
 בעיבוד עורות בעפצים

י "היה לעבד ע, עירק וכל ארצות בני ספרד, סוריה, מצרים, תוניסיה, מרוקו, המנהג בארצות ספרד

, ומאחר וגם המכשירים בסיד, פוסלים עיבוד בסיד, ועוד גאונים וראשונים, ל"ם ז"והרמב. עפצים

הרי על , לעבד בעפציםוהמנהג הברור היה , והמכשירים בעפצים פוסלים בסיד, מכשירים בעפצים

  .ובראשונים' שיסודו בגמ, בני ספרד לנהוג כמסורת אבותיהם ולעבד בעפצים

  מקורות וביאורים

י "פירש רש" [עד שתהא כתובה על הספר, לא יצא, כתובה על הדפתרא] "המגילה[היתה .): יז(מגילה . א

קמיח : י"פירש רש. כ"ע. לא עפיץ דמליח וקמיח ו-דיפתרא.): "יט(' ובגמ. ל מתניתין"עכ]. על הספר קלף

  .כ"ע. ש"מעובד בעפצים שקורין גל, ולא עפיץ, במים

דלא עפיצי , כ היאך כותבין על קלפים שלנו"קשיא א.  דמליח וקמיח ולא עפיץ-ה דיפתרא"ד' וכתב התוס

 ותדע, שהסיד שאנו נותנין בקלפים שלנו מהני כעפצים, ותירץ רבינו תם. ספר תורה ותפילין ומגילה

  .ל"עכ. הלבן] צד[ושלנו אין יכול להזדייף על , אמר דבלא עפיץ יכול להזדייף.) יט(דבגיטין 

. תיקון שלנו חשוב כמו עפצים שלהם, ג דלא עפיצי"וקלפין שלנו אע): "סימן ב, ב"פ(ש "כ הרא"וכ

  .ל"עכ). ב' סי(ת "והארכתי בזה בהלכות ס

מהכא משמע דאין כותבין אלא על עור , ולא עפיץדפתרא דמליח וקמיח ' גמ: "כתב.) ו(ן מגילה "והר

, אבל עבוד שלנו טוב ומתקיים, שלא היה טוב בלא עפצים, מ בעבוד שלהם"ת ה"ומיהו כתב ר. מעופץ

והא :) גיטין יא(ותדע לך שהרי בגיטין פסלו דפתרא ומפני שיכול להזדייף כדאמרינן . פ שאינו מעופץ"אע

. מיהת, ואנו רואים שעבוד שלנו אינו מזדייף מצד הלבן. שנינן בדעפיצןומ, בעינן כתב שאינו יכול להזדייף

מנחות (דאמרינן במנחות , היו כותבים בעור שאינו עפוץ] 'שבגמ[ואף בימי רבותינו . פ שאינו מעופץ"אע

ומשני לא ' והא תניא בתוך שלש יתפור וכו, בתוך שלש לא יתפור, קרע הבא בתוך שתים יתפור:) לא

אלא הא דעפיצן , ולא עתיקתא עתיקתא ממש, ולאו חדתא חדתא ממש, דתא הא בעתיקתאהא בח, קשיא

  .ל"עכ. ת היו כותבים בקלפים שאינן עפוצין"אלמא אף בס, הא דלא עפיצן

מבואר דבלא אפיצן חשיב , שלנו' ובגמ, י במנחות"ולפי גירסת רש. ת כשר בלא אפיצן"דס' ומבואר בגמ

  .ש"עיי.  עדיף לא אפיצןכ"א, ואפילו בשלש יתפור, חדתא

 הוא - עפיצא, )נמוקי יוסף(ופירש רבינו יהונתן . גרס הא דעפיצא והא דלא עפיצא) ת"ס' הל(ף "אבל הרי

מבואר . ל"דלא עפיצא הוא חלוש ויקרעו מקום התפירות עכ. עיבוד הקלף ומתוקן כראוי ואז הוא חזק

' ן בשבת פ"וכן נראה מדברי הר, רומשובח יות, משום שהוא חשיב יותר, שעפיצא כשר גם בשלשה

ודלא , )סימן רפ, ד"יו(ג כתב גם הטור "וכה, )ו"הט, ת"ס' ט מהל"פ(ם "ומדברי הרמב, המוציא יין

) תסג' סי(כ עוד בהגהות מרדכי דגיטין "וכ, י"י כפירש"כתב בשם ר) תתקנח' סי(אבל במרדכי , י"כפירש

כ "כ. ובשאינו עפיץ הקלף חזק, יצא הוא חלושדעפ' י מלוניל פי"ור. י"א כפירש"משם תשובת הרשב

. ף"א הביא גירסת הרי"ובהגהות הגרעק. ף"ש גרס כהרי"והרא). אות ו(ף "בהגהות וציונים שעל הרי

  .הכי הלכתא, ן פירשו דעפיצן משובח יותר"והר, ורבינו יהונתן, ש"והר, ם"והרמב, ף"ומאחר והרי

הדפתרא והוא שאחר שהשירו את השער מלחוהו ושרוהו ועל : "ל"כתב וז) דף נב, מגילה(והמאירי . ב

דספר . ולא עשה בו עבוד של עפצים שהוא נעשה גויל בהן לא יצא, במים וקמח והא תקון קלפים שלנו

, כדין ספר תורה, וכן הלכה ,ואין ספר אלא בגויל שאי אפשר למחוק בו דבר ולזייף בו בלא היכר, בעינן

ושמענו בשם מקצת . ת הן שטרות"ים לכתוב אף בקלף הן מגילה הן סמ אנו נוהג"אלא שמ: "והוסיף שם

טעם בדבר הואיל ואנו מעבדין אותו בסיד וגוררין את הקלף וכותבין בצד הלבן כתב שאין , רבני צרפת



מ נהגו לכתוב בקלף שעובד "מבואר שאף שכתבו בגויל שעובד בעפצים מ. ל"עכ. יכול להזדייף הוא וכשר

  .ל"עכ. ין יכול להזדייףכיון שא. כ"בסיד ג

אבל אם אינו מעובד בעפצים הוי . וצריך שיהא מעובד בעפצים: "כתב) ב, סימן רעא, ד"יור(והטור . ג

  .ל"עכ, דעיבוד סיד שלנו חשוב כעיבוד עפצים, ומיהו היה אומר רבינו תם, ופסול, דיפתרא

וכן כתבו שם , עפצים וב כעיבודת דעיבוד סיד שלנו חש"ש ומיהו היה אומר ר"ל ומ"והבית יוסף כתב וז

ל "ם ז"מדברי הרמב וכן נראה ,)ה דיפתרא"ד(ל "ן ז"והר, )ב' סי(ש "והרא, ה דיפתרא"התוספות ד

הביא  שלזה .ל שכשר גם בעיבוד סיד"ם ז"ונראה שרצה להוכיח מדברי הרמב. כ"ע). ו"א ה"תפילין פ(

כיצד לוקחין עור בהמה או . לף ודוכסוסטוסגויל וק, שלש עורות הן: "ם"ל הרמב"וז. הבית יוסף מקורות

ואחר כך , כ מעבדין אותו בקמח"ואח, ואחר כך מולחים אותו במלח, חיה ומעבירין השער ממנו תחילה

ל "ם ז"והרמב. ל"עכ. וזה הוא הנקרא גויל, בעפצא וכיוצא בו מדברים שמכווצין את העור ומחזקין אותו

כשכתב , והבית יוסף התכוין לזה, וסיד הוא כיוצא בו,  העורמדברים שמכווצין את וכוצא בו כתב בעפצא

ולכן כתב . ל"ם ז"אלא שאין הדבר ברור שלזה כיון הרמב. ל להתיר סיד"ם ז"מדברי הרמב נראה שכן

. דעיבוד סיד שלנו כעיבוד עפצים, דלאו דוקא עפיץ, וכן מבואר בכסף משנה שם, ם"נראה מדברי הרמב"

  .ל"עכ, ת"בשם ר' ש התוס"וכמ

הא , :)לא(ובמנחות . כלומר לא עפיץ פסול, והוא דלא עפיץ, דפתרא פסול.) יט(מגילה ' והנה בגמ. ד

ל "וליישב זאת י. סותרות זו את זו' ע שהגמ"וצ. כ"ת שלא אפיצן ג"שיש ס, דאפיצן הא לא אפיצן כלומר

תי שיטות יתפור ל ספר תורה שנקרעה בו יריעה בתוך ש"וז) הלכה טו, ת"ס' ט מהל"פ(ם "פ הרמב"ע

אבל אם ניכר הגויל שהוא עפיץ תופר , בישן שאין עפצו ניכר, במה דברים אמורים, בתוך שלש לא יתפור

כ אין "וא, ת אחד עפצו לא ניכר"אלא שס, ל מבואר ששניהם עפוצים"עכ, ואפילו קרע הבא בתוך שלש

  .מגילה שבעינן עפוץ' ראיה שלא עפוץ כשר אלא כהגמ

דלא ' לפי שאין פי, וזו אינה ראיה, ל"ת ממנחות וז"את ראית ר) ב, שבת עט(ן "בואמנם כן דחה הרמ

מ בעתיקתא אבל בחדתא "כדאמרינן ה, עפיצן אלא שאין עפיצן ניכר מחמת יושנן או מחמת דבר אחר

ל "ם ז"הרמב' אלא הא דעפיצי והא דלא עפיצי וכן פי, ולא חדתא חדתא ממש, ולא עתיקתא ממש, יתפור

. ל"ן ז"והרמב, ל"ם ז"והתירוץ המשובח ביותר הוא של הרמב, כ ראיה ממנחות אין"א. ל"כע, הספרדי

  .ל"הנ

 לפי שלא היה להן עיבוד  ]ת"פירוש ר[ומיהו אפשר שהוא אמת : ל"הוסיף וז) ב, עט(ן שבת "והרמב. ה

משמע , צןבדעפי. והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף) יא(של קיימא אלא העפצים וכדאמרינן בגיטין 

, ת דבעינן כתיבה תמה וליכא"שמפני כך פסלום לס ואפשר שכל שאר העבודין שלהם יכולין היו להזדייף

אבל לדידן דאית לן עבודין אחרים שאינם יכולים להזדייף וכותבין בהן גיטין , נ דלאו ספר מיקרי"א

, יהני עבודים אחריםן שאפשר ש"כלומר פעמים כותב הרמב. ל"עכ. ת"שיהא כשר אף לס אפשר.ושטרות

הרי עיבוד בעפצים , כ כאשר לפנינו עיבוד בעפצים או עיבוד בסיד"וא. אבל אינו ודאי בפירוש זה, כסיד

  .ואין ספק מוציא מידי ודאי. ועיבוד בסיד הוא ספק, הוא ודאי

. ל"עכ. כתב צריך הקלף להיות מעובד בעפצים או בסיד) סעיף ח, סימן לב(ח "ע גם באו"אלא שהשו. ו

וכיוצא בו מדברים שמכווצים העור , צריך שיהו מעובדים בעפצא או בסיד) ב, סימן רעא(ד "וכן ביור

  .מ כתב עפצים ברישא"מ, כלומר התיר לכתוב בעפצים או בסיד. ל"עכ, ומחזיקין אותו

אמנם . כלומר ששרי לעבד בסיד, ת"ל מודה לר"ם ז"כתב שגם הרמב) סימן רעא, ד"יור(והנה בבית יוסף 

. ם בהלכות ניתן היה להבין כן" ואמנם מדברי הרמב–" ל"ם ז"וכן נראה מדברי הרמב"נזהר בלשונו וכתב 

, וניתן לפרש שכיוצא בו הכונה לסיד". בעפצא וכיוצא בו"שכתב , )ז"וה, ו"ה, א"פ(בהלכות ספר תורה 



עורות הנמצאים ואלו ה): "קנג(ל בתשובה "וז, ל מפורש לפסול עיבוד בסיד"ם ז"אבל בתשובות הרמב

לפי שהם עורות , לא ספר תורה ולא תפילין ולא מזוזה, אסור לכתוב בהם דבר, בזמננו הידועים בצורתם

ב "ואם עבדו אותן בדבר מכווץ כגון עפץ ואלקרץ וכיו, לפי שהם לא עפיץ, שאינם מעובדים עיבוד שלם

עור מעובד בסיד כידוע [ה הרק ספר תורה שנכתב על ז): קסב(וכן בתשובה . ל"עכ. 'אז יקרא קלף וכו

שנאמר , והוא במדרגת מצחף מכלל המצחפין לתורה או חומש מן החומשין, פסול–הלא מעובד ] שמו רק

אין תועלת לתפרו , "רק"שמאחר והוא , וזהו שאמרנו, אין קורין בחומשין מפני כבוד הצבור: עליהם

  .ל"עכ. במשי או בגידים שהרי אינו ספר תורה אלא כחומש

אם האמת כמו שמקצת גאונים אומרים ) 541' עמ, רפט' בלאו סי(ם לחכמי לוניל "ן בתשובות הרמבוכ

ועושין אותו בסיד ועושין לו שני  "רק" שהקלף הוא החלק העבה מן העור שעל הבשר שקורין הערביים

  ).וסימן רצד, קנט(ם "ועיין בתשובות הרמב. ל ועוד"עכ, פנים

אולם , ם כשר עיבוד הסיד"לכן כתב שלהרמב, ל"ם ז" תשובות הרמבלא ראה את, ומאחר והבית יוסף

או לפחות , היה פוסק כמותו, ואילו ראה זאת הבית יוסף. ל פוסל עיבוד בסיד"ם ז"עתה ברור שהרמב

  .מביאו בתור דעה האוסרת

, ם נוסףכתב כדי להתיר סיד טע, )ת"הלכות ס, סימן תקיז(ת במחזור ויטרי "וכן ר, )טז' סי(ובספר יראים 

הרי אלו , מדתני פסולי טובא ותני בהו בהדיא, איכא למימר לאכשורי אפילו דיפתרא, אי נמי: "ל"והוא וז

אבל בדיפתרא לא משתמט לא במסכת סופרים ולא בתלמוד דלתני , או פסול, או אין קורין בו, יגנזו

משום שאר מילי , א יצאתני ל, אבל גבי מגילה, איכא למימר דקלף מיקרי" דעל הקלף"והלכה , פסולה

אלא שבמגילה החמירו בדפתרא , כ עיבוד שלנו"וכש, ונראה דדפתרא כשר בדיעבד. טובא דמיתני בהדה

  .שאורחייהו מקמיח ומליח ועפיץ וכתב אשורית, שלא יצא משום ככתבם וכלשונם

סימן (י ובספר מעשה בצלאל שעל הריקאנט. ל"עכ, מכאן סמכתי להכשיר עיבוד שלנו וראייתי ממנחות

  .ש"עיי. ע"ת בצ"הניחו את היראים שכתב כר) מב

  .וגם שדעתו בדפתרא להכשירה היא נגד רוב הפוסקים, מ במגילה"ת אוסר מ"וגם שגם ר

שהוא , ובמקומם הגויים עבדו בסיד. מליח קמיח ועפיץ, ממש' והנה המנהג בארצות ספרד הוא כהגמ. ז

, א"ועד היום שנת התשע, אם כשר העבוד בסיד, כו במנהגםומדוע ימשי, ולבן יותר, קל יותר, מהיר יותר

וספרי התורה של גדולי . וכן העידו לפני אנשים נאמנים. מעבדין במרוקו באופן הזה של קמיח מליח ועפיץ

וכן ספרי תורה במרוקו של , י"וכן של תלמיד האר. י אבוהב בצפת היה בגויל ומעופץ"עולם כמהר

  .ושל ארצות ששכנו בהם בני ספרד, תוניסיה, הת של סורי"וס. ם זבארו"המהר

פ שאנו נכריע בהיפך "אע, ואם בקצת ארצות נהגו איסור באיזה דברים: וכך מבואר מהקדמת הבית יוסף

:) נא(ש בפסחים "כמ, ואסור להם לנהוג היתר ,יחזיקו במנהגם שכבר קבלו עליהם דברי החכם האוסר

ת זכור ליצחק "ובשו. כתב לא קבלנו הוראות מרן נגד המנהג) א"ע, כא, סימן יב, א"ח(ובחקקי לב . ל"עכ

, )אות ב, פסח(שער המפקד , )סימן רנב, ב"ח(ספר נר מצוה . ם בן חביב"בשם המהר) סימן עד(הררי 

' סי(וכן ארץ חיים , )אות ב, סימן לה, ב"ח(ת חיים שאל "שו, )סימן יח, ח"או, חלק א(ת חקקי לב "שו

  ).ב' סי, ח"או, א"ח (ת דברי חזקיה"שו, )רנג

ולמרות , אצל בני ספרד, ל שהתירו רק בעיבוד של עפצים"ם ז"מאחר והמנהג הקדום היה כהרמב, ומעתה

על כרחנו , י סיד"ובגאונים וראשוני הראשונים מובא רבות לאסור עיבוד ע, הקלות בעיבוד בסיד אסרוהו

. יש רבים וגדולים הפוסלים, י סיד"עואילו , והוא ודאי כשר. להמשיך במנהג זה שנוגע להלכה ממש

וגם , פ שקל יותר לעבד בסיד"ואע. אין שום היתר להקל בזה ולשנות מנהג קדמונים, י עפצים"והמנהג ע

  .לאלו שנהגו אבותיהם לאסור ולהחמיר בזה, מ אין מקום להקל בזה"נראה לבן יותר מ



וספר , והעיטור, ן"והר, ש"דעת הראוכן , ל להכשיר עיבוד בסיד"ת ז"מאחר ודעת ר, והנה להלכה. ח

לא נכון , וכך נהגו הרבה מדינות בעם ישראל, ע"והשו, והבית יוסף, והטור, והמאירי, )סימן קצג(התרומה 

, ולא השתמשו בסיד, ברם אלו שבארצותם נהגו בעפצים, ל"י הראשונים ז"לאסור ולפסול מה שהותר ע

ל והגאונים כגון תשובות של "ם ז"וסמכו על הרמב, ותרהקל י, היא ראיה גדולה שפסלו את העיבוד בסיד

, )ג וסימן תלב"ס(רב האי גאון תשובות הגאונים הרכבי , )560' גנזי שכטר עמ" (פירקוי בן באבוי"

וכי ספר תורה שאנו קורין בו : שכתב) סימן כ(הכל בו : והראשונים דלהלן, )14' עמ(והלכות ספר תורה 

ורוב ספרי התורה שלנו . 'וכו, דמליח וקמיח ועפיץ, וא כהלכה למשה מסיניושאנו עומדין מפניו מעובד ה

  .ל"עכ. עשויין מאלו העורות שאינן עבודין כהלכתן

אלא ראיה שפסלו , ומדוע שלא יהו כהלכתן, והרי העיבוד בסיד היה מפורסם אצל הגויים בזמן הגאונים

  .עיבוד בסיד

וכן , דכל שאינו מעופץ פסול) אות כו(ש בהעמק שאלה "ועיי, )שאילתא סז, פרשת ויקהל(וכן בשאלתות 

והשוה דעת , ת ממנחות"ומתרץ שם קושית ר) אות א(ועיין בהעמק שאלה , )קמה' ריש סי(פרשת עקב 

מתאר את העיבוד בעפצים בתחילה אבל מוסיף שגם :) עט(והמאירי שבת , ל"ם ז"השאלתות להרמב

אלא , מביא באריכות את העיבוד בעפצים) חלק ג, ראשוןמאמר (ובקרית ספר . ת"כר, עיבוד בסיד כשר

ומנהגם לעבד "כתב ) עמוד ב, דף נה, הלכות תפילין(ובעל עיטור . הוא בסיד" שלנו"שכותב שהעיבוד 

  .ל"עכ". ובכמה מקומות מעבדין בהם עכשיו, בעפצים

ל ''והראשונים ז, ל" זאין לשנות מנהגי אבות שיש להם סמך כהגאונים, ומאחר והמנהג היה עיבוד בעפצים

  .שמחזקים את המסורה מדור דור, ושכרם של המעוררים בזה גדול, וצריך לתקן את הדבר, ל"ם ז"והרמב


