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Rambam Laws of the Sefer Torah 7:1

רמב"ם הלכות ספר תורה פרק ז

 כתבו לכם את השירה, שנאמר "ועתה: לכתוב ספר תורה לעצמו,א מצות עשה על כל איש ואיש מישראל,ז
 פרשייות,לפי שאין כותבין את התורה-- כלומר כתבו את התורה שיש בה שירה זו,)יט,הזאת" (דברים לא
.פרשייות
It is an affirmative precept binding upon every individual Israelite to write a scroll of the Law for his
own use, as it is said, "Now therefore write ye this Song for you" (Deuteronomy 31:19). As the Torah
is not written in separate sections, this text means, "Write for yourselves the Torah in which this
Song is contained".

Babylonian Talmud Kiddushin 30a

.קידושין ל

לפיכך נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים כל האותיות שבתורה שהיו אומרים וא"ו (ויקרא יא) דגחון חציין
של אותיות של ס"ת (ויקרא י) דרש דרש חציין של תיבות (ויקרא יג) והתגלח של פסוקים (תהילים פ) יכרסמנה
חזיר מיער עי"ן דיער חציין של תהלים (תהילים עח) והוא רחום יכפר עון חציו דפסוקים
בעי רב יוסף וא"ו דגחון מהאי גיסא או מהאי גיסא א"ל ניתי ס"ת ואימנינהו מי לא אמר רבה בר בר חנה לא זזו
משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום א"ל אינהו בקיאי בחסירות ויתרות אנן לא בקיאינן

The early Sages were called: Soferim, because they would count all the letters in the Torah, as they
would say that the letter vav in the word “belly [gaḥon]” (Leviticus 11:42) is the midpoint of the
letters in a Torah scroll. The words: “Diligently inquired [darosh darash]” (Leviticus 10:16), are the
midpoint of the words.
Rav Yosef raises a dilemma: Does the vav of the word “belly [gaḥon]” belong to this side or to this
side? The Sages said to him: Let us bring a Torah scroll and count the letters. Didn’t Rabba bar bar
Ḥana say with regard to a different issue: They did not move from there until they brought a Torah
scroll and counted the letters? Rav Yosef said to them: They were experts in the deficient and plene
forms of words and therefore could count the letters precisely. We are not experts

Rambam Laws of the Sefer Torah 10:1

רמב"ם הלכות ספר תורה פרק י

הרי הוא-- ואם נעשה בו אחד מהן. שכל אחד מהן פוסל את ספר תורה,א נמצאת למד שעשרים דברים הן,י
: ואין קורין בו ברבים; ואלו הן, ואין בו קדושת ספר תורה,כחומש מן החומשין שמלמדין בהן התינוקות
;(יב) שחיסר אפילו אות אחת; (יג) שהוסיף אפילו אות אחת
You thus find that there are twenty factors, any one of which disqualifies a scroll of the law. If any of
these occurs, the scroll is like one of the books of the Pentateuch out of which children are taught. It
does not possess the sanctity of a scroll of the Law, and is not used for reading in public worship.
They are as follows: 12) If a single letter was omitted; 13) If a single letter was added;
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Talmud Yerushalmi Taanis 4:2

ירושלמי תענית פרק ד הלכה ב

שלשה ספרים מצאו בעזרה ספר מעוני וספר זעטוטי וספר היא באחד מצאו כתוב מעון אלהי קדש ובשנים
 באחד מצאו כתוב וישלח את זעטוטי בני ישראל.כתיב (דברים לג) מענה אלהי קדם וקיימו שנים וביטלו אחד
 באחד מצאו כתוב תשע היא.ובשנים כתוב (שמות כד) וישלח את נערי בני ישראל וקיימו שנים וביטלו אחד
.ובשנים כתיב אחד עשר היא וקיימו שנים ובטלו אחד
They found 3 Torah scrolls in the Azarah; the Sefer ‘Meonei’, the Sefer ‘Za’azuti’ and the Sefer ‘Hee’.
In one they found written Meon Elokei Kedesh and in 2 it was written Meonei Elokei Kedem. They
accepted the 2 and ignored the 1. In one they found written Vayishlach Za’atutei Bnei Yisrael and in
2 it was written Vayishlach es Naarei Bnei Yisrael. They accepted the 2 and ignored the 1. In one they
found written 9 times ‘Hee’ and in 2 it was written 11 times ‘Hee’. They accepted the 2 and ignored
the 1.

Shulchan Aruch Laws of Torah reading

שולחן ערוך אורח חיים סימן קמג סעיף ד

 ומשלימין, ומתחילין ממקום שנמצא הטעות, מוציאין ספר תורה אחרת,אם נמצא טעות בס"ת בשעת קריאה
;הקורים על אותם שקראו במוטעה
 שאין ספר, אבל משום חסירות ויתרות אין להוציא אחר, דוקא שנמצא טעות גמור, … והא דמוציאין אחר:הגה
תורה שלנו מדוייקים כל כך שנאמר שהאחרת יהיה יותר כשר (אגור ופסקי מהרי"א סי' פ' וריא"ז ומהרי"ל
; וב"י פסק דצריך להוציא ס"ת אחרת) לכן צריך לחלק כך,פסקו דאין להביא ס"ת אחרת
If a disqualification is found in the Sefer Torah at the time of reading, they take out another Sefer
Torah and begin from the place that they found the disqualification and complete the number of
Aliyos. Hagha: When do they bring out another Sefer Torah? When there is an absolute Pesul.
However, on account of deficient and plene form letters, we do not take out another because our
Sefer Torah is not so precise to say that the other Torah will be more Kosher than the first.

