
.גרוסיהודה  מנחם רבל א"שליט ברדה יצחק הרב תשובת  
 

 בעל, עיונו בזכות והמפורסם הגדול הגאון לכבוד ה"תשע, "יהודה אליו ויגש" ק"מוצש ד"בס: שאלה

 מדברי צילום לידי עהגי, ת"אחדשמעכ. ס"וכט וברכה' שלו, א"שליט ברדא יצחק רבי, ירנן היצחק
, בעפצים עיבוד לספר כהסכמה ושנמסרו, הקלף עיבוד בענין א"שליט ת"מעכ שכתב" והבהרה הסכמה"

 כ"מע דברי הבנתי גם הבנתי, ל"ר. זכיתי ולא, א"שליט דמר ק"דב להבין השתדלתי ובתמים ובאמת
 שלי תפילין, א"שליט ת"מעכ לדברי. אלו דבריו הוציא מהיכן ידעתי לא אבל, להלן שאפרט כפי א"שליט
 גדולי שכל מלחשוב נוקף שליבי אלא, ממש היום וגונזן למעשה דבריו מקיים שהייתי אמת הן. פסולים
, "הארץ ועמי בקראים שמקורן פסולין תפילין" א"שליט ת"מעכ כדברי מניחים א"ושליט ל"זצ רבותינו
 על מעיד א"שליט ת"מעכ – הנני ה"בד. אליו זו פנייתי בהתייחסות בתשובה לנו ישיב אם אשמח כן ועל
 גם ברורה עדות א"שליט ת"למעכ יש האם. למעופצים דבריו וכוונת, "ומעולם מאז גויל על שנכתבו" ת"ס

, "'וכו הסיד נכלל לא ומעולם" – וברור ה"בד? ומעולם מאז מעופץ קלף על שנכתבו, לתפילין בנוגע
 נקרא' וכו בסיד שמעבד מי" – לכן ה"ד. קלף על ולא גויל על דברו והם, הגאונים' בס כמבואר אמת דבריו

 מתואר ל"הנ בספרים. בסיד כמעובד" רק"ה שמתאר אחרון ולא ראשון ולא גאון אין, ר"המח אחר". רק"
 ולא ל"זצוק מרן בספרי מצאתי לא, "ה"ע י"הגרע מרן דעת וכן" – שם. דיפתרא או חיפה או, מצה כעור
 מצאתי שכן מה. א"שליט ת"מעכ ש"ממ דבר שום) הדור פאר והקדמת יוסף ילקוט( שיחיו בניו בספרי

 או כך לדייק מקום שהיה, ע"ש למרן ברורה היתב לא שהלכה במקום שדוקא, ל"הנ בספרים מפורשות
 נמצא אם' וכו רואה היה מרן דאילו כללא האי קיים ג"ובכה, מספק ההלכה הכריע מרן זה באופן, כך

 פה מפורשות ומסכימים מדברים ראשונים ושאר' התוס בעלי שכל היכא אבל. ם"הרמב בתשובת אחרת
 לדעת כלל חושש אינו ע"הש מרן בזה, מדעתם ההיפך החזקה ביד מפורשות כותב ם"והרמב, בדינא אחד
 וכשלושים בהיות, כן ועל. בהקדמתו עצמו י"הב כתב האלה הדברים את. ראשונים כשאר ופוסק ם"הרמב

 עדיף שהסיד כותבים ראשונים שמונה ועוד, בעפצים כמו בעיבוד מועיל דהסיד ברורות מדברים ראשונים
 אינו" בזה כיוצא"ש ם"ברמב מ"הכס הבנת על יחלוק א"שליט ת"מעכ' אפי כ"א, בעפצים מעיבוד וטוב
 אחר" – ובאמת ה"ד. הראשונים כל מקמי ם"הרמב לדעת יחשוש לא מרן כאמור הרי, בכך מה, סיד

 למעלה מצאנו ואנו מאחר, רבתי ר"המח אחר, "בסיד העיבוד פסלו הראשונים ככל רוב המחילה
 הידוע ת"למעכ נודה, שפוסל אחד ראשון' אפי מצאנו ולא, בסיד העיבוד שמכשירים ראשונים משלושים
 ונשתמטו הזכרנו שלא אחרים ראשונים ארבעים אותם לידינו להמציא, ובעיונו בדקדוקו ומפורסם
 כנגד" בסיד העיבוד שפסלו הראשונים ככל רוב" שיהיו מנת על, בסיד הפוסלים הם שלדבריו, מאיתנו
 יהודה רבינו דברי בכל מצאתי לא, "שמד גזרת מנהג" – למודעי וזאת ה"ד. שמצאנו משלושים הלמעלה
 תלמיד אבא רבי תלמיד באבוי בן פרקוי לדברי א"שליט כ"מע כוונת ואם. זו שמד גזירת על שמדבר גאון
 מאן סיד אבל, דיפתרא או חיפה או מצה על דברי הגאונים הרי! ?סיד שם מוזכר היכן, גאון יהודאי רבי
 ת"מעכ, ר"המח אחר". בסיד העורות לעבד אפשרות יש ה"שב בימינו ולכן" – ולכן ה"ד? שמיה דכר
? להם היתה שכחה איזה, תמהתי ותמיד, בעפצים העיבוד דרך שכחו שמחמתה שמד גזירת מזכיר א"שליט
 לכולם ידוע, עפצים, יש לכולם שעורים קמח, מהו ידוע מלח, ועפיץ קמיח במליח לעבד מפורשת' גמ הרי
 גדולי מאחד לכך נפלאה תשובה? בעפצים עיבדו לא מדוע כ"וא. דיו גזירת על שמענו ולא, מהדיו גם

 משותף בסיס על כימיקליות חומצות ל"ר( לעפצים דמה חומרי י"ע הקלף בעיבוד בדורנו המומחים
 וזה, בעפצים העיבוד בענין ו"הי פרץ אליהו רבי עם אחת בעצה הבא ו"הי שרז יהודה רבי והוא) לעפצים
 נחלצתי האלה הדברים כל: "נקבים על כתיבה להתיר במאמרו כשבועיים לפני ברבים שפרסם כפי לשונו
 זה תהליך, ספוגי מרקם ולקבל להתנפח לקלף גורם זה ועיבוד, בעפצים קלף מעבד שאני מכיון, לכתוב
 הדוכסוסטוס – הליצה את לגרד הצורך הוא, לנקבים גורם עוד. דקים נקבים להיווצרות שגורם כנראה
 יבורך ה"ד". מכך להמלט א''שא וכמעט, הנקבים מספר עולה כך, יותר דק שהקלף וככל, ם''הרמב לשיטת

 על שכתב, העפצים ספר על כן כותב א"שליט ת"מעכ". העיבוד במציאות ההבנה להם חסר כי" –



 מרחיב אדרבה הסיד ואילו מכווצים שהעפצים המציאות ידעו שלא ע"הש מרן ובכללם ואחרונים ראשונים
 שכותב, ועדה עם קבל להודיע בזה הנני. הסיד מחמת אינו חזק נעשה שהקלף ומה, השיער להשיר העור
, עד מפי עד פסלו ע"הש מרן וכן הראשונים כל הרי! עד מלהיות עצמו פוסל שלו המהלך לפי, זה ספר

 שלכל ומצאנו, ראיה גדר של" המציאות" וחקרנו בדקנו אנחנו וגם, בעיניו שראה עד רק לעדות והכשירו
 על מוקרנת, לעין הנראית התמונה שכן, "הראיה במציאות ההבנה להם חסר היה" ע"הש וכן הראשונים

 מקבל המוח, למוח דקיק ווריד דרך העוברים חשמליים לפולסים מתחלפת ומשם, בהיפוך העין גלגל
. בעיניו רואה כאילו תחושה לו ונותנת, האדם של בשכלו נראית זו ובבואה, לבבואה ומתרגמן הפולסים
 המביט אדם, שניות 3 לוקח היה זה ראיה שתהליך יצוייר ולו. כלום בעיניו רואה אינו שהאדם כ"א נמצא
', וכו לבבואה ומשם לפולסים תיהפך ומשם בעין תוקרן העורב שתמונת עד, עץ על היושב עורב על

.גרוס יהודה מנחם תורה של לכבודה ח"הכו! עורב שרואה חושב והוא, ואינו פרח העורבא  
 

ברור הדבר שלפי דין : ל'ו ישרא'הלוך להרגיע, והנני רק להסבירו, קראתי בכל לב הערותיך: תשובה

אינם , העור שנכתבים הפרשיות) א: והם. התפלין פסולים אם הם לא עומדים בכל כללי ההלכה, תורה
כי זה , מליח קמיח ועפיץ: והם, בותדהיינו שלושה פעולות המעכ, ולא מעובדים כראוי, מעובדים לשמה

יהודה אלברגלוני מכתב ' ת לר"הלכות ס" (גנזי מצרים"וכמובא בספר , ם"דינא דגמרא והגאונים והרמב
ובלא ספק אי אפשר , שקולפין ממנו לשם תפלין שמענו שחוזרין ומעבדין אותו בעפצא: "בראש הספר) יד

כן כשרים לכתוב , ואם עשה, עבדן במלח וקמח ועפצאול... והוה ליה מליח וקמיח ועפיץ, לו בלא מלח
, לא מבעיא ספר תורה דלא כשירין ליה, ואם חיסר בעיבודן משלשת דברים הללו כלום, עליהן ספר תורה

להודיעך דלא שני להו בין ספר תורה ... ואם כתבה עליהן פסולה, אלא אפילו מגילה אסור לכתוב עליהן
ולא יחסר , תורה צריך שיהא עיבוד שלם והוא דמליח וקמיח ועפיץועיבוד הגוילין שלספר , לתפלין

ואמרינן לענין מגלה , משלושה דברים הללו כלום שהרי העור הנקרא דפתרא לא חסר אלא עפצא בלבד
ולא על , שהתפלין נכתבין על הקלף) ב. ל הטהורה"עכ". כתבה על הדפתרא פסולה כל שכן ספר תורה

ותוספת חיוב גם שארבעת הבתים . ולא במקום שיער, ל הקלף במקום בשרשהתפלין נכתבין ע) ג. הגויל
זמן שלא היו קלפים , אבל ברגע שהיה לפני כיותר מאלף שנה. זה דין התורה. יהיו פרודות עד התיתורא

האם לכתוב על קלפים , עמדה השאלה לפני גדולי ישראל, ועורות מעובדים לשמן ולא מעובדים כראוי
לכתוב על קלפים שאינם מעובדין לשמן וכן של גויים ואינם " מנהג שמד"ונהגו אז . אאו ל, ועורות אלו

וצריך עפיץ כי זה , לא מספיק, כי גם אם מליח לבד או גם קמיח, מעובדים כראוי דהיינו לא עפיצים
, ם מישראל"נהגו שלא תשתכח תורת סת, הפרו תורתך' כנראה משום עת לעשות לד, ובכל זאת. לעיכובא

ונמשך מנהג . לא למנוע מהם לעשות כן, יפה עשו אז. שלא תשתכח קריאת התורה שהיא תקנת משה וכן
הפרו ' וגם באמצע זמן הגאונים פסקו אז הגאונים כן במפורש מטעם עת לעשות לד, זה מאות שנים

. באל דהיינו מליח קמיח ועפיץ לעיכו"היינו שלא עושים כדין תורה הנ, הפרו תורתך: ושים לב. תורתך
וגם אין בו משום . כי ההכרח לא מגונה ולא משובח. ?תפלין שלי פסולין: ולא עלה על שום אחד לשאול
בפרקוי בן , 560גנזי שכטר עמוד (בתשובות הגאונים , ומקור דברינו הוא. מוציא לעז על הראשונים

כגון מר רב יהודאי ודברים הללו אין מעיין אותן ומדקדק בהם אלא הותיקין : "שכתב) באבוי תלמיד רבא
שלא היה כמותו מן כמה שנים עד עכשיו שהיה גדול במקרא ובמשנה ובתלמוד ובמדרש ובתוספות 

והיה גדול בקדושה ובטהרה ובחסידות , ובהגדות ובהלכה למעשה ולא היה אומר דבר שלא שמע מפי רבו
והיה מקרב את הבריות , את עצמו לשמים] מוסר[והיה מאסיר , ובענווה והיה מדקדק בכל המצות כולן

ואף הוא כתב לארץ ישראל בשביל ..... ואף אתם התבוננו לדבריו, לתורה ולמצוות ולא הניח כמותו
ושלחו לו מנהג , ולא קבלו ממנו, הסרכא ובשביל כל המצות שנוהגין בהן שלא כהלכה אלא כמנהג שמד

יש מפני שאין בידם , ארץ ישראלתדע לך מפני מה אוכלין סירכא ב. והניח אותן... וביקש, מבטל הלכה
ותלמוד סדר , נשתכח מהם סדר קדשים כולו, הלכה אחת מהתלמוד הילכת שחיטה ולא מסדר קדשים כולו

ועד , ת"ובשביל ספר תורה שכותבין אותו בריק בעורות שלא עיבדו אותן בעפצי לשום ס. טהרות כולו
ד שיכתוב אותו בעורות שעבדן בעפצי לשמה ת כשר לקרות בו ע"שאין ס... עכשיו לא יצאו מתורת נבילה



... מפני שאין כותבין דברי קדש אלא בשעבדן בעפצי ויצאו מתורת נבילה... על גב שיער והוא פירוש ספר
ובכל ספרים ראשונים הישנים ] סורא ופומבדיתא, שהן אבות הישיבות הקובעות[וכך הלכה בשתי ישיבות 
אמרו ... מפני שמנהג שמד הוא, בריק זה אלא משנים מועטים לא נהגו לכתוב, שמימות משה ועד עכשיו

ואסור לברך עליו וכל המברך עליו הרי , ת שלא נכתב כהלכה למשה מסיני"ל אסור לקרות בס"חכמינו ז
ל "זה מברך ברכה שאינה צריכה מפני שאין כשר לקרות בו שאפילו חסר דבר אחד ממה ששנו חכמינו ז

וכל הכתיבה , ואיך אירע בגלל השמדות, מה קרה, ילוי הסוד הגדול והנוראהרי לפנינו ג. ל"עכ... יגנז
וכעת ברוך פודה ומציל . שהחל רק לפני שנים מועטות, הוא מנהג שמד, בעורות שאינם מעובדים בעפצים

לכתוב ולקרוא רק בספרי תורה מעובדים , ולכן ברור הדבר שצריכים לחזור מיד, שאין שמד היום
אם אפשר להקל בינתיים לקרוא בהם כיום , אלא שנשארנו לעיין. שהיום יש למכביר בעפצים כגון גויל
ומה הם , אולי אפשר בינתיים לקרוא בהם, אבל מכיון שהרוב לא כשרים, ת הכשרים"גם כאשר יש ס

מכיון שראינו . וגם שלא להוציא לעז על הראשונים, הגבולות להוראת שעה זו שלא תיגרר חלילה לדורות
והמשיכו את . ונים לא ידעו ממה שאירע עוד בימי רבנן סבוראי שהיה שמד מצד הפרסיים וכידועשגם בגא

ולכן גם מה ששאל . וזה לא יכול להיות ששעה תיהפך לשנים ומאות שנים. הוראת השעה לעוד זמן
, הרי התשובה היא". אם יש עדות ברורה גם בנוגע לתפלין שנכתבו על קלף מעופץ מאז ומעולם: "הכותב

והתירו לכתוב , אם רואים עדות של מנהג שמד שאין עורות וקלפים שהם מעובדים לשמן ומעובדים כראוי
, זאת אומרת, . !!!זו העדות. נהגו מימות משה רבינו לא כך, שעד מנהג שמד זה, מזה אתה למד. על הכל

, במציאות והן בהלכה הן, כיון שיש כמה ספיקות, לסיכום. ואם בינה שמעה זאת. מכלל לאו אתה שומע הן
צריכים , שספרי תורה תפלין ומזוזות ומגילות, והלכה הברורה היא, יהודי צריך לקיים ההלכה הברורה
לפי , ואי אפשר בפחות, "מליח קמיח ועפיץ", ומעובד בשלושה עיבודים, ליכתב על העור המעובד לשמה

הפרו ' אבל מודים שזה עת לעשות לד, זה היה בהוראת הרבנים, ומה שהתירו עד היום. שנחשבים לניירות
ורחמנא , והשם הטוב יכפר בעד: "ואל תתפלא כי כבר העיר על זה המאירי. [על כל המשתמע!.תורתך

שצריך וחייב לכל יהודי להחליף תפלין שלו , אבל היום כולם מודים]. הרי שנרגש מזה!". ליבא בעי
כאילו מעלים עין מכל מה ? עשו ראשונים מה, ולא לשאול, למה שהוא כשר מאה אחוז, ם שלו"ת"וס

ושומע לנו ישכון בטח. והדברים מוכיחים בעד עצמם. שאירע לנו עד היום . 
 


