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בעקבות הכנסת ספר התורה שנכתב על הגויל והקריאה בו בשבתות, וכתיבת מאמר בנושא זה בחוברת 

כמה דפים ובהם מקורות לרוב עם מאמרים "ונכתב בספר" מאת אברכי כולל דורשי ציון יצא קונטרס 
גויל. הא בספר תורה שנכתב על ומהראשונים והאחרונים שכביכול כולם מוכיחים שאין אפשרות לקר

לדבריו למעשה גם אין שום אפשרות לא לאשכנזים ולא לתימנים וספרדים שסופר בזמננו יכתוב ספר 
תורה על גויל. הואיל ויש חשש שיהיו כאלה שאינם נמצאים בסוגית עיבוד הגויל, הקלף והדוכסוסטוס 

ט את והכנתם לכתיבת סת"ם, שיתרשמו מהדברים כאילו יש בהם חששות נכונים, לכן הנני מפר
ההתיעצויות שקיימתי עם גדולי ישראל זצ"ל ויבל"א שליט"א בנוגע לכתיבת ספר תורה על גויל, שהיא 

לכתחילה דלכתחילה. בדיוק כמו שכתב מרן בשולחן ערוך סימן רע"א סעיף ג'. וכן כיצד היתה התייחסות 
עוד כמה בירורים בעניין  מוסיףהנני של פוסקי הלכה מובהקים לספר תורה אשכנזי שכתוב על גויל. בנוסף, 

 . הגויל והקלף. והמסקנה מכולם שאפשר לכתחילה לכתוב ס"ת על גויל
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 ועדות דבריהם הסכמת גדולי התורה

עשרות גדולי תורה ות"ח שעימם התייעצתי לפני ואחרי כתיבת הספר לא חששו כלל לחששות של 
לפני כתיבת הספר שאלנו  אע"פ שהצגנו לפניהם את אותה השאלה וצדדי הסוגיה. בעל הקונטרס

וקיבלנו הסכמה תחילה מרבה של רמה"ש הגר"י אדלשטיין זצוק"ל ולאחריו את רבה של רמת 
 שלמה הגרד"מ מורגנשטרן שליט"א שפנה בשאלה לפוסק הדור מרן הגרי"ש אליישיב זצוק"ל.

 הרבנים שהשתתפו בכתיבת הספר )וגם שאלנו אותם את שאלת הגרוד ואף לא אחד מהם חשש(
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן  :]ראיתי לנכון לציין שהשמות לא נכתבו לפי סדר מסוים[

 מרן ראש ישיבת מעלות התורההגר"ג אדלשטיין שליט"א, ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א, 
הגרד"צ אורדנטליך  דביתר הגרמ"ה הירש שליט"א, מרא דאתרא מרןהגר"ש אויערבך שליט"א, 

מרא דאתרא הגרי"א תופיק שליט"א, רבה של נוה יעקב הגר"צ ובר שליט"א, , הגר"נ  שליט"א,
הגר"ע  הגר"מ גרוס שליט"א, קופשיץ שליט"א, ראש ישיבת המתמידים הגר"ל מינצברג שליט"א,

, הגרי"מ שטרן שליט"א הגר"ש דבליצקי שליט"א,אויערבך שליט"א, המשגיח הגר"ד סגל שליט"א, 
   , הגר"מ מאזוז שליט"א, הגר"מ קארפ שליט"א.הגר"ח ווזנר שליט"א

נתייחס ראשית לטענת הכותב ובו הינו מצטט מתוך שו"ת שערי יושר כאילו החזון איש הורה 
כי אין לנו שלא יעשה  ,למעבד העורות הרב אשר יאקאב זצ"ל שנכנס אליו וביקש להכין גויל

את מאמרו ש"אין מאתנו מי שיודע  וגם כך פותח בעל הקונטרסקבלה ברורה בענין הכנת הגויל. 
נמצאים בבתי כנסת שונים בעדות המזרח ומתעלם ממציאות של אלפי גוילים ה ,לעשות הגויל"

 וישנם מעבדים שקיבלו במסורת את אופן העיבוד מדורות קודמים.  ,ולא רק אצל עדת התימנים

יאקאב בשאלה אודות שנים, ולכן פניתי בעצמי לרב אשר  שמעתי בעצמי לפני כעשרזאת שמועה 
והם סיפרו שרק שאלו  שיחי', היה באותה עת עם בנו ז"ל הגויל והאם זה נכון, הרב אשר יאקאב

כלל לא עסק עדיין בעבוד העורות בחיי החזון  באת הרב חיים גריינמאן זצ"ל בענין זה )הרב יאקא
הנושא  )!!!( נתם( והרב גריינמאן הורה להם שלא ישנו ממה שכתוב במשנה ברורה, להב...איש.

כמו כן הוסיף הרב אשר יאקאב שלא כדאי להיות צדיק יחיד בגן  ,היה בגלל המסורת על הגרוד
האם אפשר  את אותה השאלהעדן. לאחר שיחה זאת פניתי לרה"ג חיים גריינמאן זצ"ל ושאלתי 

ספרי בימינו  מדוע לא כותבים באמת ו יודעשאינ ענה הרבלעשות ספר תורה על גויל בימינו, ו
. "בגן עדן יצדיק יחיד"אך הוא אינו ממליץ לי לעשות זאת משום שלא כדאי להיות  ,גוילתורה על 

 העדות שכן נהגו לכתוב על גויל כגון יוצאי תימן, בבל, תוניס ומרוקוכל  מה עםבהמשך שאלתי 
מוצג בבית  הכתוב על גויל של הרמח"ל יה נהגו עד הדורות האחרונים )ספר התורהואף באיטל

בכל אופן מתשובתו  נה לי שאין זה נחשב.וע הכנסת שבנה בעכו העתיקה וניתן לראות את דקותו(
 האם ניתן, אלא רק ביחס למסורת בידינו הגויל על עצם עיבודהלכתית  בעיהלא קיימת שהתברר 

של  ]בפרט שהמדובר כאן אינו על מסורת "הלכתית" כמסורתלסמוך על מסורות של עדות אחרות. 
 עופות וחגבים וכדו' אלא על מסורת "מקצועית" כיצד מעבדים עורות[

דוד אריה מורגנשטרן שליט"א הידוע במומחיותו בעניני סת"ם ב רגאון הבעקבות זאת ניגשתי ל
בכלל ומלאכת העבוד בפרט. הצגתי לפניו את השאלה וטענתי שדעת הגר"א שכתיבה על הגויל 

והסיבה שהרמ"א העדיף את הקלפים כדעת השו"ע לכתחילה אינה רק מצוה מן המובחר אלא אף 
שונים של מעבדים נאים שלנו מפני הנוי והכבדות בלבד כדברי הש"ך, הצגתי לפניו מספר גוילים 

ם מן הקלפים שלנו, כמו כן הגוילים נעשו מכבשים צעירים כך שהיו יחסית ישאינם נופלים בנוי
פוסק כתחילה אך ביקש לברר את השאלה אצל קלים במשקלם. הרב הודה שאכן המצוה היא ל

 זצוק"ל תי לרב ומסר לי בשם מרןחזר ייםשיב זצוק"ל. לאחר כשבועימרן הרב יוסף שלום אלהדור 
שאלתי שוב , וענה לי שכן ,שאלתי האם זאת הוראה לכתחילה שהורה שאעשה את הספר על גויל.

ואמר לי שוב שהרב אלישיב אמר לי שאעשה, רק ללא  ,ןיצדדים של חסרון בעני אלו נםהאם יש
על מנת  מורגנשטרן לקראת סיום כתיבת הספר ביקרנו שוב אצל הרב מודעות ופרסומים רבים.

גויל מצד לגבי שאלת גרוד הו מו בשאלות ההלכתיות הנוגעות לספר,ולדון ע אות בספרשיכתוב 
יד מצד שיער כל מה שצריך לצורך ורכפי שמותר לה - החיי אדם ואמר לנו שאף לדעת בשר.

מותר להוריד כל מה שמפריע לכתיבה על מנת שיהיה אפשר לכתוב  בצד הבשרגם  כמו"כ ,הכתיבה
ולא דיבר במציאות )לגבי הקליפה הדקה בצד  "לומדות"שהחיי אדם דיבר ב עוד הוסיף על הגויל.

פריע מה "וראהמ"נקרא שהינו קרום תת עורי ובשר שאינה מוכרת למעבדים והחלק התחתון 
כמו כן הוסיף שאם באים אנו לדון על גרוד מצד בשר אז יש תחילה  לעיבוד וחייבים להסיר אותו(.

לדון בכל הקלפים שלנו על הגרוד מצד השיער ששם הבעיה היא חמורה הרבה יותר שכן שם 
מפקיע שם קלף מהעור ונשאר רק  )דהיינו את ה"ליצה"( הדעה מפורשת שהורדת צד השיער

צריך לפסול את רוב הקלפים שלנו הרי  ,כך שמי שיערער על הגרוד מצד בשר הדוכסוסטוס,



עד כמה הוא  ז"ל יאקאב הרב שמגורדים מצד השיער. בהמשך סיפר הרב ששאל פעם את המעבד
מגרד מצד השיער והמעבד כלל לא הבין שיש בעיה, ושאל אותו שוב על סמך איזה מסורת הוא 

שגם והוסיף א למד מהמעבדים הגויים ועושה מה שהם עשו מחליט מה לגרד וענה לו המעבד שהו
פנה לרב  שליט"א לאחר שהרב מורגנשטרןו, אצלם את הקלפיםהזמין זצ"ל הרב גריינמאן 

מצד  ]את הליצה[ גריינמאן התברר לו שהרב גריינמאן כלל לא העלה על דעתו שמגרדים גם
 השיער.

לאחר ו ,נייבסקי על מנת שיכתוב אות בספרלאחר שפנינו לבני ביתו של מרן שר התורה הגר"ח ק
ולאחר שכתב אות בספר  ,הזמין אותנו לבוא למחרת ,שמע שהספר כתוב על גוילשמרן שליט"א 

פר תורה. בני ביתו סציוה על בנו ונכדו שיכתבו גם, דבר שמעולם לא עשה כשכובד בכתיבת אות ב
שמרן שר התורה מדקדק מאוד  אף סיפרו שהתרגש אחר כך כמה שעות מהכתיבה בספר זה. ידוע

 לא היה עושה זאת. -היתה הוראה שלא לכתוב על גויל  ּוול ,בכל הנהגות והוראות החזון איש

)השיחות  כלל לדבר בספר ולא חששואות שכתבו  שליט"א נוספים שענו גדולי התורה םדברי
 יצאדשמיא שהספר לסייעתא  זכיתם :אמראות : מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א שכתב מוקלטות(

הגר"ש אויערבך שליט"א שאל לאחר הכתיבה מדוע לא כתבו הסופרים על מרן  ולא כבד מידי. כך
וגם לדעתו הסברא היא עקב כך שלסופרים יותר קל ונוח לכתוב על הקלף,  ,הגויל ומה מנע אותם

ל נוה רבה שהגר"צ ובר שליט"א  .שזה יותר מהידור!!!כשנשאל האם יש הידור בספר זה ענה 
התעניין מאד בספר ואמר שזה דבר גדול מאד, הרב דן איתנו בארוכה בנושא הגרוד וצדדי יעקב 
בלשכת הפוסקים האם יש לחשוש שאולי  עילית אף כאן בביתר עם הרב ודיון זה נמשך ,העור

המרא דאתרא הגר"א תופיק  ף ומסקנתו היתה שאין לחשוש לזה.לדעת החתם סופר זהו קל
ושאף בבית הכנסת בו  ,ואמר שאין כל חשש בגרוד העור ,מאד ושמח על הזכותהתרגש שליט"א 

הגר"ח  כאלה מלבד אחד שהיה כתוב על קלף. בירושלים כל הספרים היו גוילים "מגן וצדקה"גדל 
כתוב היא התרגש מאד ואמר שאיננו מבין כלל מה החשש ושהסיבה שלא נהגו לוזנר שליט"א שו

דור וש שיש הירהגר"מ גרוס שליט"א שאמר בפב"ד חניכי הישיבות א כיון שלסופרים יותר קשה.
הגר"מ קארפ שליט"א אמר על  .ושכבר ראה ספרים כאלו בספר זה ושאפשר לקרוא בו בציבור

כל חשש ובודאי במה שנצרך לצורך הגויל מותר לכו"ע וכמו כן החששות בקלפים  ןהגרוד שאי
שכך ראוי בשיחה בענין קלופט שליט"א אמר  הגר"ח ו והספקות הינם גדולים הרבה יותר.שלנ

 לכתוב ספר תורה ושאין כל חשש ואדרבא בגויל יוצאים ידי כל השיטות במחלוקת מהו הקלף
חילה לא היה ממליץ תהגרי"מ שטרן שליט"א אמר שלכראש משמרת סת"ם  ומהו הדוכסוסטוס.

חילה ושאין בעיה עם לכתוב על הגויל עקב הכובד ושאינו ממש לבן אך ודאי שהספר כשר לכת
הגרוד בצד בשר, כמו כן לגבי קריאה בציבור אין חשש מצד המנהג כיון שיש כאן החזרת עטרה 

 ליושנה.

     

 המסורת והמציאות

כמו בכל  .כותב הקונטרס כלל לא טרח לברר את המציאות של העיבוד ואת המסורת הקיימת
חילוקי ההגדרות והלשונות בחז"ל  נושא הלכתי הדורש הכרת המציאות לא ניתן להבין את כל

ובראשונים ללא הכרת המלאכה. כך זה בהלכות שחיטה וכך זה בהלכות תפילין וכך זה בהלכות 
להבין מה הוא גרוד, דיקוק, בו פרטים מרובים יש ובפרט בנושא העיבוד ש וכו'. ראשית הגז

לא ניתן לחדש חומרות מלאכה השללא הבנת וברור  תיקון, עיבוד, עיפוץ, ועוד,החלקה, שיוף, 
את הראיות על מסורת הגרוד יש להביא מהמקומות שכן וכמובן דבר ברור הוא שואיסורים בדבר. 

איך  מסורת להם כל היתה ולא לכתוב על גויל המקומות שלא נהגומנהגו לכתוב על הגויל ולא 
 .מעבדים וכותבים על גויל

 מאדנזהרים לאחר ההפשטה  )הרגיל(: מלאכת העיבוד של הקלףותחילה נקדים בקצרה לתאר את 
. לאחר מכן שורים שיתייבשכמה ימים עד  כך אותו לצד בשר ושוהה מולחיםואז  ,שלא ינקב העור
בסיד על מנת שישיר את שערותיו. לאחר מכן מגרדים שורים ואז  ,שיתרכך כדי במים כמה ימים

שלב הבא שוטפים בכמה ימים. חזק יותר את הבשר השומנים והקרומיות ממנו ונותנים לתוך סיד 
אותו היטב מן הסיד ומותחים אותו על מלבנות על מנת שיתייבש. לאחר שיבש גוררים עוד 

אותו לצד הבשר על מנת שיהיה ראוי לכתיבה. וגוררים גם  ומחליקיםמהעור לצד הבשר הרבה 
 קצת מצד השיער.

עד שלב הסרת הבשר והשומנים והקרומים  למלאכת עיבוד הקלף מלאכת עיבוד הגויל דומה
כי )מים צואת יונים או כלבים תוך הנותנים ב -יותר חזק  במקום להחזיר לסידאלא ש ,שלאחריו



וזהו  ,. לאחר מכן שורים כמה ימים במלח(את הסיד מן העור היטיב מנקה ,האמוניה שבצואתם
שורין בקמח שעורים עם סובן לאחר מכן מדיחין אותו ו ה שהגמרא בשבת עט. קוראת "מליח".מ

ואח"כ מדיחין אותו היטב ושורין במי עפצים או חומר  ים וזהו הנקרא "קמיח".ומורסנן כעשרה ימ
כשהגויל שרוי במי  המכווצים את העור ומחזקים אותו. "סומק"או  "אוג"בעל תכונה כימית דומה כ

ים אותו בשמן ומותחים בתוכו היטב במשך כמה ימים. לאחר מכן מושח ותוהופכים אהעפצים 
ל מנת לישרו ולנאותו גוררין קצת לצד בשר עלאחר הייבוש  אותו על המלבנות על מנת שיתייבש.

ואם הוא  )דהיינו הליצה( דק שהחלק שלצד השיער הוא מאדים כלל כיון גורר לא ולצד שיער ,מעט
ולפני שהחלו ] ,ס"ת העור בגיהוץ חם הנקרא "פריגורד לא יחשב זה לגויל. בימינו מחליקין א

מעבירין אותה בכח על העור היו להשתמש ב"פרס" היו משתמשים באבן עגולה גדולה וחלקה ו
ברקו הטבעי ויהיה קל ונוח בעד שהעור יחליק ויבריק  )של השערות( מפני הגומות [,מצד השיער

באבן מחוספסת כעין נייר  נעשיתוראוי לכתיבה במקום זה. אך ההחלקה שעושים בצד הבשר 
אלא עושים זאת  )שהרי כותבים בצד השני( לכתיבה בכדי להכשיר את המקום ואינה ,זכוכית גס

 ."לי ואנוהו-זה א"על מנת לנאות את העור מצד הבשר משום 

לדברי  והנה לא ניתן להבין כלל את דברי הראשונים ללא הכרת מציאות העיבוד.ברור הדבר ש
אם ישארו הקרומיות  אך במציאות - בעל הקונטרס יש להשאיר את הקרומיות והשומנים והגידים

כך העידו  כניסתם לעור, את כי הם מונעיםחומרי העיבוד כלל לא יחדרו לעור  והשומנים אזי
וכך משמעות דברי התקון תפילין המתאר את  ,(1מעבדי העורות )ויען שמואל סימן סא הערה 

וגרירה  ,, האחת להסיר הבשר והדםפי דבריו יש שתי גרירות של העור ועל ,העור לקלף עיבוד
שניה לאחר שיבש העור גוררים הרבה מצד הבשר על מנת להסיר הדוכסוסטוס. וכן דברי השו"ע 

 באו"ח ס' לב סוף סעיף ז'  "ומצד הבשר גוררים הרבה עד שאין נשאר אלא הקלף בלבד".
וז"ל סימן עד היכן חייבים לגרור על מנת להגיע אל הקלף  ר הלכה נתנווהאחרונים ובראשם הבאו

 נמצא שהוא מקום כל הסופרים בפי מקובל הדוכסוסטוס כל שנגרר לידע "וסימנוביאור הלכה: 
 לקלוף יכול החלק מקום ואותו כ"כ חלק אינו קלף ושאר חלק הוא כי לכל ניכר הוא בקלף

ברור מדבריו שהדוכסוסטוס הינו חלק מהעור עצמו ולא בשר קרומים ו ,במחט" או בסכין ולהפריש
וגם מה שמביא להקל בדיעבד אם לא גרר  ,ושומנים שהם אינם חלקים כלל אלא כמו גבשושיות

)דהיינו מה שמכנה המרדכי מספיק ולסמוך על הנשמת אדם שאם גירר קליפה דקה בלבד 
הרי גם במקרה זה מדובר בודאי על  - שב לדוכסוסטוסחייר שהוא הקרום הדק בצד בשר( רנאשק

אך בכל אופן המ"ב מביא דעה  קורא קליפה דקה לליצה בצד השיער.י שהוא חלק מהעור עצמו, כפ
 זאת רק ע"מ לסמוך עליה בדיעבד ולא לכתחילה.

מגדיר את אותם קרומים ושומנים כחלק מן  ,ז הלכה יד פרק המוקדשין פסולי בהלכות ם"הרמב
 חטאת בשר: להקטרה ולא לאכילה לא ראויין שאינן דברים הבשר ולא כחלק מן העור "ואלו

 והוא המוראה אבל, לאכילה[ ראוי] שהוא האליה מעור חוץ כולו בהמה של והעור, הנשרפת
 הסכין שפולטתו והבשר ..., לאכילה ראוי אינו הבשר ובין בינו ומבדיל בעור הדבק הדק הקרום
 הקרבנות מחשבת לענין חשובין אינן אלו כל, אלל הנקרא והוא בעור מודבק וישאר הפשט בשעת

מוכרים רק שני חלקים לעור ולא שלושה  במקצוע העבדנות .לאכילה" ראוי שאין כדבר הן והרי
 ראשונים לא מוזכר חלק שלישי לעור, וודאי שחלק זה אינו מהעור.וגם ב

מ"מ לעומת עורות  8ל 5בין הינו קרוב עובי העור השלם בעגלים ראיה נוספת לדבר, שהרי 
וספר , שעשו גוילים מעגלים)ב"ב יד.( מבואר בחז"ל הנה ו ,הכבשים שהינם בעובי של כמ"מ אחד

ההיקף  יהיו מורידים דבר מהעור אזש ששה טפחים. והנה אלולאהיה אורכו כהיקפו  תורה מגויל
 אמות! וכמה היה מגיע לכמה

בימי  עם ישראל טורי השייך לעבר הרחוק שלה מושג היסנמציאות ספרי התורה על גוילים אינ
לכל רצף הדורות, אם  ,יםגוילואף עשו , אלא ישנה מסורת רציפה בעדות רבות כיצד עושים קדם

עיבוד אז הופסק  ,כי בדורות האחרונים שבהם הקהילות של עדות המזרח עלו לארץ ישראל
נמצאים בידינו היום כגון ספרי תורה עתיקים רבים גוילים ברוב הקהילות מסיבה שאינה ברורה. ה

אותו העובי של )בצפת( והם כתובים על הגויל, ב ספר התורה המיוחס להר"ן או למהר"י אבוהב
 הגוילים החדשים.

קיימים היום מאות ואולי אף אלפי ספרי תורה על גויל בבתי כנסת ספרדים ותיקים שהובאו עם 
העולים לארץ. ספרים אלו עדיין בשימוש וכל אחד יכול לראות אותם ולבדוק האם גורדו בצד 

שר לכתוב על הקלף וכו' "אע"ג דכ מובא בספר שם טוב על הרמב"ם הלכות תפילין פרק א' הבשר. 
מכל מקום לכתחילה יכתוב על הגויל וג"כ לצאת ידי הכל שהרי נחלקו הפוסקים ז"ל באיכות הקלף 

איזה הוא וכו'. ומ"מ יש יחידים כותבים על הגויל כדברי רבינו ז"ל, וג"כ לצאת ידי כל החששות 



רות לעבדן אלא ע"י עבדנין שכתבתי למעלה. ומשום זה אלי ואנוהו ג"כ איכא, שהרי אין נותנין עו
בקיאין שמחליקין ג"כ אותן עד שהן מבהיקין יותר מן הקלף, וע"י סופרים בקיאין שכותבים כתיבה 

והוא בעצמו קנה גוילים שנעשו כאן בארץ והם חלקים  ."או מקיימין ג"כ זה אלי ואנוהונאה דנמצ
אמנם לא ניתן לדעת כמה  ונאים מצד בשר ולא עלה על דעתו של חכם כלשהוא לפסלם משום כך.

היה העובי המקורי של כל עור אך אין צורך בבדיקות מעבדה על מנת לראות שאין קרומים 
אין  חלק כל כך צד הבשרגם אם אין ]ו ודא שבהחלט הסירו שכבה כלשהיא לפחות.וושומנים, ול

שאין זה  ודאותב עדיין ניכר ומ"מ - כיון שהם הסירו את השכבות באופן ידני זה ראיה שלא גירדו
 .[השכבה של השומנים

 

 בקונטרסביא דברי האחרונים שההערות ל
 (שלא הוזכרה התייחסות אליהם במאמר הקודם בחוברת "ונכתב בספר")

 

לל לא התייחס זכרו במאמר הקודם ומתוך כתביו ניכר שכורוב המקורות שבעל הקונטרס הביא ה
ולא קרא את המאמר, או שלא הבין את הנאמר בו. לא אחזור על הראיות והבאורים שהוזכרו שם. 

כל המקורות שמוזכר ש יש להעיר באופן כללי אלא רק על המקורות החדשים שהובאו בקונטרס.
 ,כיון שבגויל כותבים לצד השיער פרושו הוא שלא תוקן לכתיבה - "שלא תוקן בצד בשר"בהם 

לדקוק העור או מידת עוביו. הרמב"ם מנה עשרים דברים הפוסלים בספר  כלל חסותואין התיי
 פסול כזה או אפילו שאלה מסוג זה.תורה ולא הזכיר פסול כזה, שום תנא או אמורא לא הזכיר 

דוחה בעל הקונטרס את הדעות שגם הרמב"ם ורב האי גאון סברו שהקלף הינו צד הבשר  2בעמ' 
ינו תם, אע"פ שכך מפורש בתשובת הרמב"ם וגם בכל כתבי היד המוסמכים וכך גם שלא כדעת רב

]ואף הב"י עצמו הביא שהר"ן כתב להדיא  בנוסח של הוצאת פרנקל שעליה סמכו כל גדולי ישראל
, אך לבעל הקונטרס סברה משלו שהנוסחאות המשובשות הינם האמת למרות כך בדעת הרמב"ם[

תיקוני הנוסח. ונפק"מ בענין זה שהמחלוקת בין הראשונים על מהו שכל גדולי ישראל קיבלו את 
קלף ומהו דוכסוסטוס הינה חריפה יותר וזוהי סיבה נוספת לכתוב על הגויל על מנת לצאת כל 

 הדעות בדעת מהו הקלף.

הביא את דעת מחצית השקל ולא ברור כלל מה רצה להוכיח מדבריו לגבי הגרוד. בכל אופן  3בעמ' 
ת דעתו שעל מנת להסיר את הדוכסוסטוס יש לגרד הרבה מצד בשר עד שמגיעים מביא גם א

שמביא  מהארו שני חלקי העור וזהו גויל. וכן לקלף וגם מדבריו יוצא שאם גרדו רק קצת נש
שבגרסת כתבי היד ודפוס פרנקל שעליו סמכו כל גדולי כבר כתבנו לעיל בהמשך בדעת הרמב"ם 

אין ומ"מ הרמב"ם שהחלק הדק לצד שיער הוא הדוכסוסטוס, ישראל הגרסא היא הפוכה ודעת 
בכתיבה על הגויל יוצאים שהרי  , ויתרה מכך,לשאלתנו לגבי גרוד הגויל כ"כ מחלוקת זאת נוגעת

גויל מורכב משניהם וכותבים על האיזהו צד הוא הקלף כיון שבכל אופן  בלא קשרידי כל השיטות 
 צד שיער ועל כך אין כלל מחלוקת.

אך החיי אדם הבין מדבריו שהדוכסוסטוס  .גם בפשטות דעת ספר התרומה שהביא בקונטרסוכך 
הינו קליפה דקה בצד בשר ולכן הסיק בעל הקונטרס שדעת החיי אדם שהסרת הקליפה הדקה 

מצד בשר הופכת את הגויל לקלף. במאמר הקודם נכתבה התייחסות ארוכה לדעה יחודית זאת, 
אע"פ שפרוש זה הינו כנגד כל דעות הראשונים ורוב  שם בארוכה: ונסכם בקצרה את מה שנתבאר

האחרונים שאמרו בפרוש שהחלק בצד בשר הינו העבה יותר ולכן צריך לגרר ממנו יותר על מנת 
ממספר סיבות. ראשית אין מקום לחשש גם אליבא שיטה זאת  , בכל אופןלהסיר את הדוכסוסטוס

שגם החיי אדם בפרוש כתב שכל גרירה שהיא  ליט"אשבשם הרב מורגנשטרן  לעיל כפי שהבאנו
לצורך הכתיבה אינה נחשבת ואפילו מצד השער, אם כן ודאי שגם לשיטתו ניתן להחליק את העור 

שיהא נח לכתיבה בצד השני. שנית החיי אדם התבסס על ספר התרומה ואם נחשוש לשיטתו 
על פי שהקלף כתוב לצד שיער  שעור זה יחשב לקלף ולא לגויל ממה נפשך הספר יהיה כשר אף

ולמרות שדעתו יחודית ] ,מכשיר בספר תורה לכתוב לשני צדדי העור עצמו כיון שספר התרומה
בין הפוסקים, אך גם הסברא שהדוכסוסטוס הינו קליפה דקה בצד בשר היא יחודית ונגד כמעט כל 

ו אלא בהכשר קלף ובנוסף יש להבחין שהחיי אדם לא עסק בהכשר גויל או בהגדרת. [הפוסקים
 ואין לומר כאן שמכלל לאו אתה שומע הן כפי שאבאר בהמשך.

מביא את דברי רבינו תם בספר הישר )ס' רפז( מתוך נוסח אחד, אך בנוסחים אחרים  7בעמ' 
 הבשר ולצד השער כנגד אותו שמתקנין הוא ואלו דבריו : "גויל ."ונוספת מילה משמעותית "נדמ

 גויל' כדאמרי גויל של משמעותו וזהו. הבהמה מן מופשט שהוא כמו נדמו והגידים אותו מניחין



תורה"  אין המשמעות  ספר לכתוב ראוי ועליו. גויל כזה הקלף גם נקרא כך שם ועל. משפיין דלא
שמשאירים את הגידים שאינם כלל חלק מהעור אלא רק כיון שהגויל לא תוקן בצד הבשר הוא 

עומת הקלף שצד הבשר חלק ומתוקן לכתיבה. לא מוזכר דבר כאילו הופשט כך מהבהמה ל נדמה
ומביא את המרדכי  7ומה שכותב בהמשך עמ'  על פסול גויל אם צד הבשר מגורד או אפילו מוחלק.

ומתוך דבריו מבין בעל הקונטרס שאכן משאירים את הגידים והשמנונית מופקע מהדעת והחוש 
 ברמז] רבה הקומץ פרק קטנות המרדכי בהלכותאלו דברי ולו פשטות דבריו. ין אמכחיש שא

 וכדאמרינן שיער לצד מעופץ שהוא כמו שלם מעור גויל הגאונים אומרים ל"וז ת"ר "כתב: [תתקנט
 ,והשמנונית" הבשר גידי מפני לכתוב נאה אינו הבשר ומצד משפייא דלא אבני גויל ב"ב בריש

את דברי ר"ת באופן קצת שונה ומשמעות דבריו כאן שהגדרת אבני דלא  ראשית מביא המרדכי
משייפא בגויל מתייחסת לצד השיער ולא לצד הבשר ולכן מדגיש שמעופץ לצד שיער. ומצד הבשר 

הם הסיבה שמקום זה אינו  והגידים והשמנונית שהיו שם קודם לכן רי,לא נאה לכתוב אך זה אפש
ממשיך  !אלא בלתי אפשרי - אחרת לא רק שזה לא נאה ,יין שםנאה אך ודאי לא מתכוון שהם עד

פסול" דהיינו שמה  שינה ואם שיער במקום הגויל על כותב ס"במ בירושלמי' אמרי והכיהמרדכי: "
 גדר הגויל.גבי שהתייחס ר"ת לגידים ושמנונית הינו רק לגבי הסיבה שלא כותבים שם ולא ל

הר"ן הדומה "שלא ר"ת במחזור ויטרי וגם את לשון ובהמשך אותו עמ' מביא בעל הקונטרס את 
והפרוש מוכרח שדברי הרמב"ן שהוזכרו במאמר הקודם שגדר הגויל שלא ניטל  ניטל ממנו כלום",

טלים דבר ומתייחסת לחלוקה ולא לדקוק כיון שנ "נטילה"אחד מחלקיו אלא ששניהם נמצאים בו. 
מה עוד שבהלכות ספר תורה לרבינו תם ובגנזי ירושלים לא  עצמי שיש לו שם ולא דבר חלקי.

מתאר רבינו תם את הגויל כך אלא כתוב שם שלא ניטל מן העור כלום לצד שיער והדגש הוא רק 
על צד שיער. "שלא תוקן כל צרכו" ומתאר את הגויל כיותר טוב וערב ומתקיים יותר כך שזה 

 .הנושא העיקרי

"י וגם מדברי רש ."רק שלא נתקן" :הוזכרו במאמר וגם שם כתוב דברי הרא"ש והסמ"ג שהביא שם
ולא הגידים  יכולה להיקלף שבצד שיער רק הליצהוהנמק"י "שלא נקלף ממנו דבר" הנה הרי 

 .והשמנוניות שבצד הבשר

מביא את דעת המאירי שמתאר את הכנת הגויל ושם מפורש שמדקקין את העור  7בסוף עמ' 
ומתרץ בעל הקונטרס שדקוק פרושו דחיקה של העור ומביא  ,די גרירה""ומדקקין אותו מעט על י

לכאורה את הערוך כסמך לפרושו, אך הערך "דוק" בערוך אינו קשור כלל למילה דקוק וגם שורש 
המקובל שהינו מהפרוש המילים שונה ד.ו.ק. לעומת ד.ק.ק. בעל הקונטרס מוציא את פרוש המילה 

דברי המאירי כותב שלא ניטל ממנו כלום אך לשון זאת הופיע להקטין מהעובי, מכיון שבהמשך 
אצל עוד מפרשים וגם כאן יש לעיין ולבדוק באיזה הקשר נאמרה וכיצד המאירי כותב מצד אחד 

שמדקדקים ומצד שני שלא ניטל כלום? אך כמו בלשונות שאר הראשונים תאור המשל שונה 
הגויל המעובד. בתאור העור המאירי כותב  מהנמשל. המשל הינו אבני הגויל והנמשל הינו עור

"אבל במקום בשר נשאר בלא חלקות ואינו ראוי לכתיבה כלל" ובתאור אבן הגויל הוא כותב 
עור האבן נמשלת לאי תיקון ה"ולשון גויל הוא ענין שלא נשלם תקונו", כי אי השלמת תיקון 

ל ל"כתיבתו בפנים העליונים לכתיבה. והחלק השני של המשל "ושלא ניטל ממנו כלום" באבן נמש
זאת אומרת שאי חלוקת העור היא נמשלת " וזה ממה שלא נחלק בו אדםשהוא מקום השער, 

 לאבן שלא ניטל ממנה כלום. גרוד העור אינו נקרא נטילה.

 חלקו קמט( : "וכבר סימן א )חלק ץ"התשב ת"חילוק הגדרתי בין גרירה לקליפה מופיע בשו
 איסור ובספר( ב"ע א"קי) הבשר כל' בפ בסכין שחתכו צנון גבי לקליפה גרידה בין ל"ז' הראשוני

 היא והקליפה כאחת להוכ עצמה בפני להנטל יכולה שאינה דקה היא שהגרידה רשוופי ,משהו
 לשנים חלקו הרי כשקולף אבל שהיה כמות הגויל נשאר ת"בס כשגורד כ"וא כאחת להוכ נטלת

 ודבריו ברורים ומכוונים שרק קילוף העור מוציא משם גויל ולא גרירה. ",זה לאסור ויש

מינץ שלא כותבים על הגויל כי אינו נאה כיון ש"ובצד השני לא  מביא את דברי המהר"י 8בעמ' 
הוסר כלום" ומכך מסיק בעל הקונטרס שאם היה צד הבשר נאה אז זהו קלף ולא גויל. חידוש כה 

העור קובע האם זהו גויל או קלף, וכיצד  ו שלשנוי כלשהוא, עצום שלא נשמע כמוהו אצל מפרש
יצד יסביר את כל המפרשים שמגדירים את הקלף לא הוזכר חידוש כה גדול עד כה? וכ

המהר"י מינץ רק בא להסביר מדוע הגויל אינו נאה ולכן לא שאלא  והדוכסוסטוס כחלקים בעור?
משמעות הלשון "לא  והוא אינו בא לומר את גדר הגויל. וגםמשום "זה אלי ואנוהו" כותבים עליו 

מצד בשר על מנת להגיע למקום החלוקה ביחס לקלפים ששם מסירים את הרוב הוסר כלום" שזה 
בהמשך העמוד מביא את פרוש לשון הגויל והדמיון לעור, וכותב שכיון שלגויל יש בליטות  בעור.

וקרנות אז כך צריך להיות גם בעור עם השמנונית ושיורי הגידים, וכפי שהערנו לעיל סברה זאת 
הרי בכל משל ונמשל  ,הם דומהרח לומר שהדמיון הפיזי שלאינה מתקבלת על הדעת, ואין הכ



הדמיון הוא רעיוני ולא חומרי. כמו כן מי הכריח את בעל הקונטרס לפרש זאת על צד הבשר מדוע 
שלא יפרש שבצד השיער ששם לא יסירו דבר הרי הצד המהותי בגויל הינו מקום השער ששם 

ודם ודבריו התייחסתי במאמר הק ,לגבי דברי הרמב"ם בהמשך כותבים וזהו מראהו העיקרי.
מחשיבים את העור להיקרא גויל, ומה שהביא מתשובת  ברורים ששני חלקי העור יחדיו הם

לעיל את הסתירה בדברי המאירי שזה נאמר רק על המשל הרמב"ם )סי' קנ"ג( זהו כפי שהסברנו 
 ולא על הנמשל.

לא קרא וגם ללשון הטור שהביא התייחסתי בפרוש במאמרי וחוסר התייחסות כאן מראה שכלל 
  ,את המאמר. לשון הטור "פרוש גויל עור שנגרר ונתקן במקום השיער ובמקום הבשר לא נתקן"

להבין את דברי הטור יש צורך לפסק את המשפט ומיקום הפסיק משנה את כל הפרוש. לדברי בעל 
שהגויל נתקן רק במקום הכתיבה , אך אז יוצא יק נמצא אחרי המילה "השיער" בלבדהקונטרס הפס

שהגויל נגרר במקום השיער! ר. אלא שאז יוצא מפיסוק זה השיער ולא דבר נעשה במקום הבש של
וזה בלתי אפשרי ופוסל את הגויל לכו"ע. לכן יש לפסק לאחר המילה "נגרר" ואז הפרוש הוא 

 בשר לעומתחילוק בין אופי התיקון לכתיבה בצד עור המתאים, ורק יש יראשית נגרר לש שהעור
 .שיערהצד 

כוונתם בפשטות שהגויל שלם שלא ניטל  ,כל מקום שהוזכר שהגויל לא ניטל ולא הוסר ממנו דבר
וכך  ]אך לא שכלל לא תיקנוהו להכשירו לכתיבה[ ממנו חלק משני חלקיו הקלף או הדוכסוסטוס

ולשונות אלו ש"לא ניטל" או "לא הוסר" מובאים רק  .גם מופיע בהגדרתם את עור הגויל
ר היצור או לסיבת הכתיבה על אחד הצדדים אך מעולם לא בהגדרת עצם הגויל. בהתייחסות לתאו

כמו כן בדר"כ לשון זאת מוזכרת בתאור אבני הגויל ולא בתאור עור הגויל. באבן גויל לא שייך 
מסותתות שמישרים אותם בכל המושג של חלוקה לשניים, אלא שמם בא לאפוקי מאבני גזית 

יל חותכים את האבן מצד אחד על מנת להגיע למידה הרצויה. גם גם באבני גושואע"פ  צדדיהם,
לא אם יפורש שגדר עור הגויל הינו שלא תוקן ולא הוסר, עדיין אפשר לומר שהעיקר שלא תוקן ו

הוסר בצד הכתיבה ששם פני הגויל ושם עיקרו וזהו צד השיער שאכן לא מסירים משם דבר מלבד 
שור ויבוש ועוד תיקונים ימשני צדדיו יצטרך העור י יוסר ממנו דבר לא השערות. הרי גם אם

שונים על מנת שיהיה אפשר לכתוב על צד שיער וגם כך הדמיון המוחלט למשל של אבן ללא 
 .סיתות כלל לא יתקיים

 

 ם סופרחתהדברי 

דן בארוכות לתרץ את הקושיות הרבות על מנהג עשיית הקלף של ימינו   'החת"ס באו"ח אות ג
וכיצד ליישב זאת עם דין התלמוד ושיטות הראשונים החלוקות. החת"ס מתאר את החילוקים 
זה "בהעדפות סוגי העורות לכל מצוה באופן אחר, ומבאר שהגויל אינו נאה כמו הקלף ולכן משום 

עדיף קלפים לספר תורה, אך בספרו של משה רבינו שתכליתו כתב המהר"י מינץ לה "אלי ואנוהו
העיקרית להישמר לדורות היה עדיף לכתוב על הגויל כיון שהוא נשמר טוב יותר. וזאת לדבריו גם 

 , כיון שבמזוזה ההשתמרות חשובה יותר מהנוי.רא"ש העדיף לכתוב מזוזות על הגוילהסיבה שה
אר כמעובד בעפצים )ולא מתייחס לחלוקה כש בא להסביר מדוע רש"י מגדיר גוילבהמשך 

 ודוכסוסטוס קלף ל"דס ל"י מ"ומ" וז"ל ,כותב שעיבוד הסיד שלנו אינו מועיל לגוילו( הפוסקים
וכך אכן  "עפצים דוקא ובעי תיקון אותו מועיל אינו ולגויל עפצים כמו המועיל בסיד מעובדים

עיקר הנקב ניכר בליצה שבצד השיער לא ניתן המציאות שכיון שהסיד מרחיב את נקבי השערות ו
בעפצים שתפקידם לכווץ את העור. באשכנז כבר מימי  העור עובדלכתוב על צד זה אלא אם כן 

לא היו מוצלחים ונאים  יםרבינו תם מובא שלא עיבדו בעפצים כלל, ויתכן שזאת הסיבה שהגויל
 וקושי גדול היה בכתיבה עליהם.

 העליון הוא קלף ל"ס" ,בראשם ת"ור[ קלף ה"ד ב"ע ט"ע שבת' ]התוס דברי החת"ס מביא את
 הנוטה צד בעליונו וכותבים לבשר הסמוך העבה הוא ודוכסוסטוס לבשר סמוך בתחתיתו וכותבים
ורק מאוחר יותר שבא להכשיר את הקלפים  ,בפשטות זאת המציאותבתחילת דבריו   ."לשערות

ומקשה על דבריו שלנו ובהם לא הסירו מספיק מצד הבשר מביא את השיטה של ספר התרומה 
 ן"הרמב גם, מ"לק ד"ולפע" שיתכן והדוכסוסטוס הינו שכבה דקה בצד בשר.ומפרש גם את שיטתו 

 העור עצמית היא העבה העור דהנה, פליגי בהא אלא, לשיער הסמוך העליונים פנים כן' פי
 שהוא שם על קלף קליפה לאותה קוראים' והתוס דקה קליפה ממנה וקולפין לבשר הסמוכה

 ונשארה ממנה שנקלף על קלף העבה לחלק קוראים וסיעתו האי ורבנן, העבה החלק קליפת
 העליונים פנים ממנו שקולף' פי, העור פני בקלף דתימא הדא בירושלמי אמר זה ועל, קלופה

 ":נכונים ן"רמב ודברי, קלופה שהיא על קלף הנשאר ונקרא לשיער הסמוכה



בסברות חז"ל לפסול צד כתיבה של שיער בקלף וצד כתיבה של בשר לאחר שהחת"ס דן 
פרש מה ל עוברבכל סוג,  יותרבהנאה  צדעל היש לכתוב כיון ששהסיבה היא ומפרש בדוכסוסטוס 

ללמד לא חולקים את העור אלא מגרדים את שני הצדדים. ושם אכן דעתו כבר עושים בימינו ש
על המנהג של הסופרים שמגרדים רק קליפה דקה בצד השיער ופוסק שאם קילף קליפה דקה  זכות

באחד הצדדים אזי העור מקבל את שם הצד השני. זאת אומרת שאם קילף בצד שיער אז מה 
רק בצד בשר מקבל שם של קלף, אך הוא אינו כותב שנשאר מקבל דין של דוכסוסטוס ואם קילף 

 מה יקרה במקרה וקילף בשני הצדדים והרי לא יתכן שזה יהיה עור ללא שם. 

 גרירה י"ע דק עור ממנו מקלפים מ"מ אבל לשנים העור לחלוק בקיאים דאינן לדידן "וממילא
 כלל נגרר לא הבשר וצד עליון מצד הוא גרירה אותו אם, למלאכה תצלח לא כי אותה ומשליכים

 וכשר שיער במקום לכתוב כ"וע בנחושתו לכתוב אפשר שאי שבימיהם דוכסוסטוס כעין הוא הרי
 פנים משם שהוסר רק הדקה מן דקה קליפה אפילו בתחתיתו נגררה ואם, לתפילין ופסול למזוזה
 יותר ומעובה עבה הוא הרי וגם בנחושתו שכותבין כפולה טובה הוא הרי כ"א ממש בבשר הנוגע

 הדוכסוסטוס שמימיהם אליו מתכוון החת"ס" כ"ג למזוזה ומתקיים ויפה שבימיהם מדוכסוסטוס
הינו צד הבשר  שקילפו ממנו את הליצה וכיון שלא קילפו בצד בשר דבר אז צד זה אינו ראוי 

לכתיבה ולכן כותבים על צד שיער. ולכן גם היום אם מגרדים את צד השיער אז זה יחשב 
דוכסוסטוס לעומת זאת אם מגרדים גם בצד בשר כפי שנהגו גם בימיו אז אפילו אם יחשב 

הבשר כי צד זה נאה יותר וגם זה הוא עור עבה ומתקיים יותר מסתם  דוכסוסטוס יכתבו בצד
דוכסוסטוס למזוזה. ואם יחשב לקלף במידה והדוכסוסטוס הינו קליפה דקה בצד בשר אז זהו 

אך בנוגע לדידן שמכינים כך גויל ולא מתקנים את צד הבשר ולעומת , ממקום הכתיבה המובחר
, הוא אם החת"ס יחשיב זאת כקלףנאה יותר אז אפילו  זאת מתקנים את צד השיער לכתיבה והוא

  יכשיר את הכתיבה בצד שיער.

הגדירו כקלף גם במקרה של שחת"ס והחיי אדם בה"ל הביא את דעת האך יש להבין שכל מה שה
שלא מגרדים  עבדניםהקל ולהכשיר את הקלפים כיון שיש גרוד קל מצד הבשר הינה במטרה ל

ולכן מצד הספק יש  שזה יחשב קלף דעה שאפשר לסמוך עליהד יש מצד בשר ולכן בדיעב מספיק
דומה זה לשאר  פסול גוילים עקב דעה יחידה הדרך עוד רחוקה.לאך מכאן ועד ו ,תלותילהם במה ל

ספקות כגון ספק טומאה ברה"ר או ספק הכשר מקואות שאם יש במה לתלות אז מטהרים או 
 שלא מטמאים את כל השאר. מכשירים את המקרה המסופק אך בודאי

התעלם בעל הקונטרס  ,(עמ' כזיו"ד רע"א סק"א )ספר איל המלואים ומה שהביא בעל הקונטרס מ
"צ"ל מ"ש הר"ן שכן לשון גויל  :מפרש את דברי הר"ן ש"לא ניטל ממנו כלום" כךש מתחילת דבריו

 מצורך לגוררה לאו דוקא אלא הכוונה שלא ניטל ממנה יותרדבר שלם שלא ניטל ממנו כלום 
על מנת בהמשך מביא שאולי כיון שלא היה ברור לסופרים עד כמה אפשר לגרד  רקולהחליקה" 

שעדיין יחשב גויל וכיון שלא רצו עור עבה לכן העדיפו את הקלף, אך ודאי שאפשר לגרד קצת. 
טות הרי נחלקו הראשונים מהו קלף ומהו דוכסוסטוס ובגויל יוצאים ידי שתי השיבהמשך מביא ש

 אז חשש זה היה ראוי שידחה מפני המחלוקת הגדולה יותר ומשאיר בצ"ע. 

בעל הקונטרס שהרבה להביא את שו"ת שערי יושר לא הביא את דבריו שחולק על דברי החת"ס 
הברוך שאמר "זה הכלל לעולם יגרור ויקלוף לצד הבשר ובעל התקון תפילין ומביא בדף ס' את 

ובמשך דבריו כותב שאם עושה להיפך זהו  ,"צד השיערממה שיגרור אותו מבחוץ ל הרבה יותר
בעל  זצ"ל. אליישיבגרי"ש וכך מביא בשם ה דוכסוסטוס והמיעוט מתבטל לחצי הגדול יותר.

הקונטרס הסתמך בעיקר על תשובתו של הרב אשר חנינא זצ"ל בשו"ת שערי יושר שאכן סבר 
דעתו היא דעת יחיד ואף הוא סובר כך מטעמים , אלא שוילשסבר שאין אנו בקיאים בגרוד הג

גרודה הופך לכן אחרים שהזכיר בעל הקונטרס. הוא אינו סובר שהדוכסוסטוס הינו קליפה דקה ו
יוצא נגד השיטות עפ"י החת"ס כן הוא שהעור מתחלק לחצי חצי ודעתו היא את העור לקלף אלא 

כבת הדוכסוסטוס כה דקה כי אי אפשר לכתוב שוהוא גם מודה שלא יתכן ש שישנה שכבה דקה.
גדר הגויל הוא ש וןכיגויל שאין לעור זה שם היא לפסול את הגרוד  תוסברבצד הבשר ללא הגרוד. 

אבני דלא משייפא וכל גרוד מוציא אותו משמו. אך כאמור סברה זאת נדחית מהראיות שהבאנו 
י שמעיד שבתימן לא גירדו מצד בשר והדבר הוא אינו מזכיר מיהו אותו מעבד תימנכמו"כ  עד כה.

 של ה"עד".אינו יכול להזכיר שמו  מדועאומר דרשני 

יהי רצון שבזכות ליבון סוגיה זאת, קנאת הסופרים אכן תרבה חכמה ונזכה להחזרת עטרה לישנה 
חכמים  והאמת היוצאת מן התורה והשלום המתרבה בעולם מתלמידיבמקומות נוספים בב"א.  

 יאהבו.


