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  הקדמה

ב לדעת תחלה מלאכת  חיי1וד�כס�סט�ס קל�,  ]ְ	ִויל: א"ג[נושא ִָויל כל הבא לדו� ב
בהלכות כגו� , כמו בכל נושא הלכתי הקשור בידיעת החלק המעשי שבו, העור ועיבודו

והנה יש שניגשו . הלכהֵ�דע ויוכל להורות ככדי ש, תטרפ�ת ושאר עניני כשר�שחיטה �
והסתפקו , לַחו�ת דעת� בפסיקת הלכה בדיני� אלו טר� ָיגעו במלאכת העור ועיבודו

בחשב� שתשובות , במספר שאלות שבחרו לעצמ� לשא�ל כמה מבעלי המלאכה הזו
ולא נתנ� אל ליב� כי מי שלא ָידע ;  להכריע בהלכהלשאלות אלו יהיו מספיקות כדי

וג� נוסח תשובות שיקבל לפי רצונ� . להוא בגדר שאינו יודע לש$עדיי� , מלאכת העור
ג� לא ידעו .  את כל תיאור העור ועיבודופות משק� ואינות חלקי�של המשיבי� הינ

וא עיבוד ממש לבי� תיקו� ובי� עיבוד הגויל שה, להבחי� בי� עור מע�%ד לשאינו מע�%ד
וכל מה שכרו& בזה למציא�ת . שאינו עיבוד כלל אלא רק הכשרתו לכתיבה, הקל� המצוי

פ שאי� זה "לכ� ראיתי להקדי� סדר העיבוד בקיצור אע. צרי& ידע מעשי, הולהלכ
  .זר למי שלא ידע כלל בעיבודמ יהיה לֵע" מ,מספיק

  "שלנו קלפי
 "עיבוד

 ותכ� מולחי� העור .בֵקָ)עור מ� הבהמה בזהירות שלא ִיר שחיטה מפשיטי� האַח
, כ שורי� אותו במי� עד שיתרכ&"אח. שיַב ושוהה במלחו כמה ימי� עד שִ�,מכלפי בשר

ת ערות בקלו הְ+ר��( ושוהה ש� כמה ימי� עד שִי,כ נותני� אותו בסיד ע� מי�"ואח
כ "אח, מי� ושומני� היטב היטבדיחי� אותו וגוררי� בשר וקרוכ ְמ"אח. ידבמריטת� ב

כ מדיחי� אותו מ� הסיד ומותחי� אותו "אח, נותני� אותו לסיד יותר עב כמה ימי�
כ מחליקי� "ואח. לפי בשרושוב גוררי� מ� העור עצמו הרבה מ/, ת ע- להתייבשנ�ל%בַמ

  

הוצאת ישיבת , חלק שביעי, "ויע� שמואל"ו במאמרו שפורס� בקוב� "עקב כה� היתשובה על דברי הרב י  * 

לראשונה מתפרס� כא� . א� לא במלואה, תשובה זו פורסמה בקוב� האמור. ד"תשס, בני ברק', כסא רחמי�'

 .והמאמר בשלמות
זה החלק שממול ). " נקל�– xestos,  שַניי�– dyo: מיוונית( עור בהמה שנחלק לשניי� –��ְכס�ְסט�ס    1

ראה הלכות , �"י העתיקי� ברמב"כ� לפי נוסח כת" (וזה שממול הבשר נקרא קל�, הֵ�ער נקרא דוכסוסטוס

 ).י קאפח ובהערתו ש�" במהדורת הר,א זת "פילי� ומזוזה וסת
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וכ� , מפני שהקל� כתיבתו במקו� בשר, אותו בגרירה דקה עד שיהא ראוי לכתיבה
  .ער מעט מצד 0ֵגוררי�

  גויל עיבוד

 ותכ� מולחי� אותו ,בֵקָ)אחר שחיטה מפשיטי� העור מ� הבהמה בזהירות שלא ִי
כ "ואח, כ שורי� אותו במי�"אח. שיַבושוהה במלחו כמה ימי� עד שִ�. מכלפי בשר

� .טת� ביד השערות בקלות במריר��(נותני� אותו בסיד ומי� ושוהה ש� כמה ימי� עד שִ
כ נותני� את "אח. כ מדיחי� אותו במי� וגוררי� בשר וקרומות ושומני� היטב היטב"אח

 ה$מ�ְנָיאי "ע, כדי לנקות העור מ� הסיד היטב העור במי� ע� מעט צ�את יוני� או כלבי�
וזהו , מי�ארבעה י1שורי� את העור במי� ע� מלח כשלשהכ " אח2.שיש בצואת�

3.'ְמִליח ':ראהנק
 

כ ְמדיחי� אותו ושורי� העור במי� ע� מעט קמח 0ע�רי� בסובי� "אח
העור ושורי� , כ מדיחי� אותו יפה יפה"אח. 'ְקִמיח'וזהו ה, שלה� ובמורסנ� כעשרה ימי�

3ַ' כגו� ַקַר-, ַעְפָצא וכיוצא בובֵמי   או שאר מיני צמחי� שיש בה� 4,אק הוא האוגאו ס4
ובכל ה93ִרות האלו מַה8ְכי� העור שבה� בכל  .'ֲעִפי	'חֶֹמר בורסי כמו הֱעָפִצי� וזהו ה

ומחליפי�  ,& הרבה יותר8ֵפצי� צרי& לַהובע. כדי להיטיב ולזרז העיבוד, יו� כמה פעמי�
כ מוציאי� העור "אח .דע העבד� שכבר נשל� העיבודכמה ימי� עד שֵ�העפצי� במש& 

ומותחי� , ובעודו לח מושחי� אותו בשמ� משני צדדיו, ממשרת העפצי� עד שיתנגב מעט
, כ גוררי� מעט מצד בשר כדי לנאותו ולדקקו מעט"ואח. נות ע- להתיבשל%אותו בַמ

מפני , ל מלהיות גוילֵס8ָ אי� גוררי� כלל אפילו מעט שבמעט כדי שלא ִיערובמקו� 0ֵ
 ,ועוד .י גרירה הוא נפג� ועלול לסור לגמרי" וע,ער הוא דק מאדלק העור שכלפי ה0שֵח

  

ו� צפו� כג, כמכשירי עיבוד היה נפו� במקומות מסויימי�צ�את יוני	 או כלבי	 כי השימוש ב, יש להעיר   2

[= � הַ#רִחי "תשובות ראב: רֵאה למשל, בעניי� השימוש בצואת כלבי� לעיבוד עור). תוניס, מרוקו(אפריקה 

% שנמצאו בכתבי, בעניי� זה] 1215ספרד , בטולידו נפטר –? 1155 פרובנס ,נולד בל$ניל, רבנו אברה� ב� נת�

' מהד, )1866�1935חי (ורטהיימר ) ב� יעקב(� י שלמה אהר"ע' גנזי ירושלי	'יד הגניזה שבמצרי� ופורסמו ב

. ב"ירושלי� תשנ', יד וספר%מכו� כתב' 'הוצ, מאת אברה� יוס� ורטהיימר, חדשה ע� הוספות ותיקוני�

מנח� ; ש"עיי. וֵהשיב שאי� פסול בכ�, �"� נשאל הא� מותר לַעֵ+ד בצ&את כלבי� עורות לכתיבת סת"הראב

, הרב משה לנדא; 27' הע, 361' עמ, )ב"תשמ(תרבי� נא , "� לימי הביניי�מגילות הספרי� בי� קומרא", הר�

ד "רֵאה ג� בשבועו� של חב[, ל"לזכר הרב יעקב לנדא ז" (פעמי יעקב"שפורס� בקוב� ' עיבוד עורות בהמה'

 'מהד] (1793 פראג % 1713, ל לנדאיחזקא' לר[ת נודע ביהודה "בשו): "ו"תשס'ד שבט ה"מיו� כ" שטורע�"

לחגיגה ד ] עקיבא איגר' ר[א "מובא בגליו� רע(מהילקוט ) י"ב� הנוב(ש "הוכיח הגר, )ג' ח סי"או, אתנינ

מ� המותר "ומוכיח מזה שאי� צרי� שיהיה העיבוד , דזכו הכלבי� שמשתמשי� בצואת� לעיבוד תפילי�, )א"ע

 ".'וכו, "בפי�
 ובמקומות ,א"ומקור� בגמרא שבת עט ע, ה� ארמיי�" ֲעִפי�, ְקִמיח, ְמִליח", שלושת המונחי� די להל�   3

 .נוספי�
. האוג מכיל פרי ועלי�.  א ועודדמאי א; אה א ה נזכר במשנה במסכתות פ) א�ג: ג"וי, ת"כ� ג (א�גצמח ה   4

. משתמשי� לעיבוד)) טני� בלעז(מכילי� חומר בורסי (ובעלי� . בפרי משתמשי� לתבלי� או לצבע אדו�

 .198 – 191' עמ, )ג"תשנ%�"תש(ח % ע� ואר� ז–ישראל ', אוג הבורסקאי� בעת העתיקה, 'ר עמרראה זה
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אבל מחליקי� אותו על ידי . י גרירה"ער עג� חלקותו הטבעית של מקו� 8ָ0ֵכדי שלא ִת
 ומקוד� היו .]ַלַח	 = pressבאנגלית [בלעז " 8ְֵרס"לח- במכונה הנקראת גיהו- בחו� ו

ת אב� של השוחטי� שמחליקי� בה סכי� של לק�מחליקי� אותו באב� עגולה חלקה כַח
מעבירי� האב� ביד בכח על פני העור מצד שער מפני גומות השער עד שיחליק , שחיטה

. ו� הכתיבה בגוילויהיה קל ונח ונאה לכתוב במקו� שער שזהו מק, ויבריק ברקו הטבעי
ר הזכוכית הגס יי גרירה באב� מחוספסת כעי� ני"אבל החלקה שעושי� מצד בשר הוא ע

אחר הקדמה זו . 'זה אלי ואנוהו'ואינו ראוי לכתיבה אלא לנאות העור מצד בשר משו� 
  .אציע בקיצור דברי בעל המאמר

  בימינו הגויל כשרות

. יע� מחליקי� אותו מצד בשר, נול בימיו ערער על כשרות הגוי"הרב יעקב כה� הי
, הנחה ראשונה :על שתי הנחות בנה את מאמרו .טע� שעל ידי זה פקע 9ֵ� גויל ממנו

כדי שִ�ָ>ֵרא 9ֵ� , שבגויל צרי& שישארו הבשר והקרומות והגידי� והשומני� מצד בשר
 .קל�ועל פי זה פירש ג� בעני� ה, ה� חלק מ� הדוכסוסטוס שבעור, ולדעתו. גויל עליו

שא� , שא� הסירו את הקרומי� והשומני� צרי& שלא יחליקו מקו� בשר, הנחה שניה
ההנחה הראשונה יש . פקע ש� גויל ממנו וַנֲע0ָה קל�, יחליקוהו עד שיהיה ראוי לכתיבה

מפני שמצא כמה ראשוני� שמדבריה� משמע שאי� קפידא א� מסירי� , לו בה ספק
אבל . ומנהג ישראל תורה היא, גוילי� הישני�שכ& המנהג ב, ועוד. הבשר והקרומות

והיות . י& שישארו קצת קרומי� וגידי� ולא יחליקוהו עד שיהא ראוי לכתיבהצר
 יש לפסל� ,ובגוילי� של ימינו מחליקי� מקו� בשר במכונה עד שנעשה ראוי לכתיבה

פקע ש� גויל , מכח ההנחה השניה שכל שהחליק מקו� בשר עד שנעשה ראוי לכתיבה
א המובא בחידושי " רבו של הריטב5,ה"הראוהביא לזה ראיה מדברי  . ונעשה קל�נוממ

       . על שתי הנחות אלו סובב כל מאמרו בעני� גויל וקל�. א"הריטב

  :עתה אשיב על שתי ההנחות הללו

צרי& לדעת שלא נית� לעֵ%ד עור בלי להסיר ממנו תחלה את הבשר , ראשית .א 
וה� מונעי� , שאינ� חלק מ� העור עצמו, צד בשר של העורמש והקרומי� והשומני�

וכ& . חדירת חמרי העיבוד שצריכי� לחדור בעור ולפעול את פעולת� בדרכי העיבוד
: להל�[ 6'תיקו� תפילי�'כמו שכתב בעל ה. נהגו העבדני� בכל הדורות ובכל המקומות

אז יוציֵא� ,  במי� יו� או יומי�)היבשי�(ולאחר ששרו העורות ": וזה לשונו, ל"ז] ת"תיקו
  

ומפיו של , פינחס' ר, למד תורה מאחיו). 1300 –? 1235. (אהר� ב� יוס� הלוי מברצלונה'  הוא ר– ה"הרא   5

יו� טוב ב� אברה� ' ר= [א "ריטבה, תלמיד&. �"הושפע רבות ממשנתו של הרמב. רבי יצחק הלוי בר שמואל

 .וכתב חידושי� על רוב מסכתות התלמוד, י חכמי ספרדהיה מגדול, ]>4ְִ+יִלי
יוצאי� לאור בפע� , �"ת סתמכיל חיבורי� וקבצי� בהלכו, �" קוב� ספרי סת–' תיקו� תפילי�'ספר    6

הוצאת מכו� התלמוד הישראלי , זהב%בידי מנח� מנדל משי, יד ע� ביאורי� ומפתחות%הראשונה מתו� כתבי

 .ל"ירושלי� תש, השל�
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 העתיק )כלל ב(' מלאכת שמי�'ובספר  ."שר והד�מ� המי� ויגרר בצד הבשר בתער הב
וכוונתו לאות� בשר וקרומי� , וד חלק הבשר שהוא בטבע בעוריגר" :דבריו ופירש

כתב , ואחר שהסיר הבשר והד� מ� העור ."'מנחת סלת'ה וכ� פירש ש� ,הצמודי� לעור
ירה מ� והשלב השני של הגר ."'ואז יניח� במי� ובסיד עב וטוב וכו" :ל"ת וז"תיקוה

ולאחר שיתיבש העור של הקל� על " :ל"וז, ר כמה דפי�ב אַחַתהעור עצמו מצד בשר ָ/
ת "כ התיקו"ומש ."� בפני� תחלה ויקבל ש� הקל�3 הא�אז יקלו�, א"שקורי� רמהע- 

עוד כתב  ." לצד הבשר,פירוש" :ל" ז'ברו& שאמר'ה פירש ,"אז יקלו� האומ� בפני�"
 יגרור ויקלו� לצד הבשר תחלה הרבה יותר ממה שיגרור  לעול�,זה הכלל" :ת"התיקו

 ולקמ� עוד נחזור על כמה נקודות במה .ל לעני� זה" עכ."עראותו מבחו- לצד ה0
עיבוד  בתחלת ה,הראשונה :� יש שתי גרירותהעולה מדבריו הוא שבעשית הקל .שכתב

� העור עצמו לאחר שיבש העור גוררי� הרבה מ, שניה וגרירה ;והיא להסיר הבשר והד�
  .כ גוררי� מעט מצד שער"ואח, מצד בשר כדי להסיר הדוכסוסטוס

ומצד הבשר ": ל" וז,) זב סו� סעי�"ל' סי (ח"באור ע"השווה� ה� הדברי� שכתב  .ב 
. ולעיל מזה כתב שגוררי� ג� מצד שער, "נשאר אלא הקל� בלבדהרבה עד שאי� גוררי� 

תיקו� 'כמו שכתב ה, לומר מ� העור עצמורצה , ומה שָ/ַתב שגוררי� הרבה מצד בשר
', משנה ברורה'של ה' ביאור הלכה'נזכר ב, ולזה נתנו האחרוני� סימ�. 'תפילי�

אבל שאר , שהדוכסוסטוס כל מקו� שהוא נמצא בקל� הוא ָחלק וניכר לכל חלקותו
לק יכול לקלו� ולהפריש בסכי� או הוא ָח שדוכסוסטוסואותו . הקל� אינו חלק כל כ&

לק מ� העור עצמו ולא בשר וקרומי� ושומני� ר בדוכסוסטוס שהוא ֵחֵ%ַדהרי ש3ְ. במחט
שיש להקל ' ביאור הלכה'כ ש� עוד ב"ומש .שאלה אינ� חלקי� אלא ה� כמו גבשושיות

 –די מה שגרר 9ִכָבה דקה שחל עליה ש� דוכסוסטוס , היינו א� לא גרר הרבה, בדיעבד
, ליפה הדקה הסמוכה לבשר היא נקראת דוכסוסטוסובאמרו דהק. 'נשמת אד�'ה� דברי ה

אלא כוונתו לֵחלק העור עצמו וקורא לה קליפה דקה כש� , אי� כוונתו לשכבה שומנית
ד "יו( 7ח"הבהתרומה ווכָ�נתו לבאר דברי , שהוא קורא קליפה דקה לאותה שבמקו� שער

והֱעלה מזה שאי� .  שאמר שלצד הבשר גוררי� הרבה קרוב לחצי עובי העור)א"רע' סי
י� ַלָ<ָבר א ]על ָ�רִחי�[= כ "אלא ע, צור& לגרור עד מקו� שלא יוכלו לקלו� שוב בסכי�

ואי� שו� , הרי ברור ש3ְַדֵ%ר בגרירת קליפה מעובי העור עצמו. שיעור רק שיגרור יפה
רמז בדבריו על בשר וקרומי� שבוודאי כבר הסירו הבשר והד� מיד בתחילת העיבוד 

[= ש "ומ ":באמצע דיבורח ש� "וראה עוד ב. וזה פשוט ואי� להארי&, ת"כ התיקו"כמש

 שלכתחילה לא ישאירו ,'משנה ברורה' ה כתבעוד .' וכו"בי� על גויל ונכתבת ]ומה שכתב
 ואפילו קליפה ,על הקל� קוד� שיכתבו עליו שו� קרו� וקליפה דקה במקו� הכתיבה

רצה לומר שו� קרו� וקליפה דקה  .דוכסוסטוסחשש י הכל  דזה הֵו,ערהדקה כחוט ה+
אלא , ת"תחלה כמו שכתב התיקור וקרומי� שזה כבר הסירו בה0מ� העור עצמו לא מָ%

  

יואל היה מגדולי ' ר. יעקב ב� אשר' ריואל סירקיש על ארבעת הטורי� ל' פירושו של ר', 4ַ+ִית חד' ה–ח "בה   7

 .ד וראש ישיבה בקרקוב"כיה� כאב. 1640 1561%חי בשני� . הפוסקי� האשכנזי�
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 דקות , כשמסירי� אותו בגרירה נראה בו קליפות קליפות,שהחלק הנקרא דוכסוסטוס
, סיר קליפות עד שלא ישאר שו� קרו� וזו כונתו באמרו שי,ופחות דקות כעי� קרומי�

   .ר מ� העור עצמוהיינו כל זה מד%

, ת ובשר וקרומי� ושומני�חלה מסירי� שערו? ִמ.וכ& עושי� היו� יצרני הקל� .ג
 מסירי� הרבה בגרירה ,תוחבִמש העורות �ואחר י%. כ נותני� העורות בסיד פע� שניה"אח

 וג� ,בת הפוסקי� בעני� קל� ודוכסוסטוס כדי לצאת ידי חו,מצד בשר מ� העור עצמו
ג בו מכלפי בשר מאות� בשר ושומני� שהיו כדי לפתור את בעיית השומ� בעור הספ�

וככל , ג בעור ג� לאחר שהסירו הבשר והשומ�ונשאר השומ� ספ�.  בו מקוד�דבקי�
 כפי ,במקו� שער ג� כ� גורדי�ובעני� גירוד . כ& מתרחקי� מ� השומ�, שגורדי� אותו
 מנע  לאת"התיקו,  שמקו� שער שלה� דקְ�ִלילג� בעורות . ע" והשות"שכתבו התיקו
 .� קל� עליורא 9ֵבשר הרבה כדי שיָ> אלא אמר שיגרור תחלה מקו� ,גרירתו לגמרי

יותר ממה שיגרור  רק שתמיד יגרור במקו� בשר תחלה הרבה ,כ גורר במקו� שער"ואח
 .כ במקו� שער"אח

שער עד שנמצא הקל� כ גורר מעט מצד " מי שגורר הרבה מצד בשר ואח,נמצא
ל שכתב הרי הוא נוהג כפי הכל, ד משני צדדי� כמו שנמצא כ& להרבה ראשוני�מגוָר

ונראה שא� לא יגרור כלל . וזה ברור למעיי� בדבריה�, ע"ת וכפי שכתב השו"התיקו
שמא הָלכה , אחתה :הרי הוא נכנס לכמה בעיות הלכתיות שלא חשב עליה�, מצד שער

 שמצריכי� לגרור מקו� שער ,�"כ הר"� והגאוני� כמש" כהרמבודוכסוסטוסבקל� 
ומגדולי האחרוני� חששו לדעה .  הוא הקל�ומה שנשאר כלפי בשר, שהוא הדוכסוסטוס

ושי� לב למה שכתב . שהזכרנו לעיל' נשמת אד�'ו, תפילי�' בהל' בית מאיר'כמו ה, זו
א לצד  הועל כל פני� במציא�ת אי� מחלוקת דַודאי החלק העב": ל"וז' נשמת אד�'ה

שכתב וסמ& על מה , ולא הצרי& לגרור כל חלק העב, "הבשר וחלק הדק הוא לצד השער
הרי הוא מבטל מנהג הסופרי� , שנית .ש היטב" עי9א" והרשב8והתרומה, ח"הב

 ת"הו לא התיקו ומנהג זה לא ביטלו,רוהעבדני� מדורי דורות שגוררי� תמיד מקו� שע
 .ע"השו ולא מר�

***  

  הגויל

בי� כמו שבייצור הקל� מסירי� בשר ושומ� בשל: עתה נדבר בעני� הגויל ונאמר .ד
וככל , מסירי� תחלה בשר וקרומי�.  כ& עושי� בייצור הגויל,ראשוני� של העיבוד

  

, רבי יצחק ב� שמואל(י הזק� "תלמיד& של ר, )12�13המאה ה (מבעלי התוספות בוורמס , ברו� מגרמיזא' ר   8

י אפרי� "ז ע"הספר יצא לאור בווארשא תרנ. "התרומה" כתב את ספר 1202בשנת ). ב� אחותו של רבנו ת�

ע� ) בכר� אחד(יחד , ג" צילו� ירושלי� תשנולאחרונה בדפוס, זלמ� מרגליות ושרגא פייש ראזענטאהל

 .יצחק ִאְ+� ִגַיאת' לר' שערי שמחה'לרבנו ת� וִע� ' ספר הישר'
 ).ע' ה%ה "תתקצ'ד, 1310 % 1235ברצלונה (רבי שלמה ב� אברה� אב� אדרת     9
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לכ� כל מקו� שתמצא בדברי . כ& יהיה הגויל משובח וטוב יותר –שמקדימי� להסיר� 
 שזה ודאי ,אי� כוונת� לשכבה שומנית, � שהגויל לא ניטל ולא הוסר ממנו דברהראשוני

לא כוונת� שהגויל של� בשני חלקיו ולא ניטל א ,כבר הסירו מתחלה בהכרח כאמור
  .ו דוכסוסטוסלק מחלקיו קל� א כלומר ֵח,ממנו דבר

מפני שחסרו� ידיעת הלשו� בעני� השמות ', גויל 'מלתכא� המקו� לבאר 
סימ� ( � בתשובה"לשו� הרמבהנה . המשותפי� הביא לחסרו� דקדוק בלשו� הראשוני�

 )"ִאְס� �לַ�י: "במקור(' ָ<ָבר'הגויל הוא 9ֵ� ה" כתב ש)297' עמ, כר� ב, בלאו' במהדורת י ג"קנ

הרי . כ עבר לעני� העור שנחלק לשניי�"ואח, "אשר לא ה�9ְָווה ולא ה�סר ממנו דבר
לכ� .  לכל דבר ולאו דוקא לעורהמשותפת' גויל'מלת � מתאר תחלה "מפורש שהרמב

  מאבני גויל דלא מ8ְ9ַָיי�–והדוגמא  ".ע�ר"ולא אמר ש� ה" דבר"אמר שגויל הוא ש� ה

לא אבני גויל ה� כנגד א,  וברור שבאב� אי� הכוונה שלא חולקי� אותה לשַני�].אב ג ע"ב[
ועל  .כ אבני גויל" משא,שרי� אות� מכל צדדיה� שאבני גזית גוזזי� אות� ומַי,אבני גזית

, שו� משות� ביניה�רק הל.  לאב� גויל במהות�,כרח& אתה צרי& לחלק בי� עור גויל
ועור  .ר(שאב� גויל נקרא על ש� שלא הושוה ולא י�, כמנהג המלות המשותפות כידוע

שלא הוסר ממנו , ו קל� ודוכסוסטוסהיינלק לשני� דגויל נקרא על ש� שלא ח�
שבעל כרחינו , שר כמו באב�ולא שיי& לומר שלא הושוה ולא י�. דוכסוסטוס או קל�

האחד כשמסירי� השער  :מכמה טעמי�, של שער ושל בשר, יודהוא מתישר משני צד
 ,כ כשמסירי� בשר וקרומי� ושומני� להכרח העיבוד"ואח, לק במקו� שערנעשה ָח

כ מותחי� אותו "ואח, כ מעבדי� אותו"ואח .ו� בשרמוסי� העור להתישר ג� ממק
אותו בלח- וחו� כ מגהצי� "ואח .ועצ� ה3ִ?�ח נות� לו ישור נוס� משני צדדיו, להתיבש

. ופעולה זו מוסיפה לעור ישור נוס� משני צדדיו, כדי שֵ�ַקל לכתוב עליו במקו� שער
ואי� , כ חותכי� אותו לארכו ולרחבו לִמ<ת יריעות לספר תורה בחיתו& מדויק מאד"ואח

אלא ודאי עור גויל שונה במהותו מאב� גויל מצד  ?ולמה נקרא גויל .ל& גזית יותר מזה
ונקרא גויל בשיתו� . ומצד חיתוכו בדייקנות מארבע רוחותיו, שני צדדיו בעביוישורו מ

ויש ראשוני� שהוסיפו לומר ששיי& בו לשו�  .הש� רק מצד שלא חילקוהו בעביו לשני�
פ שצדו השני במקו� שער חלק ומוכ� "אע, גויל מצד שלא הותק� מקו� בבשר לכתיבה

די שצד אחד לא הוכ� לכתיבה כדי ,  מיושרי�בניגוד לאב� גויל ששני צדדיו לא .לכתיבה
עיקר  אבל .וזה פשוט אצל היודעי� אפילו מעט מחכמת הלשו�, להחיל עליו ש� גויל

, ב"שבת עט ע ('וכ� כתבו התוס. הוא מצד שלא חולק לשניי�, לי עלמאוכל', גויל'לשו� 
  .ג"א ס"רע' ד סי"ע יו"וכ� הוא לשו� השו) קל�: ה"ד

, ובחידושי שבת' קרית ספר' בהמאיריביא גאוני� הראשוני� שהוכ� ראינו בדברי ה
פשוט שכוונתו . כ עושי� ממנו גויל"ואח, שכתב שהיו מגררי� ומדקקי� את העור

מור הכרחית שמגרדי� הוא מצד בשר ה� לצור& הסרת השכבה השומנית שהיא כא
כמו . ה ונאוה� דיקוק העור מצד בשר לצור& שיהא קל ונוח, לפני העיבודלהסירה 

, שראינו גוילי� ישני� שבאו מספרד ומארצות המערב והמזרח שנהגו מסורת הגויל
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ואי� להעלות על הדעת שכוונת המאירי בדיקוק זה היינו  ,שבודאי אינ� בעוביי� הטבעי
  : ל"וז. י' בסי) י כה�"הר(מצד שער כמו שכתב בעל המאמר 

�דעֵליּה�קאי �שער �מצד �ומשמע�שמגררין �מוכח�להדי, �אמתניתין"א�ממשוכן �לעיל ,�כ

.�ש"עיי.�'הרי�הוא�גויל�וכו'�מ�שכל�שנתדקק�עד�שנעשה�ראוי�לכתיבה�וכו"הא�מ:�ל"וז

כ�נקרא�כולו�שלם�כי�"ל�דאעפ"וצ.�ופשוט�דקאי�אְמקום�שער�שהרי�שם�כותבין�בגויל

��.לא�נגרד�ממנו�אלא�שיעור�מועט�ביותר�ולא�הוי�כנחלק�לשנים

. שלעול� לא גוררי� בגויל מצד שער,  הדבר כ�בר ביארנו בהקדמת דברינו שאי�כ
ומה שרצה להביא ראיה מדברי המאירי בפירושו למשנה לא . ש הטעמי� שכתבנו"עיי
 דממילא אינו ראוי , או בשערו,דהת� מיירי בעור שנתעבד בכסותו היינו בצמרו, דק

 עיבודוהוא כ(שא� עי%ד� בקלי8ֵי ארז "ועל זה אמר המאירי , לכתיבה במקו� שער
 וֵגרר� ודיקק� עד שיהא ראוי לכתיבה אינו )ה עפי	"ד, י בשבת עט"כמו שפירש רש, העפצי�

הרי הוא כגויל מפני , רצה לומר. "בכלל עור אלא הרי הוא גויל ודינו לעני� זה כקל�
י גרידה ודיקוק "ודינו לעני� זה כקל� מפני שהתקי� מקו� בשר ע, שנתעבד ולא נחלק
כ "וזה דומה למש. אינו ראוי לכתיבה מפני שעדיי� הוא בכסותואַחר שמקו� שער 

 .ח' ה שיתבאר לפנינו בסי"הרא

 גויל הוא מה שמתקני�" :ז" בסימ� רפל" ז10לרבנו ת�' ספר הישר'מה שנמצא ב .ה
 ובהגהות ".ולצד הבשר מניחי� אותו כמו שהוא מופשט מ� הבהמה, אותו מצד השער

. ת יש נוסחאות משובשות בעני� זה"יש לציי� שבספר הישר לר, יומרדכי העתיק דבר
ואולי היה כתוב ש� שלצד הבשר נדמה הוא , ה בסוגרי�כתוב" נדמו"ישנה ש� מלת 

וקשה לדעת מה . וזה כבר משנה את המשמעות. המה בשר וגידי�כמו שהופשט מ� הב
 הגהות מרדכימו כ בש"כי משמעות לשונו ובפרט לפי מש, היה כתוב במדוייק במקור

וזה תמוה מאד כי לא , נראה שאמר שבגויל לצד בשר דבקי� בו בשר וקרומי� ושומני�
גנזי "וב" מחזור ויטרי"ובהלכות ספר תורה לרבנו ת� המובא ב. יתכ� לעבדו באופ� זה

 'גנזי ירושלי�' אלא שב,ואר הגויל מצד בשר כמו שכתוב בספר הישרלא מת, "ירושלי�
ל "ונראה שצ. י"וצרי& לבדוק הנוסח בכת, כלו� לצד השער העור כתוב שלא ניטל מ�

ת בהלכות "וג� ר, ושכ& כתבו הרבה ראשוני�. כמו שהעיר הרב יעקב כה�' לצד הבשר'
 אבני –גויל 'כדאמרינ� בהשותפי� ' גויל'ולפי שלא נתק� כל צרכו נקרא ": ת שלו כתב"ס

הרי שכא� תיאר את . "יל לספר תורהוטוב הוא ומתקיי� יותר וָעֵרב ומוע. 'דלא משפיי�
ת ה� כפי שכתב "א� נניח שדברי ר .הגויל בט�ב וָעֵרב שונה מתיאורו בספר הישר

שהרי דבר פשוט שמסירי� הבשר והד� . הדברי� תמוהי� מאד, בשמו' הגהות מרדכי'ב
לכ� קוד� שנביא ראיה . 'תיקו� תפילי�'והשומ� כבר בתחילת העיבוד כמו שכתב ה

שנפלו , ויותר קרוב לומר. יש לברר קוד� הנוסח הנכו�, על דבר שלא יתכ�' שרספר הי'מ
. לפי שבצרפת ואשכנז לא היו נוהגי� מנהג הגויל ולא הכירו צורתו, טעויות בהעתקות

  

 .מגדולי בעלי התוספות, י"רשנכדו של ). 1171 % 1100 (יעקב ב� מאיר' ר   10
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ויתבאר ', וכו' ועל העיבוד הוקשיתי'ה "ת שלו בד"ת בעצמו בהלכות ס"כמו שכתב ר
  .עוד לקמ�

: ש לדקדק לפחות בשל�ש נוסחאות המובאות בשמול י"ובדברי רב האי גאו� ז. ו
בש� רב האי גאו� שגויל הוא שלא ניתק� ' ער�&'ש שפירש ב"הרא' סמה שהביא מתו

  .ג בשמו"וכ� הובאו בסמ. אלא ַמִ(יר את ה0ער וכותבי� בו במקו� 0ער, במקו� בשר

 העתיק ובעל המאמר לא. ג"ש הנוסח שונה מזה של הסמ"הרא' הנה בלשו� תוס .1 
וכ& הוא , ש כלשונ� מפני שהשמיט שתי תיבות שבראש הדיבור"הרא' את דברי תוס

 ". גויל הוא עור של�. פירש בערו& בש� רב האי גאו�–קל� ודוכסוסטוס : "הלשו� ש�
', כ גויל הוא עור של� וכו"כי מה שכתב אח, ד צרי& להניח נקודה אחר מלת גאו�"לענ

ש מדברי רב האי "ומה שהביא הרא. שבת' ו� תוסש שהעתיק מלש"אלו ה� דברי הרא
בש� ' דוכסוסטוס'שכ� פירש הערו& בער& , א בעני� קל� ודוכסוסטוסגאו� מהערו& הו

וכ� הלשו�  .לא פירש מזה כלו� בש� רב האי גאו�' גויל'אבל בער& , רב האי גאו�
נתק� א על מה שכתב הטור שגויל הוא שלא "רע'  על הטור בסי'בית יוס�'במדוקדק 

ש לא "וש� הרא, ת"ש בהלכות ס"והרא, שבת' י שכ� הוא בתוס"כתב הב. במקו� בשר
ש מהערו& בש� "הרא' לכ� ברור שמה שכתב בתוס .הביא פירוש זה בש� רב האי גאו�

ג בעני� "ג בש� רה"ודברי הסמ. רב האי גאו� הוא על קל� ודוכסוסטוס שבראש דבריו
ומכל מקו� ג� מלשו� זה אי� .  פירש רב האי גאו�מני� לקח שכ&, זה עדיי� צריכי� עיו�

אלא הכונה שלא נתק� , שלא הסירו בשר וקרומי� ושומני�שו� הכרח לומר שהכונה 
   .מקו� בשר לכתיבה שאי� כותבי� בגויל במקו� בשר

  שונהבנוסח, מוצאי� אנו בפירוש גויל בש� רב האי גאו�' אור זרוע'ובדברי ה .2
ל דגויל קרוי אותו " רב האי גאו� זצפירש": ב ש�שכ& כת, ג בשמו"ממה שהביא הסמ

שמתוק� כ& בלי שו� קילו� ואי� בו תיקו� קל� אלא מעופ� ומוקל� מעט כמו אבני גויל 
הרי . 'כ פירש קל� ודוכסוסטוס שה� עור שנקל� וכו"אח. "דפרשינ� אבני דלא משפיי�

א של� ולא נקל� ממנו מפורש שעיקר ביאור גויל בעור בש� רב האי גאו� הוא שהו
פ שהוא מוקל� מעט רצה לומר שנקל� ממנו מעט ממקו� בשר כמו שכתב "אע. כלו�

, ג בש� רב האי גאו�"ולא כמו שכתב הסמ, כדלעיל, המאירי בש� גאוני� ראשוני�
  .בשבת' שגויל הוא שלא נתק� במקו� בשר שאלו ה� דברי התוס

וזה דומה . ולא נזכר מי ה�,  הביא פירוש גויל בש� רבוותא11'הִע��רספר 'וכ� ב .3
ורבוותא פירשו ": וכ& כתב בעל העיטור. כ המאירי בסת� בש� גאוני� ראשוני�"למש

כדגרסינ� אבני דלא , ולשו� גויל. הוא לשו� גויל, עור של� שאינו נקל� ומעובד כהלְכתא
הרי מפורש בדבריו בש� רבוותא . "וכשהוא נחלק לשניי� הקל� הוא קל�, �משפיי

  

 .%12המאה ה, )היא ַמרֵסי( מרי מAַר4ִילָיא  לרבנו יצחק בר אבא11
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ולאחר שנחלק נקרא קל� , שגויל נקרא כ& מפני שהוא עור של� שלא נחלק לשניי�
  . ודוכסוסטוס

***  

מכא� נדבר בעניי� החלקת .  ועיבודו והמסתע� מזה'גויל'עד כא� דיברנו בעני� מלת 
  .מקו� בשר בגויל

ה המובאי� בחידושי " בנויה על דברי הרא,)י כה�"של הר (הההנחה השני. ז
ומכא� הביא . הסובר שא� התקי� מקו� בשר לכתיבה כשר הוא מדי� קל�, א"הריטב

   : ארבע תשובותעל כ& יש להשיב . ראיה לפס�ל הגוילי� שמחליקי� במקו� בשר

, לכהמה שמחליקי� מקו� בשר בגוילי� אינה חלק�ת הראויה לכתיבה כה, האחת
, אבל חלקות לכתיבה צרי& נייר זכוכית דקה שבדקה. כוכית גסמפני שמחליקי� בנייר ז

וכיו� שמחליקי� אותו במטרה לנאותו , כמו שמכיני� הקלפי� לכתיבה במקו� בשר
 ,"כל לנאותו אינו חוצ- ומותר ואינו פוסל" :ס"בלבד הרי ידוע בכמה מקומות בש

ספר תורה נאה , התנאה לפניו במצוות –"  ואנוהוזה אלי"ל על הפסוק "ואדרבה אמרו חז
  .'וכו

, לכ� אקדי� ואוַמר. נראה שלא ירד לסו� דעת� בביאור מחלוקת� .תשובה שנית. ח
כוונת� שאינ� " קלפי� שלנו"כל מקו� שתמצא בדברי הראשוני� והאחרוני� אומרי� 

ואופ� . צד שערמצד בשר ומ, אלא מגורדי� משני צדדי�, עפוצי� ואינ� חלוקי� לשניי�
יש שהיו גוררי� הרבה מצד שער ומעט מצד בשר כדי  .1: הגרירה נחלק לשתי שיטות

צרי& לעבד� , אלא שלדבריה�. � והגאוני�"שיקֵרא ש� קל� עליו לפי דעת הרמב
יש שהיו גוררי� הרבה מצד שער ומעט מצד בשר . 2. )כדלקמ� אות יג הפ� השלישי(בעפצי� 

אלו ואלו שוי� שהקל� מגורד משני צדדי� . 'לפי דעת התוסכדי שיקרא ש� קל� עליו 
ואי אפשר שיהא , אבל הגויל אי אפשר שיתעבד בסיד בלבד, וכותבי� בו במקו� בשר

זה מה שצרי& לדעת בעני� חילוקי . מקו� שער ראוי לכתיבה כי א� בעיבוד העפצי�
 רק במה שנקרא ה הוא"א ורבו הרא"ומחלוקת הריטב". הגויל"ו, "קלפי� שלנו"השמות 

ומנהג� בקל� , שצד שער שלה� אינו ראוי לכתיבה מפני שאינ� עפוצי�" קלפי� שלנו"
. ולהתקי� מקו� בשר לכתיבה שיקרא קל�, � לגרור מקו� שער"היה כדעת הרמב

. ונשאלה שאלה א� התקי� מקו� בשר לכתיבה בקלפי� שלנו ולא גירר מקו� שער
אינו קל� מפני שעדיי� הוא עור .  קל� ולא גוילא ורוב מפרשי� סוברי� שאינו"שהריטב

ואינו גויל מפני שאינו . והרי הוא כמו גויל, של� שלא נחלק לשניי� לקל� ולדוכסוסטוס
ה "והרא. שעיקר גויל הלכתו לי/תב במקו� שער, עפי- ואי� מקו� שער ראוי לכתיבה

. 8ְָיי� והרי הוא קל�סובר שכיוו� שהתקי� מקו� בשר לכתיבה אינו גויל דהוי כאבני דמ9ַ
מפני שבי� כ& אינ� , ה להקל בלי גרירה במקו� שער בקלפי� שלנו"וכל זה אומר הרא

ונמצא שמחלוקת� ג� בביאור מלת גויל . לא – אבל בגויל ,ראויי� לכתיבה במקו� שער
 פירש לעיל בדבריו שגויל הוא עור של� שלא נחלק א כבר"שהריטב. הנאמרת בעור
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מקו� וא ג� לא מותק� לכתיבה בה סובר שבנוס� לגויל שהוא עור של� ה"והרא. לשניי�
ובקלפי� שלנו שאי� מקו� שער מוכ� . ומצד זה שיי& לַד�3תו לאבני דלא משפיי�, בשר

. ולא גויל הוא אלא קל�, הוי כאבני דמשפיי�, לכתיבה וג� ִהתקי� מקו� בשר לכתיבה
א ורוב מפרשי� שאמרו בקלפי� "ב שהסביר בדעת הריט,ולא כמו שכתב בעל המאמר

שלנו שא� תיק� מקו� בשר לאו גויל הוא מפני שהתקי� מקו� בשר לכתיבה והוי כאבני 
ג "ה שמ/ח זה סובר בקלפי� שלנו בכה"שסברא זו היא סברת הרא, ולא דק. דמשפיי�

 .שאינו גויל אלא קל� שמו

יש , � עפוצי�וכיו� שמצאנו שעיקר מחלוקת� הוא בנדו� של קלפי� שלנו שאינ
לומר שבגויל אי� ביניה� מחלוקת א� החליק מקו� בשר לכתיבה שבזה עדיי� 9ְמ� עליו 

והוא , מפני ששני המרכיבי� העיקריי� בגויל נמצאי� בו, ולא פקע ש� גויל ממנו, גויל
ולא . והוי ?רֵ?י לֵטיבותא בש� גויל, שהוא של� ולא נחלק ושמקו� שער מוכ� לכתיבה

אלא ג� , א ורוב מפרשי� שמפרשי� גויל מצד שהוא של� ולא נחלק"יטבמבעיא להר
ה להכשיר קלפי� שלנו המוכני� לכתיבה "ש/ל כח דהיֵ?ירא של הרא. ה יודה בזה"הרא

הוא חידוש וקולא , א ורוב מפרשי�"נגד הריטב, בלי לקלו� ממקו� שער, מצד בשר
שיש שתי סיבות להוציא� מכלל ואי� לנו אלא חידושו במה שאמר בקלפי� שלנו . גדולה

אבל בגויל . ומפני שהכי� מקו� בשר לכתיבה, מפני שאי� מקו� שער לכתיבה, גויל
ש שיבוא לכלל "כהלכתו שמקו� שער מוכ� לכתיבה אי� מי שיאמר שָ�צא מכלל גויל וכ

  . י פעולת החלקה במקו� בשר אפילו א� יתקינ� לכתיבה"קל� ע

  : ל"וז. �"ה המובאי� בחידושי הר" הראוהדברי� יותר מבוארי� בדברי

�הרא �ז"כתב �ל"ה �וכו, �שלנו �בקלפים �אומרים �לא�]רושו['�לפי]רוש['פי�-�'ויש �דאילו

ש�במקום�שער�משום�דהרי�הן�כגויל�שהרי�"ְּגָרדּום�אסור�לכתוב�תפילין�במקום�בשר�וכ

�והוא�.אבל�מזוזה�כותבין�בהן�בין�במקום�שער�ובין�במקום�בשר,�כולן�נעבדים�שלמים

�נכון"ז �שאינו �כתב �ל �הנכו. �אבל �עיבוד �לפי �היה �שזה �עיבודו�ן �היה �שהגויל שלהם

אבל�בעבוד�שלנו�שהוא�מתוקן�במקום�בשר�במקום�שער�ולא�היה�ראוי�במקום�בשר�

��.�הוא�כותב�ואפילו�לכתחלההרי,�בדברים�שנכתבים�במקום�בשר

 ראוי לכתיבה פצי� שמקו� שערה מודה בגוילי� של עיבוד ע"מוכח בבירור שהרא
כי בזה לא יפקע ש� גויל , שבכדי לעשותו קל� לא מספיק שיתקי� מקו� בשר לכתיבה

אבל בקלפי� שלנו שהוא מתוק� במקו� בשר , אלא צרי& לגרור ממש מקו� שער, מיניה
כיו� , ה לגרור מקו� שער"בזה לא הצרי& הרא. רצה לומר שמתוק� רק במקו� בשר

ה והגויל "א בש� הרא"ומה שכתוב בחידושי הריטב .שבלאו הכי אינו ראוי לכתיבה
אבל כשנתעבד הבשר , כאבֵני דלא ְמ8ְ9ַָיי�"' שעיבודו לצד השער והבשר נשאר וכו

ה סובר שג� בגויל כ& "שמלשו� זה משמע שהרא, "כאבני דמשפיי� חשיב וקל� שמו
אלא חוזר , יה צרי& לומר שלא נתכוו� לומר זאת על גויל דסליק מינ–דינו בכהאי גוונא 

שעליה� מוסב כל הדיו� , להשלי� דבריו על קלפי� שלנו שלא גירר מקו� שער מה�
דלעני� גויל , שרק אז יש לומר שכשהתקי� מקו� בשר לכתיבה יצא מכלל גויל וקל� שמו
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שאי� מקו� שער ראוי לכתיבה וג� שהתקי� מקו� , הוי כַתרֵ?י לריע�תא בקלפי� שלנו
� לא מובאת תוספת זו בדברי "ובחידושי הר. וכמו שכתבנו, שכ בגויל ממ"משא. בשר
  .וזה מסייע למה שכתבנו בדבריו', ה שחוזר ואומר אבל כשנתעבד הבשר וכו"הרא

א� היה צד לפסול את הגויל על ידי החלקה במקו� בשר לא  .תשובה שלישית. ט
 שרגילי� ובפרט שהוא דבר מצוי אצל העבדני�. היה משתמיט שו� תנא להשמיענו זאת

לגרור מ� העור בצד בשר כמה פעמי� לפני העיבוד ותו& כדי העיבוד לצור& העיבוד 
לא , פלי� ומזוזות� ש3ָנה עשרי� דברי� הפוסלי� בספר תורה ת"והרמב. ולדיקוק העור

 מינה שאי� זה מעלה ולא מוריד במהות תשמע. מנה החלקת הגויל במקו� בשר לפסול
  .לשניי� ושמקו� שער ראוי לכתיבהשהוא של� ולא נחלק , הגויל

וא� שינה וכתב במקו� בשר , ידוע שבגויל כותבי� במקו� שער .תשובה רביעית. י
מפני ששינה ' פסול'תב 9ָ� שכוכ. על כרח& מדובר שהתקי� מקו� בשר לכתיבה. פסול

הרי בזמ� שהתקי� מקו� בשר , ולפי דברי בעל המאמר מדוע פסל. מקו� הכתיבה
כ יהיה כשר מדי� "א. ש� גויל מיניה ונעשה קל� שכתיבתו במקו� בשר פקע ,לכתיבה

, גויל הוא –� שער קיי� וראוי לכתיבה אלא ודאי בגויל כל זמ� שמקו, קל� ולמה פסול
  .וא� כתב במקו� בשר פסול מפני ששינה מקו� הכתיבה ולא מפני שו� טע� אחר

החלקה מיוחדת להכשר י "וכל זה אנו אומרי� כשהתקי� מקו� בשר לכתיבה ע .יא
אלא שבלאו הכי כבר אמרנו שכל חלק�ת , שאי� שו� כח ושו� ראיה לפסול, כתיבה

ולא גרע מכל . 'זה אלי ואנוהו'שעושי� בגוילי� במקו� בשר היא חלקות לנוי משו� 
כל שכ� שצרי& , מלאכה אחרת שדר& האומני� גורדי� ומחליקי� בגמר מלאכת� לנוי

אלא , ולא כמו שכתב שמנהג זה הונהג שלא על פי חכמי� .לנאות הגויל לספר תורה
וֶחלק� כבר , כמה וכמה רבני� ותלמידי חכמי� ידועי� בדורינו שֶחלק� בחיי� חי�ת�

ֵמה� שעיבדו גוילי� במו ידיה� וכתבו ספרי תורה ג� על . ע"הלכו לעולמ� מנוחת� בג
חיי� כ הרב "ורֵאה מש ,גוילי� שנעשו כא� באר- במפעלי עור לש� קדושת ספר תורה

  : ל"וז. א"� הלכות תפילי� פ"על הרמב' ש� טוב'ל בספרו " זכסאר

�וכו"אע �הקלף �על �לכתוב �דכשר �ג �הגויל"מ' �על �מ�לכתחילה�יכתוב �לצאת�ידי�"וג, כ

מ�יש�יחידים�כותבין�"ומ.�'ל�באיכות�הקלף�איזה�הוא�וכו"הכל�שהרי�נחלקו�הפוסקים�ז

זה�'ומשום�.�כדי�לצאת�כל�חששות�שכתבתי�למעלהכ�"וג,�ל"על�הגויל�כדברי�רבנו�ז

�ואנוהו �אלי �איכא"ג' �כ �ע, �אלא �לַעְּבדן �העורות �נותנין �אין �בקיאין�"שהרי �עבדנין י

ועל�ידי�סופרים�בקיאין�שכותבין�,�כ�אותן�עד�שהן�מבהיקין�יותר�מן�הקלף"שמחליקין�ג

���.כ�זה�אלי�ואנוהו"כתיבה�נאה�דנמצאו�מקיימין�ג

ה ספר תורה מגוילי� שנעשו כא� באר- וה� חלקי� ונאי� מצד ל קנ"והוא עצמו ז
 .ולא עלה על שו� דעת חכ� לפס�ל משו� זה חלילה, שער ומצד בשר

   :ל"וז, ו שאפשר לעשות גויל בעיבוד סיד"עוד כתב הרב יעקב כה� הי. יב
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�הראשונים�ז �קלף�או�"והרי �גויל�או ל�כתבו�שאפשר�לעבד�העור�בסיד�ולעשות�ממנו

���.ש"ג�עי"א�ס"רע'�ד�סי"ע�יו"וכן�פסק�מרן�בשו.�טוסדוכסוס

ולא נמצא בראשוני� מי שיאמר . ובאמת אי אפשר לעשות גויל בעיבוד סיד בלבד
למה לנו כל הטורח בעיבוד , ועוד. שא� כ� מה הבדל בי� גויל לבי� קלפי� שלנו. כ�

ל היו " שבחווידוע. שמלאכתו קלה הרבה מ� הגויל, הגויל א� אפשר לע%דו בסיד בלבד
אבל כשרצו . סופרי� שִע%ד� את הקל� בעצמ� מהסוג קלפי� שלנו שעיבודו בסיד בלבד

לכתוב ספר תורה על הגויל היו קוני� אותו מאנשי� ידועי� שהיו בקיאי� במלאכת העור 
.  ולא יוכשר אלא רק בעיבוד העפצי�,מפני שכתיבת הגויל במקו� שער. לעשות גויל

והשיב , ל שנשאל כיצד מעבדי� את הגויל" זרבנו שרירא גאו�כמו שמבואר בתשובת 
  : וזה לשונו .כ מעבדי� אותו בעפצי�"שבתחלה בסיד ואח

�וכו �בסיד �שוהה �וכמה �בגויל �אצלכם �עמלים �כיצד �'וששאלתם �תשובה. �עושים�, כך

כ�מטילין�אותם�לבור�הסיד�"ואח'�מביאים�עורות�יבשים�וכו,�עורות�של�גוילים�אצלנו

��וכוהעשוי�להם �ומביא�מים�חיים�ומדיחן�יפה�יפה' ומביא�עפצים�הרבה�ושוחקן�או�.

���.ש"עי'�טוחנן�יפה�יפה�ונותן�לכל�עור�וכו

 זבארה' שה �מ' רוכ� פירש  . מעובד בעפצי� גויל,ב"י בשבת עט ע"וכ� פירש רש
אבל , שקלפי� שלנו ה� אות� עורות המעובדי� בסיד בלבד', מלאכת הסופר'בספרו 

 .ש"עיי' ר שהוא מעובד בסיד מעבדי� אותו בעפצי� וכוהגויל שמאַח

הוא , אבל המקו� שנית� ממנו לחשוב שאפשר לעשות גויל בעיבוד סיד בלבד .יג
צרי& שיהו מעובדי� בעפצא או בסיד " :ל"וז) ב"א ס"רע' ד סי"יו(ע "שו במר�ממה שכתב 

שעפצי� וסיד היינו ומשמע מלשונו  ."וכיוצא בו מדברי� שמכווצי� העור ומחזקי� אותו
ב "וכיוצ"ע שכתב "תחלה נאמר שמלשו� השו. אלא שהדברי� צריכי� ביאור, ה&

� כתב "אלא שהרמב. �"הוא לשו� הרמב, "מדברי� המכווצי� את העור ומחזקי� אותו
ומר� . ולא הזכיר את הסיד, ב מדברי� המכווצי� את העור ומחזקי� אותו"בעפצא וכיוצ

מ הלכות "בכס �"והוא לשיטתו שפירש את הרמב. "ו בסידא"ע הוסי� את המלי� "השו
', ב מדברי� המכווצי� ומחזקי� את העור"וכיוצ'� באמרו "שכתב שהרמב, א"תפילי� פ

' ובזה ִה9ְָוה דעת התוס. שסיד שלנו כעפצי� שלה�' כמו שכתבו התוס, כוונתו לסיד
 . י"וכ� כתב בב, �"לדעת הרמב

 מאד מכמה דבריו תמוהי� ] ונשיקת עפר רגליובתיהסליחה ר[=  ר"ר ונשע"ולאחר הס
  :פני�

ועני� הכיוו- הזה , שהעפצי� ה� המַכווצי� את העור בשעת עיבודו, פ� האחדה
. ולא רק העפצי� אלא ג� כיוצא בה� מהצמחי� המכילי� חומר בורסי .ידוע לעבדני�

, במרוקוות והטקוכגו� העידבא , ]בלשו� ערב [= ע"להסומק בי שהוא "כגו� האוג בא
שיש בה� התכונה לעבד , ורבי� ה� הצמחי� שה� כיוצא מ� העפצי�. בתימ�' והַקַר-
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יש לו , אדרבה. אבל הסיד אינו מכוו- את העור .�"ולכוו- ולחזק כמו שכתב הרמב
שהוא מנפח את העור ומעבהו עד שנתפתחי� נקבובי ה+ערות , פעולה הפוכה

 שורי� את העור תחילה בסיד כדי להשיר ומפני זה. ומתאפשרת בקלות השרת השער
וא� כוונת  .וכשרוצי� לעבד עור בשערו או בצמרו אי� מכניסי� אותו לסיד. שערו
שהרי ָ/לל , ועוד. שאי� הסיד מחזק את העור, זה דוַחק, מ מצד מה שמחזקי� אותו"הכס

יק את ואולי כוונתו להחז .את הסיד ע� העפצי� בעני� הכיוו- והחיזוק בחדא ַמחָ?א
דהיינו שיש בסיד תכונה לשמר את העור מקלקול ',  אותומחזיקי�'כ "העור כמש

, שאינו עני� לעיבוד אלא לשימור העור, וג� זה דוַחק. וכל זה כשהעור יבש, העיפוש
  .�"ואי� זה משמעות לשו� הרמב

 ראה('' בעפצי� או בַקַר-'� שכתב בהדיא "שהרי מצאנו בתשובת הרמב, הפ� השני

 העירו וכבר. והמתרג� כנראה לא הכיר צמח זה. ע"במקור בל, ג"קנ' מקיצי נרדמי� סי' הוצ, �"ת הרמבתשובו
אלא כוונתו לצמחי� ', ב"וכיוצ'הרי מפורש שאי� כוונתו לסיד באמרו . )עליו בחלק ההערות

והסומק והעידבא ושמות ' כגו� הַקַר-, הדומי� לעפצי� כמו שפירשנו בפ� הראשו�
 ואפשר שג� הצמח.  והבבאיו�13 כגו� הטקות12מ זבארה"ת הסופר לרנוספי� במלאכ

שכל אלו יש . בעיבוד העור לרצועות תפילי�' ת"תיקו'שהזכיר ה, ז"לע ב'ואל�'א הנקר
  .מה שאי� בסיד, בה� חומר בורסי לעבד העור

� בתשובותיו מספר פעמי� פסל את העורות המעובדי� "שהרמב, הפ� השלישי
� לפניו "שהיו מצויי� הרבה בזמ� הרמב" ִר!"הנקראי� בלשו� ערבי , בסיד בלבד

סיד שלנו "� "ומעול� לא אמר הרמב. בכלל זמני� אלו' סת והתו" רשזמ�, ולאחריו
צרי& שיהא עיבוד של� שפירושו עיבוד שאי� אחריו עיבוד אלא ִה, "כעפצי� שלה�

, � והגאוני� שנביא דבריה� לקמ�" ראה מר� תשובות הרמב�Dוִא. ואינו אלא בעפצי�
עתו המפורשת � ודעתו היפ& ד"כי לא יתכ� לפרש כוונת הרמב. בוודאי היה חוזר 

י בעני� קל� ודוכסוסטוס "וכ� ג� במה שהכריע מר� הב, ר פעמי�במקומות אחרי� מספ
וג� רוב הפוסקי� . היפ& דעתו המפורשת בכל המקומות' � כדעת התוס"בדעת הרמב

י מדוייקי� "פ כת"� ע"י� כדעת הרמבכבר מנינו רוב בכפַל. ש3ָנה אות� בדעה זו
ל בלי ספק "א דעת הגאוני� ובודאי דעת רבנו האיי גאו� זושכ� הי, בחיבורו ובתשובותיו

, תפילי�' בהל 14'בית מאיר'הביניה� , י"ורבי� תמהו על הב. כ בערו& בשמו"דלא כמש
  .והדברי� מפורשי� אצלי בכתבי�

המעובדי� בסיד בלבד  בדבר הקלפי� �"הרמבוהנני מעתיק כמה מלשונות 
.  ע� תיקוני לשו� שטעה בה� המתרג�15',מקיצי נרדמי�'פ הוצאת "ע, "ִר>"הנקראי� 

  

הוצאת בית מדרש גבוה לתלמוד והוראה . ממגורשי קאשטילייא, לרבי משה ב� זבארה, ספר מלאכת הסופר   12

 .י הרב דוד עובדיה"ע, א"ירושלי� תשס', ישמח לב תורת משה'
 .מי� עפצי� קטני� המצוי במרוקו   13
 .ז" תקס–ט "חי תפ, פוזנר) מונק(ר יהודה ליב "מאיר ב' לר   14
 .א"תשכ –ח "ירושלי� תשי, כרכי�' ג, בלאובתרגומו של יהושע    15
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וא� עובדו לשמ� , ואלה הקלפי� דינ� כדי� העור הלא מעובד: " כתבט"קנ' סיבתשובה 
אלה : "ובלשו� ה(ֵאלה', קלפי� שלנו' שקוראי� הרי שהוא נשאל על מה". מותרי�

וה� , "ר4ק�ק"ובלשו� רבי� " ִר!"שה� , והשיב". הקלפי� הנמצאי� בידי האנשי�
 נשאל על ספר תורה שנכתב ו"רס' סיוש� ב .פסולי� כי אינ� מעובדי� היינו בעפצי�

תפירתו בחוטי א� מותר להשלי� , היינו שמעובד בסיד ואינו עפי-, "ִר!"בקל� הנקרא 
  :והשיב .משי

�ִרּק� �אם�צריכה�)'קל�'המתרג� טעה וכתב (�אַחר�היותו �אתה�שואל�על�דבר�תפירתו

���".וכתב�משה,��סוף�דבר�הרי�הוא�כאחד�החומשין]...�[להיות�בגידים�או�בזולתם

  . ב"קס' סיוחזרו ושאלו ש� ב, השואלי� לא הבינו את התשובה הקצרה

�"והשיב :� �על �תורה�שנכתב �ִרּק'זה�הספר '� , ]נא" [=אלני": ע מכנהו"בל(הלא�מעובד

אין�תועלת�לתפרו�במשי�או�בגידים�'�ִרּק'שמאחר�שהוא�',��פסול�וכו)ל שאינו מעובד"ור

��.�וכתב�משה.�כמו�שביארנו�בחיבור,�שהרי�אינו�ספר�תורה�אלא�כחומש

יר ולא הזכ, א שצרי& לַעְ%דו במלח וקמח ועפצי�"תפילי� פ' כ בהל"וכונתו למש
� "וזו כוונת הרמב, הרי מפורש שסיד אינו כעפצי�. סיד כלל אלא פסל אותו בתשובה

וידוע שאי� כותבי� על הִר> ולא על : " כתבט"קל' סיובסו� תשובה  .בחיבור
   .)'ִר&'במקו� ' גויל'המתרג� טעה וכתב (. "הדוכסוסטוס אלא אחר העיבוד

ולכשיתעבד .  שנתעבד בסידפ"אינו מעובד אע' ִר>'הרי ברור שהוא קורא ל 
שסת� עיבוד בלשו� קדמונינו הספרדיי� והבבלי� הוא .  של ההלכה'קל�'א ֵרָ>בעפצי� ִי

התימני� כ& מוצאי� אנו ג� בסידורי הקדמוני� הספרדי� ו .במלח וקמח ועפצי�
ולא אמרו שהקל� הוא . כשפירשו דיני כתיבת התפילי� כתבו שהקל� הוא הִר> המעובד

ִר> שהוא מעובד בסיד בלבד צרי& 'ורצו לומר ', מע�%ד'ד אלא בתוספת מלת הִרק בלב
ר שלמה "ראה סידורו של רבנו נת� ב . מע�%ד–" ִר>"זהו פירוש . 'שיהא מעובד בעפצי�

י חכמי תימ� "שנכתבו ע" ְ?ַ/אִליל"וראה סידורי תימ� עתיקי� הנקראי� . בדיני התפילי�
 שהקדמוני� שדיברו בלשו� 16,ב"תל' סי נו האי גאו� בתשובהרבוה� ה� דברי . מפורסמי�

כגו� שנתעבה בסיד ". ִר!"ֲעָרב קוראי� לחלק העבה שבעור שכלפי בשר כשאינו עפי- 
ורק רב משה . של ההלכה' קל�'ולכשיתעבד בעפצי� יקרא , בלבד או במלח וקמח בלבד

, ג זו"הרי ברור מתשובת רה .קל� וכל הגאוני� חלקו עליו" ִר>"לגאו� היה קורא 
וכ� ". ִר>"וקוד� לכ� היה נקרא , שהחלק העבה שבעור נקרא קל� אחר שנתעבד בעפצי�

ג המובאי� ברישא שבערו& ולא "וכ� מדברי רה. ג בהרכבי"ס' ג בסי"משמע מתשובת רה
 ט"קל' סי� בתשובה "כ הרמב"שוזהו מ .מ� הסיפא שה� דברי החולק כמו שאכתב לקמ�

  : ל"בש� רבנו האי גאו� וז

  

 .והובא ג� באוצר הגאוני�,  בהוצאת הרכבי16
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,�והיא�הדעה�הנכונה�בלי�ספק,�ל"ודעתנו�בדבר�הקלף�והדוכסוסטוס�כדעת�רבנו�האי�ז

אינו�'המתרגם�כתב�.�תרגום�שלי(ומי�שחולק�עליה�לא�אחשיבהו�בעל�מלאכה�מומחה�

הובא�בהלכות�י�קאפח�"ש�בהערה�ובתרגום�הר"ועיי.�'לדעתי�אלא�בעל�מלאכה�הדיוט

אחד�מהם�,�לפי�שהעור�ֵיחלק�לשני�חצאין).�פרק�א�אות�יח,�תפלין�ומזוזה�וספר�תורה

והשני�עבה�והוא�הקלף�והוא�".�ַקְנט"ַּדק�והוא�הדוכסוסטוס�והוא�אשר�נקרא�במצרים�

�ִרּק �אותו �והוא�שעושין �הבשר �(ממול .� �וכתב �טעה �'גויל'המתרגם �הוא�). �הדק ואותו

והכתיבה�בלי�ספק�הוא�על�הפנים�הלבן�של�.�רות�צמחו�בוהדוכסוסטוס�והוא�שהשע

.�ובדוכסוסטוס�על�גבו�והוא�מקום�השער,�והוא�מקום�הבשר)�ל"המתרגם�טעה�כנ(הִרק�

���.�הדוכסוסטוס�אלא�אחר�העיבודלא�עלו)�ל"ִּתרגם�כנ(וידוע�שאין�כותבין�על�הִרק�

   .ש"ג עיי"קנ' וה� ה� הדברי� שכתב בסי

� שכ� עיקר ושכ� כתב רבנו האי "פ בדעת הרמב"תק' יא בתשובה ס"כ הרשב"וכ
וזה בנוס� לתשובה . ה והמאירי" והרא,א" והריטב,�" והר,�"כ הרמב"וכ. גאו� בתשובה
, כ המנהיג"ט וכ"קמ' - בתשובה סי"כ התשב"וכ. מ בש� חכמי לוניל"שהביא הכס

פר הנר וס, זבארה' מ �"וכ� ראיתי במלאכת הסופר לר. ובעל צדה לדר&, והמכריע
י כדעת "וה� רוב גדול יותר ממה שמנה הב, י"ועוד רבי� אשר לא נזכרו בב, י"מכת

   .והנמשכי� אחריה� מחכמי צרפת ואשכנז' התוס

, שסברו שכ& היא דעת רב האי גאו�, שסבָרָת� לומר שהחלק הדק הוא הקל�, עודו
ב בערו& והמעיי� היט, ג המקורית"ולא ראו תשובת רה. לפי מה שראו בערו& בשמו

א וכמו "� בשמו וכ� הרשב"כ הרמב"כמש, ג"יראה שהרישא שבערו& הוא דעת רה
ותימE אי& לא הרגישו בזה גדולי , והסיפא שבערו& היא דעת החולק. שהוכחנו לעיל

 � הרגיש בזה ויחס דעה זו לבעל הערו& לא לרב האי גאו�"� על הרי"וראיתי שהר. עול�
, א"כ הרשב"� בשמו וכ"כ הרמב"ו� ברורה כמשמ כיו� שדעת רב האי גא"ומ .עצמו

 אנו אי� –ודבריו ברורי� מתשובתו עצמו , ג"ועוד ראשוני� אחרי� כתבו כ� בדעת רה
, �"ולפחות יש לחוש לחומרא כדעת הרמב, ג"לנו אלא מה שעינינו רואות בדברי רה

ש�  'ל בספרו"זח כסאר "רוראיתי שג� ה .י"שכ& היא ג� דעת רש' בית מאיר'כ ה"כמש
ויש ראשוני� מחכמי אשכנז שא� העתיקו  .מ"� תמה על הכרעת הכס"על הרמב' טוב

ת מפני "ש בדל"שנתחל� לה� רי ".ִר>"במקו� " ַ<ק"ג בטעות את המלה "את תשובת רה
וזה הוסי� שיבוש על שיבוש לחש�ב , שלא ידעו בלשו� ערבי שדיברו בה הגאוני�
 ואחרי� ש"כמו שתמצא בדברי הרא. �שהחלק הדק שבעור הסמו& לשער הוא הקל

 . עיי� בדבריו, הרגיש בזה קצת' נשמת אד�'וב .שהעתיקו ממנו או מזולתו

, � בלבד לפסול עיבוד סיד בלבד"שאי� זו דעת הרמב, נחזור לעני� העיבוד ונאמר
שה� פוסלי� כל עיבוד שאינו בעיבוד , אלא היא דעת הגאוני� וחכמי ספרד הקדמוני�

כמו שמבואר בדברי רב . קל� ודוכסוסטוס,  לגויל,יח קמיח ועפי- מלשל התלמוד
ג "ס' הרכבי סי(ל " ובתשובות רבינו האי גאו� ז)ב"בכתבי הגאוני� שכטר ח(ל "יהודאי גאו� ז
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ג נשאל באופ� מיוחד על קל� לתפילי� "ס' ובסי ).ג שבת"והובאו ג� באוצה, ב"ותל
והשיב שאי� כשר אלא , של תפילי�מהמעובדי� בסיד בלבד א� כשר לכתיבת פרשיות 

יהודה ' מיוחס לר, ובהלכות ספר תורה לחד מקמֵאי .המעובד במלח וקמח ועפצי�
שהארי& להוכיח שאי� כשר אלא דעפי- לכל דבר , 'ספר העתי�'ל בעל "ברצלוני ז
 לא נזכר  ובדברי הראשוני� הללו17.ד בתשובה סימ� ע"י אב" וכ� כתב הראב.שבקדושה

ל מבואר שמקור השימוש בקלפי� "ובדברי רב יהודאי גאו� ז ".קלפי� שלנו"המושג 
הוא מנהג גזרת שמד שגזרה מלכות אדו� הרשעה על , שאינ� עפוצי�' ִר>'הנקראי� 

ולכ� הוצרכו לקנות מ� , אר- ישראל שלא יעסקו בתורה ולא יעבדו עורות לספרי תורה
עת 'ורבינו האי גאו� בתשובה התיר לה� משו� . נ� לשמההגויי� עורות שאינ� עפי- ואי

 ג� לאחר זה נמש& בכל גלויות ישראל באירופהומנהג שמד . 'הֵפרו תורת&' לעשות לה
אבל בכל גלויות ישראל שבמלכות . שהיו אומרי� מנהג דוחה הלכה. שהתבטלה גזרה זו

נהג כתיבת ספרי לות ספרדי� ועדות המזרח לא פסק מה� מיישמעאל עד היו� הזה קה
אלו את , לא הכירו חכמי הדורות, ומפני ריחוק המקומות בזמני� הה�, תורה על הגויל

דהיינו בזמ� , ה�ית וחכמי הצרפתי� אומרי� על הגוילי� שזה היה בימ"עד שר, אלו
עבדו הספרדי� גוילי� , מעבר לגבולות ארצ�, ה� ממשיולא ידעו כי בימ. חכמי התלמוד
ולא טוב עשה מי שִהר8ה מנהג . ק כא� באר- החל מנהג זה להתרופ�ור. כדיני התלמוד

ואנו משתדלי� ומקוי� שתחזור העטרה לישנE לכל ישראל אשכנזי� . זה מעדת ישראל
  .וספרדי�

 בהלכות רבנו ת� היא ִאמרת ,"סיד שלנו כעפצי� שלה�" שהִאמרה ,הפ� הרביעי
ר 9ָ� ש3י שיש לו טע� אחר עד שאמ, והוא עצמו מסופק בטע� זה. ספר תורה שלו

' עת לעשות לה, 'וכבר נתבאר הטע� שהוא משו� גזרת שמד. להתר אשר יראה יגיד
וכ� כתב  18.'ארחות חיי�'וכ� כתב רבינו אהר� הכה� מלוניל בספרו . 'הפרו תורת&

ע "ותימה על מר� השו, ג� הטור הזכיר טע� זה. ד בתשובה סימ� צח"י אב"הראב
  .שהשמיט טע� זה

סיד שלנו כעפצי� 'כשאמרו  ,שרבנו ת� ובעלי התוספות שנמשכו אחריו, ועוד
שהרי בעיבוד , לא היתה כוונת� לומר שעיבוד סיד שוה לעיבוד עפצי� לגמרי' שלה�

כמו שכתב רבנו ת� . אלא רק לעני� שאינו יכול להזדיי�, סיד אי אפשר לעשות גויל
ולכ� צרי& , א ויכול להזדיי�שעיבוד מלח וקמח הרי הוא ַדְפַתָר,  שלות" סבהלכות

אבל עיבוד סיד ושריית המי� . להשלימו בעיבוד עפצי� כדי שיוכשר לכתיבת שטרות
ומפני חשיבות זו . דאנ� סהדי שאינו יכול להזדיי�' וכתבו התוס .שלנו אינו יכול להזדיי�

שמתקיני� אותו יפה , ועוד .וכשר לכתוב בו ספר תורה' ֵספר'שאינו יכול להזדיי� ִמְ>ִרי 
 .� ועוד"� ור"ראה רמב. 'כ� פירשו הראשוני� כוונת התוס. במקו� בשר לכתוב ש�

 שהרי מצוה ,פ שכתיבת ספר תורה אינו תלוי ביכול להזדיי� ואינו יכול להזדיי�"ואע

  

 .י קאפח"מהדורת הר   17
 ).%14המאה ה (רבי אהר� הכה� מלונילל   18
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ק שיהא לקל� שמספי' אלא כונת התוס. לכתוב ספר תורה בדיו הנמחק כמגלת סוטה
כלומר חשיבות עור . ת"חשיבות מסוימת כדי שחשיבות זו תכשיר את העור לכתוב בו ס

ובזה . ַמכ9ִיַר?� לכתוב בו ספר תורה –תוב בו שטרות שאינו יכול להזדיי� שאפשר לכ
 בהכשר לספר 'אינו יכול להזדיי�'מה עני� ' מתור- מה שנראה לכאורה קשה על התוס

אנ� סהדי שעיבוד סיד שלנו אינו יכול ' 'על מה שכתבו התוסויש שהקשו  .תורה
י קילו� וגירוד ומחיקה יפה באומנות "והרי קלפי� שלנו בסיד יכול להזדיי� ע', להזדיי�

לזה יש לומר שבדר&  !?עד שלא ניכר כלל שו� שחר�ת ומחזיר העור כמו שהיה מקוד�
.  זריזי� ה�י�דוק זיופי� ובית ותית למי שיודע לבדכלל המחיקה ניכרת ג� במחיקה אמנ

ושלה� ,  עיבוד סיד שלה� היה שונה מעיבוד סיד של ימינו,'ל שאולי בזמ� התוס"ועוד י
  .'אנ� סהדי שאינו יכול להזדיי�'' ולא על חנ� אמרו התוס, היה ניכר המחיקה

הוא לא על מהות ' סיד שלנו כעפצי� שלה�'באמר� ' ת והתוס"כונת ר, היוצא לנו
ואילו מר� בכס� משנה . אלא רק מצד מה שאינו יכול להזדיי�, ואיכותו כעפצי�העיבוד 

במה שכתב שה� מכווצי� , ע ִהשוה סיד לעפצי� בתכונת העיבוד"ובבית יוס� ובשו
והברור שהסיד והעפצי� שני . '� ולא בתוס"וזה לא כתוב ברמב, ומחזקי� העור כעפצי�

  .חמרי� שוני� זה מזה במהות� ובפעולת� בעור

ע את הסיד לעפצי� הוא "ומכל מקו� צרי& לומר שהַ)פק�תא במה שִהשוה השו. די
, שצרי& שיאמר שמעבד לש� ספר תורה, לעני� ֶהכשר העיבוד בעת נתינת העורות לסיד

פ שלגויל ברור הדבר שאי� מספיק סיד "אע, בי� לעני� גויל בי� לעני� קל� ודוכסוסטוס
י "צרי& שיהו העורות מעובדי� ע: "כתב מר�' עי� אולכ� בס. בלבד כמו שביארנו לעיל

עורות אלו אני 'שיאמר בתחלת העיבוד כשמשי� אות� לתו& הסיד , ת"ישראל לש� ס
שהוא כולל כל סוגי הע�רות שה� גויל קל� ' עורות'ונקט לשו� ". 'ת"מעבד לש� ס

ול אפילו  פסהז הרי ,ת"ולדבריו א� כשנת� העורות בסיד לא אמר לש� ס. ודוכסוסטוס
מלאכת 'זבארה בספרו ' משה �' כ ר"וכ .כ בעפצי�"בגויל שצרי& לגמור עיבודו אח

ואמר שאפשר שה� , כ דחה סברא זו"אלא שהוא אח. 'במשפט העורות סעי� ה' הסופר
 לא דיברו אלא בקלפי� שלנו שאי� לה� עיבוד אחר אלא בסיד –ש " התרומה והרא–

מ�ד� , ב" מעבדי� אותו בעפצי� או בסומק וכיוצאבל בגויל שאַחר שנתעבד בסיד. בלבד
וִהGיק שלכתחילה יאמר שמעבד� לש� . שַ<י לו שיהא מעובד לש� קדושה בגמר עיבודו

אבל א� לא מצא עורות אחרי� אלא מעובדי� בסיד ביד , ספר תורה כשמכניָס� לסיד
 או בטקות או יקח אות� ִויַעְ%ֵד� בעפצי� או בס�מק, העבדני� שלא לש� ספר תורה

 .וגד�לה מזאת התירו בשעת הדחק כמו שאכתב עוד. ב לשמ� ויכתוב"באיו� וכיוצבב
והמנהג הטוב  .ע יודה לדבריו בשעת הדחק"ואפשר שג� השו .זבארה' מ �"ל הר"עכ

י ישראל ויאמר "שראוי לנהוג בו הוא שבכל שלבי העיבוד מתחילה ועד סו� יעשה ע
' DִשָמE'ל מבואר שעיקר ה"מדברי רבנו האיי גאו� זו. שיעשה לש� קדושת ספר תורה

  .הוא בעפצי�
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והוא העור שלא , כותבי� ספר תורה על הגויל" :ל"ע וז"ובסעי	 ג כתב השו .טו
והוא שיהיה כתוב , כשר – ת על הקל	"וא� כתבו ס. וכותבי� בו במקו� שער, נחלק

רור שסמ� על מה שידוע ממה שנקט לשו� גויל הרי ב. ל"עכ" בצדו הפנימי שכלפי בשר
שכבר נתבאר שגמר עיבודו בעפצי� ומפני שכתיבתו במקו� . הגויל בצורתו ותכונתו

 . מעובד בעפצי�–גויל  ,ב"י בשבת עט ע"כמו שפירש רש,  בעפצי�שער אחר שנתעבד
ובדיעבד כותבי� על , ת על הגויל"ע מבואר שלכתחילה צרי� לכתוב ס"ומדברי השו

א בהגהה שעכשיו אי� כותבי� על הגויל אלא על קלפי� שלנו "ועל זה כתב הרמ .הקל	
ונושאי , ש לשונו"עי. וכותבי� עליה� לכתחלה על צד בשר. שה� יותר מובחרי� מגויל

הוא , ע בעני� ַהלכתחלה על הגויל"א שחולק על דברי השו"וברור שהגהת הרמ .כליו
ובמצב כזה . נהגו בושה� לא הכירו את הגויל ולא . לפי מנהג אשכנז שנתבאר לעיל

וא� מי מה�  .שאי� ביניה� יודע לעבד גויל, הקל	 שלה� הוא היחיד המובחר לכתוב בו
כי מלאכת הגויל צריכה אומנות גדולה ובקיאות , הקל	 יהיה יותר נאה ממנו, יעשה גויל

אבל מר�  . בירושה מאב לבנ�בדר� כלל מלאכה זו עברה.  הרבה שני�ונסיו� רב של
 כמנהג ידוע ומפורס� אצל הספרדי� 'ת על הגויל"כותבי� ס'בפשיט�ת ע כתב "השו

ש כשבא "כמו שהעיד הרא, וג� מזוזות. ג� מגלות היו כותבי� על הגויל. שהיו בקיאי� בו
וראיתי פה שנוהגי� לכתבה בגויל וֵיָרֶאה ": ל"שכ� כתב בהלכות מזוזה וז. לספרד

  .ח" רפ'בסיד "יוי "והובאו דבריו בב. "דכשרה בגויל

ט "במשפט הקלפי� סעי	 י' מלאכת הסופר'זבארה בספרו ' וכ� כתב רבנו משה �
  : ל"וז

העור�'�גויל'שנקרא�'�הא.�שנקראו�גויל,�נמצא�ִּפסָקן�של�דברים�שבעה�דברים�ואלו�הם

ולצד�הבשר�לא�נתקן�כותבין�בו�ספר�תורה�למצוה�.�ונתקן�לצד�השער'�שאינו�נחלק�וכו

,�וכותבים�ספר�תורה�על�קלף�אם�לא�מצא�גויל.�ו�השערשהיה�במן�המובחר�במקום�

��.לא�–בל�אם�מצא�גויל�א.�שרהדבוק�לבובמקום�הלבן�שהוא�הצד�

 חלק� נמצאי� עד ,ל כתב ספרי תורה על הגוילי�" והוא עצמו רבנו משה זבארה ז
ל הצריכו לכתוב ספרי "הרי ל� מפורש שחכמי הספרדי� ז .ראה ש� בדברי המבוא. היו�

שהגויל הוא המובחר מכל . ורק בדוחק כותבי� על הקל	, תחלה על הגויל דוקאלכתורה 
על פי הלכה למשה , מפני שִע%דוהו כמו שמבואר בתלמוד מליח קמיח ועפי$, העורות

 .מסיני שכותבי� ספר תורה על הגויל

 כותבי� על הגויל ספר תורה :ע כ� הוא"פ השו"נמצא מנהג הספרדי� ע .טז
. וכתיבתו במקו� שער. ר השל� שלא נחלק ונתעבד בעפצי�שהוא העו, לכתחלה

אלא שבצד בשר גוררי� . ובדיעבד כשר על הקל	 שהוא העור המגורד משני צדדי�
ועיבודו בעפצי� או בסיד כדעת . וכתיבתו במקו� בשר. הרבה ומצד שער גוררי� מעט

 ויש יחידי� . נכתבי� רק על הקל	 כמבואר ש�תפילי�ו .בל' ח סי" כמבואר באו',התוס
� והגאוני� וכותבי� פרשיות של תפילי� על קל	 המעובד "החוששי� לדעת הרמב
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 .ומתקני� מקו� בשר לכתיבה. או שקולפי� אותו מ� הגויל המעובד בעפצי�. בעפצי�
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