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Torah Calligraphy 

The1 Torah is written in a unique script known as Ashuri (כתב אשורי), whose letters 

bear many distinct nuances,2 including the distinctive crowns3 on top of 

particular letters. The Halacha requires that the Ashuri script be used in writing 

Torah scrolls and other sacred objects containing handwritten passages from the 

Torah (Mezuzos, Tefillin etc.). 

The sages teach that the unique forms of each of the letters contain hidden and 

mystical meaning.26 

Sacred Scripts 

In many ancient cultures the language used for religious matters was restricted 

to ritual use.4 For example, Sanskrit was thus restricted in some eras,5 substituted 

in mundane uses with a Prakrit vernacular.6 

Another example: Much of modern knowledge of Egyptian hieroglyphics 

originates from the readings of the Rosetta stone.7 The key to deciphering the 

                                                 
1) Ed. Note: Much has been written on this subject from both the Talmudic and archeological 

perspectives. For one extensive summary, see כתב התורה ואותיותיה' )להרמ"מ כשר( ב'תורה שלמה כט'. This 

article will address the issue from the vantage point of classic Rabbinic interpretation. 

  ".אשורית בכתב אלא ומזוזה תפילין כותבין אין, יח(: "א תורה וספר ומזוזה תפילין) ם"רמב( 2

, תמה בכתיבה יכתוב ולכתחלה - ההג: לאחרת תדמה ולא מהן אחת שום צורת תשתנה שלא, האותיות בכתיבת לדקדק )לו, א(: "צריך או"ח

 הסופרים". אצל ידוע והוא, פוסקים ובשאר בטור כמבואר

 ב"ל סימן תפילין בהלכות באורך שנתבאר כמו, ובזיונן האותיות בתיקון ליזהר . צריך .תמה , ומיושרת נאה כתיבה "יכתוב :()רעד, ג־ו יו"ד

 ו"."ל וסימן

 הרגל בראש בעין וכן השמאלית רגל בשין אחת בכל קטנים תגין' זיונין)ג שלשה צריכות אותיות שבעה רבא )כט, ב(: "אמר מנחות (3

 כפופה לצדיק הדין ץ )והוא"ג ז"שעטנ הן ואלו למעלה, רש"י( ואחד לשמאל נוטה ואחד לימין נוטה אחד תגין' ג ואותם כולם וכן הפנימי

  פשוטה(". ולנון

 ".פסל לא, ץ"ג ז"שעטנ אפילו תייג לא ואם אחרות אותיות לתייג נהגו ופריםוהס, ץ"ג ז"שעטנ לתייג צריך(: "ג ,לו) ח"או

 אבל. .  קטנים תגיןד' בג לזיינן צריך שהם מקום בכל כפופה' וצ פשוטה ן"נו הדין והוא ץ"ג ז"שעטנ אותיות (:השו"ע אדה"ז או"ח )לו, 

 ".ולתקנן תורה בשל להחמיר לדבריהם לחוש ויש ץ"ג ז"נשעט תייג לא אם פוסלין ויש כשרין תגין כלל להן עשה לא אפילו בדיעבד

 לבם על לוח מחשבות לחקוק ברצותם מפותחת תרבות בני היו אשר הקדמונים המקרא והמסורה )לר' ראובן מרגליות, ל(: "העמים (4

 רשמו בהן אשר האותיות ורותצ היו מהן ושונות - סנסקירט - מיוחדות בתבניתם באותיות חקקו שכקדושה דברים, לחול קודש בין הבדילו

 חול". דברי

5) Sheldon Pollock (University of California Press, 2009) pp. 39, Here  

6) Deshpande (Cambridge University Press, 2008) pp. 180, Here  

http://www.ucpress.edu/content/chapters/10277.ch01.pdf
http://books.google.com/books?id=O2n4sFGDEMYC&pg=PA180
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inscription was the final line, in Greek: “ΤΟΙΣ ΤΕ ΙΕΡΟΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΙΣ ΚΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ” translated as, “The decree should be written on a stela 

of hard stone, in sacred writing [hieroglyphic], document [or: Native] writing 

[Demotic], and Greek writing.”8 This testifies to the existence of parallel 

languages, one for sacred use and another for common use. 

The special Ashuri script used for Sifrei Torah was traditionally treated with 

respect, and in deference to its holiness, not used for mundane purposes. The 

Jewish people adopted instead another more cursive hebrew script, known as 

Ivri (כתב עברי). Coins, for example, were always inscribed with this Ivri script,9 and 

throughout history Jews have likewise had various cursive Hebrew scripts.10 

Many halachic authorities discourage using the special Ashuri font for mundane 

purposes such as wedding invitations, etc.11  

                                                                                                                                                 
7) Napoleon’s armies discovered a stone slab in Egypt (currently housed in the British Museum) 

bearing three sets of inscriptions. The inscription, as noted here indicated that the three sets of 

writing were identical, allowing them to use the relatively understood Greek portion to begin to 

decipher the hyroglyphs. 

E. A. Wallis Budge (Courier Dover Publications, 1989) pp. 23 Here  

8) R.S. Simpson, (Oxford, Griffith Institute, 1996), pp. 271 Here  

 בו להשתמש אסור ולכן הברית לוחות נכתבו ובו התורה בו ניתנה אשר הוא אשורי כתב(: "י, ז) תורה וספר ומזוזה תפילין ם"הרמב ת"שו (9

 על תמיד חרות תמצא ולכך. עברי בכתב זולתי שלהם חול וכתב כתביהם כותבים היו ולא עושים היו כך ישראל ולעולם. הקדש כתבי בזולת

 ".עברי בכתב חול של דברים הקדש שקלי

 שיהיה כדי, אחר כתב כאלו שנעשה עד, אחרות צורות לאותיות ונתנו כתבם יםהספרדי שינו העניין זה ובגלל(: "רסח) ם"הרמב ת"שו (10

 של האופן בזה יכתוב אלא ..  מאוד מחוברות( שאותיותיו) זה בכתבנו הגט לכתוב ל"ז הלוי יוסף' רבי וגנה. חול בדברי בו להשתמש מותר

 ".ב"בד'אלמד הנקרא, הכתב

 ".התורה בו שכותבין אשורית בכתב חול של בריםד לכתוב דאין א"ויבהגהה(: " , ברפד) ד"יו( 11

גליון מהרש"א )שם(: "וא"כ לא יפה )לי"א אלו( מה שרושמים הסוחרים לפני פתחי חנותיהם מיני סחורה שיש להם למכור באותיות 

 מרובעות".

 :בזהב תורה של פסוקים הטלית על לרקום במצרים שנהגו מה על :שאלה(: "מה ,ד) ז"רדב ת"שו

 לי שנראה ומה. דעת למוצאי וישרים למבין נכוחים כולם טעמים כמה בה ונתן אסור שהוא והשיב זה על ל"ז ם"הרמב נשאל ברכ :תשובה

 כמה האותיות ובצורת בו ותלויין רבה קדושה בו יש בעצמו הכתב שהרי אשורית בכתב אותם לרקום אסור חול של דברים' דאפי ל"ז מדבריו

 הכלל.  . בידים הכתב את מאבד ונמצא הזהב את מתיך הטלית בלה שאם הכא שכן כל חול של בדברים וב להשתמש ואסור עמוקים סודות

 ".ל"כנ אסור אשורית שהכתב או קדושה בו שיש ענין הוא שאם העולה

 ויש להוכ חתן לשמחת אנשים בהם להזמין אשורית בכתיבה ניירות להדפיס בארץ חדשות נעשה :שאלה(: "לב ד"יו, ד) פעלים רב ת"שו

 כל כי לאבוד לילך סופם אשר אלו ניירות אשורית בכתב לכתוב כן למעבד אריך אי וכיוצא טוב מצא אשה מצא פסוקים כ"ג בהם שכותבים

 יורינו הבית זבל עם באשפה נשלכים וסופם אותם מקרעין והילדים בביתו זורקן אלא אותם שומר אינו וכלה חתן לשמחת בהם יקרא איש

 . ה"ושכמ

http://books.google.com/books?id=ELJG-O9mG_wC&lpg=PP1&pg=PA23
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/articles/r/the_rosetta_stone_translation.aspx
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