
תורה על שיטת הרב הלכות ספר ביאור 

  יהודה אלברצלוני' המיוחס לר
  מיכאל חימי

  

שהקלף הוא הדרמיס כפי שביארתי  :ארת המאמר להסביר ששיטת הגאונים הימט

אלא שרבים לא הבינו את כוונת הגנזי מצרים שלכאורה , בכמה ממאמרי באורך

  .וזו מטרת המאמר .משתמע ממנו שהקלף הוא האפידרמיס

  

שלא קולפים קלף ודוכסוסטוס "ראשית נקדים שכבר מצינו בלשונות הגאונים את המושג שהרבו לפרסמו 

  ". כלומר מעור מעופץ-מעור המעובד בסיד אלא מגוויל 

  הרכבי סימן סג  -תשובות הגאונים האיי גאון ב' שו דברי רלדוגמא ישמ

כי זה ששורין אותו בסיד ובמים לא ממנו קולפין קלף ודוכסוסטוס אלא הכשר לקלף דעפיץ כמה "

  'וכו "שכתבתם

  

  ספר הלכות קצובות הלכות פורים או למשל כפי שמובא ב

  "גווילאבל בציבור לא יצא ידי חובתו אלא במגילה של קלף שהוא מן "

  

מה שברצוני להוכיח במאמר קצר זה שכל כוונת הרב הלכות ספר תורה הוא לומר בשפה ברורה שהעור 

ולכן בכל הדוגמאות שהביא וכתב משפטים כמו . ק כלומר דרמיס שמעובד בסיד הוא פסול"הנקרא רי

כי לא הייתה , אין הכוונה שהחלק העליון הוא הקלף" מנו הקלף שלו וכתב עליו ספר תורהאם קלף מו"

ק שזה היה פשיטא להם "כוונתו במאמרו לברר מהו קלף ומהו דוכסוסטוס כפי שכתבתי במאמר על הרי

האיי כמבואר ' ולא נחלקו בו מעולם גאוני בבל אלא מזמן אותה הטעות שקרתה בשגגת מעתיק דברי ר

הקלף או ת כהו הם רק להסביר ש"ס' וכל מטרתו של הרב הל". על גלגולה של תשובה"במאמר 

  .נקלף מהגוויל-או במילים אחרות , הדוכסוסטוס בא מעור מעופץ

  

  .אלא אעתיק את הקטעים הקשורים לענינינו, לא אעתיק את כל לשונו לפי שכל אחד יכול לעיין בה

   13עמוד הנה פתיחת דבריו 

  

אי איפשר שקולפין ממנו לשם תפילין שמענו שחוזרין ומעבדין אותו בעפצא ובלא ספק ] "העור ל"צ[

המביא תניא בעניין ההוא גברא דעל ' ובמסכת גטין בפ. לו בלא מלח והוה ליה מליח וקמיח ועפיץ

רב יוסף למאי ניחוש ליה או ' לה הא גיטיך אמ' לבי כנישתא שקל ספר תורה יהב לה לדביתהו אמ

פצא שמעת מינת מי מילין מיא דע' משום מי מילין הא קימא לן דאין מי מילין על גבי מי מילין ופיר

שכל גויל שלספר תורה עפיץ הוא ולא הוצרכתי לברר כל העיקרין הללו אלא כדי להסיר השיבוש 

  "גאון שתהו בו רבים' שמו' שנמצא בפרשת ואתחנן דר

  

כ "ומש. כלומר מטרת המחבר לברר עיקרי הלכות עיבוד כדי להסיר את הטעות שהשתרשה לעבד בסיד

  .י קליפה אבל לא מבואר עדיין היכן הקליפה"היינו שנחלק ע" ם תפיליןשקולפין ממנו לש"בריש דבריו 

  

  כותב 14- 13עמוד וגם בהמשך דבריו ב

  



הלא תראה ותבין שלא חסר מדפתרא אלא עפצא בלבד ופסלו אותו מלכתוב עליו מגלה כל שכן "

אחד שאינו מעובד מ ,ק"ר )בערבית( חיפא שהוא חסר עפצא וקמחא וכל שכן מצה שנקרא בטיית

משלשה דברים הללו ומה מגלה אינה כשירה עד שתהא כתובה אשורית על העור והוא הגויל 

ספר תורה האמור לא כל שכן שלא יוכשר לכתבו על אחת מן העורות השלשה  ,שפירשתי אותו

א ודפתרא לפיכך צריך אתה להיזהר מיכן ואילך שלא תסבור כי הקלף שאמרו ]חיפ[שהיא מצה ו

  "!!היא טעות גדולה-הנקרא מצה  ק"ירבותינו הוא ר

אלא צריך שיהיה מעובד , דרמיס המעובד בסיד- ק"כלומר אל תטעה טעות גדולה לומר שהקלף הוא רי

  .בעפצים

  

   14עמוד כ מה שממשיך לכתוב שם ב"וא

  

ואם קלף ממנו הקלף שלו וכתב עליו ספר תורה בשעת הדחק בדאיעבד כשר הוא לקרות בו "

  "ריחו חכמים בשיעורשמלאכתו פשוטה ולא הט

  

אבל אין כאן בירור מהו קלף אלא רק לומר . כלומר אם קלף מהגוויל המעופץ את הקליפה שלו זה כשר

ק היינו דרמיס "אבל ברור שהקלף הוא הדרמיס שכן לעיל הרי הוא דן על הרי. שהקלף נקלף מגוויל

  .ת על אפידרמיס"וב סא לכת"וגם מפני שא. מעובד בסיד שאינו נחשב לקלף מפני שאינו מעופץ

  

  ומה שכתב עוד שם 

ל נמי פריש הכי אמר להן בגויל ששה טפחים בקלף איני יודע שהקלף דק הוא "ז' ומר רב מתתיה גא"

  "ואינו הווה ששה טפחים

בגוויל מדוקק (מ "מ 6עובי האפידרמיס אם למשל הגוויל אין כוונתו שהקלף הוא החלק הדק שהרי 

!!!  ת של קלף אולי צריך להיות כטפח בגבהו"נמצא שהס, מ"עשיריות המ 2-3הרי שהאפידרמיס ) הרבה

אלא הכוונה שהוא דק ביחס לגוויל והראייה לזה שהרי לעיל ". ואינו ששה טפחים"ולא שייך לכתוב עליו 

  :כתב 13'  בעמ

  

יפו דבענן שיהו עבים כדי שיהו הק' והגויל הזה אם לספר תורה מעבדין אותו אין מקלפין ממנו כלמ"

שהעורות שלספר תורה כל אימת  כאורכו שהעורות שלספר תורה כל אימת דהוי עבים טפי מעלו

  "הקיפו כאורכו בעורות שלעגלים כתבדהוי עבים טפי מעלו דהא רב אחא בר יעקב כשעשה 

וכידוע שבעורות של עגלים אם לא יורידו מצד בשר קרוב לחמישים אחוז מעובי העור אין סיכוי שיהיה 

היינו " אין מקלפים ממנו קליפתו"כ "וא. כהיקיפו כי הם עבים מאד כמעט פי שתים מעובי הכבשיםארכו 

ק הוא הנידון בתור קלף אם יהיה "כפי שהסברנו שהרי(, הקלף-וישאר רק דרמיס - קליפתו העליונה 

  ).מעובד ופשוט

  

   14עמוד כ "וכן מה שכתב אח

  . היינו קלישי מגוויל" קלישידהוו להו ' ובקלפים לא נתנו חכמים שיעור פיר"

  

   14מוד ושוב חוזר הרב אחר קטע זה לעורר על העור שאינו מעופץ ע

  

ילה כל שכן ספר תורה וכל ספר תורה ]ג[אבל העור הנקרא רק ליכא למן דשרי למכתב עליו מ

ומגלה שתמצא כתובה על עור המצה שהוא רק אינן מוציאין מידי חובה ואסור לקרות בהן בצבור 

תן ]או[ואם תמצא לומר תלמיד חכמים כתב . א מעוטי תורה או נמי קראיין ועמי ארץ כתבו אותןושמ



ן שאין לנו לשנות ממה שלימדונו ]ר[שמא בטעות הורוהו ולא ידע מלאכת העור ופסולן והכשי

  ".רבותינו ואפילו מזוזה נמי לא מיבעי למכתבה אלא דוכסוסטוס שלגויל

  

  .חזר למה שפתח על פסול הסיד' ת מקלף וכו"וכתב על סכלומר אחר שפתח בפסול הסיד 

ואפילו מזוזה נמי לא מיבעי ": והנה גם מקטע זה נוכל לראות שלא נחת כאן לברר מהם הצדדים שכן כתב 

וכפי שהערתי שלא נחת לברר כאן , כלומר דוכסוסטוס הנקלף מגוויל ".למכתבה אלא דוכסוסטוס שלגויל

  . כלומר ממעופץ- מגוויל  - צריך שיקלף מה נקלף ממה אלא מאיזה חומר

  

  :למטה 14עמוד לפי שכתב ב-אבל ניתן להוכיח מדבריו שם שהקלף הוא החלק התחתון 

  

הרי לימדונו רבואתא טעמא דמילתא  ,לא ַבעֹו שרטוט] והתפילין והמזוזות[הספרין ] י[ואם תאמר הר

מר הוא מתקריע וכן  משרטיט ליה כדי שלא יהא כבד ואי] דק מאוד[לפי שהתפילין נכתבין על קלף 

  .שאי אפשר לה לקבל שרטוט] 'ששנה קלף לא בעי שר[אמר רבנו עמרם בר 

  

אבל אם . והלא האפידרמיס שהוא דק מטבעו העשוי שכבת קרטין צפופה וחזקה אין בעיה לשרטטו

ן הרב וכן מוכח מלשו. הוא נחלש ועלול להיקרע, י גירוד פרימיטיבי"מדקקים את הדרמיס ובפרט ע

כפי שעושים היום - וכמובן הכוונה שלא יהיו התפילין כבדות " על קלף דק כדי שלא יהיה כבד"שכותב 

ועל כן אם ירצה לעשות תפילין מקלף רגיל -, אנשים רבים המהלכים עם התפילין כל היום תפילין קטנות

ר הסובר שאפשר "שהפרשיות לא יכנסו בבית קטן ויצטרך לעשות בית גדול ויהיה כבד ובפרט לדעת ה

אבל אם ידקק אותו . לעשות תפילין מגוויל על כן בתי התפילין שלו גדולות כשתי אצבעות בחללן הפנימי

הוא יחלש שהרי הדרמיס עשו שכבת סיבי קולגאן הגסים ומרווחים הרבה יותר מאפידרמיס ובפרט 

כוונתו הייתה שהקלף הוא  אילו, ועיקר, ועוד .בעיבוד עפצים ולכן מובן מדוע אם ישרטט הוא מתקרע

ת כשר על הקלף "אזי איך נפסק להלכה שס, האפידרמיס הדקיק מטבעו ועליו התכוון שאינו מקבל שרטוט

  . אלא ודאי כוונתו אל דרמיס מדוקק! ?וחייב שרטוט

  

וראייה נוספת שלא נחת הרב לברר מהו קלף אלא רק לומר שקולפים את הקלף והדוכסוסטוס מהגוויל 

  : 15עמוד ו  בהיא מלשונ

  

  "הילכך הגויל שכותבין עליו ספר תורה הוא שכותבין עליו מזוזות ותפלין"

  

  .אלא הוא שאמרנו שכוונתו שקולפין אותן מהגוויל! ?וכי כותבין תפילין על הגוויל

אין כוונתו להסביר שהקלף הוא " ותפילין על הקלף הנקלף ממנו" 15עמוד ולפיכך מה שכותב הרב שם ב

  :ל שנקלף מהעור המעופץ כפי שתראה את קישור העניין בשלימות"אלא כנ, וןהחלק העלי

  

דבני מערבא ' ובגמ ,הילכך הגויל שכותבין עליו ספר תורה הוא שכותבין עליו מזוזות ותפלין

ועוד קימא ] ככתב ספרים כן כתב תפילין ומזוזה[אמי בר חיננא ' זעורה בש' ר' במסכתא דמגלה גרסי

בקודש ] הלמה שמעלין[ושין אותה תפילין אבל תפילין שבלו אין עושין מהן מזוזי ע' לן מזוזה שבלת

ושמעת מינה שעיבודן שוה ואי מי איתה דמזוזה על מצה מצה לתפילין מי מכשרינן ] ולא מורידין[

אלא לאו שמע מניה כדקאמרינן דמצות מזוזה להיכתב על דיסוסטוס שלגויל המעובד ותפילין על 

  ".והקלף הנקלף ממנ

  



רק לומר שהקלף נקלף " ופירוש דוכסוסטוס גויל שנקלף ממנו קלף" ג"ל גם מה שכותב הרב בשם רס"כנ

דוכסוסטוס גויל "ג לא כתב מעולם בשום מקום "רסכי באמת , מגויל ולא דווקא שהקלף נקלף מהגוויל

לאו גם זה ו(ץ ת התכוון לומר שאת הדוכסוסטוס קולפין מן המעופ"ס' ורק הרב הל. "שנקלף ממנו קלף

שהדוכסוסטוס והקלף  ג"ת מדברי רס"ס' ומה הראיה של הרב הל) כ"דווקא אלא אפשר גם לעפצו אח

  : היא בלשונו מערבית עם תרגום כך? צריכים להיות מעופצים

עלה אלגויל עלה חסנה  ]שכתיבת התורה[- פי כתבה אלתורה  .ודבר רבינו סעדיה איצא פי כי תשא

שנכתוב את [- אן נכתב אלתורה . ]לא יתכן[- אד לם ימכננא - ולמא  אמר- ק. ]על הצד טוב שבו[- 

מבפנים [ - מן דאכל ומן כארג , ]כתיבה באופן שתהיה שווה[ - כתאבה תכון מסתויה ].התורה

מן  ].שלא תראה[-לא תרי , ]כדי[- חתי . ]על גוויל[-  יכתב עלי אלגויל  ]ולכן[- פלדלך  .]ומבחוץ

  .]בשום פנים[- .אלבתה. ]ופכתמה[- מקלובה  ]מבחוץ[-כארג

ואטום לא רואים אותו  מעובד בעפציםויל שהוא ושהיות שאנו כותבים את התורה בג, והרעיון שם הוא

היא נראית שהעור שקוף אבל בעיבוד סיד . צדיהם' בניגוד ללוחות שנראה הכתב מב, הפוך כנגד האור

ת "ס' וזו היא הראייה של הרב הל. הלכהוהוא שלא כ, ופעמים אף שלא כנגד האור, מהופכת כנגד האור

להוכיח שגם הדוכסוסטוס וגם הקלף צריכים להות עפוצים ולא מעובדים בסיד שכתיבתו כהלוחות שנראה 

ומה  הם אטומים כשהם מעופציםכי צריך להבין הלא גם קלף ודוכסוסטוס  .צדדים מחמת שקיפותו' מב

אלא ברור שתורף ? ג שצריך עיפוץ"נזי מצרים מרסג שצריך לכתוב על הגוויל ומה ראיית ג"ראיית רס

ת על הקלף המעובד בעפצים אלא לומר שצריך עיבוד עפיץ כדי "ג לא באו לשלול לכתוב ס"דברי רס

ת כלל כי "ס' לא שיכים בדברי הרב הל-, כך שכל הדיוקים מה נקלף ממה. שהכתב לא יראה מצידו השני

 .ג"י רס"לא נאמר ע" דוכסוסטוס גויל שנקלף ממנו קלף" והוא שכתבתי שהלשון. לא לזה נחת בביאורו

  .ג הייתה להצריך עיפוץ"אלא כוונת רס

 


