
כאשר  אופייני הנוצר בצמח- הוא מבנה לא :עפץ

ובה לגירוי או פעילות גדלות גידול חריג בתג רקמותיו

העפצים מכילים . ' וכדבובי פירות וכנימותשל צרעות ז

שעל שמו נקרא - חומר בורסי -  "טאנין"בין היתר בצורה מרוכזת 

  ".הבורסקי"
  

מבואר , א"ב ע"וגיטין כ ,א"ט ע"שבת עוב 1א"ט ע" ימגילה'  בגמ).'א

נקרא דפתרא ופסול , עפיץ אינו ומאחר, דמליח וקמיח' שכל עור אפ

    .ם"לכתיבת סת
  

י "ופ. א"י. א(ם " ורמב)ת"ס' הל(ש " רא)מזוזה' הל(ף "פסק ההלכה של הרי ).'ב

עור מליח (-שהכותב בדפתרא ) א"ד רע"וביו. ב ח"ח ל"או(ע "שן ה"מר ו)א' הל

  . פסול)עפיץוקמיח ואינו 
  

 כדי למצוא סמך למנהג עיבוד הסיד ,).'ג

 המצריך עיבוד אינו כדברי התלמודלכאורה ש

 כמושסיד מועיל "פוסקי הדורות כתבו , עפיץ

ת "ועיקר דבריהם בנויים על דברי ר- ". עפצים

אשר " ה אין כותבין"ז ד"מחזור ויטרי סימן תקיב

מיכן סמכתי "- סיים דבריו בהצדקת המנהג בדוחק 

ואי . וראייתי מהקומץ רבה. שלנולהכשיר עיבוד 

אחרינא להיתירא אשר ' משתכח בה איניש טעמ

   .2.. ."יראה יגיד
  

אולם למרבה הפלא נראה שלא כולם  ).'ד

חלק מגאוני " שסיד מועיל כמו עפצים"מסכימים 

בבל ואשכנז סוברים שאין מניעה להשתמש 

משום שסברו , בעיבוד סיד או בעור מליח

 כלומר עור בדפתראשלמעשה מותר להשתמש 

  .וזו כמובן דעה דחויה  3 .לא מעובד

                                                 
   ".דמליח וקמיח ולא עפיץ- דיפתרא " 1

 )'אסתר ט(מנלן אתיא כתיבה כתיבה כתיב הכא ' על הספר ובדיו וכו"ושם 
הם ברוך מפיו יקרא ויאמר ל) ו"ירמיהו ל(ותכתב אסתר המלכה וכתיב התם 

  ". אלי את כל הדברים האלה ואני כתב על הספר בדיו
ר יהודה "א: " ב"שהרי במנחות ל. הוא עור המעובד בעפצים" ספר"והגדרת 

י "וברש". ט אתיא כתיבה כתיבה מספר"כתבה אגרת פסולה מאמר שמואל 
דנו בהבדל ספר ואגרת ללמוד משם דין שרטוט וחסירות ויתירות ' ובתוס

ר "תד" ף לא הביא דרשה זו כלל אלא רק הא "אולם המעיין יראה שהרי. ש"עי
 נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה ,וכתבתם יכול יכתבם על האבנים

 הלכות מזוזה דף - ) מנחות(ף "הלכות קטנות לרי" [להלן בספר אף כאן בספר
שיות שתי פר"א "ט ע"מנחות כ ואלו חסירות ויתירות למד מהמשנה .]ב"ד ע

וכמו שביאר  .'וכו" שבמזוזה מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן פשיטא
שזו דרשה [ולא כתיבה כתיבה מספר כריתות ". וכתבתם"י שם מדכתיב "רש

ם לא "ף והרמב"ז רואים שהרי"ולפ. מ"ושרטוט הוא הלמ]. ל"תפוסה כנ
לא רק לעניין א, ולא לעניין חסירות ויתירות, לא לעניין זיוף" ספר"מגדירים 

  .עיבוד
הלכה למשה מסיני תפילין על "ף "כ הרי"וזש. וכך היא שיטת הגאונים דלקמן

הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס קלף במקום בשר דוכסוסטוס במקום שער 
והיינו שהגאונים ביארו ] א"דף ה עשם " [ומפרשי רבנן הני מילי במעובד

 .ל"הוא במעובד כנאת כל הסוגיא שם במעובד משום שלמדו שהגדרת ספר 
כתב על "הלכות ספר תורה ) מנחות(ש "הלכות קטנות לראכ להדיא ב"וכ

 ."הדפתרא פסולה והיינו טעמא משום דנקראת ספר
מנחות , א"ט ע"ומגילה י, ב"ט ע"שבת ע, מובא כן במקומות רבים' ובתוס 2
רבינו ו .ג"ספר התרומה הלכות ספר תורה סימן קצכ משמו ב"וכ. ב"א ע"ל

ותקון סיד " 'ז טור ג" דף י' חלק ב' תולדות אדם וחוה נתיב ב- משמו -  ירוחם
ט "ספר יראים סימן שצכ ב" וכ.ת בגיטין"שלנו טוב כמו בעפצים כך כתב ר

 דלא מצריך תלמודא עפיץ אלא לעבוד מפי רביושמעתי "]  טז-דפוס ישן [
ן שלהן שהוא במליח וקמיח אבל עיבוד שלנו שהוא חזק עיבודו לא מצרכינ

ן בשבת "המאירי והרן "הרמבו, ה"ע כ"ג מ"ז הסמ"והריקאנטי והאו ".עפיץ
ולגבי . אף אחד לא כתב כן מעצמו. ת"רק בשם ר- שם כולם ועוד רבים 

  .ן ועוד"ראייתו מהקומץ רבה כבר דחוה הרמב
. ב"בהרכבי תל" רבנן דתרתי מתיבתאה"י "משה גאון הנדחה ע' וכשיטת ר 3
ועוד יש להכשיר דיפתרא " , שכתב]ז" ט–פוס ישן ד[ט "ספר יראים סימן שצו

  

 סימן בעלי התוספותת "דעת רבים מראשוני אשכנז כשוואלו  ).'ה

וכן כתב , ה" עגדולי נרבונהבשם תשובת  )'סימן כ(כלבו הספר ב. ז"ט

רק שהיתר הסיד הוא , ועוד. 162מנהגים ישנים מדורא עמוד ב ם"ריב

 המוזכרת לקמן ולא משום זירת שמדגמשום - ' להמשום עת לעשות 

 4. ש" הראוכן נראה בדעת. "שסיד מועיל כמו עפצים"
  

 עפיץמצריכים עיבוד הגאונים והראשונים שרבים ממצאנו לואכן  ).'ו

 שאילתות דרב אחאי ב: ופוסלים את עיבוד הסיד'דווקא כדינא דגמ

 ."ספר" ביאר את החיוב משום שזו הגדרת ז"פרשת ויקהל שאילתא ס

שמוכיח ). 560' בגנזי שכטר פרקוי בן באבוי עמ (יהודאי גאון' רכ "וכ

' את בני ארץ ישראל שעיבוד סיד הותר זמנית משום עת לעשות לה

ם שלהם פסולים " ואין לו בסיס הלכתי ולכן כל סתגזירת שמדמחמת 

תשובות בוכן מבואר . כשיש אפשרות להחליף

ובד בסיד שקלף המע) ב"הרכבי סימן תל( -  הגאונים

האי גאון '  כותב רג"ושם בתשובה ס - נקרא חיפה

שאחר שמוציאים את העור מן הסיד מעבדים אותו 

 - תשובות רב נטרונאי גאון וב. [עפיץמליח קמיח ו

וכן ]. ת"פסל בס, ה"יורה דעה סימן רס) אופק(ברודי 

 יהודה אלברצלוני' לרת המיוחסות "ס' מבואר בהל

 הלכות - ר ראשון  שעספר העיטורוב.  14' בעמ

 לפסול  גאוןרבינו שרירא בשםב "ה ע"תפילין דף נ

וכן מבואר . ק משום שאינו מעופץ כדין"את הרי

  בשלשם"הרמבלהדיא בדעת עמוד ההוראה רבינו 

, ט"קנ, ב"קס' ס, ת מהדורת בלאו"תשובות בשו

בערבית [ק "שהרי, ה"ע' ובמהדורת לפסיא ס, ג"וקנ

י בזמנו שהיה שרוי המצו]  החלק התחתון- פירושו 

כמבואר ף " הריוכדעת. פסול, בסיד ולא בעפצים

בתועפות ראם על ע "וע. 1בהערה 

ובמעשה בצלאל על , ט"שצ'  סהיראים

מנחה בלולה ע "ע. [ב"מ'  סהריקאנטי

כל המגילות שנמצאו ,  אגב].ד"ו ע"דף ע

במדבר יהודה וקומראן נכתבן על עור 

  .מעופץ
  

ם שעיבוד סיד "ב כתב לפרש בדעת הרמב"ל' י בס"ן הב"מרוהנה  ).'ז

' הל 'פרק אם "על דברי הרמבכסף משנה כ שוב ב"וכ, מועיל כעפצים

וסיד נחשב לעיבוד לדעת ,  שצריך עיבוד:כ היא"ע א"שיטת הש.  'ו

  .ובזה נמצא הפתח להכשר עיבוד הסיד, ם" ואף לדעת הרמב- ת"ר
  

החלק (הריק ל ש" תשובות הנם ברורים בשלש"אולם דברי הרמב ).'ח

הוא פסול מאחר ואינו מעובד )  בעיבוד סיד5התחתון שהיה נפוץ בזמנו

                                                                                       
ל כי היכי "אליבא דמאן דמכשיר לעיל בשנוי קלף ודוכסוסטוס כדתניא לעיל וי

אבל זו כמובן סברא נגד ". (דמכשר בההיא שינוייא מכשיר נמי דיפתרא
 ).מסורת

ת "ש לא הכשיר ס"פורים שהרא' הלה "סימן מומתבאר בדברי הכל בו  4
  .ת"ד אלא בדיעבד ורק סמך בשעת הדחק על רהמעובדים בסי

ואלו הקלפין הנמצאים בזמננו " .ג" סימן קנם כותב בתשובה"שכן הרמב 5
ועוד שלא היה לו . כלומר אין מקום לכמה אפשרויות" הידועים בצורתם

אלא כגון עפצים וסיד , שהם צמחים עפיצים" כגון עפצים וקראט"לכתוב שם 
. ה"ע' ועיין במהדורת לפסיא ס. טואלי לזמנושהוא היותר אק' ב וכו"וכיו

וכך דייק , ה"יורה דעה סימן רס) אופק( ברודי - רב נטרונאי גאון ותשובת 
הוא עשוי ) ק"ל רי"צ(מכאן מתברר כי זה הדק דד " סימן פספר המכריעב

שנהגו ] דרום צרפת [לפרובנסט "י' ם פאר הדור ס"הרמב' וכן מתש. בסיד
גנזי [ם בגרמניה "ן המקביל לתקופת הרמב"בבסיד כדמוכח מדברי הרא

קנפונא וצרפת ובורגוניא לוהיר ואלימניא "בעדותו על ] ב"קי' ירושלים עמ
ובצירוף ההבנה . בסידוברוב פרובינציא וספרד שאין מעבדים בעפצים כי אם 

המקצועית וההלכתית שהשתמרה במסורת הבבלית על המשמעות המקצועית 
  ". נבילה-עור מצה "- וההלכתית בעיבוד הסיד

ל ומסורת "ודברי קדשו בנויים על הגמרות הנ. כדין בעפצים אלא בסיד

  6.ועל הידיעה שסיד אינו מעבד כעפצים, "ספר"ל בהגדרת "הגאונים הנ

ו שהגיעו למסקנא שסיד טוב כמ' לדברי התוסכאורה יש להעיר ש, ועוד

קשה על קלפי " שקלפים שלנו אינם ראויים להזדייף"עפצים משום 

 ויתכן  במחיקהזמנינו שהרי עינינו רואות שקלפים שלנו ניתנים לזיוף

ועוד שאינו מכווץ ומחזק את . 'שאין זה עיבוד הסיד של בעלי התוס

גוויל בסיד מפני שאינו אין מעבדים ,  וכמו כן.העור יותר ממליח וקמיח

  .ששם מקום הכתיבה בגויל, משנה את צבע חברבורותיו שבצד שער
  

  :כמה מושגים מקצועיים בעיבוד עורות ).'ט

 את סיבי בשעה שהעור נמצא במצב רטוב מקיפים •

המרכיב העיקרי של רקמות (- חלבון הקולגן 

 מים וממלאות את החללים 7מולקולות) העור

לטין נוצר לאחר שמבנה הקולגן 'הג. שבניהם

י " וכך העור מתנפח ע8מתפרק בתגובת הידרוליזה

 .ספיחת המים
המים קשורים אל הסיבים בכוחות משיכה בין  •

ן זה מולקולרים ומונעים חיבור של סיבי החלבו

) פוך(בדומה לשערות או פלומת נוצה . לזה

אך מיד , שנמצאות במים שם הם משוחררות

. ל"בהוצאתם מן המים הם נצמדות זו לזו בכח המשיכה הנ

בתהליך הייבוש כוחות המשיכה יגרמו להדבקת הסיבים זה 

אילולי פעולת גרירת המים - ושקוף , לזה והעור יהיה דק

  . ממנו

שבת ' מ בהל"ם פה"רמב" (וד היאהמליחה מין עיב"אמנם  •

ותפקידה להרוס תאים חיים ומקרובים הגורמים ). ב"א ה"פי

עור "בפעולה זו מתקבל . וכן פועלת לריכוך העור, לריקבון

כמו דג או מלפפון [". משומר

עור "ל פסלו "אך חז ]במלח

משום שאינו פועל " מליח

 .לשינוי מהותי בעור
 .מתפקידי הסיד העיקריים •

 תאים חיים הגורמים "הרוס"ל

לנפח את . לריקבון העור

ז נקבי השערות נפתחים עד שינשרו השערות בקלות "העור ועי

ברמה מסויימת -הסיד פועל לשימור העור , כלומר. במריטתן ביד

הגאונים ' בתש" כמש (-. כמליחלפחות מבחינה טכנית דינו כ "וע

, שם( - או פחות ממנו )."אלא חיפה שמיה"-ב"הרכבי תל

 ). י אלברצלוני"ם לר"ובהלכות סת
,  הקמח מרכך את העור:מתפקידי שריית מי קמח שעורים: קמיח •

. המתאים לגווילצד צלקתי עדין וכך מקבלים עור רך יותר עם 

ופועל גם ברמה של צאת כלבים או יונים ומפרק חלבונים נוספים 

הדרושה ) pH=4(ויוצר חומצה . שלא התפרקו בשלבים הקודמים

= 13(בניגוד לסיד שהוא חומר בסיס . ת העפצים בסיבי העורלהספגו

pH( לעפצים להספג בעורנותן  שלא. 
 

נית שמכילים העפצים וכן קשת רחבה ממגוון  החומצה הטא:עפצים •

שמייחד  מה. היא החומצה הנחוצה בעיבוד בורסקאי, צמחים עפיצים

 לשינויאת הטאנינים הוא יכולתם להיקשר לחלבונים ולגרום 

                                                 
ן " בהקדמת מרן ונמצאו בזמנינו ראה"עיני מרלעניין תשובות שלא היו ל 6

 ו"כ סימן חיים אורח -  'ו חלק אומר יביע ת"שווב. ת פאר הדור"י לשו"הגרע
 חלק אומר יביע ת"שווב) ו"נ' סי (שאל בחיים א"החיד מרןכ בשם "מש' אות ה

כ על דעת "ה במש"א ח"יתיחה ליבובסוף הפ 'זאות  א"כ סימן דעה יורה -  ז
  .א בזה"החז

 . ּפרּודה-  מֹולקּולה בעברית7
או תהליך כימי בו מתחלקת מולקולה לשני חלקים תגובה  הידרוליזה היא 8
  . כשהיא מגיבה עם מולקולת מים) יונים(

הפרעה או פגם . מבנה המרחבי שלהםב

 תפגום בהכרח החלבוןביצירת מבנה 

מה שבפועל גורם לו - בפעולת החלבון 

הטאנינים גורמים . לאטין'שיפסיק לייצר ג

ידי פגיעה בקשרים מימניים תוך -  של חלבונים על9נטורציה- לדה

לפחות מבחינה , שינוי מבני זה גורם להרס החלבון. מולקולאריים

הטאנינים אינם פוגעים ומאידך . להתקרשותו ולשקיעתו, תפקודית

בעקבות פעולת , ובנוסף לכך. במבנה הראשוני של החלבונים

 תנים משחומצת הטאנינים משתנים אף הפיגמנטים של העור וכך 

 דבר הנחוץ בגוויל שבו .חברבורות העור לצבע אחיד

 .כותבים בצד שער
 

 בין היתר חומר שנקרא מכיליםמי העפצים  •

חומר זה תופס את מקומם של מולקולות . פוליפנול

חלק . ל"המים העוטפות את מולקולות החלבון הנ

 יותר מהמולקולה הוא חומצה היוצרת קשר חזק

מכיוון , ויתירה מזאת. מהמים עם חלקי החלבון

הם , גדולות מאדיחסית שמולקולות הפוליפנול הם 

ם שנוצרו בעור עקב תופסות וממלאות את החללי

תהליכי האיכשור כמו הצואה והקמיח שרוקנו את 

 את מולקולות המים מחליפיםחומרי הבירסוק ובכך ש. העור

 אותן החוצה ותופסות דוחפות, )לאטין'ג(, ת סיבי החלבוןהעוטפות א

מונעים בתהליך הייבוש את התדבקות הסיבים זה לזה - , את מקומן

 ברור מדוע הגוויל נראה כעתו. נפחוומעניקים לעור חוזק גמישות 

 .עבה ואוורירי וללא כתמי חברבורות
  

לא רק שמוציא את תאי השומן תהליך הבורסקאות , לסיכום •

 משנה את מבנה החלבוןאלא גם . ומשמר', ובלוטות הזיעה וכו

 כך שהוא לעולם לא ישוב להיות עור  העורשממנו מורכבים סיבי

בהחלט משנים את , יד ומלח וקמחבניגוד לס- אם כן העפצים . גולמי

כאן אנו רואים בבירור כי  ����, תכונתו של העור בצורה מהותית

ולא עור " בורסקי "-בקשו עור מעובד" עפיץ"ל באמרם "חז

 ואפשר .הוא משומר" מליח"שהרי גם עור , "משומר בסיד"

" עור מעובד"פסלתו מאחר וצריכים ' כ הגמ"לכתוב עליו ואעפ

 ".עור משומר"ולא 
 

כמרוקו  בכל ארצות המזרח והמערב ).'י

 ותימן ובבל ואף, יר ועוד'תוניס לוב אלג

השתמשו אף , ביון אטליה וספרדכ בצפון

בספרי תורה - עד בואנו ארצה ועד בכלל 

ומסורת .  שהם מעובדים בעפצים- גוויל

  .העיבוד לא נפסקה מעולם

    

ל ודברי הגאונים ותשובות "לאור המידע הנ
 להקפיד ן מדוע מסורת אבותינו הייתה מוב,ם"הרמב

משום שגוויל , להשתמש דווקא בגוויל שהוא מעופץ
וגם . וקלף המעובדים בעפצים מהודרים יותר מעיבוד סיד

  .בימינו ניתן להשיג קלף מעופץ וגויל בנקל
  

úáåúëì çåìùì øùôà úåøòäå  íéôñåð íéøåøéáì "øôñä ìò ïåëî" 
æåø áåçø'é ï4\30øúéá . 0527121320.   

  

                                                 
כ מושג זה "בד. טבעי"=נטורציה", לא"=דה"נטורציה הוא כמשמעו -  דה9

  ,חלבוניםמבני  נאמר בהקשר של הרס


