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  :תקציר ספר עיבוד עפצים

שלם " בורסקי"עיבוד , דהיינו. ועפיץ, קמיח, ם הוא מליח''מבואר בתלמוד שההכשר לעורות הסת

שינוי תוך  -בשלב זה משנים החומרים המעפצים את מהות העור, "עפיץ"ששלבו אחרון הוא 

י קשירת מולקולות החלבון זו לזו בקשר ''כאשר ניכר במיוחד ע, קולארי של מולקולות החלבוןמול

, דבר הבא לידי ביטוי חיצוני בכיווץ העור, י חומצת הטאנין שבחומרים המעפצים''חזק ביותר ע

מדברים המכווצים , עפצא וכיוצא בו): "הלכה ו' ם פרק א''הלכות סת, אהבה(ם ''כפי שכתב הרמב

  ".העור ומחזקים אותואת 

כמבואר בתשובות , הסיד שימש רק בתור שלב התחלתי בעיבוד לפני העפצים, מאז ומעולם

  :ם והגאונים''הרמב

  

וששאלתם האיך עמלין אצלכם בגויל וכמה שוהה " :שערי תשובה סימן שלב –תשובות הגאונים 

ואי זה קמח של חיטים . יםוכמה צריך כל עור ועור מצואת הכלב. וכמה שוהה בקיץ ובחורף, בסיד

  ".והיאך מטילין עפצים, וכמה מים, וכמה קמח? או שעורים

  

אם ייקחו העור השלם ויעבדנו כנהוג דהיינו "  :'סימן סז, מהדורת פאר הדור, ם"תשובות הרמב

  ".והוסיף לעבדו זה נקרא גויל ונתן בו קמח או סובין וסיידו והשיר השיערשמלחו 

  

קלף או , אז נקרא גויל, שרק אם הוסיף לעבד את העור אחר הסיד ם''הרי מדברי הרמב

  .ש''ע, דוכסוסטוס

  

מכיוון שהעור מטבעו , לא היה עור שהכתיבה עליו מתקיימת, כל עור שלא עובד בחומרים עפציים

  .ורק החומרים העפציים משנים את טבעו ומהותו, שקוף ואטום

מוצר לכתיבה שיחליף את נייר לייצר  בשלב מסויים בהסטוריה התעורר צורך כלל עולמי

, או סיד, כגון קמח, המציאו שיטה לעבד עור בעיבוד שאינו עפצי, כדי לחסוך בהוצאות .רוסהפפי

הצליחו לייצר עורות נוחים לכתיבה , לאטין הצבור בו'י מתיחה חזקה וריקון של העור מהג''וע

ם של הדפתרא התלמודית דהיינו שאמנם היו מעובדים באותם חומרי. שאינם מזדייפים

עורות אלו נקראו . אך לאחר שיפוצים חיצוניים נעשתה בלתי מזדייפת ונוחה לכתיבה, המזדייפת

. ואלו הם הקלפים הידועים המעובדים בסיד". פרגמנט"י הנוצרים ''וע, "רק"י הערבים ''ע

  :עולםכפי שהיו מכונים בפי ה, בשמם הערבי, "רק"ם כינו עורות אלו ''הגאונים והרמב

  

   :סימן יט, פאר הדור, ם"תשובות הרמב

הוא אותו החלק העבה מן העור שעל הבשר , אם תאמר כמו שאני אומר ושאר הגאונים אומרים"

  ...".ועושין אותו בסיד, "רק"שקורין אותו הערביים 

  

   :ספר המכריע סימן פד

מכאן מתברר כי ...והוא עשוי בסיד " קר"וכך מצאתי כתוב בתשובת הגאונים נקרא בלשון ערבי "

  ."הוא עשוי בסיד" דק"-הזה 
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י וארצות ''בעיקר בא, החל שימוש בעורות אלו גם אצל היהודים, בשלב מאוחר יותר בהסטוריה

היהודים . ומנעו מהיהודים לעבד כדין, כמת העיבודעקב גזרות שמד שהשכיחו את ח, אשכנז

עיבוד בסיד היה , מ''ומ, או לקבל רשות לעבד במפעליהם, לרוב לקחת עורות מהגוייםנאלצו 

  :המצוי אך לא הרצוי

חלקם כינו . פסלו את העורות המעובדים בסיד, ם ועוד ראשונים''ולאחריהם הרמב, כל הגאונים

כי  סברתם הייתה. וכיוצא בזה, הוא פסול וחלקם כתבו במפורש שעור המעובד בסיד, "רק"אותם 

שהוא שינוי מהותי , עיקר מהות העיבוד לא נעשתה בהם, על אף שאותם קלפים תקונו לכתיבה

משנה " עיפוץ"דהיינו שה(י הגאונים הוגדר כהוצאת העור מתורת נבילה ''וע, בעור של כיווץ וחיזוק

  ).ולכן נקרא שיצא מתורת נבילה, את מבנהו הביולוגי של העור ממה שהיה על הבהמה בחיותה

מכיוון שסברו שעיקר מהות העיבוד הוא הכנת העור , ב ראשוני אשכנז הכשירו עיבוד בסידרו

בשלב מסויים גם באשכנז נגלו . חלקם לא ראו את תשובות הגאונים שפסלו עיבוד זה. לכתיבה

והתירו עיבוד בסיד רק , חלקם קיבלו את דברי הגאונים: ואז התפצלו החכמים, תשובות אלו

, ד בעל האשכול''בראשם היה הראב, מכיוון שלא היה עיבוד עפצי מצוי" עת לעשות"משום 

  .ועוד, ם''הריב

שהרי סברו שלא ייתכן שכל מסורת בני אשכנז , אמנם רוב הראשונים הכשירו וחלקו על הגאונים

אף שראו כי הייתה , גם חלק מראשוני ספרד הכשירו עיבוד זה כדעת חכמי אשכנז. היא טעות

שהרי ראשוני ספרד נולדו אל , שלא ייתכן שכולם טועים, מאותה סבראוכנראה ש, מחלוקת

הקלפים : "ם''כפי שכתב הרמב, מציאות כזאת שקלפים אלו היו נפוצים בזמנם עוד מימי הגאונים

  ).לקמן... "('אסור לכתוב בהם דבר וכו, הנמצאים הידועים בצורתם

  :שציינו מהמחלוקת ומהראשונים, עתה נביא תקציר מדברי הפוסלים עיבוד בסיד

  

  :פאר הדור סימן סז, ם"תשובות הרמב

ונתן בו קמח או סובין  וסיידו והסיר השיערדהיינו שמלחו , אם יקח העור השלם ויעבדנו כנהוג"

העור יחתוך בעביו ויוציא הצד הדק אשר ממקום  ואם יקח, זה נקרא גויל, והוסיף לעבדו

והחלק השני הוא יותר עב אם עיבד אותו . השיער ויעבדנו כמו שאמרנו זה נקרא דוכסוסטוס

  ..."'כראוי נקרא קלף וכו

  

       :ם סימן קנט מהדורת בלאו"תשובות הרמב

האם דינם דין , הקלפים הנמצאים בידי האנשים, ועוד. יורנו הדרתו הטהורה"

  ? לשמם) עיבוד(מעובדים או צריכים עיבוד כדברים הצריכים 

  ".מותרין, ואם עובדו לשמן, מעובד הקלפים דינם כדין העור הלא אלה:" התשובה

  

  :ג "ועוד שם בסימן קנ

. אז ייקרא גויל, ל מליח וקמיח ועפיץ"ר, כאשר לוקחין העור בשלמותו ומעבדין אותו עיבוד שלם

, ואם לוקחין העור וחולקין אותו בעוביו כמו שעושין בו העושין הקלפין... 'א שם הדבר וכווגויל הו

כ עיבוד שלם מליח "ומוציאין ממנו החלק הדק הסמוך למקום הצמר של הבהמה ומעבדין אותו ג

והוא העבה יותר והוא שממנו עושים , והחלק השני ממנו. הוא הנקרא דוכסוסטוס, וקמיח ועפיץ

  .               'אם מעבדין אותו עיבוד שלם מליח וקמיח ועפיץ וכו, הוא אשר נקרא קלף "רק"ה
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, אסור לכתוב בהם דבר ,ואלו הקלפין הנמצאים בזמננו הידועים בצורתם"

לפי שהם לא , לפי שהם עורות שאינם מעובדין עיבוד שלם, לא ספר תורה ולא תפילין ולא מזוזה

אז ייקראו קלף ומותר לכתוב , כגון עפץ ואלקרץ וכיוצא בהם, מכווץואם עיבדו אותן בדבר . עפיץ

אבל , והוא הצד הלבן מן הקלף, כמו שאמרנו, וכל זה במקום בשר, בו ספר תורה ותפילין ומזוזות

  ."וכתב משה. 1אחרי העיבוד

  

ל ''והבן שכל הנ, אז נקרא גויל או קלף, והוסף לזה מה שכתב שרק אם לאחר הסיד המשיך לעבדו(

  )מדבר בעיבוד סיד

  

גנזי , מקובץ תשובות בן באבוי. שהועתקה על ידי תלמידו בן באבוי, תשובת רב יהודאי גאון

  : 560שכטר עמוד 

לשום ספר תורה ועד  בעפציבעורות שלא עיבדו אותן , "ריק"ספר תורה שכותבין אותו ב"

ואחד שלא , בעפציאחד שלא עיבדן , שיש בו חמשה איסורין לא יצא מתורת נבילהעכשיו 

  ..."'וכו עיבדן לשם ספר תורה

  

  :תשובת רב האי גאון, ג"תשובות הגאונים הרכבי סימן ס

והא דתניא הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף מזוזה על דוכסוסטוס קלף במקום בשר "

דוכסוסטוס במקום שער יפרש לנו אדוננו אם קלף ודוכסוסטוס הנזכרין כאן הן מן הגוילין 

ין במי מילין ובצואת כלבין ובמלח או כמו שעושין כאן מביאין עורות ומולחין אותן המעובד

ושוהין במלח בשנים שלשה ימים ואחר כך שורין אותן במים ובסיד ומעלין אותן מהן וקושרין 

אותן במלבנות שלהן וגורדין מהן שערן וקליפתן ומניחין אותן במלבנותיהן בשמש ועוד אם הם 

  . יבוד לשמן או לאו או איכא חששא בעורות שלשחיטת גויים או לאגוילין צריכין ע

זה ששורין אותו בסיד ובמים לא ממנו קולפין קלף כך ראינו כי 

  "לקלף דעפיץ הכשרודוכסוסטוס אלא 

  

   :'הרכבי תלב, תשובת רב האי גאון

והוצרכו לכתוב ספר " רק"ולא  מקום שאין בו מי שיודע לעשות לא גוילין: שאלו לרב האי גאון"

ספר תורה דלא מיעבד " רק"יש להן רשות לכתוב באותו , שבא ממקום רחוק" רק"ומצאו , תורה

  ?לשם ספר תורה או לא

לכתוב בו  שאמרתם לא הכשירו רבנן דתרתין מתיבתא" רק"היו יודעים שעיקר : והשיב להם

ל בלבד והוי קרי ליה "שה גאון מחסיה זולא היה מתירו אלא מר מ, ספר תורה ולקרות בו בציבור

  .'אלא חיפה שמיה דמליח ולא קמיח ולא עפיץ וכוולא קלף נינהו , קלף" רק"ל

  

   :ה"יורה דעה סימן רס) אופק(ברודי  –תשובות רב נטרונאי גאון 

                                                           

  .שאז הוא חום ולא לבן 1
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קלף כיוון : כך ראינו? כשרות או פסולות, בסידוששאלתם יריעות שלנו וקלף שלנו מעובדין "

אבל יריעות צריכות עיבוד . כשר, אף על פי שלא עיבדו בצואת הכלבים ובעפצי, שעיבדו לשמה

   ".לשמן וצריכות עפצים

, ת''והעלנו בחיבור שהחילוק הוא בין תפילין לס, אך אוסר ביריעות, רב נטרונאי מתיר קלף בסיד(

  ).ל''בניגוד לדעת רב האי גאון כנ. בעיבודוסובר שבתפילין לא חייבים 

  

  :ם במשנה תורה"דעת הרמב

  :מוכח כך גם מדבריו במשנה תורה, ם פוסל עיבוד בסיד בתשובות''בהתאם למה שראינו שהרמב

  ):הלכות תפילין פא הלכה ו(וזו היא לשון רבנו 

ומעבירין השיער ממנו כיצד לוקחין עור בהמה או חיה , קלף ודוכסוסטוס, גויל, שלש עורות הן"

, ואחר כך בעפצא וכיוצא בו, כ מעבדין אותו בקמח"ואח, ואחר כך מולחין אותו במלח, תחילה

  ."וזהו הנקרא גויל, מדברים שמכווצין את העור ומחזקין אותו

  

  ?וכיצד מעבירין השיער

  

  :רבנו מנוח פירש כן בהדיא

, "מעבירין השיער"ם באומרו ''שהרמבמפרש בהדיא , רבנו מנוח מרבונא מרבותינו הראשונים

  :'באות ו ם''וכך כתב בפירושו על הרמב. מתכוון לשרייה בסיד

פירוש שמשימין אותו בסיד ומים : ומעבירין השיער ממנו תחילה' שלשה עורות הן גויל קלף וכו"

  " ולפעמים משירים בסכין ובאזמל יחד שמונה ימים עד שהשיער נושר

  

י ''וידוע שהסרת השיער ע. (ם''סרת השיער היא רק שלב ראשוני להרמבהרי לנו ששריית סיד לה

וכפי שפסקו כל האחרונים ועיין , כפי שכתב הברוך שאמר, הסיד היא גמר העיבוד לראשוני אשכנז

ובמשנה ברורה שם שכתב שלא יוציא את העור מהסיד לפני שנשרו השיערות ' ע סימן לב''בש

  )ש''מכיוון שעדיין נחשב כדפתרא ע

  

ה תשובה מגאוני נרבונא על קריאת חומשין במקום דליכא "ת בעלי התוספות סימן טז ד''שו

  :ת"ס

  

וכן את תשובת רב שרירא גאון , חכמי נרבונא ראו את תשובת רב האי גאון שפסל עיבוד בסיד

  :וקיבלו דעתם) שגם חתום על התשובה דלהלן, ד מנרבונא''י בעל האשכול אב''שהובאה ע(דלעיל 

  

  :ה על זאת השאלה וזהו לשונם"וזאת התשובה השיבו גדולי נרבונה ע"

ל אין קורין בחומשין בצבור "אמת הוא שאמרו רז, ועל קריאת החומשין ששאלת כך דעתנו נוטה

וכי ספר תורה שאנו קורין בו ושאנו עומדין , אך זה תשיב אל דעתך. מפני כבוד הצבור וכן הלכה

ומפני מה אנו מברכים עליו ? דמליח וקמיח ועפיץ, מסינימפניו מעובד הוא כהלכה למשה 

ל שאמרו שאין בינינו מי שיודע לעבד "שאנו סומכין על דברי הגאונים ז, אלא? וקוראים בו

, ורוב ספרי תורה שלנו עשויין מאלו העורות שאינן עבודין כהלכתן העורות כהלכה למשה מסיני

  ...מקריאת התורהומוטב שתעקר מצות העבוד ממקומה ולא נתבטל 
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ומתירים קריאה בהם רק משום , מכיוון שאינם מעופצים, ת באשכנז''חכמי נרבונא פוסלים את ס

הדבר ברור שמדובר בעיבוד סיד . משום שבאשכנז לא היו בקיאים בעיבוד עפיץ" עת לעשות"

  :מ רבנו מנוח פירש כך בהדיא''ומ, שנהגו בו כל ראשוני אשכנז

  

   :'א אות ז"ת פ"הלכות תפלין ומזוזה וס, ם"על הרמבבפירושו , רבנו מנוח

  והני מילי להם, מצינו למדין שצריכים כל שלושה העורות להיות מעובדין בעפצים"

אבל בזמן הזה שאנו כותבין , שהיה מנהגם לעבד בעפצים וכן עדיין מנהג בהרבה מקומות, ל"ז

ועוד . מפני כח הסידיהיה ניכר שהרי אין אדם יכול למחוק בו שלא , כעפיץ דמי, במקום בשר

גבי :) לא(שהרי בימי התנאין היו נוהגים לכתוב על קלפים שאינם עפוצין כדאמרינן בפרק הקומץ 

ג "ומפני זה נהגו לכתוב היום ספר תורה על העיבוד שלנו אע. ספר תורה הא דעפיצן הא דלא עפיצן

 ן עורות ספר תורה שלנופ שאי"שאע, וכתוב בתשובת שאלה לחכמי העיר הזאת. דלא עפיץ

מעובדים כהלכה למשה מסיני אנו מברכין עליהם וקורין בהם לפי שאנו סומכים על דברי 

ל שאמרו כי אין בינינו מי שיודע לעבד העורות כהלכה למשה מסיני ומוטב תעקר "הגאונים ז

ן וכ. י הפרו תורתיך"ועת לעשות לי, מצות העיבוד ממקומו ולא נתבטל מקריאת ספר תורה

  ."ל"עכ. הסכים רבנו תם

  

עת "מ מדגיש שחכמי נרבונא התירוהו רק משום ''אך מ, רבנו מנוח מנסה להכשיר עיבוד בסיד

  ".לעשות

  

  :עד שהצריך שאלה בשמיים, פולמוס העיבוד היה כנראה מאוד רציני

  

  :'סימן ו) בערך 1225-1140לרבי יעקב הלוי ממרויש (ת מן השמים "שו

עפוצים אם ראויים לברך עליהם כי יש מהחכמים מכשירים ואומרים כי העיבוד ת שאינם "על ס"

שלנו טוב וחזק יותר משל עיבוד עפצים והכתיבה מתקיימת בו בעבור הסיד שמשימין בו ויש אוסר 

 ."האלהים אמר רם כשר הוא לכל ישראל, ושאלתי הלכה כדברי מי והשיבו. מלברך עליהם

  ).ומידי פלוגתא לא נפקינן מתשובה זו, היאאמנם ידוע הכלל שלא בשמיים (

  

המאה (חי בראשית האלף השישי , ר חיים נביו ממונתשון שבספרד"רבי אשר ב( ספר הפרדס

  :ברכת קריאת התורה - השער התשיעי שער המעשה )א"י הרשבהיה תלמידם של תלמיד). ג"הי
  

לפי שעיבוד שלנו הוא כעיפוץ שלהם , עליו כדרכו שמברכין א"י, ת שאינו מעובד בעפצים"ס"

וראיתי שרבינו יעקב  .ויש מי שאומר שאין מברכין עליו כלל. בעבור הסיד שמשימין בו

והשיבו לו האלהים אמר רם כשר לכל . הלכה כמי, החסיד שאל דבר זה מפמליא של מעלה

  ." ישראל

  

  : עוד כתב

ויש מן הגדולים שכתב . מר שאין מברכין עליויש מי שאו, ספר תורה שאינו מעובד בעפצים"

  "וכן עיקר, שחייב לברך
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וקיימא לן שאם , ם והגאונים''וכנראה שלא ראה את תשובות הרמב, ע הכשיר עיבוד בסיד''הש

ע ''ת פאר הדור שמרן הש''ל ביאר בהקדמתו לשו''כפי שמרן הרב עובדיה יוסף זצוק, רואה חוזר בו

ם מכיוון ''גם בעניין עיבוד הסיד שהכשיר לכאורה נגד הרמבו. ם''לא ראה הרבה מתשובות הרמב

  :כבר עמדו על זה אחרונים, שלא ראה דבריו בתשובות

  

והנה הקלף " :'עמוד סג, מסכת שקלים', מועד ב: ל''ישכר תמר זצ' ספר עלי תמר לרב הגאון ר

שלנו ששורים אותו בסיד הוא קשה ומתוח ואי אפשר לקפלו מפני שהסיד אין בו הסגולה לעבד 

אדרבא הוא מקשה את העור ומעבהו והרי הוא לכאורה כמו עור מצה , העור ולרככו כמו העפצים

  . "..'ם וכו"וכן הוא דעת כמה גאוני בבל והרמב, ם"או עור חיפה והיה צריך להיות פסול לסת

ם ''ברם כוונת הרמב. ם במלת וכיוצא בו לרבות העשוי בסיד''שכוונת הרמבוסובר הכסף משנה "

ב לחומר דומה לעפצא שעושה פעולת עיבוד וריכוך בעור כמו החומר קרד ''בהמילה וכיו

. אבל העשוי בסיד אינו מעבד ומרכך אלא עושה אותו מתוח וקשה, ל''שמשתמשים בו התימנים כנ

  ." ל''ת כמה גאונים עור מצה כנוזה הוא לדע

  

  :ל בספרו ענף עץ אבות עמוד תקעט''יוסף קורח זצ' ג ר''הרה

א שכתב ''והם הם הקלפים שלנו של תימן שכתבנו עליהם ספרים תפילין ומזוזות וסמכנו על הרמ"

 ל''שהם פסולין לדעתו זם הם בדיעבד אם לא נאמר ''י שלדעת הרמב''שהם יותר מובחרים אעפ

  ..."'ורק מכניסים אותם לסיד בשביל להעביר השיער וכו, היות והם בלתי מעובדים 

  

, ולפי כל האמור" :רה- דף רד, יורה דעה. ת מעשה ארג''שו, א''אריה גמליאל שליט' ג ר''הרה

הם פסולים לכתוב בהם , בתשובה ם''ולדעת הרמב, הואיל וקלפים שלנו אינם מעובדים בעפצים

ואילו הגויל שאנו , ת וכן היא דעת הגאונים שדבריהם דברי קבלה רב האי גאון ורב נטרונאי''ס

כיון , והם כשרים לכולי עלמא, אנו נוהגים לעבד אותו בעפצים או באלקרץ, נוהגים לכתוב עליו

ת ''ודאי שאין ראוי לכתוב סלכן , שהם מעופצים, שעיבודם נעשה בדיוק כפי מה שנאמר בתלמוד

לכן ראוי לכתוב , ם והגאונים שדבריהם דברי קבלה''שזה נגד שיטת הרמב, על קלף של זמנינו

  ".ת רק על גויל''ס

  

מ הארכנו בחיבור שקיימא לן בכהאי גוונא ''מ, על אף שאין לפסול עיבוד בסיד בדיעבד, ולמסקנה

ואף אם נאמר . ם וסיעתו''ורייתא נגד הרמבבמיוחד שפסק במחלוקת שקולה בדא, שמרן חוזר בו

ובנידון דידן עיבוד בסיד הוא מנהג עוד מימי , שבמקום שיש מנהג קדום לא פוסקים כמרן

ם ''מ ודאי יש מקום רב להדר לצאת אליבא דהרמב''מ, )אף שהתחיל לא ברצון חכמים(הגאונים 

פ כללי הפסיקה יש לומר ''עע ש''וכמובן אליבא דמרן הש, והגאונים וסיעתם מראשוני אשכנז

  .דהוה הדר ביה ומחמיר בעיבוד סיד

  

  

 


