששוט ננ׳י טיין נ) ; נ׳ א' :האחרון נ



IV

סופרים ודניוט rt! ורלית עיטל ובית אלף אות תמונת משנת
ח ר ת צו ף או לי פין ספלימה נקודה היה6ץ6 א ״י ג ) יי P י P  p r t ג ו ז ז1ש( ז) י / י » נ מ ו י י ך י ה ו ׳ יגו ם « םי גי חללה ורוחג «לפו עו  נ

ש קיצר ואם .מלמום כלפי קצס הפוך fP®® ״® ®'•'® ®’י® ®’״ , , ה נט*ן שנראה עד «י* פ ם 6דל לסימק מו הני
ק היו״ד p׳ סעלהויויהיה מ ה נאמצע ד) הגוף ע אל ד ף מג^זיהי ה להחמיר דיש נראה פיפש ולא « ״י כפופה 1מ* אות בדין לקפן עיין נו ננ  ו

ג ם לכתמלה ה) ימין צד של מ מ י והנחודה1קצת סאתוריו לפעלה ע שנ נ א׳ א ^ו*כ ואיו אות נ די ה קנ חי א צ ג מ ״ ס פ ל נ ש ש ע׳ ה ח תי פ נ
"׳ י " ■ " " י ^ “ " '--------------------------' ס כמו להמשיכו תיקון 1 י־ ------- ״ ׳ י ח שלא משום נ ל פ :כ

ת ר ת צו / או ם י ^ ‘ג
_ _ c (זיי*ן כמו א ( « ראשי כל וכן לכתחילה נ פ ש

ע . , _ ---------------- ה הי י ז ( ח ] ף '. ^.......................לנר,ודה0 קןשםאל1. ג ת מנ ע ש ת ו תי או נ ראשה ויהי׳ לזיי׳ן דומה שנ •ורגל ע
י’® '־'־’®"'׳י,י' *”י’״ ׳ ' י ״ דק ימין ני,ודה של r®’ IP®' 1״ ה ירך יעשה ולא שמאל מירר יומר למעה מפס דורד ג) השמאל ו

ל חמתונה ר י פ ׳ קן דא'צ דלישניה מריהסא ומשמע נ ה נשפוע ליו״ד שמאל ש מפון אלא עקום יהיה לא ד) •וגם מפס אלא הרנ  נשום י
סן מפס״ג אך האל׳ף שפל כעליון סי א ל״נ נ אי ס באות נ ׳ הנו משסע נ ח כנגד קצת ויגני ה שמאל והירך. הדלי׳ ל קצת משוך יהי א נ ץ ע די ה

ם להיות צריך דלנתחלה מו שמאל פוקז ג רד לשאר נ — V., .. י . I. - . ------------------------------
 ־’ ■ כ בגג התסתון או העליון האל׳ף

י באין נ י 1 משוך קו אלא הראש נ
ף נחנאר התגין ודיני הסרסום גרירת [מם' דיין כעין להיות שצריך וצד׳י שנעיי׳ן השמאלי ראש או והצד׳י סו ק נ ' סי

ת ’ ’ ’ ״ ר ת צו *י תרל א.ו

ל הגג אל דבוק שלמשה או העליונה ה ליב בסיסן לעיל יעיין פפ' ״ ה בראש קסן תג לה ושיהא ג) ימין :« ליוהר מאד וצריך שמאל. מצד גג
ת ר ת צו ת א.ו ׳ י שלא ד) ב טפה י ותפתל נרייש נראית תהא ברי התינוק קריסת ע׳

ת א.ות י י ה א) ליזהר מאד צריך ב ע ו נ ד ף נראית תהא שלא נ כ׳ לה יהא נם אלא סלאתוריה הדה ורת לה שיהא לנד בזה די אין ולנתתלה נ
ף נראית ואם ) ספק ואם פסילה ככ׳ קנ ה) שם להיניק. מראין אזי נ א תמונתה כי סוב ע ׳ כסו מ הוס והעקב סגורים וויץ נ

ו ראש כנגד הוא פניה שעל והעיקז האחד f הוי ראש כנגד י י י י ' ............. ״ “ השנייה• וי׳
ו הדלי״ת רגל ו) אם , ן י מי־י. אות בסוף ועיין כבר יו*ד נמלא רק א
ת הדלי ולראיח הרגל לגרור הקנה אין דליית במקום היא כתב אש

מין מרובעת להיות וצריכה ן ני  למעלה ואם לספה כי'ן ליעלה ג) ני
ה ציע מרובעת ולמכה עגולה  שיהא לנחחלה וצריך ה) להקל *ואין ד) נז

 קסן ועוקז מקל כמו תמונתו קפן חג פניה על שמאל מצד בראשה לה
ה ימין בצד למעלה  מפני דחגיגה בירושלמי [כדאמרינן האל׳ף לצד טס

לביית אומרים לאחוריו ואהד למעלה אחד עוקצים שני לב׳ יש מה

. . -------L ז במקום. . . . ^
א לצורת ודומה שנפסל מתחי ד לא הי טח חק והוי מידי עני  וגם הו
ס מק הוי האוח טרת נפסל שלא דנל מהני לא נסי הגג למשוד ט מו

ו כצורת שיהא עד הגג לגרור צריו רק נשקצו לר.ם מראה שסו ומה שלמעלה נעוקצו להם מראה בראך מי ם שיגרור » ומשלימה וי׳  נ
) לה יהיה גם פסו] אמד ר׳ל האל׳ף לצד שמאמוריה ל למסה עב עקב ו ג r נמלא אפילו ט ישאיר ולא כולו ימין ^ r [פסיג] ואחינישליסט: p ך . ,i ,  ,n3 ppjTOp ןך_, I ^  J.JJ ,.j,, J .  , , , j ----------------...

ת שיהיה למעלה י לי ואיו של ראשה במקום שיהיה למסה סוב ועקב מ
• הלכה כיאור ,

 דננמס מ1י נקויגויס יייייה י׳י* • ייי' ליה״לי חהיה הסחהונה ודנקודח
p אם גציון נבער וגס ;ים0נ ביארתי צא «ותs«י .  רה הוא 8

 צנתוזיצס דתוא ע1םש דסא אי סימם משלשה אחת יסיא דימנד אי ״
 ילשעסיס לנר.חלה לשעסיש מם דיש כממהלפים שיעים בזה דיש או ייעגי אי

 להספיד יובל שיהיה גדי וגה בה למשות האות דלייו שכתוב מה דיענדנניו
 כשני שנראה בתיבה השת? נעשה ועי׳ו P עשה לא

®' , ״ ? י  טילא הרגה ימוד בדיעבד בשי סיגה בטף הוא האות ®,'®fי
- י - י סתמתי ע׳ג י נ ג אללי דהים או כי וממשי פשק ג׳ J  fי להקל, האדם י״יי *ל נ י להחמיר אי נ

ת ר U . יי ה א.ות צו  -  I 
ת א או ק תג לנחחלה א) לה לעשוק צריך הי שמסג מצד צמעצס ק

ר ע ן ש ו י צ V k . ה
 עיפי אבל י,ס1לכיא ג״ז ד) : לנסחלה וה נל ג) נ) ;העני! בל נ׳י א)

 היא )I :לכתחילה ו) ; מני• בבס ק׳ס ה) : לעינונא הוא היטקם
י בפין ויק »שזם ו׳ ס) י קנ עי  לנתתילה: ג

 ש ובג נאנוי להויא מבואר זני אותיות לידת בדיני •מיג )4 שם: ג׳ו נ)
א שם סנואי אק אעע׳ג אן ר1נ נשם p «שם שאיט לסוהר וקורא ^ 
תנ ססס ולבאורס הפיג ד) :עי׳ש לעיטנא דהוא נ׳י «  פהני מרובעם נ
 שיהיה לנססלס דעזב דסנוונס לותוע ויש לנהמילם p דהיא פשפע כסיד

׳b 88ש8ד נמו גשום זהרומב סאוין ,b ; (# ;לנת^ם והייט ב׳י ז) ג«י 
j ,.׳,ן b»b, ןbib•! ̂<8 גחסש נתב p ט j! }שאינם טין לההול אין עק 

' ממש ענולם וגשטא m ומשמו זלי׳ת בטו ׳ י
: נלפעס סליי דהעיקי ג׳ב דמשמע ירומם .

ס ראות j*Bt9 שנתב ממה  סיס לא יאם טי
ע אות <ס!ף pjpj <יו8( הנא טמן ולקמו ט׳  נ
מ גז לכתיזיצה רק דהוא משסע הנר״ו גדנ

י—־ ^M-4 vrfrf V •J11 npij nwbP w D # 1 ר ל« *•'<׳* ** •*y*• % •«י -
טו יעשאי דילי׳ת תסלילתגא בנון חייב אחיו אית דחפריסששהנ,יה טיי שינ  וניב יתיב דלמא ע׳א י׳ג יי׳

ס יגלו טה אש אף נדישני לקר ש דר ע ל׳ב בסימן מהנ׳ל בויעוד לכחטי דאי! נראה לד:א ופ׳ס ראיה לינא וא׳ב »
בייז כלא ;עי׳ש מ*נ9ע 91 שנעחקתי נ

מהא
ש ט׳  לוטש יש ואיל• וני׳

; בזיו סשיו ׳ 961 בלצי ונקיטי ט



^זנת סופרים אחרונים ושארי מפט״ג כסררן שלא כללי קיצור מ
ץ ל פי p ת nJ rimm 9 נכדק נהונין 1שיהי pהדניץ זהי) דכסינ חורה 
 צ1סrin) mft 1ft 6 צשיגה הינה ג<ן1 לשרשה שישה ההדים זין נפרק י

 נתנ1 ס״ן מיו׳ד שמוינג צד׳י ן1נג נשלח שלא שיז גי«א-לא האוש נזה אנל
®*T זנלכה׳ג נהיח בלא הוי לא היו׳ד /1ואי.p i איד1 אות יהלת נתנ אם 
p א ת זושלים שמיץדם האת מ  אות נותב שאין דנל נסזק שלא הוי ולא ^ו

 יו״ד נת< אם אנל ונר חצי לא נמי^ שלם דוני pTO הוניים והת מקרי שלם
r צוגש שאין ונחמה ושי׳ן ועייץ אל׳׳ף או השמאלי קוצו נלא r o 1 נהאות*y1 
p שלא משום נו יש מקודם נתנ m אח'נ לתקן וינול אמריק לקולת דהשיזא 

 נמנו נסדר נרים הו ועיקר משום סנ״ה] ל־נ ונסיגוו ל׳ו נהית rנט [נמנוחי
 אות ושם לתומרא n נ”אח שנכתונ ונמו התיקוו נלא אשילו עליה אות דשם
 ונקם שאי או תגק רק נכאות נתכר לא חס ונ״ש . נסיח fii: והוי עליה

 שננשלין סושוים ויש [הנ׳ה pנכד שלא משוש נו דיש מקודם נתנ ואר׳נ מעננים אינכ6
 שבלא ששועקלתשונ ידיעה תכרו! מתנות p והוא דאורייתא נסדחנשהולי בלא ייייז
 הנתינה נעת מתקנים אחרצמרהםרשיותוע״נ ונר איזה מתקן הוא אם p קרא1 יסדי
 שאחריו האות נ*תנ תינף אלא היא p לא ונאמת מהן ועני חלף ניx אותיות נמה

י י  עליואאותו יש התיקון נלא אפילו שמדינא נדני לא אס שלפניו האות לתש ^
 התיקון נלי האות אותו שם עליו יש דני איזה לידע נסייי דנא נו׳ע ולאי האית
 אסור וממילא התיקון נלי האות שם עליו אין ונר ונאיוה אח״נ אפילו לתקנו ונמתי
 יח להניף שלא נתו׳נו ביוהי להשופי מהננמ ע״נ שאמרת האות שנתנ אחי לתקס

 נתונ שנמצא דני לא אם שארדיו האות שכתנ אחר תיקון נאייה לתקנו אות •לשום
 מילתא נעצמו ידמה ולא אח־נ אפילו לתק מותר שוה הפוסקים נהפיי נפייוש
 חשש נו שיש מחיקה בע״י תיקון וניש נתינה שע־י תיקון אפיי הוא ונ׳י למילתא

pלידמנל מאד והשצרץ אות^זר לאנתנעדיקבום אתי' הזנות דחק x• הדינים 
 שלא שלו הפו« עם מתנה היה והוא תנx נח״א ועיק ארונק ערניי ט נוס שיש

 P מועלת אימה אנל מאד פונה היא עצתו ונאמת יה מממס ניול ננליהם סם־יף
 הסו» שיזהר לא אם נסדק משלא לא אגל תונות דחק מחבש עי״ז להנצל לענן

 שיעמידס עד האות מן יח להעתיק בלא לאס לאס שמיש מלאנת נמלאנתו להתנהג
 תפיליק תיקי! על רנ ממון מפורק י־א אנשים ראיתי וכני .נדין תנוונתו פל

 יxוא פרסיהם ננל נוין ומהודרים נאים נתיס לעבות טניל pw מסופי ולוקחק
w אגל חלקם j שיעשה הסיביות והם מנפניש התפילק ענין על ליזהר ליק מזה 

 P הסו^ שיהיה ציק ולזה והווריהם פרטיהם גנל נדין אותיותיהם נל הסו*
 לא אמד אות אם אפילו ט נמתיטת מלאנתו טעשה ונם האותיות נתיגת ני׳יי

*xמנ דיןגנל  חסר אם . נ״ט] מנחות נואמריק לנלהתפילק מעננ הוא יוPנ
תנ » r< של הקוצו או התנין נ ט מנואר 1  לתקן דיש נמ־א ונל׳נ ^pנ ל׳ז pנ
r של קוש דגלא «־ג עליה שי« שהאות מל שמתנו אחר אפילו r השמאלי 
 הדניים נוף הדנרים והיו מ"מ טיגו לא אש ופסול ייא תגק ונס לר׳ת פסול

p.גנתנו סדי9 i לא אם דוו־^ ופשוט אח׳נ שרי לחוח אות נק צניעות להפריד 
 נונעק שהי: התיק ורנל והעיק והשיק האל״ף יודי pi הנגיניה עיי שדתו סתנה

 הנג נאק ונחמה ודלי׳ת ני׳ת או נצורק אוק קורא טיפש ינא הניה דלא תיסק1
ו ויראה .אחיה לתקן דשאי נשיק אזיק קורא ותיטק למעלה לימ שיינו  מ׳
ע חין אם חקא ח! גי ניק P וףרא והתיטק אע'נ להדיא רקו חס הא להדא 1*י

 ניייש p«נויז פליג נחיחשיו [ויאדע׳א נסוין שלא מחנ הזי עליה שיתה שאק
 . להפמיג] מודה הנרע׳א גם דנר איזהx «יררס וע־ש להלנה ל־נ pנסי שם

 זם ידי על צדמה לא ונר איום להם שחסר יח שעל להן ונחמה נאלו נו־א
 טו״ד פיק ונראה שלו להנו־ן ט־.עת שאק ש״י יוטשל אירתאנל לאות תרונזם

ת או מק  אפילו או נה־א זסראה להננ הרגל נק חן הפרש יש שמאלו שנינל ט׳
 שלא משום תקון מופיל אק לה הראויה ננורתה להאות אתיטקקראה אירע אם

 והחיעק להדיא כריוק רנר אין אם 0 וא: נוה הסמ׳נ ידעת ודע .נכחק
 נשפת דעני׳פ שם שניררט ל'נ pנםי יפיק .תיקון מהני לא לאות נ־נ קראה

:תיקון ומהני נזה ישילהקל הדחק
תי  שלא הוי לא מושן■ או מוחק יק תנ1נ שאק נל דמלתא נללא הפמ׳ג עוד כ

^ היא״ו .למחוק ליק וא־ו מלא לאנו־ק המשל נסורן  יהיה ועי׳ו ו
 ותחנה עניו נלוש לאו משינה «1x ואע־פ הני־ת תינותימשקי m הטני.

 ואח־כ נפופה שק נלוות שתתלה ני־ת עשה אם ודאי אנל עליה ני׳ת שרת נמי
 P ואחר נסור מתחלה האות «תנ אם אפילו pi נסדק שלא מה לני׳ת משט

 הוה ומתק! את׳נ נשחוור האות שרת שנתנטל ניק ואx דנר איזה מחמת נתקלקל
 אשעת יי, קפידקוא דלא נדל למוקף ול׳ד נסדרן נעיק שעה דננל נהדק בלא

 משוס נזה יש ארית קווה נתינת ע׳י אפילו ולפעמים נאו,ק. נפנים ונמש נתינה
 נע־ו ל־נ נסי' נמ׳ש נויו לרנע וצדק• וליש נמקום רייש שנתנ ננון כלא;כדק

 קווה וגותנ עליה שרתה שאק נל «לל .נהוק שלא ממס עיפסיל י« כט״ן
ק שלא משום נזם יש האות נתנ* ועי־ז ס :נ

 רעכות חק טענין אחדים דברים עוד ,
ר  ואפי׳ תומת חק נו נטפסול ס־ת ונ״ווות נתפילק ונתננגון מקוס'ש:אמי ד

 היה לא הר,ק דנלא ניק מעננ תומת חי, ע״׳ צנמר ירד של קוש p אס
 ק־ל נכיק נאהש נ׳ש מיק הומת נחק הנס מדג [וחטמת עויק האות xמ^נ
* עיגון נמקום ן׳ לשת מ נתינ דלא אע׳ג נ  ננל נמו מי,פיח לנתחלה זנתנ נ
 מיק ארונק וענירו מאד נו ליוהר הסומי שק תומת חק מנין והגה . עש] הגט

ק נללא האי נקוט אן י״ס י״ו סעיף נל־נ  שבם נבדח משלא הוא בהק ט ני
 ונמק נלה] ומוחק מאנינש [נורד ונדל נהדק שלא לאמי ומוק ומוחק גורר

* שאיט נל ומושן ומוחק נורד מא צהנון• תומת  ומשלימה האות ננזף מט* פו
 *פל ומיומה ונ־ף סמק או נצוותה שנעשית ני״ת הדמיון . הומת p מי עריק
 התיסק אפי' [ואם* מי׳ז צורתה ונפסד נהג* *נמרה אחר החלל לתק דיו טיפת
 מל ההיא הסיטה לנדור צאמהני טליה] שרתה שאק חאק שאס נל אותה קורא

 ננזפה מעשה עניד לא והא הומת רק מי וטתה קמייתא נתינה נטלה *»לה
 ושוליה ננה סניש אח׳ג מושן ואפילו האות הק שחקק נעלסא נד■,יקה ע־י ג״א
ש מוי ונחלה .ו*ולה טליה שרתה נלא״ה דהרי סהני לא נ־נ  <׳ נמקוס ט

^ נ׳ וישארו החיטוט טגרור מהני לא ויירק י י * ממשה דמה ז  האות נגוף ע
* את־נ להשלימה צרין חם אנל  P'0 נאת־ט מנואר p תומת p מיוץי ולא נ

r שם הש״ז אנל נ־נ אות נל־נ אנרהס זמנן נ' אית קנש t  ,* p נאות טש 
 ניאומ ונם . היטנ נאר הבל שם שמנואר וסיש י׳ז העיף נל־נ ועי־ל יו־ו

: נפרט ואות אות ננל תוגות p דני קליז
r סדיני ש־נ9 מנעל גללש איזה טוו t p קי׳ש הקונטיה נסוף הטקת־ה »יל :
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