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בס”ד

כ”ד-’ סעיף א, סימן ל”ב:תמוז תשע”ה

The tefillin shel yad is called “a sign” in the Torah in singular;
therefore its bayis is composed of a single compartment. Because
the tefillin shel rosh are called “totafos”2, it is derived that its bayis
consists of 4 separate
compartments. The
parshiyos should be written
in a manner which matches
the housing. Accordingly,
the four parshiyos of the
של יד
shel yad are written upon
a single parchment, each
in its own column, and
enclosed within the bayis.
The four parshiyos of the
shel rosh are each written
upon a separate parchment
and enclosed individually in
של ראש
separate compartments.
1

Each letter must be mukaf gevil, entirely surrounded by parchment.
This precludes any of the letters touching each other, nor may any letter
be written at the edge of the parchment5. If only a minute part of the
letters touch, and each entire letter is clearly recognizable, one may
repair the parshiyos, even if not kesidran.
The letters gimel, zayin, tes, nun,
ayin, tzadi, and shin (acronym שעטנז
גץ, shaatnez gatz) have crowns (tagin,
singular tag) which adorn them. These are three thin lines extending
above the head of these letters, preferably each shaped like a miniature
zayin6. If there are tagin which are touching each other, although they
need to be repaired, there is a difference in the halacha depending which
tagin are affected. If the multiple tagin of a single letter touch, the tefillin
are invalid until they are repaired. However, if tagin of separate letters are
touching, the tefillin are bedieved kosher 7.

‘סעיף ב

The tefillin must be written in an appropriate manner of writing (derech
ksivah)8. This means that the dominant hand should be used. If a righty
wrote tefillin with his left hand, they are invalid. In extreme circumstances,
where kosher tefillin are unable to be obtained, one must wear these
invalid tefillin, but without a berachah. Even an ambidextrous person
(one whose hands have equal strength) must write with his right hand;
however, if he wrote with his left hand, the tefillin are kosher. A lefty must
write with his left hand. If any other body part (e.g. mouth, foot, etc.) were
used to write tefillin, they are invalid.

‘סעיף ה
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Regarding the order of precedence between the shel yad and the
shel rosh, there is a dispute as to which should be written first. The
Rema writes that we follow the order of the pasuk which states the
shel yad preceding the shel rosh. Others maintain that the shel rosh
has precedence due to its higher status of holiness.

If the letters were written with a disqualified ink, one may not repair them
with “dyo” (even if it were to be done kesidran) because of the halachic
problem regarding ksav al gabei ksav (writing atop what is written)4.

Even in tefillin of Rabeinu Tam where the parsha of Vehaya Im Shamoa appears before the parshah of shema it is required that the parshah of shema be written
prior to writing Vehaya Im Shamoa, B”h d”h vetzarich.
2
See Menachos 34b regarding how this is derived, either from the change in spelling multiple times or the translation of this interesting word.
3
See s”k 128 regarding changes in color of the dyo.
4
B”h d”h harei eilu. Interestingly, in multiple places, the B”h suggests that if the original bottom-most layer were kosher writing and became covered with an
invalid layer (another color, shelo lishmah, embossing dust, etc.) one might be able to repair this invalid layer of writing with another layer of kosher writing.

5

See se’if 15, 16 for more details.
Siman 36, s”k 12.
B”h d”h tzorich shelo.
8
S”k 17 adds that all repairs must be done with the right hand. Separating letters which are
touching is kosher even with the left hand.
6
7
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The parshiyos must be written kesidran, meaning that they must
be written according to the order they appear in the Torah1. Each
letter must be written later than the letter which precedes it. If even
one letter was missed when the parshah was written, the tefillin are
invalid. Throughout the duration of the tefillin’s use they must remain
kesidran. If a single parshah was to become invalid, it may not be
rewritten and used with the remaining parshiyos. The only way to
use the remaining parshiyos would be to obtain a replacement for the
invalid parshah that had been written prior to these remaining ones.

Each letter must be written entirely with “dyo”, the black ink used by
sofrim. Any other color is invalid 3. There are three basic ingredients in
“dyo”. These are resin from a tree (gum arabic, called kuma), vitriol or
copperas (called kankantum, which comes from iron soaked in acid), and
gall nuts (afatzim). The water in which the gall nuts are soaked is called mei
afatzim. The common procedure for preparing the ink involves cooking the
ingredients. If only a single ingredient were used, the “dyo” is invalid. If two
out of the three were used, there is a machlokes among the poskim. The
Rema mentions a preference not to use kuma and kankantum so the writing
will be easily erasable; substituting smoky substances. The minhag we follow
is not like the Rema; we use all three because this “dyo” lasts longest.

‘סעיף ג

The tefillin consists of written parchments (parshiyos, individual
parshah) enclosed in housings (batim, individual bayis). There are 4
parshiyos in each of the tefillin. These are “Kadesh” (Shemos 13:1-10),
“Vehaya ki yeviacha” (ibid. 13:11-16), “Shema” (Devorim 6:4-9),
“Vehaya im shamo’a” (ibid. 11:13-21). The tefillin are worn on the arm
(called the Shel Yad) and on the head (Shel Rosh).

‘סעיף ד

‘סעיף א

This month’s bulletin is a summary of the first half of סימן ל”ב.

‘סעיף ח

The sirtut may not be made with lead, ink, or any other marker.
Even the space
where there is no
writing should
remain mark free.
If there are black
marks between the
letters which cause
them to appear touching, the tefillin could possibly be invalid.

*photos from Inside Sta"m with permission from the author

The tanning process that hides undergo to become parchment is called ibbud.
Ibbud involves soaking the hides in lime until the hair falls off. Insufficiently processed
hide is called diftera, which is invalid for writing parshiyos. Ibbud must be performed
lishmah, with intention for the purpose of the sanctity of tefillin. Beginning the tanning
process (inserting the hides into lime) lishmah is sufficient, even if the rest of the
process was performed by someone else16. Preferably the intention should be
declared aloud.
When ibbud is done lishmah for the sake of writing a sefer torah, it suffices also for
the lishmah of tefillin or mezuzos because their holiness is lesser. Since the holiness
of mezuzos are on a lesser degree than tefillin and sifrei torah, if the lishmah intention
was for use of the klaf as mezuzos, that klaf is insufficient to write tefillin or a sefer
torah upon it. When klaf is tanned lishmah, one may not use it for mundane purposes,
unless a condition (tnai) was inserted in the original lishmah declaration. The preferred
declaration should be “for the sake of kedushas sefer torah on condition that should I
wish I may change it for anything”17. Hide that was tanned for the sake of the straps or
batim are insufficient to be used for writing upon.
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Ibbud lishmah can only be performed by a Jew. If a
non-Jew performed the ibbud entirely on his own it is
invalid even if he was ordered to perform it lishmah. If a
Jew assisted (alone) in an integral part of the process of
the ibbud lishmah before the parchment was finished, it
would be kosher bedieved18. If a Jew stood by the non-Jew
while ordering him to perform it lishmah at the beginning
of the process, the Rambam invalidates the lishmah while
the Rosh maintains it is kosher (although preferably the Jew
should also assist sometime in the process). Because of this
machlokes, the preferred manner is for the Jew to begin the
ibbud alone lishmah, and he should order the non-Jew to
complete all the work lishmah (even if the Jew doesn’t stand
by at any time that the non-Jew works). If circumstances
allow for a Jew to completely perform the entire ibbud
lishmah, that should be done19.

To identify the parchment which was tanned lishmah,
marks are made in the hide by punching holes. When
relying upon a non-Jew, mere holes are insufficient
because we suspect him of placing the lishmah hide upon
a non-lishmah hide and forging the marks. Therefore when
relying upon a non-Jew the holes are made to form shapes
of letters and we rely upon his fear of being discovered
due to the unfamiliarity (tevi’as ayin) and newness of the
forged letter-shaped holes. Some prefer making the marks
with writing (or etching20) which can’t be traced directly
upon another hide. This is also suggested to be done on
the inside of the head of the hide21. Another concern with
relying upon the non-Jewish tanner is raised regarding
holes in the hide which he will most certainly fill with nonlishmah hide and require great attention to detect.

In Yoreh De’ah 271, the Shach s”k 1 explains that the
Mechaber seems to indicate that there is no option to repair
klaf which was made non-lishmah. However, the Tur Y”d
271 writes in the name of the Rosh, citing a response from
a Gaon that permits returning the klaf into lime lishmah and
repeating the ibbud.
The materials from which tefillin are fabricated must be
min hamutar beficha, from that which is kosher to eat. It is not
required that they be actually permitted for consumption, merely
that their origin was a kosher material. A kosher animal which
is prohibited from consumption due to its condition of treifah
or its having been improperly slaughtered is still eligible for klaf
production. Any kosher beast’s or bird’s hide may be used, but
fish are ineligible due to their sliminess (zuhama).

Bigger holes invalidate if they
break up the letters when they
are originally written.

However, if a properly written letter later gets
split by a hole, and a complete form of the letter
is recognizable up to the hole, it is kosher.

Even if ink surrounds the hole
and the entire form of the letter
appears before the hole, the
writing is invalidated, if it was
present at the time of writing.

If only an incomplete form of the
letter remains before the hole
which developed afterwards, but
ink surrounds the hole forming
a solid recognizable letter, it is
questionable23.

סעיף י”ד
There was a minhag to beautify the tefillin by constructing them in a manner that the thickness of all the parshiyos of the shel rosh should be
uniform with each other24. The thickness of the klaf was moderated in the longer parshiyos so that when they rolled up, they matched the shorter ones.
A different manner was to use klaf of the same thickness, leaving long margins of klaf alongside the shorter parshiyos so that all parshiyos were of the
same length . Nowadays this is not practiced25.
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See s”k 30.
S”k 26. All lishmahs are included in the lishmah of sefer torah, and the condition allows changing to mundane matters. Due to a consideration of bereira, it is preferred not to mention
“or tefillin or mezuzos”.
18
S”k 30 at the end, in the name of the Ta”z, and B”h d”h LeHaRambam. He distinguishes between minimal assistance which merely enhances the lishmah of standing by (omed al gabov)
and ordering the non-Jew, and the major assistance of the Jew entirely on his own completing an integral portion of the ibbud lishmah, which is kosher even if the non-Jew didn’t do
lishmah.
19
Shaar Hatziyun s”k 35.

בס”ד

The letters must be completely whole without breaks (kesivah tamah, complete writing)22. Therefore, klaf which has holes that interfere with the writing
cannot be used. A hole that isn’t felt with the quill while writing, and becomes sealed by ink due to its smallness, doesn’t invalidate the writing, even if it is
still visible against sunlight.

9

Whether this refers to the bottom line or an additional line etched below, see Lishkas HaSofer 13:3§7.
S”k 21, see Rema se’if 4.
11
B”h d”h vechen.
12
See B”h d”h vyesh whether sirtut on the sides and bottom are necessary in this case.
13
B”h ibid.
14
See Rema Y”d 271:3 and 288:6 that our klaf is preferred for all.
15
B”h d”h lesakno.

סעיף י”א סעיף י”ב

*

סעיף י”ג

If the scribe is unable to write all the lines straight without them
all having sirtut, he should etch them all because זה קלי ואנוהו
applies also inside the batim10. Our minhag11 is for everyone to etch
all the lines12. This sirtut need not be made lishmah (with proper
intention)13.

Hides can be made into differing parchments. If the hides were processed
in a complete state, the finished product is called gevil. Alternatively, the
thickness of the hide can be split, separating the full grain leather (the side
where the hair grows, called klaf) from the suede leather underneath (which is
nearer the flesh, called duchsustus). While duchsustus is only kosher for writing
mezuzos, tefillin are only
kosher upon klaf (which is
kosher for all)14. The kosher
writing side of each of the
parchments is different.
When using duchsustus, the
writing must be done on
the surface which was split
from the klaf (the side nearer
to the hair). Upon gevil the
writing must be done on the surface facing the flesh. Writing upon klaf must be
done on the surface of the split (which is the side nearer to the flesh). The only
parchment common nowadays is produced from klaf alone; despite not splitting
the hides, the duchsustus is scraped away, leaving only the klaf layer (the layer
that gets scraped away with the hair doesn’t affect this). The outermost layer of
the klaf is called litzah (epidermis). There is a dispute if our parchment requires
this layer to remain adhered in order to be kosher as klaf15.

‘סעיף ט

The lines etched in the parchment upon which the words of
Torah are written are called sirtut. The letters are written with
their upper edge on the etched line. Although the parshiyos of
tefillin per se are not required to be written upon sirtut, as there is
an independent prohibition to write any consecutive three words
of Torah on parchment without sirtut, they need a minimal sirtut.
According to the Mechaber, the minimum sirtut is the top line; the
Rema requires that the sides and bottom9 also be etched.

‘סעיף י
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‘סעיף ז

‘סעיף ו
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Keses HaSofer 2:6.
S”k 31 explains because that portion isn’t tanned and the writing will remain throughout the process. See Mishnas Hasofer 2:6§33 who explains that it won’t be noticed by the
non-Jew.
22
Chullin 119b.
23
B”h d”h ha’os.
24
Mishnas Hasofer 20:3§8 explains that the reason was due to the softness of the hides used in constructing the batim, which stretched to accommodate the thicker parshiyos
and was unsightly.
25
Keses HaSofer 20:3.
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סעיף ט”ו
Each letter must be surrounded by parchment (mukaf gevil), at the time of the writing26. The complete outside of
the letter, even around the bends in the letter (like inside a vav or chof sofis)27 may not be written next to a hole or
at the edge of the parchment. A hole which develops later is okay28.

סעיף י”ז

כ”ד- סעיף א, סימן ל”ב:תמוז תשע”ה

Within the letter (parchment surrounded on three sides by ink of the letter - e.g. a heh or mem) is not required by
the Talmud Bavli to be mukaf gevil, but is required by the Yerushalmi30.
29

If the new ink extends past the originally written letter,
but doesn’t disturb the appearance of the letter, it is valid
but the extra should be erased.

סעיף י”ח

A letter with a problematic hole may be repaired by scraping some of the thickness of the letter leaving some
unwritten parchment between the letter and the hole, even if not kesidran32.

The left leg of the heh has no prescribed size according to the Rosh, but according to the Rema it requires the same
size melo os ketanah; nonetheless it may be repaired with additional ink even shelo kesidran.

סעיף ט”ז

If ink falls over the letter in a way
that causes it to look like another
letter or it can no longer be
recognized, it is invalid, even if the ink
doesn’t actually touch the letter43.
This is so even if the ink of the old letter has already dried
and the new ink is still wet. If the ink falls only on the ink
of the written letter, it is valid44.

If all of the ink is surrounded by parchment, a hole within the area inside the letter but not adjacent to any of the
ink is not problematic31.

The right leg of the letter heh33 must be at least equal to the height of the letter yud34 (the “head” of the yud with
its “foot”35, called “melo os ketanah”). If shorter, it is invalid. It is insufficient that the letter was written properly,
it must retain its proper appearance and size to be valid. If a hole developed to break its height (or some ink was
scraped away), the proper size must remain above the hole to be valid. The part remaining below the break is not
combined with the part above the break, even if it is really near and even if a child reads it as the proper letter36. If
even a minimal amount of ink connects the parts it is valid.

The entire form of the written letter must be visible. If the ink is covered by
wax (or any other adhesive substance which doesn’t mark the klaf) it must
be removed because the parshah is unreadable in its current condition42.

The letters similar to others in shape and distinguished merely by the size of their parts need care to ensure they are proportionate. A dalet37 must have its
top long enough to distinguish it from a zayin, a zayin38 or vav must have a leg long enough to distinguish it from a yud, a nun sofis must be long enough to
distinguish it from a zayin, and a chof sofis must be long enough to distinguish it from a reish39. In cases of question if they are of sufficient length, a child
(tinok) who is “neither smart nor dull” must be consulted. He must be of sufficient intelligence to recognize the letters and not be familiar with reading the
words of the material being shown. If there is a break in the ink of the leg, the bottom part must be covered and the tinok shown only the top; since what is
underneath doesn’t halachically combine towards the required size of the letter and the tinok might be confused by it and thereby recognize it as the proper
letter. The minhag is to cover the words before the one containing the questionable letter to ensure that the tinok not be familiar with the text he is asked
about.

As the Torah commands that the parshiyos be written, each letter must be formed by writing.
Erasing some ink to form the shape of the letter is called chok tochos45 and is invalid. It may not
be corrected to the proper shape of letter by erasure regardless of whether:
A) a letter was originally properly written
but became invalid
B) an incorrect letter was written with
one penstroke46
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As long as the pen stroke hasn’t ended, even after the letter has been formed, it must remain
surrounded by klaf. S”k 57 and se’if 16 B”h d”h keshenichtav.
27
S”k 35.
28
Certain holes might be problematic even if they developed afterwards (such as when
there remains no klaf on the other side of the hole at the edge of the klaf, or if the hole is
completely adjacent to two letters leaving no klaf between them). S”k 54 and se’if 16 B”h
d”h ve’achar.
29
The thickness of the letter itself was discussed in se’if 13.
30
See B”h d”h aval regarding whether all sides of the ink within the letter must be mukaf gvil

and a hole adjacent to one side is invalid, or it suffices that some of the ink is mukaf gvil and only a
hole which completely fills the interior from side to side invalidates.
31
B”h ibid.
32
S”k 60 and se’if 16 B”h d”h ve’achar at the end.
33
This is the size for most letters with legs (s”k 42) except those which might be confused with a
Yud (s”k 46).
34
See B”h d”h melo regarding whether the size needs to match the size of the writing.
35
S”k 44.
36
B”h d”h ve’im. (In such a case, it may be repaired by combining the parts, se’if 16 B”h d”h ve’im
and s”k 122.)

37

B”h d”h hapshutos.
See B”h d”h kegon regarding whether the fact that the head of the zayin
extends on both sides of the leg is sufficient to distinguish it from a yud.
39
S”k 52.
40
Even ink that fell onto the klaf outside the letter might invalidate the letter if
it was present when the letter was written. However if ink fell near the letter
after it was written, it doesn’t invalidate since it becomes a part of that letter
(even though the ink wasn’t written). Se’if 17 B”h d”h ve’al.
41
See B”h d”h keshenichtav regarding whether this is absolutely invalid, or a
sefeika dedina.
38

רחם

C) a portion of a letter was written and ink
fell and distorted it
D) some ink fell on the klaf without being
written at all
If sufficient ink is erased to destroy the form of the letter and then new ink written to complete
the proper letter, there’s dispute in some of the cases. In Case A, it is kosher47. In Case B, the
Mechaber48 disqualifies it, and others permit it49. In Case C, the Rada”ch disqualifies it, but many
permit it. In Case D, the Bais Yosef and Rema permit it, but most Acharonim50 disqualify it.

An additional aspect of the problem of chok tochos requires that if part of a pen stroke becomes invalidated during the writing, that entire pen stroke becomes invalid (even
the part written before the invalidation) since it was “written with the disqualification” (nichtav bepsul). (If only part was erased to destroy the form of that pen stroke and
then it was completed with writing, the Rada”ch51 disqualifies it but the Taz permits it52. ) Any part of the letter that was written afterward should also be erased53.
After the letter is written properly,
should it become invalid, it is sufficient
to destroy the form of the letter by
erasing and then rewriting the proper
form54. If the forms of the letters are
valid, but they have issues of mukaf
gevil (near a hole or touching each
other55), they may be repaired by
erasing, since this erasure neither
forms the script nor removes an
invalidation of the script; it merely
accommodates the requirement
of kesivah tamah. If the letters are
touching each other in a manner which
destroys the form of either letter, there
would be an issue of chok tochos56.

The letters mem, nun, tzadi, peh (and feh), and chof (and cof)
(collectively called menatzpe”ch  )מנצפ"ךare doubled letters. This
means they have a long form (peshutah) and a bent form (kefufah).
(The letter mem has a closed form (stumah) and an open form
(pesuchah), respectively.) In the middle of a word only the kefufah
(or pesuchah) may be used; at the end of a word only the peshutah
(or stumah), hence the appellation “sofis”. If the wrong one was
written it is invalid57. The halachic difference between the mem
pesuchah and the mem stumah (in kesav ashuri, the script used
in the parshiyos) is merely the bottom left corner of the letter:
pesuchah is open and stumah is closed. If even a minutely thin line
of ink sealed the opening, the pesuchah becomes a stumah and is
invalid58. Although the top left corner of a pesuchah needs a cleft
separating the part that sticks out, it isn’t a sufficient distinction to
correct this59. In such a case, erasing merely the closure would be
invalid as it is chok tochos.

Each letter must have all of its
components connected as one
complete form except heh and kuf
which need to be two separate parts.
If the dot of the heh or the leg of the
kuf is connected to the main body with
even the minutest amount of ink60, it
is invalid. Erasing the bridge would
be invalid because it is chok tochos.
If the connection happened during
the writing, the entire foot must be
erased since it was nichtav bepsul. If it
happened after the letter was formed,
it would be sufficient to destroy the
form of the letter by erasing part of the
foot or of the top61.

Although the law of klaf surrounding letters is only required at the time of writing, the law that letters not touch, derived from the same law of mukaf gevil,
applies even after the time of writing40. Letters that were written properly and adhered to each other afterwards are nevertheless invalid41.

26

בס”ד

Se’if 18 continued page 6
42

There is no issue of chok tochos as nevertheless it is still kosher, s”k 61 and B”h
d”h tipas.
43
Such as inside a beis that now appears as a peh, S”k 62.
44
B”h d”h ve’einah.
45
Literally, “engraved insides”, as distinguished from chok yereichos (“engraved
legs”), Gittin 20a. Discussing the kosher status of engraved letters where writing is
necessary, the distinction is made between the actual form of the letter engraved
(chok yereichos) which is valid and the outsides of the letter engraved (chok
tochos) which is invalid.
46
Se’if 18.
47
Although the Rada”ch who disqualifies C might also disqualify here, the M”b

beginning s”k 67 doesn’t seem to believe so.
Se’if 18
49
Ibid, B”h d”h yesh.
50
Shaar Hatziyun §77.
51
And the Mogen Avrohom according to the understanding of the B”h d”h yigror kol.
52
B”h d”h venistemah. Similar to Case C in se’if 17.
53
S”k 89. See B”h d”h yigror kol questioning this opinion and regarding bedieved.
54
Like se’if 17 Case A.
55
If the letters touched at the time of writing, whatever was written afterward (before
erasing the adherence) might need to be erased also since it is similar to being
nichtav bepsul and doesn’t become kosher with chok tochos, see B”h d”h ve’im.
48

56

S”k 80, 81.
S”k 71.
B”h d”h mem.
59
See Gidulei Hekdesh klal 13 for a lengthy
discussion about this.
60
See B”h d”h raglei for instances where we
might be lenient with a minute bridge.
61
See B”h d”h yigror haregel for what
constitutes a destroyed form.

57

58
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 סעיף י”ח- cont.

סעיף כ”ב

The letters which contain a component of yud62 or vav63 require that that
segment have a leg and a head. If the leg thickened so much that there was no
visible head protruding64 pic 1 , or if the head of the segment adhered to the body
with a thick adherence65pic 2, it is invalid. In these instances the form of the letter is
disqualified and merely erasing the connection is invalid because of chok tochos.
If merely a thin line connected the head
to the body pic 3, it retains its appropriate
form and is only disqualified because
the letter is not surrounded by klaf in the 1
3
area of the adherence (mukaf gevil)66.
2
This may be rectified by erasure67.

If a problem is found (a missing or invalid letter) it may only be repaired
kesidran. Everything written afterward must be erased and rewritten71. A
Name may not be erased. Therefore, upon reaching a Name, and before
writing it, the parshah should be read to ensure that every letter was written
validly.

*

סעיף י”ט
The writing must be lishmah, with intention for the sanctity of tefillin. This
needs to be declared orally before beginning writing the first parshah. Ideally it
should be declared at the beginning of each parshah, but if in the beginning he
said “these parshiyos” it suffices.
Each azkarah, the sacred Name of HaShem68, must specifically be written
lishmah. This should be declared orally; some say an undeclared intention is
sufficient since the original writing was declared lishmah orally.

*photos from Inside Sta"m with permission from the author

The Taz recommends that the sofer declare at the beginning that “the writing
of the parshiyos are lishmah and each azkarah is for the sake of its sanctity,”
lest he forget to sanctify the Names. While many disqualify such an advance
collective declaration, if the sofer was merely uncertain if he sanctified any of the
Names, he would be permitted to rely upon the original declaration69.

‘סעיף כ
The sofer must be diligent to ensure that each pair of tefillin is kosher. If the
sofer sold an invalid pair of tefillin, he transgressed the prohibition of theft. He
also causes that the purchaser recite blessing(s)70 in vain each day and never
fulfils the mitzvah of tefillin.

סעיף כ”א
After completing each parshah, it should be meticulously read three times
with great attention to ensure its validity before proceeding to the next parshah.
If there is a problem, the following parshiyos will be unable to be used (due to
the requirement of kesidran). Before assembling the parshiyos in the batim,
they should be read again to ensure that the proper parshah is inserted in the
proper bayis.

When dust or dirt gets on the tip of a quill or too much ink flows, the
writing will be spoiled. It is recommended to test the quill each time
before beginning to write by writing something mundane. Upon reaching a
Name, it is also recommended to do so; due to the special considerations
regarding sanctifying the ink for the Name which preclude writing something
mundane72, it is tested by writing the last letter prior to the Name.
Before writing a Name, the quill should contain sufficient ink to completely
write the Name. If the ink runs out, the quill should be dipped in the moist
letters before the Name for the extra ink with which to complete the Name, in
which case it is unnecessary to test the quill. If absolutely necessary to dip the
quill in the inkwell, the sofer needs to search for some place that needs extra
ink to test the quill and sanctify the ink before continuing the Name.

סעיף כ”ג
If an extra letter or word was written, it may be erased so long as the
resultant space doesn’t split up words or create a break of a shiur parshah73
(by creating a space the size of nine letters). If the space is too great, but
the letters nearby can be extended (even if merely bedieved like heh or
kuf74), it is permitted to do so even not kesidran75. If the nearby letter can
only be extended on its lower side but not on top (tzadi or nun) its validity is
questionable; if it still looks like separate words it is definitely invalid. If such
a letter were originally written with an extended bottom and the following
letter was written close to the top (and enclosed by the bottom) it is valid, but
not preferred.
When erasing extra letters or words, it is preferred to keep the earlier
one since it was written properly and to erase the later76. However, when
circumstances allow for reducing the extra space by [extending the nearby
letter and] erasing the earlier one, then that is more preferred. This can even
be done by combining parts77 of the two words.

סעיף כ”ד
It is permitted to write parshiyos (even Names) upon klaf that has been
erased, as long as there remains no residue of the previous ink. The best
erasing is done after the ink dries; it can be easily scraped away completely.

62

69

73

63

70

74

E.g. aleph, shin, tzadi.
E.g. lamed, ayin, peh, shin, tav.
64
S”k 87 and 90.
65
B”h d”h o pnei.
66
Gidulei Hekdesh klal 15 §4
67
B”h d”h o pnei.
68
See Y”D 276:2, 9 regarding which Names may not be erased and
require sanctification.

6

בס”ד

B”h d”h bes’chilas.
See siman 25:5.
71
See se’if 23. See there B”h d”h ein lo takanah. So that it not be written out of order, he stipulates
that the erasing must be done before fixing the invalid or missing letter. In the footnote, he retracts
this and allows for the repair to be done before the erasing, since the rewriting will subsequently
be written kesidran.
72
Shach Y”D 276:4§5, commenting upon the halachah which requires sanctifying the ink prior to
writing the Name by writing in the parshah.

See se’if 36 for a discussion of the parshah breaks.
S”k 110.
75
See Lishkas Hasofer 9:2§5 that care must be taken not to invalidate the letter
while extending it by altering its proper appearance lest it be not kesidran.
76
S”k 110.
77
See B”h d”h ve’im yiteir regarding using part of an extra word that didn’t
belong at all in the parshah there (as opposed to a duplicated word that
did belong).
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לנסות הקולמוס ע”י כתיבת דבר חול קודם כל פעם
, וכן טוב לנסות גם לפני כתיבת שם קודש.שמתחיל לכתוב
 מחמת חומר קדושת, אמנם.אם טבל אז הקולמוס בדיו
 ועל,73השם אין לכתוב דבר חול בדיו המוכן לכתוב השם
 יפסיק, לכן.כן ינסה בכתיבת האות האחרונה שלפני השם
לפני כתיבת האות האחרונה כדי לקרוא את הפרשה כנ”ל
.ולטבול את הקולמוס בדיו
 צריך הקולמוס להחזיק מספיק דיו,לפני שכותב את השם
 אם נצרך ליותר דיו לפני גמר.כדי לגמור את כל השם
 יטבול את הקולמוס באותיות הלחות שלפני,כתיבת השם
השם כדי ליטול משם דיו לגמור ואז אינו צריך לשוב
 אם אין ברירה והוא מוכרח לטבול.ולנסות את הקולמוס
 יחפש באותיות הפרשה שכבר,את הקולמוס בקסת הדיו
כתב מקום שטעון יותר דיו כדי לנסות בו את הקולמוס
.ולקדש את הדיו

סעיף כ”ג
 ובלבד,אות או תיבה מיותרת ניתן להכשיר ע”י מחיקה
שלא ישאר ריוח בין אותיות התיבה להפסיקה לשנים
. [תשע אותיות] בין התיבות74וגם לא שיעור ריוח פרשה
אם הריוח הוא יותר מכך ואפשר למעטו על ידי המשכת
 כגון ה”א או,האותיות הסמוכות [אפילו אם אך בדיעבד
 אם האות הסמוכה.76 כשר אפילו שלא כסדרן,]75קו”ף
יכולה להימשך רק בתחתיתה ולא בחלקה העליון [נו”ן
. פסול, ואם נדמה לשתי תיבות. ספק אם כשר,]או צד”י
 שנכתבה מתחילתה בהמשכת תחתיתה והאות,אות כזו
שלאחריה נכתבה סמוכה לראשה [מובלעת בתוך החלק
. אך לכתחילה לא יעשה כן, כשרה,]התחתון הנמשכת
 טוב להניח,כאשר מוחקים אותיות או תיבות יתירות
 כי אותה נכתבה,את המוקדמת ולמחוק את המאוחרת
 אך טוב יותר כשניתן למעט הריוח ע”י מחיקת.77בכשרות
 ועדיף לעשות כן,המוקדמת והמשכת האותיות הסמוכות
. שתי התיבות78אפילו אם יצטרך לצרף חלקי

סעיף כ”ד
,מותר לכתוב [אפילו שמות הקדושים] על קלף שנמחק
 לא ימחוק עד.רק כשלא נשאר עליו שום רושם של דיו
. כי אז נגרר הכל מבלי להשאיר רושם,שיתייבש הדיו

. ס”ק קי77
 לגבי צירוף אותיות מתיבה, עין ביה”ל ד”ה ואם יתר78
שלא היתה ראויה כלל להיכתב במקום הזה [לאפוקי
.]תיבה ראויה במקומה שנכפלה

 על הא דכתב המחבר, ש”ך יו”ד סי’ רעו סעיף ד ס”ק ה73
.שצריך לקדש הדיו בכתיבה בפרשה לפני כתיבת שם קודש
. עי’ לקמן סעיף לו אודות שיעורי ריוח פרשיות74
. ס”ק קי75
 עי’ לשכת הסופר סי’ ט ס”ק ה שצריך להיזהר שלא לפסול76
 כי לא תחזור,האות בשעת המשכתה ע”י שישנה צורתה
.להכשירה שלא כסדרן

סעיף י”ט
 שיאמר לפני התחלת,כתיבת התפילין צריכה להיות לשמה
.” “הריני כותב פרשיות אלו לשם קדושת תפילין:כתיבתן
 האזכרות [שמות.וטוב לחזור ולומר בפה לפני כל פרשה
 שיאמר,] צריכות בייחוד שיכתבו לשמן70הקדושים
 יש אומרים.” “הריני כותב לשם קדושת השם:בפירוש
שדי לקדש את השמות במחשבה מאחר שכבר קידש את
.הפרשיות בפה
 “וכל אזכרות שבו לשם:נכון שבתחילת הכתיבה יאמר גם
 אע”פ שרבים. פן ישכח לקדש את השם,”קדושת השם
 אמנם במקום,סוברים שלא מהני קדושה כללית כזו
שהסופר רק מסופק שמא שכח לקדש השם בפרטיות יכול
.71הוא לסמוך על הקדושה הכללית הזאת

’סעיף כ
מאד צריך הסופר להיזהר שכל תפילין שהוא מוכר הן
. עבר על עוון גזל החמור, אם מכר תפילין פסולין.כשרות
 שהוא גורם לקונה לברך לבטלה בכל יום ושלא יקיים,ועוד
. ר”ל,מצות תפילין בימיו

סעיף כ”א
לאחר גמר כל פרשה יקרא אותה שלשה פעמים בדקדוק
, לוודא כשרותה לפני שימשיך בפרשה שלאחריה,יתר
שמא ימצא בה אח”כ פסול ולא יוכל להשתמש בפרשיות
 לפני הכנסת.]המאוחרות [שהרי אז לא יהיו כתובות כסדרן
הפרשיות לבתים יבדוק שוב שהוא מכניס את הפרשה
.הנכונה לתוך הבית

סעיף כ”ב
 אין לתקן אלא,]אם נמצא פסול [אות חסרה או פסולה
 שצריך למחוק כל הנכתב אחרי הפסול, והיינו.כסדרן
 שמות הקדושים אינם נמחקים ולכן אי.72ולכתוב מחדש
 בהגיע, אשר על כן.אפשר לתקן לאחר שנכתב שם קודש
 יבדוק קודם את כל מה שכתב בפרשה,הסופר לשם קודש
.הזאת עד השם כדי לברר שהכל כשר
 וכדומה] נסרך בראש הקולמוס, שער,אם איזה דבר [אבק
 טוב. תתקלקל הכתיבה,או אם נתמלא בדיו הנוזל מהר

 איזה שמות אינם נמחקים וטעונים, עי’ יו”ד סי’ רעו סעיף ב וסעיף ט70
.קידוש
. ביה”ל ד”ה בתחילת71
 שהצריך למחוק קודם, עיי”ש ביה”ל ד”ה אין לו תקנה. עי’ סעיף כג72
 ובהג”ה שם חזר והתיר.לכתיבת האות שנחסרה כדי שייכתב כסדרן
 שמאחר שלבסוף כותב מחדש הרי הכל,גם לתקן לפני מחיקת הנשאר
.נכתב כסדרן

.‘הצטרף גם אתה לאלפי לומדי ה’דף היומי בהלכה
.לומדים עכשיו הלכות תפילין
888-5-DIRSHU

ליתר פרטים נא להתקשר

ו

דף היומי בהלכה עלון חדשי

סעיף ט”ו
כל אות צריכה להיות מוקפת גויל ע”י קלף חלק בשעת כתיבה .26כל סביבות האות ,אפילו תוך כפיפי האות [כגון
תוך וי”ו או כ”ף פשוטה ,]27צריך להיות מוקף גויל .ולכן ,אסור לכתוב האות בצד נקב או בסוף הקלף ,כי אז אין
האות מוקפת גויל מכל צידיה .אבל אם נתהווה הנקב אחרי הכתיבה ,כשר.28

סעיף י”ז

בס”ד

א-כ”ד
סעיף
ל”ב,ל”ב,
סימן
תשע”ה:
תמוז
א-כ”ד
סעיף
סימן
תשע”ה:
תמוז

פנים 29האות [גויל המוקף בשלשה או ארבעה צדדים ע”י האות ,כגון פנים אות ה’ או ם’] ,אינה צריכה להיות
מוקפת גויל לפי התלמוד בבלי ,אבל להירושלמי צריך.30

כל צורת האות צריכה להיות נראית .אם הדיו מכוסה בשעווה [או איזה
חומר אחר שנדבק לקלף מבלי לרשום עליו] ,צריך לקלוף אותה ,כי היא
אינה נקראת כמו שהיא.42
דיו שנפל על האות וגרם
שתיראה כאות אחרת או
שאבדה צורתה ,פסולה ,אפילו
אם אין הדיו נוגע באות.43

אם כל האות מוקפת גויל כראוי ,אין בעיה בנקב שבתוך הקלף שבפנים האות.31

ואפילו אם הדיו של האות הישנה יבש והדיו
החדש שנפל עודנו לח .44אם הדיו נפל מכוון רק
על קווי האות שכבר נכתבו ,כשר.45

אות שנפסלה בנקב ,אפשר לתקנה על ידי גרירת קצת מעובי האות כדי להשאיר אצלה קלף חלק ,ואפילו שלא
כסדרן.32

אם נתפשט הדיו החדש חוץ לאות ואינו מפריע את
צורת האות ,כשר ,אך יש לגרר את הדיו הנוסף.

האותיות צריכות להיות נוצרות ע”י כתיבה בפועל .מחיקת קצת דיו כדי
לצייר צורת אות נקרא ‘חק תוכות’ 46ופסול .לכן:
א) אות שנכתבה כהלכתה
ונפל דיו והשחיתה
ב) נכתבה אות מוחלפת
47
בכתיבה אחת

ג)

רחם

חלק מן האות נכתבה ונפל
דיו והשחיתה

ד) נפלה טיפת דיו על הקלף
מבלי להיכתב

הרגל של אות ה”א 33צריכה להיות שווה לגובה האות יו”ד[ 34הראש עם הרגל “ - 35כמלא אות קטנה”] .אם
היא קצרה מכך ,פסולה .אין די בכתיבת האות בצורתה כהוגן ,אלא צריכה שתהא קיימת בשיעורה כהלכתה כדי
להיות כשרה .אם נשברה האות ע”י נקב שנתהווה [או שנגרר דיו] ,צריך שיהא שיעורה קיים עד השבר .החלק
מתחת לשבר אינו מצטרף ,אפילו שסמוכה ותינוק קורא האות כהוגן .36אם נשאר אפילו משהו דיו לחבר את
חלקי האות ,כשר.

סעיף ט”ז

נקודת הה”א אין לה שיעור להרא”ש ,אבל להרמ”א שיעורה כמלוא אות קטנה כשאר רגל; אכן ניתן לתקנה אפילו
שלא כסדרן.

אותיות הדומות אחת לחבירתה בצורתן ונבדלות רק בשיעור חלקיהן ,טעונות זהירות בערך חלקיהן .דל”ת 37צריכה שיהא גגה ארוך כדי להבדילה
מזי”ן .זי”ן 38או וי”ו צריכים רגל ארוכה כדי להבדילם מיו”ד .נו”ן סופית צריכה להיות ארוכה כדי להבדילה מזי”ן .כ”ף פשוטה צריכה להיות
ארוכה כדי להבדילה מרי”ש .39אם מסתפקים עליהן ,תינוק ד’לא חכים ולא טיפש’ צריך לקרוא אותן כראוי‘ .לא טיפש’ היינו שהוא יודע להכיר
צורות האותיות ,ו’לא חכם’ היינו שהוא אינו מכיר לקרוא בפסוקים שמראים אותו.
אם יש הפסק באורך הרגל ,צריכים לכסות את שלמטה מן ההפסק כאשר מראים את הנשאר מלמעלה ,כי החלק התחתון אינו מצטרף להכשיר
וחוששים שמא יטעה התינוק להכיר האות על ידו .המנהג הוא לכסות התיבות שלפני התיבה בה האות שמסתפקים עליה ,כדי לוודא שלא יטעה
התינוק מסיבת סגנון הקריאה.
אף כי אין נדרש קלף שלם לסבב האותיות אלא בעת כתיבתן ,צריך שלא יגעו האותיות אחת בחבירתה גם לאחר הכתיבה ,40ואותיות שנכתבו
כהלכתן אם נדבקו אח”כ אכן נפסלות.41

ד

 26כל עוד שלא סילק ידו מן האות ,אפילו כבר נגמרה צורתה ,נחשב כשעת
כתיבה וצריכה להיות מוקפת גויל  -ס”ק נז וסעיף טז ביה”ל ד”ה כשנכתב.
 27ס”ק לה.
 28ויש שגם נתהוו אח”כ שיכולים לפסול [אם אין קלף חלק מצד שני של
הנקב בסוף הקלף ,או אם ניקב מעבר לעבר בין האותיות ולא נשאר קלף
חלק כלל ביניהם]  -ס”ק נד וסעיף טז ביה”ל ד”ה ואחר.
 29עובי האות עצמה כבר נתבאר בסעיף יג.
 30עי’ביה”ל ד”ה אבל ,בענין אם כל הפנים צריך להיות מוקף גויל,
או די בקצת גויל ורק בניקב כל תוכו פסול.

 31ביה”ל שם.
 32ס”ק ס וסעיף טז ביה”ל סד”ה ואחר
 33זה שיעור גובה רגלי רוב אותיות (ס”ק מב)
חוץ מאותן שנחלפות באות יו”ד (ס”ק מו).
 34עי’ ביה”ל ד”ה מלא ,באיזה כתב משערין.
 35ס”ק מד.
 36ביה”ל ד”ה ואם[ .בכה”ג ניתן לתקן ע”י
שיצרף החלקים בדיו ,עי’ סעיף יז ביה”ל
ד”ה ואם וס”ק קכב].

 37ביה”ל הפשוטות.
 38עי’ ביה”ל ד”ה כגון ,אי מהני הא דזי”ן ראשה עוברת משני צידי
הרגל להבחין בינה לבין יו”ד.
 39ס”ק נב.
 40אפילו דיו שנפל על הקלף מחוץ לאות יכול לפסול האות אם היה
כן בשעת כתיבה .אך אם נפל אחר כתיבת האות ,אינו פוסל מפני
שמתבטל להאות [אע”פ שנפל ולא נכתב]  -סעיף יז ביה”ל ד”ה
ועל.
 41עי’ ביה”ל ד”ה כשנכתב ,אי הוי פסול מוחלט או רק ספיקא דדינא.

סעיף י”ח

בכולן אין תקנה להעמידן בצורתן הנכונה על ידי מחיקה.
אם מחק מהדיו עד שנפסדה צורת אות וגמר תיקון האות בכתיבה ,יש חילוקים בין
הציורים .בא’ כשר .48בב’ ,להמחבר 49פסול ואחרים 50מכשירים .בג’ ,להרד”ך פסול
ואחרים מכשירים .בד’ ,הב”י והרמ”א מכשירים ,אך רוב האחרונים 51מחמירים.

ענין נוסף יש בפסול ‘חק תוכות’ ,שאם נפסלה האות בשעת הכתיבה ,כל אותה כתיבת קולמוס נפסלת [גם הנכתב לפני הפסול] ,מפני ש’נכתב בפסול’[ .אם
מחק באותה כתיבת קולמוס רק כדי להשחית צורת האות  -ולא את כל אותה כתיבת קולמוס  -ואח”כ חזר לגמור את כל האות בכתיבה ,להרד”ך פסול ,אבל
להט”ז כשר ].53גם כל שנכתב באות אחרי הפסול ימחק.54
אם אחרי שנכתבה האות כהלכתה
נפסלה ,די להשחית צורתה ולכתוב
צורתה כהלכתה.55
אם צורות האותיות כשרות כהלכתן,
אך נפסלו מחמת מוקף גויל [נקב או
נגיעה ,]56אפשר לתקנן במחיקה ,כי
מחיקה זו אינה מהווה צורת האות וגם
אינה מסירה פסול המעכב את הכתב,
רק מסלקת מניעת הכשרות מחמת
כתיבה תמה .אך אם האותית נוגעות
באופן שנשחת תואר צורת האותיות ,יש
בכך חיסרון של ‘חק תוכות’.57

אותיות מנצפ”ך כפולות ,שיש להן צורה פשוטה
וכפופה [אות מ”ם יש לה סתומה ופתוחה] ,בתוך
תיבה אין כשר 58אלא הכפופה [והפתוחה] ,ובסוף
תיבה אין כשר אלא הפשוטה [והסתומה]; לכן הן
נקראות ‘אותיות סופיות’ .ההבדל בין מ”ם פתוחה
לסתומה הוא במה שבקצה השמאלית למטה,
הפתוחה צריכה להיות פתוח ,היינו שהירך נפרד
מהמושב[ .וההבדל בראש השמאלי של האות,
שבפשוטה יש בליטה ובסתומה אין בליטה ,אין בכך
די כדי להכשיר ].59אם נסתם מקום זה בדיו אפילו
כחוט השערה ,נפסלה .60גם במחיקת הסתימה פסולה
האות ,מחמת ‘חק תוכות’.

אותיות שיש בחלקיהן צורת יו”ד 64או וי”ו ,65צריך שיהא בחלק ההוא רגל וראש .אם הרגל נתעבה עד שאין הראש
בולט ממנו כחלק אחר  ,66 pic 1או אם נדבק הראש להגוף דיבוק עב  ,67 pic 2פסולה .באופנים אלו נשחתה צורת האות,
וא”כ לגרור את הדיבוק בלבד פסול משום ‘חק תוכות’ .אם נדבק הראש רק בקו דק להגוף  ,pic 3צורתה עודנה עליה,
אולם היא פסולה רק מפני שאיננה מוקפת גויל במקום הדיבוק ,68ולזה מהני תיקון בגרירה.69
תמונות מהספר “ ”Inside Stamמודפסות ברשות המחבר.

כל האותיות צריכות להיות
גולם אחד ,61חוץ מה”א וקו”ף
שצריכות להיות משתי חלקים
נפרדים .אם נקודת הה”א או רגל
הקו”ף נדבקו לגוף האות בדיו
אפילו כחוט השערה ,62נפסלו.
למחוק את מקום החיבור פסול
מחמת ‘חק תוכות’ .אם נדבק
בשעת הכתיבה ,צריך למחוק את
כל הרגל ,כי נעשה בפסול .ואם
לאחר שנכתבה האות נדבקה ,די
לבטל צורתה.63

*
1

3
2

 42אין בזה משום ‘חק תוכות’ ,כי עתה כמו שהיא כשרה  -ס”ק סא וביה”ל ד”ה טיפת 50 .שם ,ביה”ל ד”ה יש.
 60ביה”ל ד”ה מ”ם.
 51שער הציון ס”ק עז.
 43כמו בפנים בי”ת שדומה עתה לפ”א  -ס”ק סב.
 61עי’ סעיף כה.
 52ולהמג”א להבנת ביה”ל ד”ה יגרור כל.
 44ס”ק סה.
 62עי’ ביה”ל ד”ה רגלי ,היכא דאפשר לצדד להקל בדיבוק כחוט השערה.
53
63
יז.
בסעיף
ג’
לציור
דומה
ונסתמה.
ד”ה
ביה”ל
ואינה.
ד”ה
 45ביה”ל
עי’ ביה”ל ד”ה יגרור הרגל ,מה נקרא ביטול צורה.
 46שתוכיות וסביבות האות נחקקת ,ואילו ב’חק יריכות’ עצם גוף האות נחקקת  -גיטין  54ס”ק פט .עי’ ביה”ל ד”ה יגרור כל ,שמקשה על דיעה זו ולענין בדיעבד.
 64כגון אל”ף ,שי”ן ,צד”י.
 55ציור א’ בסעיף יז.
כ ע”א .עיי”ש שמיירי בכשרות אותיות חקוקות היכא דבעינן כתיבה ממש ,והגמ’
 65כגון עי”ן ,שי”ן ,פ”א ,תי”ו ,למ”ד.
מחלקת בין חקיקת עצם גוף האות [‘חק יריכות’] שכשר ,ובין חקיקת החומר סביב  56אם נגעו בשעת הכתיבה ,יתכן שצריך למחוק כל מה שנכתב אח”כ [עד שנמחקה
 66ס”ק פז וס”ק צ.
ותוך האותיות [‘חק תוכות’] שפסול.
הנגיעה] ,מפני שדומה לנכתב בפסול ואינו מתכשר ע”י ‘חק תוכות’  -עי’ ביה”ל ד”ה ואם 67 .ביה”ל ד”ה או פני.
 57ס”ק פ ,פא.
 47סעיף יח.
 68גידולי הקדש כלל טו ס”ק ד.
 58ס”ק עא ,ואם שינה פסול.
 48למרות שלהרד”ך שפוסל ג’ יתכן שיפסול גם כאן ,במ”ב ס”ק סז אין משמע כן.
 69ביה”ל ד”ה או פני.
 59ועי’ באורך בגידולי הקדש כלל יג.
 49סעיף יח.

ה

סעיף ז‘

לא ישרטט בעופרת  ,דיו ,או שאר צבע.

הצד שעליו כשר
לכתוב שונה בכל
סוג .כשכותבים על
דוכסוסטוס ,הכתב
צריך להיות על
השטח שנחלק ,היינו
הצד שבו הופרד
מהקלף ,כלומר הצד
הקרוב לשערות.
ואילו בגויל כותבים
על צד הבשר.
על קלף כותבים על השטח שבו הופרד מן הדוכסוסטוס ,כלומר הצד
הקרוב לבשר .בימינו מצוי רק קלף; אע”פ שבימינו אין מפרידים
העור לשני חלקים ,גוררים את הדוכסוסטוס ואחרי כן הריהו קלף.
השכבה הכי חיצונה של הקלף ידועה בשמה [באידיש] ‘ליצה’ ,ונחלקו
הפוסקים אם מעכב שתשאר הליצ”ה כדי שיהא לעור דין קלף.15

סעיף י”ג

אם אין הסופר יכול ליישר הכתב מבלי שרטוט ,ישרטט את כל
השורות ,משם ש”זה א-לי ואנווהו” מצוה היא גם בפנים הבתים .
מנהגנו 11שהכל משרטטים כל השורות .12השירטוט אינו צריך
להיות לשמה.13
10

שלשה סוגי קלף ניתן לעשות מעור .עור שנעבד שלם הוא נעשה גויל.
ואמנם ,יתכן לחלק את עובי העור ולהפריד את הצד שהשערות צומחות
משם [קלף] מצד הבשר [דוכסוסטוס] .דוכסוסטוס בפני עצמו אינו
כשר אלא למזוזה ,ואילו תפילין אינן כשרות אלא על קלף
[שכשר לכל .]14

סעיף י‘

השורות החקוקות בקלף שעליו כותבים נקראות ‘שרטוט’.
האותיות נכתבות כשהקצה העליון שלהן על השרטוט .פרשיות
תפילין מצד עצמן אינן טעונות כתיבה בשרטוט ,אלא שאסור
לכתוב שלש תיבות רצופות על קלף מבלי שרטוט ,ולכן צריכות
הן שרטוט מינימלי .לדעת המחבר די בשרטוט השורה העליונה,
והרמ”א מצריך לשרטט גם מן הצדדים ולמטה.9

האותיות צריכות להיות שלימות מבלי נקבים [כתיבה תמה .]22לכן אין להשתמש בקלף שיש בו נקבים המעכבים
את הכתיבה .נקב קטן כל כך שאינו נרגש בקולמוס בשעת כתיבה והדיו עובר עליו וסותמו ,אינו פוסל את הכתב
אפילו אם הנקב נראה נגד השמש.

*

כל מקום בקלף שאין שם כתב ,צריך להיות נקי מכתמים.
אם יש שחרות בין האותיות וזה גורם להן להיראות כנוגעות,
אפשר שיפסלו.

ביו”ד סי’ רעא ,פירש הש”ך (ס”ק א) דברי
המחבר ,שאין תקנה לקלף שנתעבד שלא לשמה.
אמנם בטור שם כתב דברי הרא”ש שהביא
מתשובת גאון ,שיש תקנה להחזיר הקלף לסיד
ולעבדו שוב לשמה.

כדי להכיר העורות הנעבדין לשמן ,עושים להן
נקבים לסימן .כשסומכים על נכרי ,חוששים שיחליף
העורות ויזייף הנקבים על ידי שיעמיד העורות
הנקובות על העורות שהוא מחליף ,ולכן עושים
הנקבים כעין אותיות ,שאז הנכרי מפחד שהיהודי
יכיר את הזיוף על ידי טביעת עין או שירגיש
שהנחלפים יותר חדשים משלו .יש אומרים שיכתוב
[או יחרוץ ]20באופן שאי אפשר לכוון בנקל על גבי
עור אחר; ואמרו לעשות זה במקום הראש ומן הצד
הפנימי .21עוד הזהירו כשסומכים על עבדן נכרי,
להיזהר שלא יניח הנכרי על נקבי העור חתיכות עור
קטנות אשר קרוב לודאי לא נתעבדו לשמן ויהיה
קשה להכירם אח”כ ולהסירם.

סעיף י”ב

סעיף ו‘

דף היומי בהלכה עלון חדשי

סעיף י”א

בס”ד

תמוז תשע”ה :סימן ל”ב ,סעיף א-כ”ד

החומר שנוצרו ממנו תפילין צריך להיות ‘מן המותר בפיך’.
אמנם ,אין צריך שיהא מותר ממש באכילה ,אלא שתחילת
ייצורו היה מדבר המותר באכילה .בהמה או חיה טהורה שנאסרו
באכילה מחמת טרפות או שנתנבלו ,עדיין הן בגדר ‘מן המותר
בפיך’ .העור יכול להיות מאיזה בהמה ,חיה ,או עוף טהור ,אבל
דג פסול מפני זוהמא.

סעיף ח‘

למנוע את הקלקול המהיר של העור ,צריך לעבדו .שורים את העור בסיד עד
שהשערות נופלות .עור שאינו מעובד כל צרכו נקרא ‘דפתרא’ ופסול לכתיבה.
העיבוד צריך להיעשות לשמה ,כלומר לשם קדושת תפילין .לכתחילה צריך לומר
בפה שעושה לשמה .די שתחילת העיבוד [הכנסת העור לתוך הסיד] הוא לשמה,
אפילו אם נגמר ע”י אחר.16
עיבוד עור לשם קדושת ספר תורה ,שקדושתו חמורה ,מועיל גם לתפילין ומזוזות
שקדושתן קלה .לשם מזוזה לא מהני לתפילין או לספר תורה ,כי קדושתה קלה
מהם .קלף המעובד לשמה אין לשנותו לדבר חול ,אם לא שהתנה כך מראש.
לכתחילה יאמר“ :לשם קדושת ספר תורה ואני מתנה לכשארצה שאוכל לשנותו
לכל דבר ”17.עור המעובד לשם רצועות או בתים ,פסול לפרשיות.

ב

 9עי’ לשכת הסופר סי’ יג ס”ק ז אי מיירי בשרטוט של שורה תחתונה או שרטוט
למטה הימנה.
 10ס”ק כא ,ערמ”א סעיף ד.
 11ביה”ל ד”ה וכן.
 12ע’ ביה”ל ד”ה ויש אי צריך גם לשרטט הצדדים ולמטה לפי מנהגנו.
 13ביה”ל שם.
 14ערמ”א יו”ד סי’ רעא סעיף ג וסי’ רפח סעיף ו דקלף שלנו מובחר לכל.
 15ביה”ל ד”ה לתקנו.

סעיף ט‘

תמונות מהספר “ ”Inside Stamמודפסות ברשות המחבר.

עיבוד לשמה מועיל רק ע”י יהודי .אם נכרי עיבד
לבדו ,פסול ,אפילו אם עשה על פי יהודי שציוהו
לעשות לשמה .אם יהודי סייע [לבדו] לגמור את
העיבוד קודם שנגמר ,כשר בדיעבד .18אם יהודי עומד
על גביו של הנכרי כשמצוהו לעשות לשמה מתחילת
העיבוד ,להרמב”ם פסול ,אך הרא”ש מכשיר [ומעדיף
שהיהודי יסייע בפועל] .לכן ,לכתחילה יתחיל היהודי
לבד את העיבוד ויכניס את כל העור לתוך הסיד
לשמה ,ויצווה לנכרי לגמור לשמה [ומהני אפילו אם
לא עמד על גביו כלל] .אם אפשר יתן ליהודי לעשות
כל העיבוד לשמה.19

 16ס”ק ל.
 17ס”ק כו .קדושת ספר תורה כוללת כל קדושות ,והתנאי מועיל לשנות
לדבר חול .מחמת בעיה של ברירה ,עדיף לא להזכיר “או תפילין או
מזוזה”.
 18ס”ק ל בסופו בשם הט”ז ,וביה”ל ד”ה להרמב”ם מחלק בין סיוע בעלמא
שמועיל ביהודי עומד על גבי נכרי ומצוהו לשמה ,ובין גמר העיבוד
שהיהודי עושה לבדו דמהני אפילו אם הנכרי לא עשה כלל לשמה.
 19שער הציון ס”ק לה.

נקבים גדולים פוסלים כשהם
מפסיקים את האותיות
הנכתבות עליהם.

אפילו אם הדיו סובב את כל
הנקב וגם צורת האות ניכרת
עד מקום הנקב ,פסול אם היה
הנקב בשעת כתיבה.

אמנם ,אות הכתובה כהלכתה ונפסקת
ע”י נקב לאחר כתיבתה ,אם צורתה
ניכרת עד הנקב – כשר.

ואם אין צורתה ניכרת
עד הנקב שנתהוה אח”כ,
אך הדיו סובב את הנקב -
מחלוקת.

סעיף י”ד

היה מנהג לייפות התפילין כדי שכל הבתים של ה’של ראש’ יהיו שווים בעוביים ,שכל פרשה ממנו תחזיק מקום שוה בבית במדור שלה כמו
האחרות .24עובי הקלף שכתבו עליו הפרשיות היה שונה לפי ערך האורך של הפרשה ,כדי שלאחר שגללום יהיו הפרשיות הארוכות שוות לפרשיות
הקצרות .עוד מנהג היה ,להניח גליון ארוך לפרשיות הקצרות [ועביים שווה] ,כדי שיגללו בשווה .אכן ,היום אין נוהגים כן.25

 20קסת הסופר סי’ ב סעיף ו.
 21בס”ק לא ביאר במקום שאין דרך לעבד הראש וישאר הכתב עד אחר העיבוד.
עי’ משנת הסופר סי’ ב ס”ק לג שמסביר מפני שלא יכיר בו הנכרי.
 22חולין קיט ב.

 23ביה”ל ד”ה האות.
 24במשנת הסופר סי’ כ ס”ק ח ביאר ,כי מחמת רכות העור שנעשו ממנו
הבתים הדקות ,עובי הפרשיות בלטו לחוץ בצורה מגונה.
 25קסת הסופר סי’ כ סעיף ג.

ג

דף היומי בהלכה
גליון
עלון חדשי #21

בס”ד

תמוז תשע”ה :סימן ל”ב ,סעיף א’-כ”ד

סעיף א‘

התפילין כלולים מארבע פרשיות כתובות על קלף ומונחות בתוך
בתים עשויים מעור בהמה .זוג תפילין כולל ‘של ראש’ ו’של יד’,
ובכל אחת מונחות אותן ארבע פרשיות‘ :קדש’ (שמות יג:א-י),
‘והיה כי יביאך’ (שם יג:יא-טז)‘ ,שמע’ (דברים ו:ד-ט)‘ ,והיה אם
שמוע’ (שם יא:יג-כא).

סעיף ג‘

עלון חודש זה סיכום לחצי הראשון של סימן ל”ב.

החסיר מלכתוב אפילו אות אחת בלבד ,התפילין פסולות .הפרשיות
צריכות שייכתבו כסדרן .הן הכתוב בכל פרשה והן סדר כתיבת
הפרשיות .היינו ,שבתוך כל פרשה צריך שהאות הקודמת
במקרא תיכתב לפני האות שלאחריה .1וכן בסדר הפרשיות ,צריך
שפרשה הקודמת בתורה תיכתב לפני פרשה שלאחריה .לכן ,אם
נפסלה פרשה אחת ,אין תקנה לכותבה מחדש ולצרפה לפרשיות
הנשארות ,כי אז אין הן כתובות כסדרן .אמנם ,עצם הפרשיות
שכבר נכתבו עדיין כשרות ,שמותר לצרף פרשיות כשרות לפרשה
אחרת שקודמת להן ,אם ידוע שהיא נכתבה לפני אלו ובאופן
שנמצא שארבעת הפרשיות הללו נכתבו כסדרן.
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סעיף ב‘

דיו הנעשה מרכיב אחד בלבד ,פסול .ואם נעשה משני רכיבים ,נחלקו
הפוסקים .הרמ”א מעדיף שלא להשתמש בקומא וקנקנתום כדי שיהא
כתב היכול להימחק ,ומצריך להשתמש בעשן עצים או שמנים .אך מנהגנו
להשתמש בדיו המורכב משלשת הרכיבים ,מפני שהוא עומד וקיים.
אם האותיות נכתבו בצבע אחר ,אי אפשר לתקנן על ידי העברת קולמוס
עליהן בדיו [אפילו באופן שיהיו כסדרן] ,מפני שזהו ‘כתב על גבי כתב’
ופסול .3

כל אות צריכה שתהא מוקפת גויל מכל רוחותיה .על כן לא תהא
שום אות דבוקה בחבירתה וכן לא תהא מגעת עד סוף הקלף.4
אם כל אות ניכרת לעצמה והן נוגעות רק בסופן כך שכאשר
תיגרר הנגיעה לא תופסד צורת האותיות ,מותר לתקן ולהכשיר
אף בתפילין הצריכים שיהיו כסדרן.
אותיות שעטנ”ז ג”ץ צריכות
להיות מתויגות .היינו ,שלמעלה
זקופים על האות שלשה קוים
דקים ,ולכתחילה יהיו כעין זייני”ן קטנים .5תגין הנוגעים אחד
בחבירו ,צריך לתקנם .אם הם של אותה אות ,הר”ז פסול .ואם
הם של שתי אותיות ,הר”ז כשר בדיעבד.6

סעיף ה‘

תפילין של יד נקראת ‘אות’ בלשון הכתוב ,ולמדנו מזה שהיא
בית אחת .תפילין של ראש נקראת ‘טוטפות’ בלשון הכתוב ,והיא
בית ובו ארבעה
מדורים נפרדים.
הפרשיות נכתבות
בצורה שמתאימה
לבתים בהם הן
של יד
מונחות .כלומר,
שפרשיות של יד
נכתבות בקלף
אחד ,אמנם
בארבעה עמודים,
ושל ראש נכתבות
כל אחת בקלף
נפרד המונח בתוך
מדור בפני עצמו.
של ראש

בדיו יש שלשה רכיבים עיקריים :קומא [גומי מעץ] ,קנקנתום [חתיכות
קטנות ופירורי ברזל שרויים בחּו ְמצָה  ,]acid -ועפצים [בליטה כמין אגוז
המתהווה בעצים ע”י הטלת ביצי חרקים  .]bugs -המים שבהם שורים את
העפצים קרויים ‘מי עפצים’ .ומנהגנו להכין את הדיו על ידי בישול.

סעיף ד‘

בכתיבת תפילין ,מקדימים את ה’של יד’ ל’של ראש’ .וכתב
הרמ”א ,דהיינו משום שה’של יד’ קודם בכתוב [“וקשרתם לאות
על ידך והיו לטוטפות בין עיניך”] .מאידך כתבו אחרים ,שיש
להקדים ה’של ראש’ משום שקדושתה חמורה מה’של יד’.

כל אות צריכה שתיכתב בדיו שחור .כל צבע ומראה אחר פסול .2

מלאכת הכתיבה צריכה להיות כדרך כתיבה .7אם כתב באבר אחר מגופו
[כגון בפיו או ברגלו] ,התפילין פסולות .וכן צריך לכתוב דווקא ביד ימין,
שהוא שולט בה ,ואם כתב ביד שמאל פסולות .איטר-יד צריך לכתוב ביד
שמאל שהוא שולט בה ולא בימינו.
אם אי אפשר להשיג תפילין שנכתבו בימין ,או בשמאלו של איטר-יד,
יניחם בלי ברכה [כי יש צד שלדעה אחת בראשונים אינן פסולות לגמרי.]8
השולט בשתי ידיו צריך לכתוב בימין ,אלא שאם כתב
בשמאלו כשר.

 1ואפילו בתפילין דר”ת ,שמקומה של פרשת ‘והיה אם שמוע’ בבית של התפילין ‘של ראש’ ובקלף של ה’של יד’ קודם למקום
פרשת ‘שמע’ ,עדיין צריך לכתוב פרשת ‘שמע’ לפניה וכפי סדר כתיבתה בתורה  -ביה”ל ד”ה וצריך.
 2ע’ ס”ק קכח לענין דיו שנשתנה מראיתה.
 3ביה”ל ד”ה הרי אלו .אמנם אם הכתב התחתון נכתב כהלכה אך שנתכסה בפסול [צבע אחר ,שלא לשמה ,עפרות זהב,
וכדו’] ,מצדד הביה”ל בכמה מקומות שיש לתקן ע”י העברת קולמוס עוד פעם כהלכה ,הואיל והכתב התחתון והעליון כשרים.

 4פרטי הלכה זו בסעיף טו ,טז.
 5סי’ לו ס”ק יב.
 6ביה”ל ד”ה צריך שלא.
 7ס”ק יז מוסיף שכל תיקוני הכתב צריכים להיות בימין .הפרדת אותיות נוגעות כשר אפילו בשמאל.
 8מחצית השקל ס”ק ד.

