
והא דתניא הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף מזוזה על 

דכסוסטוס קלף במקום בשר דכסוסטוס במקום שער יפרש 

לנו אדוננו אם קלף ודכסוסטוס הנזכרין כאן הן מן הגוילין 

או כמו שעושין  ,המעובדין במי מילין ובצואת כלבים ובמלח

כשנים שלשה כאן מביאין עורות ומולחין אותן ושוהין במלח 

ימים ואחר כך שורין אותן במים ובסיד ומעלין אותן מהן 

וקושרין אותן במלבנות שלהן וגורדין מהן שערן וקליפתן 

כי זה  ,כך ראינו: תשובה

ששורין אותו בסיד ובמים לא ממנו קולפין קלף ודוכסוסטוס 

ילין ובצואת במי מ"אלא הכשר לקלף דעפיץ כמה שכתבתם 

ואחרי כן שפין אותן בתמרים ובקמח שעורים 

ומעבדין את הקלף בעפצא לשמה וכותבין 

פרשיות שלתפילין על מקום בשר וכורכין אותו באותו 

ואמר מר רב " .דכסוסטוס שנקלף ממנו ומעילי ליה לשילחא

ב כי טעה בה אדם גדול וחש

 - ק בלשון חכמים חיפה

דמליח  :דפתרא ".קיר

ולא חזי לנא מעולם ספר תורה דקלף ולא 

ק שהיא חיפה הכשירו מר רב 

מר  ולא הודו לו חכמי דורו כמו מר רב יוסף גאון בן

רב רבי ולא חכמי ישיבתו כמו מר רב נחשון ואף אשר 
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  - מפתח מפורט -

  מפתח מקורות תלמודיים

  :תקציר

  .ם"בתיאור מבנה העור המיועד עבור כתיבת סת -'פרק א

. מקום החלוקה הטבעי. הדרמיס ושכבותיו. האפידרמיס ושמותיו .צורתו והרכבו של העורהתבוננות ב
 א"שבת קח ע' ראייה מעור העוף מהגמ. ק"הדרמיס המעובד בסיד נקרא רי. עור העוף. מורא- היפודרמיס

  .שהדרמיס הוא הקלף

  תאור החלק המעשי שבעיבוד העור - 'פרק ב

, עיבוד הגוויל. דיקוק העור במכונות החדישות. תפקיד פעולת הסיד על העור. תיאור שלבי העיבוד הסיד
  .לגבי גירוד ותיקון הגוויל מצד בשר ט הלכה א פרק מגילה ראייה מהירושלמי. עפיץ. קמיח. מליח

  מהות עיבוד עפצים בהשוואה לעיבוד הסיד -'פרק ג

שאינו עפיץ נקרא חיפא או דפתרא ורק . פ מסורת הגאונים"הבנת מהות העיבוד העפיץ והגדרתו ע - חלק א
גם . והיתר הסיד בדיעבד, ת פסקו שדפתרא פסול כרב האיי גאון"הראשונים שקדמו לר. עפיץ נקרא קלף

ק היה משום גזירת שמד "המנהג להשתמש ברי.   ג,ר בירושלמי שבת חבארץ ישראל עבדו בעפצים כמבוא
ק לא יצא מתורת "הרי .עור שלא מעובד בעפצים לא יצא מתורת נבילה. שישיתבמאה הבארץ ישראל 

  . לאטין הוא הזוהמה'שהג ראייה מעור הדג -נבילה 

חשב שרב האיי גאון מכשיר ת "ר .בסיד המעובדים" שלנו קלפים" במחזור ויטרי לגבי ת"ר שיטת - חלק ב
מסורת פירוש הגאונים בהא דאפיצן הא דלא . ולהדיא מבואר ברב האיי לפסול את עיבוד הסיד, עיבוד סיד

ת לכשרות "ביאור התוספות בדעת ר. ת במקורה הייתה שדפתרא כשר"שיטת ר. ת"אפיצן אינה כפירוש ר
  .רק גוויל צריך עיפוץ-ירוץ חדשת. והקשיים שבשיטה זו" שאינו ראוי להזדייף"-יד עיבוד הס

מכיל " קלף"שהמושג , ת"הוכחנו שלדעת רב האיי גאון וכך מסורת הגאונים והראשונים שלפני ר :סיכום
ומוציאו , בקרבו את הגדרת העיבוד העפיץ המתקנו מבחינה מהותית ומשנה את הרכבו הכימי של העור

אבל עיבוד הסיד חסר ". קלף"לדרגת - " נייר" או" דפתרא"או " חיפא"כלומר מדרגת , מידי תורת נבילה
  .ק וטעמו"ד נעמוד על דברי רב משה גאון שהכשיר את הרי"ולקמן בפ. ל "את המעלה הנ

ל  והשוואה לכלל "בירור שיטת דעת רב האיי גאון זצ -קלף ודוכסוסטוס - 'פרק ד
  גאוני בבל

   :ודוכסוסטוס תיאור ראשית המבוכה מהו קלף :הקדמה

 .ב. הוא הדרמיס כמבואר בפירוש קדמון ממצרים-ק "הרי .א .הקלף מהו  גאון האי רב דעת בירור .חלק א
מסכת ב ם כמבואר בפירושו למשנה"ל פסלוהו לכתיבת סת"ק בערבית הוא חיפא והוא הנייר שחז"הרי

בתשובת הגאונים הרכבי סימן ר כמבוא. היה מעובד בסיד, ק שפסל רב האיי"הרי .ג . ו"טשנה ז מ"כלים פי
ניתוח מדוקדק ומפורט של . כמבואר שם .והאפידרמיס הוא הדוכסוסטוס. הדרמיס הוא הקלף .ד. ג"ס

הראשונים . הדרמיס והאפידרמיס-הקלף והדוכסוסטוס הם חלקים פיזיים מוגדרים בעור . ג"תשובה ס
  .ג שהקלף הוא הדרמיס"שביארו את תשובה ס

: הקדמה :שהקלף הוא הדרמיס שאר גאוני בבל מסייעת לבירור שיטת רב האיי גאוןבירור שיטת  .חלק ב
 - אביו של רב האי גאון-דעת רב שרירא . ראיות מהגנזי מצרים ".קלף וחיפא" -בירור מהות שני מושגים

גם רב משה גאון . ו"בן ציון אוריאל הי' דחיית טענותיו של הר. שהקלף הוא הדרמיס מתשובת האשכול
שהקלף , תלמיד רב משה גאוןבן הילאי שיטת רב נטרונאי . שהדרמיס הוא החלק בעור הנקרא קלףהבין 

שמואל בן ' וכן המיוחס לר נטרונאי להכשיר את הסיד' יש לפקפק אם הייתה תשובה כזו לר. הוא הדרמיס
" ספר" בין לחלק אין .הדרמיס הוא שהקלף הירושלמי לפירוש אחאי' דר מהשאילתות ראייה .חפני גאון

 .הדרמיס הוא שהקלף מתבאר נטרונאי רב לאחר סורא גאון עמרם רב בדעת גם .העיבוד לעניין" קלף"ל



 גאוני של התמונה כהשלמת  גאון סעדיה רב שיטת. א"ה ע"מנחות לב' פ דברי רב עמרם נבין את הגמ"ע
שרירא ' ב של ר"ה תלביאור תשוב .בעפצים המעובד הדרמיס הוא שהקלף  גאון יהודאי רב שיטת גם. סורא
   .גאון

ורב , משה' ור, רב נטרונאי, התברר בראיות מוצקות ששיטת כל גאוני בבל כדוגמת רב אחאי גאון :לסיכום
ומכללם נדע - ,ורבנן דתרתי מתיבתא, מר רב יוסף גאון בן מר רב רבי ומר רב נחשוןו, ורב עמרם, שרירא

ועל ראשם רב האי -. ר הגאונים הנזכרים בגנזי מצריםג ושא"ורס, יהודאי' שזו גם דעת שאר הגאונים כר
הוא החלק הנקרא קלף שעליו התכוונה ההלכה - וכשיעובד בעפצים  ,ק"ירהוא ה - צד בשר - שהדרמיס-גאון 

  .משה גאון הכשיר קלף מעובד בסיד ושיטתו נדחתה' ור. למשה מסיני

ישוב הסתירה המדומה . ח"המובא ברניתוח מפורט ומדוקדק בדברי רב האי גאון בפירושו לשבת . חלק ג
. הם תוספת מעתיק ואינם לרב האיי' וכו" שבע הוכחות שהמילים ואפא דמגילתא. שבדברי רב האיי

של  -השונה- י ישן המבאר את שיטת הקילוף "נמצא כת. השערה כיצד נכנסה ההערה לפירוש רב האיי
, וביאור שמות המושגים גוויל. איי גאוןסיכום משנת גאוני בבל ושיטת רב ה. הדעה החולקת על רב האיי

  .ודוכסוסטוס, קלף

. מסורת כל קדמוני ספרד מצרים אטליה ומגנצא שהקלף הוא הדרמיס - 'פרק ה
  ".עור שלא נחלק האפידרמיס מהדרמיס"ושהגדרת הגוויל היא 

. ף"ר שיטת הרייאוב. הדרמיס שהקלף הוא- ם "ף והרמב"ממשיכי מסורת הגאונים בספרד ומצרים הרי
שלא נחלק "ם מגדיר גוויל "הרמב. ג"ם המלאה מבוארת בתשובה קנ"שיטת הרמב. ם"ביאור שיטת הרמב

בשלמותו כשיטת " קלף"ם מגדיר את המושג "הרמב. פ מסורת הגאונים"וככל חכמי ספרד ע" לשנים
ם לא חזר בו "הרמב. רת הגאוניםוכמסו" ספר"ם מצריך עיבוד עפיץ דווקא שזו הגדרת "הרמב. הגאונים

שיטת . בדעת רב האיי גאון - שהקלף הוא הדרמיס–הכרעת כל חכמי ספרד הראשונים . י"כפי שחשב הב
-ותלמידיו , רבותיו, י"שיטת רש. שהקלף הוא הדרמיס ולא כמובא בערוך האטלקי -ראשוני איטליה

שהקלף - טת חכמי פרובנס הראשונים שי. שיטת ראשוני אשכנז שהקלף הוא הדרמיס. שהקלף הוא הדרמיס
  . הוא הדרמיס וצריך עיבוד עפיץ

ואופני התקבלות . חידושו הגדול של רבנו תם בהגדרת הגוויל והקלף -'פרק ו
  חידושו אצל בעלי התוספות

נז במחצית המהפך שקרה בצרפת ובאשכ - . בהגדרות גוויל וקלף ת"פירוט חידושו המקורי של ר. חלק א
" קלפים שלנו"בעניין  - שיטת רבנו תם המקורית. ק מדין קלף"נ להכשיר את הרי"המאה הראשונה לסה
- ת בספר הישר "חידוד הבנת שיטת ר. ת בספר הישר"פירוט וביאור שיטת ר. המובאת בספר הישר

. ל"ת זצ"ר הקשיים שבשיטת. ויטרי במחזורת "שיטת ר. ש"והרא מ"ההגהמתוך דברי  -בהגדרות הגוויל
ולכן . אינה תואמת לשיטת רב האייולגמרי , )גם לפי המחזור ויטרי(ת היא מחודשת "שיטתו של ר: לסיכום

–דרמיס שהם לפי הבנה ברב האי - ק "רי" קלפים שלנו"היא עדין טעונה יישוב האיך סומכים על 
  . דוכסוסטוס

קלפים "ש, יראים והמרדכי במנחותשיטת ה. 1 –. 'ת אצל בעלי התוס"אופני התקבלות שיטת ר -חלק ב
- , ס"והמאירי בקי, והגהות מימוניות, והגהות מרדכי, ז"שיטת האו. 2. וסקלף אלא דוכסוסט אינם" שלנו

שיטת תלמידי . 3". אשקרנייר"ביאור המילה . כל שתוקן מצד בשר ושער יש לו דין קלף- ת בספר הישר "כר
הקשיים . ת"ם בעיבוד סיד חולקים את העור ודלא כרשג, ת"והת, ש"הרא, המרדכי - ם מרוטנבורג"המהר

שיטת ספר התרומה לחלק את העור המסוייד בדרמיס ולא לגרד את . 4. ק"שבשיטה זו והטעות במילה רי
הסופרים האחרונים לא הבינו את  -טעות הקרומים. סיכום. ה"השיטה החדשה של הרא. 5. האפידרמיס

עוד . והנחילו טעות זו לספרי הפסיקה, בשר הוא הדוכסוסטוס ת ותלמידיו וחשבו שהקרום שבצד"כוונת ר
 -בדברי רב האי המובאים בערוך  תוספתה. על המסירה המשובשת של דברי רב האיי אצל ראשוני אשכנז

  .י"גרמה להשוות אליו גם את שיטת רש

שלו שלפי  ק"ת ניסה לבאר את כשרות הרי"ר: העולה מכלל האמור :ת ותלמידיו"סיכום הפרק על שיטת ר
פתרונו היה . הוא דוכסוסטוס. ב. אינו מעובד בעפצא. מה שקיבל בטעות בשם רב האיי יש לו שתי בעיות א

גם לפי מה שמובא - י יצירת הגדרות חדשות לגוויל וקלף שלמעשה אינם תואמים את דברי רב האי כלל "ע
  . חד לפי דרכובעלי התוספות לא קיבלו את חידושו אלא פיתחו אותו כל א. בשמו בערוך



  ביאור שיטת השלחן ערוך ומקורותיו - 'פרק ז

ביאור דברי . 'שיטת השולחן ערוך סימן לב סעיף ז. בספרד–וההשלכות של שיטת בעלי התוספות , הרקע
ראייה . ג שהקלף אינו האפידרמיס"ל' ע בס"ראייה מהשו. י"פ ניתוח מקורותיו המובאים בב"ע ע"השו

הקשיים . ם"ע יפסוק כהרמב"משמים כוונו שהשו. שהקלף אינו האפידרמיס' ג' ד רעא סע"ע יו"מהשו
לפי המסורת הוא - ע "אם יעפצו את הקלף של השו .קושי א. ע ביחס לפסיקה הספרדית"שבשיטת השו

. ם"מבולא זו שבר, לא זו שבערוך, ע אינו תואם שום מסורת"מקום החלוקה של השו .קושי ב. יהיה גוויל
איך אפשר לקרא לקליפת העור קלף אם עדיין : הקשה- ע שהאפידרמיס הוא הקלף "מי שהבין בשו .קושי ג

כ "המנהג שלא לגרד הרבה מצד בשר מהדרמיס עצמו וא .קושי ד. הדרמיס שהוא הדוכסוסטוס דבוק בה
   ?ע"איך מנהגנו דלא כהשו

  האחרונים בהגדרות קלף ודוכסוסטוס הדרכים החדשות של -'פרק ח

 ע ובהתמודדות עם המנהג יצרו שיטות חדשות בהגדרות הקלף"הקשיים בהבנת השו :הקדמה
הנשמת אדם סובר שאם הדרמיס דבוק לאפידרמיס זה נקרא  .תירוץ א. ע"וההתמודדות עם שיטת השו

הגדולי  .תירוץ ג. הוא קלף ס סובר שאם גרדו קרום דק מצד בשר הרי כל הנשאר"החת .תירוץ ב. קלף
הקדש מחדש שיש שלשה שכבות לעור והשכבה האמצעית אין לה שם אלא טפלה לשכבה השניה הדבוקה 

ם לא התכוון ממש אחד דק ואחד עבה "הפקודת אלעזר מחדש שהרמב .תירוץ ד. קלף או דוכסוסטוס-, בה
כ "אבל בגלל שמגרדים אח, ע העורהרב הלכה ברורה סובר שחולקים באמצ .תירוץ ה. אלא חולקים באמצע

הרב יוסף כהן  'תירוץ ו. את האפידרמיס אזי נעשה חלקו העליון של הדרמיס דק וזה שמתחתיו נשאר עבה
וכן דעת הרב יעקב יוסף , ל"ע וכך דעת הרב מרדכי אליהו זצ"ם ולא כהשו"א טוען שהמנהג כהרמב"שליט

 'תירוץ ז. א"א והרב דוד טהרני שליט"פאל לוי שליטוהרב יגאל ר. א"ל וכן דעת הרב שמואל טל שליט"זצ
דעת הרב יעקב טופיק  'תירוץ ח. ע בכל דרך אפשרית"הרב אשר חנניה סבור שיש להצדיק את המנהג כהשו

ם "או לסמוך על הרמב, א שצריך או לגרד הרבה מאד מצד בשר כדי שהנותר יהיה טפל לאפידרמיס"שליט
ו בספרו גויל וקלף טוען שיש להסביר את כל "הרב עידו אלבה הי 'תירוץ ט. א"כהרב יוסף כהן שליט

" זיהוי הקלף"ו בספרו "הרב בן אוריאל הי 'תירוץ י. ה"ת לפי הסבר הרא"ע כשיטת ר"הראשונים והשו
   .דחיית טענותיו גם מהממצאים הארכיאולוגיים. טוען שהקלף הוא האפידרמיס המעופץ

  

  -מפתח מקורות תלמודיים-

  

  .ד חלק א"פ. נייר - ו"טשנה ז מ"כלים פימשנה מסכת 

  ג"עפוצה פ כוורת -ט משנה ג"משנה אהלות פ

  .ת"בשיטת ר- א "ו ח"פ .ד חלק ב"פ-בשיטת הגאונים בקולף פני העור  -הלכה ג, ח"ירושלמי שבת פ

בתוך  -ובפרק ה, השיער פרק ב במקום הגויל על כותב שיהא וצריך" -ט הלכה א"פ מגילה ירושלמי
  .ת"הקשיים שבשיטת ר

  .ס"בתירוץ החת' פרק ח" שיעור חכמים נתנו לא בקלפים" - מגילה פרק א הלכה ט ירושלמי

וצואת , עיבוד בצואה ב"ע' הוריות י, ב"ג ע"נזיר כ, ב"ח ע"ק ל"ב - 'ה עמוד א"ברכות דף כבבלי 
  ב"פ.כלבים

  .ד חלק ב"ופ. ב"פ, ודפתרא, חיפא, מצה -א"ט ע"ע דף בבלי שבת

  ג"פ" הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף" -א"בבלי שבת עט ע

ו קלף "ם ובפ"ה בשיטת הרמב"וגם בפ)  וגם בסיכום הפרק(ד "פ"  קלף במקום בשר" - ב"בבלי שבת עט ע
  ת "במקום בשר לשיטת ר

  .ד חלק ב"פ". פני שהיא משתמרתרבי מאיר היה כותב את המזוזה על הקלף מ" -ב"ט ע"בבלי שבת ע



  . א"ראייה לקלף פ של עוף טהור כותבין תפילין על גבי עור -א"שבת קח עבבלי 

  . עור הדג -א"ח ע"ק שבתבבלי 

ד "ובדיו פ, הספר על, אשורית כתובה שתהא עד, יצא לא -  הדפתרא ועל הנייר על - א"יז ע בבלי מגילה
  .חלק ב

  ג"פ. מה הוא קלף. סיני תפילין על הקלף הלכה למשה מ" - א"בבלי גיטין כב ע

  .ת"ו בשיטת ר"גם בפ. ם"בשיטת הרמב' גויל אבני דלא משפיא פרק ה - א"ע' בבלי בבא בתרא דף ג

  .ב"ד ח"פ? ת בכמה"שאלו את רבי ס" -דף יד א בתראבבבבלי 

  ג"שיטין פ' קרע הבא בג - ב"מנחות לא ע

  .ב בדברי רב עמרם"ד ח"פ ,למיבדקיה ריךצ דתפילין קילפא האי אביי אמר" - א"ע ה"ל מנחות

  .ח בתירוץ ז"פ, א"פ. ובשר שפלטו סכין, אלל -א"בבלי חולין קכא ע

  .סוף פרק ד. חלחולי מחלחל-ב "ט ע"חולין קיבלי ב

  

  

 

 

  - המאמר תקציר-
וראשון משום שדעתו של רב האיי גאון , למה המאמר נקרא בירור דעת רב האיי גאון בקלף ודוכסוסטוס

בשימור המסורת של פירוש דברי הבבלי אצל כל הפוסקים נחשבת בעלת סמכא  - אחרון גאוני בבל- במעלה
לשכל יש חרטום של שעווה שהוא נכפף להיכן שהלב "מכיוון שכמאמא החכם . ומנהגו הלכה למעשה

 פשטהכלי הנכון לבירור ה אתבירור המסורת אנחנו רואים בבנוכל לפרש כרצוננו ולכן ' את הגמ" מטהו
  .זו נקודת המוצא שלנו-  .'הנכון בגמ

, בשר במקום קלף. דוכסוסטוס על ומזוזה, הקלף על תפילין מסיני למשה הלכה" - הלכה למשה מסיני
כך עור , מפני שאינו מעובד "גוויל"זוכה לתואר  אינו "עור"כשם ש:) שבת עט". (שיער במקום דוכסוסטוס

  .אלא לאחר העיבוד "כסוסטוסקלף ודו" חלקיו אינם זוכים לתוארשנחלק עדין 

העליונה שבצד שער היא דקה , לעור הבהמה ישנם שתי שכבות הניתנות לחלוקה טבעית -קלף ודוכסוסטוס
איזו מבין שניהם היא השכבה , יסמואילו זו שמתחתיה היא עבה ונקראת דר, מאד ונקראת אפידרמיס

  ?במסורת הגאוניםאו ' האם אין מקור מפורש בגמ? ואיזו דוכסוסטוס, הנקרא קלף

מסורת מהי בסוף תקופת הגאונים בתחילת ימי הרבנות נפלה מבוכה במאמר יתבאר שרק  -המבוכה
ותשובות  יוכשבתשובות. "ומהו דוכסוסטוס ,מהו קלף" - בפרט שיטתו של רב האי גאוןו ,הגאונים בכלל

המעובד  -דרמיסה- חלקו התחתון של העור מתבאר שהקלף הוא  - גאוני בבלבות וכמו בכל תש-אביו 
מתבאר , ואילו בסיפא, שהקלף הוא צד בשר, ברישאמובא -  ח"המובא בר בפירושו לשבת ,ומאידך .בעפצים

  . וכותבים במקום החתך שנפרדו זה מזה המעובד בעפצים -האפידרמיס– צד שערשהקלף הוא 

רב האי גאון  במאמר זה נעשה מחקר מקיף על בירור משנתו האמיתית של - חשיפת דעת רב האיי גאון
והן , )גם אלו שחלק עליהם -תשובות אביו ושאר גאוני בבלו(, בהקבלה לכל מקורותיו הן מהתשובות

 ה"וכך בעז גוויל וקלףובהגדרת  ,ומפירושו למשנה בכלים, ובפירושו לגדרי ממחק: עט בשבת' מפירושו לגמ
והדוכסוסטוס הם חלקים שהקלף באופן ברור שדעת רב האיי גאון היא לראשונה לעינינו  ונגלתה נחשפה

הוא  האפידרמיסו ,הוא הקלף הדרמיסכלומר , פיזיים מוגדרים מאד בשכבות העור הטבעיות



שנעתקה ) כנראה מחוץ לבבל(לא נוצרה אלא בעקבות הערת משיג  "המבוכה הגדולה"ואילו  .הדוכסוסטוס
למובא שקדמו  דמוני הראשוניםכל קוהוכחנו ששיטה זו הייתה זהה ל. כביכול בשמו של רב האיי בטעות

שהעידו על  וספרד צפון אפריקה ותימן] צרפת[פרובנס ו, מגנצא, איטליה, בבל, י"אההיפך בשם הערוך הן מ
  .מנהגם להשתמש בדרמיס בתור קלף

מה שקרה בפועל בהיסטוריה של הגדרת הקלף  -לחכמי ספרד הייתה אפשרות לברר את דעת רב האיי
, י הערוך סברו בעלי התוספות כדבר פשוט בשם רב האיי שהקלף הוא צד שערלאחר התפשטות דברש - הוא

שנפלה בדברי  עם המבוכה ואיטליה התמודדוחכמי ספרד ושאר א "ן והרשב"והרמבם "רמבף וה"אולם הרי
ומתוך ידיעת השפה הערבית  שהיו מצויים אצליהם שאר מקורותיועיון במתוך יו ר דברי בירו"רב האיי ע
  . ל"להיפך הוא טעות כנבערוך שהמובא בשמו  הכריעווכך  ,והמסורת המעשיתק "למילה רי

ח "שהעתיק את רכמקור יחיד דברי הערוך  והגיע רפתלצכשולכן  .ת לא היו כל המקורות של חכמי בבל"לר
ושצריך לעבדו  שהקלף הוא צד שער - כביכול בשמו של רב האיי-על רב האי ל "הנהשגה הנזכרה  שבו

ו להתמודד עם מנהגם לכתוב בדרמיס מסויד שמעתה נתחדש להם שהוא בעצם נאלצ, בעפצים
   .הדוכסוסטוס הלא מעובד

עור שלא נחלק "הגוויל אינו  -דרמיס המעובד בסיד בתור קלףאת ה י ניתן להכשיר"ביאר הגדרות שעת "ר
" מתוקן"שאינו היינו  "אבני דלא משפיין- גוויל "' אלא הכוונה בגמ, כמקובל במסורת הגאונים" לשניים

אז גם עור  ,לפי הסבר זהאולם  "עור שתוקן מצד בשר"-היינו " קלף במקום בשר"' כ בגמ"ומש, מצד בשר
ת "אומר רולכן  ?ומה הועילו חכמים בתקנתם והוא גוויל "אבני דלא משפיין"שלא תוקן מצד שער הוא 

, ומצד בשר להחליקו לכתיבה ,י גירוד האפידרמיס"אפשר גם ע מצד שער-  ,צדדיםהמשני  צריך לתקנוש
י "ע - שגורדה קליפתו מצד שער-בעיבוד סיד  את המנהג להשתמש בדרמיס כריחובכך נמצא הפיתרון לה

לפי - אינו מתוקן מצד בשרשם בעיבוד עפיץ שרק  זה היה– רא לו דוכסוסטוסהחליטו שמה שרב האי קש
דין  יש לו לכתיבה ולכן מצד בשר הוא טובהתיקון  בעיבוד סיד אבל, - מתאים לעיבוד עפיץכך בו שמה שחש

שחלוקת העור תקפה רק בעיבוד  ניסה להסבירת "כנראה שר .ק שפסל רב האיי"וכך הוכשר הרי. קלף
  .העפיץ אבל בעיבוד סיד די בתיקון העור

 מכמה קושיות עצומות שיש בחידוש זה - ת"של ר עם הגדרתו החדשה הרבה מבעלי התוספות לא הסכימו
וגם לא מעבד , ואף טענו שאינו עושה כרב האי הנזכר בערוך כי אינו כותב במקום החתך 'מהגפשט נגד 

יש שסברו , לכמה כתותבעלי התוספות ומעתה נחלקו  .הסיד עיבוד את הפוסלבעפצא כשיטת רב האיי 
 ושינה בזה ובזהלכתוב תפילין בדוכסוסטוס  ל שהמנהג"צכ "ואלא מעובד שאכן אנו כותבים בדוכסוסטוס 

ויש שסברו שאכן צריך לחלק את העור לשנים רק שלא . היראיםכ "כמשוגם דפתרא כשר לכתיבה –כשר 
ולכן יצרו מקום , לאטין המדביק את השכבות של העור'כי הוא מלא גיכלו לעשות כן בקלף המעובד בסיד 

ויש שכתבו  .התרומהכ "וחשבו שזה יועיל לשיטת רב האיי כמש "בעובי הדרמיס"–שרירותי חדש חלוקה 
ונמצא שהשתמשו  ש"הראכ "ז די לגרד הרבה מצד בשר כאילו חילקנו את הדרמיס לשנים כמש"שלפ

התוצאה הייתה שהשתמשו  .את הקליפה העליונהגם שגרדו ממנו - או מגורד הרבה מצד בשר בדרמיס חצוי 
ים בצד שער אלא שדיקקו אותו וחשבו שמשתמש ,כלומר הדרמיס- בתשובותיו בקלף המקורי של רב האי

הוא לא הייתה זו גם כוונת המשיג עצמו אלא מעולם הנזכר בערוך של אותו המשיג של רב האיי בשעה ש
  . ה"כמו שאבאר בגוף המאמר בעז !שישתמשו באפידרמיסהתכוון 

 מ"ג והגה"והסמ) ת"בדעת ר(ת "סה ש"כשיטת הרא- י "לפי מקורותיו בב- פסק . ח לב ז"או -ע"והששיטת 
מפני שלנגד עיניו  -מוקיהנ -ם"הרמבנגד  - מצד בשר גורד הרבהשגורדה קליפתו העליונה ו שהשתמשו בעור

לטעות הרוווחת בהשוואה ם "שיטת הרמב )בטעות המדפיסים(שבו הופיעה ם בדפוס "עמדו דברי הרמב
 - 'מתוך השוואה לשאר הראשונים בעלי התוס הסיקא "רע' ד ס"ביוי "והב, שהקלף הוא צד שער

ם "שהרמב י"הב בנוסף לזה חשבו, המקורית שזו דעת רב האייי "הבומימילא חשב  "זר בום ח"שהרמב"
ם יצא בשלשה תשובות מפורשות לפסול "בשעה שהרמב, היינו סיד- "וכיוצא בו" עפציםכתב שמעבדים ב

שהקלף הוא דווקא הדרמיס המעובד -סיד וברר הדק היטב שדעת רב האי ק שהיה מעובד ב"הריאת 
ם לא חזר בו וזו הייתה טעות "הוכח מעל כל ספק שהרמב. א: ומכופלת אן קרתה מבוכה כפולהוכ. בעפצים

 .המנהג היה שלא לגרד הרבה מצד בשר מהעור עצמו אלא רק קרומים ושומנים. ב. דפוס כפי שנרחיב לקמן
ם מקום החלוקה הוא בין הדרמיס "ואילו לרמב, ע הוא באמצע הדרמיס"מקום החלוקה של השו. ג

  .וגם המנהג הוא שלא מגרדים הרבה מצד בשר. ע חסרה מכאן ומכאן"ונמצאת שיטת השו ,פידרמיסלא

הבינו שהמנהג שלא לגרד הרבה מצד כש 17בשלב מאוחר יותר בערך במאה הבאשכנז  -טעות הקרומים
לכן הסופרים פיתחו תאוריה המחזיקה מהקרומים , ל"הנ ש"הראעם שיטת  עלה בקנה אחדוזה לא , בשר



. מצד בשר "מגרדים הרבה"בשר שמתחת לעור כאילו הם הדוכסוסטוס ובכך נתיישבה דעתם כיצד וה
כ שלא לשיטת רב האיי עצמו שכתב במפורש "כמובן ששיטה זו לא כוונה לא לשיטת בעלי התוספות ומכש
  .  שמקום החלוקה הוא בעור עצמו בקליפה הדקה שבצד שער

שראו שהמנהג שלא מגרדים הרבה  הספרדיםאף  ע"השופרשני חלק מומעתה  -ע"פרשנות חדשה לשו
בצירוף תיאוריית  20אזי בראשית המאה ה –מהעור עצמו מצד בשר ומאידך גרדו את הקליפה העליונה 

כ הפקודת "כמש, ע עצמו"שזו כוונת השו סברו שכנראה הסופרים שהבשר והקרומים הם הדוכסוסטוס
דרך . דרך מוזרה ביותר ליישב שיטה שלא הייתה אלא שגגהובכך נסללה , ת שערי יושר ועוד"אלעזר ובשו

אולם מקורותיו של , שאין לגרד את הקליפה העליונה אלא רק להחליקה התכווןע "אחרת סברה שהשו
, על דרכים ושיטות נוספות כגון הנשמת אדם. שהכוונה לגרד ממש את הקליפה בפירוש ע מגלים"השו
הארכתי בגוף  -, ועוד, שיטת הרב בן ציון אוריאל, ו אלבהשיטת הרב עיד, מאיל המילואים, ס"החת

  .המאמר

י השגגה שנתלתה והתפרסמה בשמו "ע, זהו בקצרה התהליך ההסטורי שקרה לשיטת רב האי המקורית
שעברה פרשנויות שונות במקומות שונים בעולם ואת תוצאותיה המרחיקות לכת שנתגלגלה עד לכדי יציאה 

  .וניםגמורה משטתו בדורות האחר

" גלגולה של תשובת רב האי גאון"  "סוגיית הקלף"מאמרי הקודמים והרחבה של מאמר זה הינו תמצית 
ויכוחים והתכתבויות תורניים ו ,עיוני, ומכיל תמצית תובנה רבת שנים של ידע מעשי" בעניין מהו הריק"ו

מהישוב בית אל ו "היוריאל נכתב ונסדר כעת בעקבות מאמרו של הרב בן ציון א. בנושארבים מאד 
הטעיות דחיית על גם בהזדמנות זו כבר עמדתי אולם .  התפילין קלף זיהוי על מאמר ישיבה באתרשפורסם 

   .נוספותהשיטת שב

  

   



  .ם

, שומן מלחים ומינראלים). מהחלבון קולגן
  .דרמיס ואפידרמיס

". אשקרנייר" -בצרפתית עתיקה
חלק זה צבעו כהה , שכן בבהמה ששערה שחור

הם הדוגמא ש הצלקות ש"ע" הצד הצלקתי
השכבה העליונה של  היא )"צומח בו

מעליה דבוקה שכבה של  .מ"מ 
והיא מוסרת כשמעבדים בסיד ומקרצפים 

] השכבה הקרנית[האפידרמיס . 
 90%- המהווה כ, התא העיקרי- סוגי תאים 

הקרטין מגן על העור מפני . קרטין הקרוי על שם חלבון הקרטין שהוא מייצר
] תאי צבע[, בין תאי עילית העור פזורים מלנוציטים

   .ם שכבה דקיקה אך חזקה וצפופה מאד

ואם נבחין היטב נוכל לראות שיש בה 

שכבה זו מכילה תאים חיים הצומחים בתחתית השכבה הגרעינית וגוועים 
בעורות המיועדים  בשכבה זו מצויים שורשי השיער

בו שרשי השער , בניגוד לעור אדם
  .ולכן בעור אדם השכבה הגרעינת נחשבת כחלק מהאפידרמיס

והיא ניכרת ונבדלת מהשכבה  ."

". דרמיס"ניתן להם שם אחד , 
 יואל אשרי' לח לי רוכפי שש". 

  

  .ורבים נשתבשו בזה

ם"סתכתיבת עבור  העור המיועד מבנה

   .בראשית דברינו יש לעמוד על צורתו והרכבו של העור המדובר

מהחלבון קולגןמהם הם  75%-כ( מחלבונים כימיההעור מורכב במבנהו 
דרמיס ואפידרמיס ,משתי שכבות עיקריותאנטומי ובמבנהו ה 

בצרפתית עתיקה". קאנט" - ובערבית .השכבה הקרנית(-   1של בהמה
שכן בבהמה ששערה שחור" הצד השחור"הראשונים קורים לו גם 

הצד הצלקתי"העבדנים קוראים לצד שער ]. תאי צבע -מחמת המלנוציטים
צומח בו -או השער-הדק שהצמר "ם קורא לו גם "הרמב. 

 0.2כ העובייו ,בצות מן העורמבצ את שערות הבהמה
והיא מוסרת כשמעבדים בסיד ומקרצפים ] סיבית העור[תאים מתים אבק ולכלוך שמצטברים בין השערות 

. העבדנים מסלקים אותה לתועלת חדירת חומרי העיבוד לעור
סוגי תאים  כמההמכיל , קרטין מורכב מאפיתל קשקשי רב שכבתי עם

קרטין הקרוי על שם חלבון הקרטין שהוא מייצר הוא, באפידרמיס
בין תאי עילית העור פזורים מלנוציטים ..חיידקים וכימיקלים רבים, חום
ם שכבה דקיקה אך חזקה וצפופה מאדהשכבה הקרנית היא אמנ .והמשווים לעור את גוונ

ואם נבחין היטב נוכל לראות שיש בה . מתחת לאפידרמיס ישנה שכבה עבה שהיא עיקר העור

שכבה זו מכילה תאים חיים הצומחים בתחתית השכבה הגרעינית וגוועים  - השכבה הגרעינית
בשכבה זו מצויים שורשי השיער .מתחדש העור ללא הרף וכך, בשכבה הקרנית

בניגוד לעור אדם-  .שרירי העור ורשת כלי דם מסועפת, בלוטות הֵחלב
ולכן בעור אדם השכבה הגרעינת נחשבת כחלק מהאפידרמיס. ההיפודרמיס- מגיעים עד התת עור 

"בד לבד"מסיבים דמויי נויה שכבה זו ב -השכבה הרשתית
  . ויותר ספוגית ,ה בזה שהיא לבנההגרעינית שמעלי

, השכבה הגרעינית לרישתית בצורה טבעית א לחלק בין
". רקוק" ובלשון רבים" ֵריק" -בערבית- נקרא בפי הגאונים 

  .ְקָלף رقق: שורש ُرُقوقרבים  َرقّ  הכתיבה בערבית

                                         
ורבים נשתבשו בזה" אפידרמיס"שתחתיה בשם  השכבה הגרעינית גםלהבדיל מעור אדם בו מוגדרת 

  'פרק א

מבנהבתיאור 

בראשית דברינו יש לעמוד על צורתו והרכבו של העור המדובר

העור מורכב במבנהו , ובכן
 .מים 70%ומכיל כ 

של בהמה אפידרמיס. 1
הראשונים קורים לו גם  ."ליצה" - ברוסית

מחמת המלנוציטים[
. החצונית של העור
את שערות הבהמה העור שבה רואים

תאים מתים אבק ולכלוך שמצטברים בין השערות 
העבדנים מסלקים אותה לתועלת חדירת חומרי העיבוד לעור, את העור

מורכב מאפיתל קשקשי רב שכבתי עם
באפידרמיס מהתאים

חום, אור, חדירת מים
המשווים לעור את גוונ

מתחת לאפידרמיס ישנה שכבה עבה שהיא עיקר העור -דרמיס. 2
  : שני רובדים

השכבה הגרעינית, א
בשכבה הקרנית

בלוטות הֵחלב. ם"לסת
מגיעים עד התת עור 

השכבה הרשתית, ב
הגרעינית שמעלי

א לחלק בין"מ כיוון שא"מ
נקרא בפי הגאונים  כולו הדרמיס

הכתיבה בערביתו "הי
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להבדיל מעור אדם בו מוגדרת  



ניתן להבחין שעובי כמו כן . שים לב לדקותו של האפידרמיס. ומשמאל בעור עגלצילום מקרוסקופי בחתך עור כבש מימין 
  .השכבות בדרמיס שונה

  

כל חלוקה אחרת . לאפידרמיס בלבדהיא בין הדרמיס , האפשרות הטבעית היחידה לקלף ביד את העור
  . י סכין"תיעשה ע

והבשר ישנם קרומים נוספים שמכילים שומן בין הקרומים  מתחת הדרמיס .היפודרמיס-תת עור . 3
שכבת ההיפודרמיס עשויה ..  וכן גידים ונימי דם דקים, בכמויות התלויית בגודל הבהמה וצורת ההפשטה

   .שמתחתיו בשרהיא מחברת את העור עם ה. ת שומןורקמ] סיבים גסים[רקמת חיבור רופפת 

יחד עם כל הקרומים והשומנים משום  ומעבדי העור משתדלים לגרדו. 2"מורא"ל "בפי חז תאשכבה זו נקר
ע מפני חלישותו ובפרט "קרום זה לא ניתן לעיבוד בפנ, מפריע לחומרי העיבוד לחדור לעוראטום ושהוא 

כ הוא כבר מגיע לבורסקאי "ובד .ע בלא שיקרע"אפשר להוציאו בפנ וגם לא ידוע לי אם. בעיבוד עפצים
אילו סכין המפשיט תקלף מהבשר עצמו חתיכה שתשאר דבוקה לעור זה  .קרוע ונקוב מסכין מפשיט העור

  ).חולין קכא(. אללהוא הנקרא 

 בעובי ממוצע קיים עם כל שכבותיומתואר בעור יבש ) וכבש צעירים, עז, בעור שליל פרה(ל "כל התיאור הנ
! מ בלבד בממוצע"חצי מכ דהיינו –מ בערך בצד הצואר"מ 1עד , בצד הזנב) ים'אינצ 0.0098(–מ "מ 0.25 של

  ...ובעור העוף כל השכבות נכנסות בהרבה פחות מזה

אך רק יש הבדל בחלוקת שכבות . 2דקה משכבה  1לעולם שכבה, בכל סוגי העורות הכשרים לכתיבה
ככל שהבהמה , ובעור עגל, שבכבש השכבה הגרעינית עבה יותר מהרשתית-, 2ה הרשתית והקרנית שבשכב

אלא כולה , כמעט ואין שכבה רשתית, ובעז, גדלה יותר מתקטנת השכבה הגרעינית וגדלה השכבה הרשתית
  . שכבה גרעינית

 לאטין'בגלל הג וכשמתיבש חוזר ומתדקק ומתקשה, וכשהעור שרוי בסיד הוא מתנפח פי שניים ויותר
  .שנוצר בו בשעה שהיה שרוי במים

וכן חומרי העזר . הליצה נעשית דקה וחלשה יותר, וצריך עוד לדעת שבעיבוד סיד שמותחים בו את העור
ולכן תמצא קלף מסוגי . ובפרט בעור שעבר הקפאה, הכימיים הופכים שכבה זו לחלשה ושברירית יותר

ובחלקם , טין המדבק אותה לדרמיסלא'יצרנים בהם הקליפה נקלפת אמנם בקושי רב מחמת הג
אבל בעיבוד עפיץ שבו החמוצה שינתה ועיכלה את . נפרכת מייד-שמשתמשים יותר בחומרים כימיים 

  .לכן אין מה שידביק את שתי השכבות בכח רב ולכן ניתן להפרידם בנקל יחסית–לאטין שבעור 'הג

לפחות פי שניים מעביו אלו היה מעובד גם יש לדעת כי כשהעור מתעבד בעפצים הוא נעשה אורירי ועביו 
  !אי ידיעת פרטים אלו הטעו לומדים רבים .ולקמן נעמוד על נקודה זו. בסיד

השכבות דרמיס ' אפשר לומר שרובו הניכר לאחר הפשטה מכיל שכבת שומן ומיעוטו מכיל את ב - עור העוף
ד יוצא מהעור כמו חותמת לפי ההתרשמותי הגי :המבנה של העור במקום חיבור הנוצה 3.והאפידרמיס

הדבר הזה גורם שאי אפשר  .שוקעת מצד הנוצות עם גיד דק שוקע בתוך העור עד השרירים שבתת עור
ומאידך אי אפשר לגרד את כל הדרמיס עד האפידרמיס מבלי , לקלף את האפידרמיס בשלמות בלי שיקרא
ואם לא מגרדים , יוצר חורבאפידרמיס עד מקום חיבורו הגיד לייצר נקב גדול שאין הדיו סותמו כי גירוד 

   .קטן מאד שהדיו סותמואלא גדול את הגיד מצד בשר אזי אין חור 

כיון דאית : הוה אמינא... של עוף טהור 4כותבין תפילין על גבי עור :אמר רב הונא": א"שבת קח ע' ובגמ
בחננו הנה ". אינו נקב - כל נקב שהדיו עוברת עליו: קמשמע לן כדאמרי במערבא, לא - ביה ניקבי ניקבי 

                                                           
2

פ "ע". הבשר אינו ראוי לאכילהו ןמבדיל ביההוא הקרום הדק הדבק בעור ו המורא. "'ז' הלד "פסולי המוקדשין פי' ם הל"רמב 
  .א"כ, היא הזפק כמבואר במעשה הקרבנות ו" מוראה"כי  ".מורא"ם "והגרסא ברמב. ב"ה ע"פירושו לזבחים דף ל

3
ח "שבת קב' אפשר להבין את הגמ] 2' תמונה מס[כשמגרדים את שכבת השומן שמגיעה במקומות מסויימים עד נקבי הנוצות ורק  
 .שבת' שכן כל אחד יראה שאין נקבים חלולים בעור העוף שהוא קונה לכ, "דאית ביה ניקבי ניקבי"א "ע
4

וכדוגמא לזה מצאנו בהלכות תפילין שכל אות , ולים על הגווילכי תפילין פס. לקלף כוונההיינו שם כללי וה" עור"כמובן הכוונה  
 בספר עיין. "ועוף" :ד ק"ס רעא' ס תשובה כ בפתחי"ומכאן תשובה מוצת למש. ל"והיינו לאו דווקא גוויל כנ" גוויל"תהיה מוקפת 

 דפשיטא ב"י סימן ד"חי אתנינ ב"נו תשובת מדברי דמשמע דמה שכתב ה"בהג ג"כ בסימן וטריפות שחיטות הלכות על חיים דרך
 עוף בעור ופוסקים בגמרא כזאת שמענו דלא ע"צ ומזוזות ותפילין בספרים הנאמר ודוכסוסטוס וקלף גויל דין עוף בעור דאית ליה

 ביה ש"דל עוף ועור. דוקא וחיה בהמה בעור דהיינו ודוכסוסטוס הקלף בדין להדיא דייק תפילין' מהל א"פ ם"והרמב דק שהוא



אני ודבר זה , ראינו שבקלף שלתפילין העשוי מעור העוף אין נקב גדולהיטב ו
במיוחד עור יונה  בנוסףעיבד ו "היאסף טימור ' והר ,בחנתי בעור התרנגול

אלא עם חורים לצורך בחינה זו ונתאמת אצלינו שאי אפשר לייצר אפידרמיס 
וזה מאשש את המסקנא ) א בתמונה כאןכמוב(, םגדולים שהדיו אינו סותמ

במאמרי לקמן שהדרמיס הוא החלק הנקרא קלף לדעת החד משמעית ש
ט רבי מאיר היה כותבה למזוזה על הקלף "ובפרט למה שאמרו בשבת ע. ל"חז

  .ואכן הדרמיס הוא העבה והמשתמר יותר, מפני שהיא משתמרת

ם צד שער הוא קלף נחלקו הא. א: להלן יתבאר שיש מחלוקת ראשונים כפולה
או בתוך הדרמיס עצמו , בין הדרמיס לאפידרמיס, נחלקו היכן הוא מקום החלוקה' ב. או דוכסוסטוס

  .י סכין"בחלוקה שרירותית ע

  'פרק ב

  העור תאור החלק המעשי שבעיבוד

 ,ומומחה לעיבוד עורות בירושלים, ח"א ת"משה צארם שליט' ובהזדמנות זו אני מודה מקרב לב לידידי ר
ר "למו. ודג, עוף, כבש, עז, בעור עגל ועל הדרכתו ועזרתו בשלבי העיבוד שעשיתי, על זמנו היקר שהקדיש לי

קלף "בעל  –ו "אלעזר שושן הי' לר. שעבר על הקונטרס ועודדני לפרסמו) ל"זצ(מרדכי פרידלנדר ' הגאון ר
א בעל מפעל לעיבוד גוויל "שליטולהרב שלום משריקי . על תוספת ידע מקצועי וחוברת עזר, ביתר -"אלעזר

לידידי . ו מעבד קלף בשיטה יחודית"יהודה שרז הי' ולידידי ר. על הסבריו במהלכי הסוגיא, בקריית ארבע
  .ת שסבלה את הריח והלכלוך"לאשתי היקרה הדר מנבוכמובן . ו מעבד עורות"אליהו פרץ הי' ר

  .המעובדים בסיד" קלפים שלנו"ראשית נתאר עיבוד , ובכן

ומניחים אותו במקום מוצל עד , אחר שחיטה מפשיטים את העור ומולחים אותו מיד מצד בשר - ייבוש .1
כ שוטפים ושורים אותו במים כמה שעות עד "אח -שטיפה .2. שייבש כדי ששירי הליחות יצאו מן העור

חדרת מים נקיים גם ה, לשריה תפקיד נוסף מלבד סילוק המלח] שעות תלוי בעובי העור 20ל 8בין [, שיתרכך
המשמשים כמכבסי  )סבון( לצורך זה מוסיפים למים דטרגנטים. וניקוי של שאריות לכלוך ודם, לתוך העור

' או ד' כוסות סיד לחצי דלי ג 2כ(כ נותנים אותו במים ואבקת סיד דליל "ואח -שריה בסיד. 3. העור
  . שייראו המים כמו חלב). 5ימים

.  בורסי דלקמן להסיר את סיבית העור המפריעה לחומרי העיבוד לחדורבעיבוד  .א .חמשה תפקידים לסיד
" הרוג"ל. ג 6.ז נקבי השערות נפתחים עד שינשרו השערות בקלות במריטתן ביד"לנפח את העור ועי .ב

גם בעובי העור קיימים סוגי חלבון הדומים בהרכבם לחלבון הביצה , תאים חיים הגורמים לרקבון העור
יגרמו שלאחר היבוש יהיה  -חלבונים אלו אם לא יסולקו מן העור . ל וממיס תהליך זהאשר גם אותם מעכ

  .גם הקרומים שבצד בשר מתנפחים ואפשר לקלפם בקלות יחסית .ה. העור קשה כעץ

את סיבית העור ) מפלסטיק(ומשפשפים במברשת קשה . (מגררים ומורטים את השערות -הסרת השיער. 4
כ מדיחין אותו מכל החומרים הבסיסים והשערות שנשרו "אח -שטיפה .5.  )עד שיהיה העור חלק לגמרי

ושומנים הדבוקים גוררים בשר וקרומים . 6 ].ראמות[ומותחים אותו על המלבנות . והחלבונים שנהרסו

                                                                                                                                                                      
) בשר להיות שצריך נראה( השער לצד דנכתבות נאמר אם כותבים צד באיזה ע"צ מ"ומ. שלנו קלפים דין לו דיש ל"י ל"הנ חלוקה

והרב דוד כוכב רצה להסתמך על הבנה זו שכל שהוא דק הוא קלף ופשוט שדבריו אינם נכונים  ".ד"עכ. צד לכל או שלנו קלפים כדין
 .ש נרחיב עוד בזה"ובהמשך על דברי הרא. קלף ודוכסוסטוס הם שמות לחלקי עור פיזיים

5
ליטר סיד למשך  100ליטר מים יש להוסיף  5000כלומר ל 1\50ו כתב לי שבעיבוד סיד נותנים "חתנו של הרב שושן הי, והרב מתן 

 .כ בעיבוד גוויל יש להמנע משריה מופרזת בסיד"מ אם שכבת הליצה תהרס משא"וכמובן שבעיבוד סיד אין נפק. שבועיים
6

השערות והליצה " סולפיד נתרן"אם ישתמשו בתוספת .  כדי לזרז את התהליך]. נתרן גופרתי[יק 'רצ'אבקת צ 1%יש שמוסיפים כ 
  .יומסו

ַאְרֶסן או סיד עם אחוז אחד . חומצות וסיד שרוף, שויים מעמילןעאשר היו  נוספים )קרמי הסרה(דפילטורים או חומרים 

)Arsenic( ,ופועלים על הקראטין שמרכיב את ]. אלקלי[החומרים הדפילטורים הם חומרים בסיסים מאד . ךהידוע גם בשם ַזְרני
. ל לא בדקתי בפועל"כל הנ.  הוספת סיד ומעט סודה קאוסטית מגביר ומעצים את הרס חלבון הקראטין. השערות והאפידרמיס

אלא לאחר שיצטננו או בסיד כתוש , חיים אגב יש להבחין בין אבני סיד שהם מרתיחים את המים שאין להשתמש בהם בעודן
  .לאחר כמה שעות השערות נופלות, ג העור"ע" משעי"י מריחת "אפשר לקצר את תהלך הסיד ע. ל"כנ" סיד כבוי"הנקרא 



 ,במפעל .שכן שלב הסיד לא פוגע בשאריות השרירים והשומנים והבשר הדבוקים בדרמיס. לעור מצד בשר
. 7 .כ הוא יהיה מוכשר לקבל עיבוד גם בצד בשר"ורק לאחמ.  המגרדת את הבשר" שר" מכניסים למכונת

ימים ' ל מהפכים את העור מס"ובכל המשרות הנ, כמה ימים סמיך יותרכ נותנים אותו לסיד "אח - סיד עב
ום כי. תיאור של שימוש בסיד פעמיים נכון כפי הנהוג בעברה- . כדי לזרז את העיבוד ושיחדור לכל חלקיו

  . ומשתמשים בסיד פעם אחת, שמשתמשים בחומרים הכימיים דלקמן

סימן - צבעו ורדרד בפנים שכשחותכים חתך בעור אם עדיין ? כיצד העבדן יודע אם הסיד פעל את פעולתו
אזי מחזירים . כלומר שלא נשרפו התאים הפנימיים- עד לעומק והעור עדיין חי הסיד לא חדר עדיין הוא ש

  . ד שיהפך צבעו לאפוראותו לסיד שוב ע

מ למנוע "וזה ע, שמבטלת את כח הסיד" חומצת אמוניה"י "כ מדיחין אותו מן הסיד ע"אח -היאמונ. 8
היא מחליפה את מה שנהגו להשתמש ( וכן מפני שהסיד מזיק לדיו, צריבה לידי הסופר שיכתוב בקלף

כ "אח -ריכוך .9. )יעבוד הגווילכ ב"בצואת כלבים כמבואר במנהיג בתשובה לחכמי ארגון וראה להלן מש
ישנם כ "ואח -מילוי .10, מרכך ומעדן את העור] בקטריות[שהוא חומר " אורופן"מוסיפים לו תמיסת 

, הסיבי והדליל לעור] ממלא" [מלאן"למשרה שהיא משמשת כחומר  7"אלום"מוסיפים אבקת עבדנים ש
פעולה זו של מתיחה צריכה להעשות , תייבשאותו במלבנות של עץ להומותחין . 11. כדי שלא יתפשט הדיו

במשך ) עם ידית קצרה, בלעז" טוריה" –נראה כמו ראש של מעדר מעוגל (באופן שמגרדים עם מכשיר כהה 
ובמשך פעולה זאת העור , שאם לא כן העור יהיה שקוף, תהליך הייבוש את שיירי המים שנשארים בעור

כ משאירים "ואח. תיחה למתוח את העור יותר ויותרומסובבים את הברגים שבמסגרת המ, נמתח יותר
  . אותו לייבוש במקום מוצל

למעשה עור הבהמה אינו שווה בעביו בכל המקומות בגוף  :חדישותדיקוק במכונות ה שערגירוד מצד  .12
כשהוא  וואלו צד הזנב והבטן עובי, מ"מ 2ממש הוא עבה בשליל עד עובי של  רמאחר שבצד הראש בצווא

כ כדי לייצר עור אחיד בעביו יש לגרד שכבה מהמקומות העבים "ע. ל"עם שכבת השומן כנ. מ"בע מכר, יבש
שמאחר והעור , אלא שאין יצרני הקלף מורידים מצד בשר שכבה זו מסיבה הגיונית והיא. מכלליות העור

וגם , יפה הקלף יהא כהה יותר ולא-כ כמה שיגרדו בצד בשר "א, בצד שער כהה יותר בפרט בשלילים כהים
כ לאחר ייבוש העור "ע. והם יוצרים קלף נקוד בנקודות שחורות 8פעמים ששרשי השערות לא יצאו בסיד

, מכניסים אותו למכונה שבנויה מכמה גלילים מסתובבים עם גליל המכיל מספר רב של סכינים על הגליל
וחץ את העור לכיוון הסכינים ואז להעשוי גומי וגליל עליון , או שרשרת גלילים שניתן לכוונם בדיוק עשרוני

ל ומאידך חלקו הדק נשאר כמות שהוא עם שני "חלקו העבה הבולט של העור מצד שער מתגרד בסכינים הנ
גם בעיבוד ידני כדי ליצור קלף דק לתפילין  .והוא יוצא מן המכונה כמעט אחיד בעביו, ל"הנ 2ו 1השכבות 

פשרות נוספת לגרור הרבה בצד בשר רק במקומות גורדים הרבה מצד שער במקומות העבים וישנה א
מייד שאם מקום החלוקה הוא בין  סיקכרויות י כל מי שאזניו- . ובמקומות הדקים לא יגררו הרבההעבים 

ואם כן גירדו את הקליפה - , אם לא גירדו את הקליפה אזי לכאורה גוויל בידינו-הדרמיס לאפידרמיס אז 
 ו כבר מאמרים רביםועל מדוכה זו נכתב !ליה סטוס לכל מאן כדאיתאזי נשאר בידינו או קלף או דוכסו

  .ה"הכל בעז ובהמשך יבואר, ו"מסגנון טענתו האמיתית של הרב יוסף כהן הי

 600' ת או מס"עבור קלף לס 360-400' מחליקים מן העור לצד בשר בנייר זכוכית מס -תיקון צד בשר. 13 
ומוסיפים בפעולה זאת גיר או אבקת טלק כדי לייצב את . בהכדי לתקנו לכתי, לתפילין שהכתב דק יותר

 כמה מורידים מן העור .וחותכים את השולים והריהו מוכן לכתיבה, משרטטים. הכתיבה שלא תתפזר
  .ס והשערי יושר"בסוף מאמרי בשיטת החתכמו שיתבאר  ,אולי גם לא כלום לא הרבה? בצד בשר עצמו

  

  :ועתה נתאר את עיבוד הגוויל

לכן  -בעיבוד ידני-אלא  מאחר וקשה לגרד את הקרומים . כל הפעולות זהות- ועד בכלל  6עד שלב  1 משלב
כדלקמן שאז העור רך , אחר שריה ראשונה של העפצים' ואפ" הקמיח"לעשות פעולה זו עד לאחר  מומלץ

  .  יותר ושכבת הקרומים מתקשה ומתכווצת תחילה לפני העור

                                                           
7

 .שאין צורת השימוש באלום זה גורמת לעור להיחשב כמעופץ, והעלה, דן" עיבוד עפצים"אליהו פרץ ' בספרו של ר 
8

כ הנקבים נסתמים ומימילא אין השערה נושרת "ואח, בהכרח על שריה קצרה בסיד אלא ששכחו לגרר פינה זומה שאינו מעיד  
או שזה מעיד . שהרי אין הסיד ממיס את השערות אלא פותח את הנקבים והם יוצאים עם שרשיהם. מאיליה שוב בגירוד

  .ת השערא" גילחו"או  -שהשתמשו בצרציק חזקשהמיס את השער מלמעלה ולא בפנים 



שטיפה , שוטפים היטב היטב מן הסיד, אחר גרירת הקרומים והשומנים )החומצת אמוני( -צואת כלבים. 7
או לחילופין . ולכן מוסיפים למים חומצת אמוניה, במים אין בה די כדי להוציא את כל החומר הבסיסי

" אמוניה"נותנים את העור במים כיומיים שלשה עם צואת כלבים או חופן צואת יונים המכילים חומצת 
המים נעשים כהים ( 9.כדי לנקות את העור מן הסיד ולצחצחו-חלבון שמקורם בלבלב  ואנזימים מעכלי

רמת - pHבו סותרים את פעולת הסיד ומורידים את רמת ה" סתירה"תהליך זה נקרא ). לאחר כמה שעות

הוא לא יפעל בסביבה ] חומצת טאנין[הוא חומצי , העפיץ - מכיון שהחומר המברסק. החומציות של העור
הצואה פועלת . כלומר אם לא ינטרלו את הסיד אז העפצים רק יצבעו את העור ולא יעבדו אותו .בסיסית

פעולה זו גם גורמת לכווץ את העור לממדיו הרגילים ובכך . גם לריכוך העור והוצאת חלבונים נוספים
זאת אם מלבד  .ל"נזרקים החוצה המים העודפים שנספגו בעור יחד עם החלבונים המומסים והקראטין הנ

י מסיסות עם חומרי העיבוד הטאנינים והעור תישארו בעור שיירי סיד עלולים להיווצר תרכובות סידן בל
  .לא יהיה רך

כרבע קילו ". (מליח"ימים וזהו הנקרא ' כ שורים את העור במים עם מעט מלח בישול כג"אח - מליח. 8 
המלח חודר לעור והורג בקטריות ). העור אחוז ממשקל 6או תאמר כ  - מלח בישול עבור עור אחד בדלי מים

  .)שבת עט( "חיפא"עור זה נקרא  . 10הגורמות לקלקול העור ומרכך את העור

] או סובין ומורסן שלהם[כ מדיחים אותו היטב ושורים אותו במים עם קמח שעורים מלא "אח -קמיח. 9
עד שיהיה חלקלק והאצבע  - ץמשרים אותו בו כעשרה ימים בחורף וכחמשה ימים בקי". קמיח"וזה הנקרא 

וכך , הקמח מנפח את העור דבר הגורם להתרופפות הסיבים ומקל לעפצים לחדור בין הסיבים. 11שוקעת בו
שריה ארוכה מדאי עלולה לפרק את כל החלבון כלומר להמיס - .  מקבלים עור רך יותר עם צלקות עדינות

ונים נוספים שלא התפרקו בשלבים הצואה ומפרק חלב הקמיח פועל גם כפעולת .את העור לגמרי
הגורמים לתסיסה וליצירת סביבה חומצתית ] תמרים[הקמיח בגאונים מוזכר בתוספת סוכרים  .הקודמים

או . 1כתחליף לקמח אפשר להשתמש בחומץ בריכוז של כאחוז . [חומצה הגורמת לעפצים להספג בו- 
  ).שם( פתראדעור שעבר עיבוד מליח וקמיח הוא הנקרא ]. ביוגורט שהסריח

וכיוצא בו כגון אוג  12כ מדיחים אותו יפה יפה ושורין אותו בתמיסה חלשה מאד של מי עפצא"אח - עפיץ 10
ו 'או שאר מיני צמחים עפיצים כמו קליפות בלוטי האלון או קליפת קיבראטצ 14'קראץאו , 13הוא הסומק

הם " עידבא"במרוקו השתמשו ב]. 4תמונה . [וקליפות רימון וקליפת האגוז הירוקה שמעל הקליפה הקשה
החומר העפיץ ניכר בטעימתו כמי שינגוס בחרוב ירוק או בננה  15.ל"ם זבארה זצ"שהזכיר מהר" טיקות"ה

העפצים מכילים ). אלא שהקלף יהיה כהה מאד, יש בו חומר עפיץ וניתן לעבד בו" תה"וכן גם ב(, ירוקה
ובעיבוד " חומצה טאנית"או תאמר " טאנין"חומר זה נקרא , "הבורסקי"שעל שמו נקרא -חומר בורסי 

יש גם חומצה טאנית מינרלית כמו . תפירוש חומצה טאנית סינטטי–" סינטינים"משתמשים ב" גוויל לבן"
שריה בתמיסה מרוכזת תגרום להתכווצות וסגירת . יש להרגיל את העור לקבל את החומצה בהדרגה .כרום

משתמשים בחומצות , כתוספת שיפור לבירסוק 16.י העורפני העור דבר שימנע את חדירת העפצים לעוב

                                                           
9

לי מסכת ברכות דף בבבכמבואר  אלא צואה זו היא רק חלק מתהליך ההכשרה לעיבוד, אך אין שום היתר לעבד רק בצואת כלבים 
לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות " 'ה עמוד א"כ

והלא ". המקמץ והוא שמלאכתו לקבץ צואת כלבים וכיוצא בהן לעבד העורות או לרפואה"', ה בב הלכ"ם חגיגה פ"רמבוב. "לתוכן
וגם התלמוד נזהר . כ שצואה היא רק הכשרה לעיבוד כסיד וכמליח"וברור א! ם להדיא כתב שהעור פסול עד שיהא עפיץ"הרמב

  .שלא לצטט ברייתא זו
ה מקפח שכר כל "אין הקב' דאמ )ב"ע' הוריות י, ב"ג ע"נזיר כ, ב"ח ע"ק ל"ב(, ז"הלכות תפילין עמוד תרי ספר המנהיגבוכן הביא 

ה "בריה שבשביל ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו זכו כלבים לעבד מצואתן עורות לכתוב בהן ספר תורה תפילין ומזוזות והקב
  . ת הגאוניםמעיין שם יראה שלא בצואה בלבד עבדו וכדנסמך שם מתשובאינו מקפח שכר הכלבים וה

10
ובדברי רבינו מנוח על , כמבואר בדברי המאירי דלקמן. מליח אין הוא מליחה חיצונית שאינה חודרת לעובי העור אלא שרייה 

 .ם במקומו"הרמב
11

היא הטמפרטורה , קצב הפעילות של האנזימים עולה עד לרמה מסוימת, כאשר הטמפרטורה עולה: הבנת שינוי הטמפרטורה 
, עם זאת. עולה גם אנרגיית התנועה של המולקולות וכך גדל הסיכוי למפגש ביניהם, שר הטמפרטורה עולהכא. האופטימלית

המבנה המרחבי של האנזים ישתנה וקצב הפעילות ירד ככל שהטמפרטורה , כשהטמפרטורה תהיה מעל הטמפרטורה האופטימלית
  .תמשיך לטפס

12
משום שהברזל גורם לנקודות שחורות בעור , ת או פטיש עץ או פלסטיקאין לשבור את העפצים בפטיש ברזל אלא במכתשת נחוש 

  .מה שנקרא קנקנתום -שכידוע תרכובת הדיו היא מעפצים ועפרות ברזל
13

נדפס בקובץ סיני " אוג הבורסקאים"ו  על ששלח לי את מאמרו המקיף בעניין "ר זוהר עמר הי"בהזדמנות זו אני מודה להרב ד 
 .ד"נסיון תמוז תש, ד"כרך קי

14
  .ם מזכיר אותו בתשובה דלקמן"הרמב. עיבדו בו בתימן ומראהו אדמדם כהה 
15

קיבלתיו . 1967רוזן דפוס ש מונזון ' בעריכת מ" תורת החומרים"אני מזכיר כאן עוד שמות צמחים עפיצים הנזכרים בספר  
ובפירות של , ערמון, מימוסה, מאנגרוב, דרש, המלוק קנדי, קליפות עצי אלון ואשוח-. ו"אלעזר שושן הי' באדיבות יצרן הקלף ר

, גמביר, "שיטה אכסוטית"ומיצי צמחים המופקים מ. שורשי חומעיה אמריקאית. אלוניה, מירובאלאן, דיבידיבי, אלגארובילה
  . ג עצי אלון"וכל הגידולים החולניים ע". קינו"נקרא  סומיץ המופק מחתך בעץ איקליפטו

16
ומשתמשים לשריה הראשונה במי הבישול השלישי שהוא חלש עם עוד רבע אחוז ממי . יםפעמ' יש שמבשלים את העפצים ג 

  .הבישול הראשון



את העפצים ולכן מחליפים את משרת העפצים אחר  "שותה"העור  ".כרום" 2%מסוימות עם העפצים כגון 
י שיעשה חתך בעובי העור "וגם ע. ל"עד שידע המעבד שהוא נספג בכל עובי העור כנ, שהמים מתבהרים

ימים כדי לזרז את העיבוד ושיחדור ' רות מהפכים את העור מסבכל המש. שיראה שהצבע חדר עד עוביו
  . ובעפצים מהפכים יותר, לכל חלקיו

ככל שהשריה ארוכה יותר כך מתקבל , ימים 7-10לעיבוד עורות שלילים או בהמה דקה אין לשרות יותר מ 
עיבוד עורות שריה של כשנה בקליפת אלון משמשת ל: לדוגמא. יותר וחזק יותר ובלתי גמיש" מלא"עור 

 עלולה הליצה ששכבת מפני הקפאה במצב המיובא עורב להשתמש איןלעיבוד גוויל  .עבור סוליות נעלים
  .קלף לייצור רק משתמשים כזה בעור, העור בקיפול להיסדק

  .'ה את פרק ג"נייחד לזה בעז-על מהות עיבוד העפיץ בייחס לעיבוד הסיד 

ומחכים עד שיתנגב מעט ובעודו לח מושחים אותו , פים אותומוציאים את העור ממשרת העפצים ושוט. 11
אין צורך בהוצאת . משני צידיו ומותחים אותו במלבנות עץ להתיבש) 17שמן תנוקות או זית או אחר(בשמן 

  . לאטין ואינו נמתח'המים ולא להגדיל את המתיחה מפני שעור מעופץ הוא נטול ג

גוררים מצד בשר בנייר זכוכית גס כדי לקיים זה אלי מורידים מהמתיחה ו 18אחרי היבוש המוחלט 12
. ל"הנ 1' דק מן הדק לפי שבגרידה קלה ביותר יגורר השכבה מס' אבל בצד שער אין מגררין אפ. 19ואנוהו

אבל . ל"ץ ובראשונים הנ"ם ובתשב"כמבואר ברמבלפי מסורת הגאונים ובגרירה זו יפסל מלהיות גוויל 
או באבן חלקה כחלקות אבן השוחטים שמחדדים בה את , בלעז" פרעס"במחליקים אותו בחום קל ובלחץ 

  . כדי ליישר את גומות העור הטבעיות של נקבי השערות עד שיבריק ברקו הטבעי ויהא נוח לכתיבה, הסכין

זו המסורת הספרדית הקדומה שאין שום בעייה לגרד את הגוויל מצד בשר ואף  :גירוד הגוויל בצד בשר
 השיער במקום הגויל על כותב שיהא וצריך", ט הלכה א פרק מגילה ושלמייא מבואר בירלדקקו שהרי להד

הגמרא פוסלת כתיבה בגוויל במקום בשר ולא מתנה כלל אם  ".פסל שינה אם נחושתו במקום הקלף ועל
, ולכן". כל שלא נחלק לשנים"וזה פשוט מתוך ההנחה שהגדרת עור הגוויל היא . תקנוהו מצד בשר או לא

ת "להלן נראה שר. ע"אם דקקו הרבה בצד בשר יש להכשיר כל עוד השכבה התחתונה יכולה לעמוד בפנ אף
עניין זה ו". שגרדו את קליפתו שבצד שער ומצד בשר לא תקנוהו לכתיבה"דהיינו , הגדיר אחרת את הגוויל

  .בפרקים הבאים ה"בהמשך בעז יבואר בפרטות

ושכששורים אותה " קדד השרף"הוא שרף מין צמח הנקרא ש" כטירא"מורחים מעט  .14 .משרטטים .13
" מי קלף"ב" קלפים שלנו"שמחליף את מה שמשתמשים בתעשיית ה 20ל טבעי'במים היא נעשית כמין ג

ל זה סותם את הנקבים 'ג. רפואי - המומס בבנזין לבן" דבק גומי" 20-10 %שהם כידוע תערובת של   
 תפשטקלה בשכבה העליונה גורמת לדיו לחדור פנימה ולה מפני שפגימה, י השרטוט"הדקים שנוצרו ע

" דיו לנצח"ואם כותבים ב( .ל יש לעשות בכל מחיקה או תיקון בגוויל"כנ, באופן שהאותיות מתקלקלות
יותר כתבתי במאמר ומפורט תיאור מקצועי . [כ התיאור המעשי באופן כללי"ע ).אזי אין צורך בקטירא

  ].עיבוד עפצים- ון בספרו של הרב אליהו פרץ י עי"ניתן להרחיב עוד ע. אחר

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      
יש , את כל הצבע והמים התבהרו" שתה"לאחר שהעור ]. בעפצים[התמיסה הראשונה צריכה להיות חלשה בגוון צהוב בהיר , פ"ועכ

 . יד כי העור ספג את כל הכמות שיש ביכלתו לספוג והוא רוויעד שאין מראה צבע המים משתנה שזהו דבר המע-להוסיף עוד ועוד 

17
 .במפעלים משתמשים בשריה  לאחר העפצים בשמן מיוחד המכיל חומר מתחלב שאינו צף בשריה  
18

  .גורמת לעיוות הגוויל, יש להוריד את העור מהמתיחה רק אחר יבושו הסופי מפני שהורדת העור בעודו לח 
19

משום שהשומן יספג בעור ויגרום לכתם . יש לקלפו ולהשרות את העור שוב בעפצים ולמתחו מחדש, אם נמצא עדיין שומן שם 
  .שומני על העור

20
בכולם אין להגזים במריחת החומר מחשש אי קליטת הדיו היטב . לב פרההעשוי מחלבון חָ " קזין"ישנו חומר נוסף הנקרא  

 .בקלף



  ' פרק ג

  מהות עיבוד עפצים בהשוואה לעיבוד הסיד
עיבוד ת לגבי כשרות "רם ל"בין הרמב מחלוקתשיש הוא  ,מן המפורסמות לכל מי שעיין בסוגיית הקלף

שנזכרה " קלף" שלפי רב האיי גאון עצם המילהלייחד כאן את ההסבר  יראועסקינן " בקלף"היות וו, הסיד
  .בעפצים בהלכה למשה היא כוללת את העיבוד

  :פ מסורת הגאונים"הבנת מהות העיבוד העפיץ והגדרתו ע -חלק א

מה  כך שהוא לעולם לא ישוב להיות עור גולמי , תהליך הבורסקאות משנה את מבנה החלבון של העור
ונים ולגרום לשינוי במבנה להיקשר לחלב הא יכולתיה הנמצאת בעפצים חומצה טאניתשמייחד את ה
מה שבפועל גורם לו . תפגום בהכרח בפעולת החלבון החלבוןהפרעה או פגם ביצירת מבנה  .המרחבי שלהם
   ".דנטורציה"נקראת  לחומצת הטאניןפגיעה בפעילות חלבון על ידי חשיפתו  .לאטין'שיפסיק לייצר ג

ומר המזכיר דמיון של חבל העשוי משלשה כל, חלבון הקולגאן של העור מורכב ממבנה שלישוני :ביאור
. ידי פגיעה בקשרים מימניים תוך מולקולאריים- על מבנה הקולגאןשל  להרסהטאנינים גורמים . סיבים

הטאנינים אינם פוגעים במבנה ומאידך  .לפחות מבחינה תפקודית, שינוי מבני זה גורם להרס החלבון
בהחלט משנים את תכונתו של העור , לסיד ומלח וקמח בניגוד- העפצים ש ,כלומר .הראשוני של החלבונים

  21".עפצי פשתן"גורמים לסיבים התקשרות וקליעה חזקה יותר מלשון העפצים , ובנוסף .בצורה מהותית

אלא מחמת הפעולה  - אבל לא מחמת חום- תיקון כעין פעולת בישול  הוא לעורמה שהעפצים עושים 
פצים לתוך חלבון ביצה נראה שכעבור כמה רגעים החלבון לדוגמא אם נשפוך מי ע, הכימית שפעלה בהם

' סי(  ם"וכך מבואר במקור הערבי של תשובת הרמב .י בישול או טיגון"שמשתנה ע ישתנה ללבן כמו

היא " אלני"והמשמעות של הביטוי . 'וכו" פהו פסול אלני ספר תורה שנכתב עלי הדא אלרק: "כתוב )קסב
אבל התרגום היותר מדויק ". לא מעובד"ואמנם תרגמוהו . בושל כדבעידהיינו שהוא אינו מ, "נא"מלשון 

מה שלא  - ,יך העיבוד הוא כמו בישול של העורוזה מלמד שתהל. ולכן הוא פסול" אינו מבושל"הואשהוא 
   .קורה בעיבוד סיד

, "קלף"מבואר שאין שם העור נקרא . ובגיטין כב, בשבת עט' בגמ" הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף"
, ולא עיבוד בקמח שאז הוא נקרא דפתרא, אבל לא עיבוד במלח שאז הוא נקרא חיפא, אלא לאחר העיבוד

  ". קלף"אלא כשהוא מעובד עיבוד שלם מליח קמיח ועפיץ אזי יקרא 

 להסביר את גדר העיבוד הנמסר בהלכה למשה  בקשו" עפיץ"ל באמרם "כאן אנו רואים בבירור כי חז
שהרי , "משומר בסיד"ולא עור " מבורסק" -עור מעובד שצריך, ללמדנו–". קלף"מילה מסיני הכלול בתוך ה

פסלתו מאחר ' כ הגמ"ואפשר לכתוב עליו ואעפ]. כמו דג או מלפפון במלח[הוא משומר " מליח"גם עור 
  ". עור משומר"ולא " עור מעובד"וצריכים 

  .תר הסיד בדיעבדוהי, י גאוןידפתרא פסול כרב האשפסקו ת "קדמו לרהראשונים ש

תניא הלכה למשה מסיני תפילין : "ל"וז) א"ע' מזוזה דף ה' הל(בהלכות קטנות יף "הרכדברי רב האיי כתב 
הני מילי  ומפרשי רבנןעל הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס קלף במקום בשר דוכסוסטוס במקום שער 

. ד"רצ' ם ס"ת הרמב"ק בשו"ית הכתובים בר"כמבואר לגבי כשרות סתלמידו י מגאש "הרכ "כו ".במעובד
אמר רב :] דף עט אשבת [בגמרא ' גרסי] ף"בדפי הרי ב"שבת לג ע[ ף"על הרין "הרוכך כותב ב "קס' ושם ס

חייא בר אמי משמיה דעולא שלש עורות הן מצה וחיפה ודיפתרא מצה כמשמעו כלומר שאין בו שום תיקון 
דיפתרא דמליח וקמיח ולא עפיץ וכמה  'וכומואל דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ וכמה שיעורו תני רב ש

וכל הני מיקרו עורות כיון דלא עפיצי דאי עפיץ קלף הוי והא יהבינן ליה "שיעורו כדי לכתוב עליו את הגט 
ומשמע מיהא דכל שאינו עפיץ עור מיקרי ולא  :שיעור במתניתין כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין

ת "כ ר"וכ .עור איקרי לא וקלף הן עורות' וג ועפיץ קמיח דקלף .כב יטיןג' במס ל"ז י"רשכ "וכ. "קלף
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עפצי ' ופישאלתם הלכתא סיככה בעפצי פשתן פסולה בהוצני פשתן כשרה וש"ז "שערי תשובה סימן שי -תשובות הגאונים  
  'וכו" פשתן פשתן שנגמרה מלאכתו ועשאו כמין קליעה



חכמי כ "וכ .ף"י והרי"בשם רש ג טור נה דף תפילין הלכות - א שער העיטור בספרכ "וכ, ו דלהלן"במחזו
  ',שההיתר בעיבוד סיד הוא רק משום עת לעשות לה' מובא בכל בו סימן כ- נרבונא

  כמבואר בירושלמיגם בארץ ישראל עבדו בעפצים 

 קלף.)  "ג,שבת ח( הירושלמיי בזמן "וכך היה מנהג א -מבואר לעבד בעפצים  הבבליהנה ראינו שבתלמוד 
שמוכח שקלפו את ". העור פני בקולף" דתימר הדא ישראל שמע שבתפלין קטנה פרשה עליו לכתוב כדי

 מפרק"' ו' הל א"פי שבת' הל ם"רמבב וכמבואר. העור ולא גרדו את פני העור וקילוף הוא רק בעיבוד עפיץ
  .ולא חתך בסכין הטבעית חלוקתו במקום האפידרמיס אתשמקלף  כלומר- " הקלף מעל דוכסוסטוס

  שישיתבמאה הבארץ ישראל ק היה משום גזירת שמד "המנהג להשתמש ברי

י סיד בשריית מ) אפידרמיס(שהסירו ממנו את השער ועילית העור " בקלפים שלנו"המציאות שמשתמשים 
ם העשויים קלף שלא בגלילה אלא היא מציאות עולמית ידועה שהתפתחה עבור ספרי ,"פרגמנט"הנקרא  - 

שנה  200כ[ס "אלפים ת' וצברה תאוצה בעיקר משנת ג .בערבית-ומצחף, ביוונית-קודקס הנקראים, כרוכים
לכסנדריה אשהתחרתה בספריה המפורסמת של ) כיום ברגמה שבטורקיה(בעיר פרגמון ]. נ"לפנס

שיוצר באפן [כתוצאה מחשש ליוקרה המצרית השבית תלמי מלך מצרים את משלוחי הפפירוס . שבמצרים
לחפש חומרים ] ס"לפנה 197- 159[החל אומנס מלך פרגמון - כדי לא להכנע ללחץ המצרים ]. בלעדי במצרים

, וזמין, חומר זול החומר הנבחר היה הקלף המעובד בסיד משום שסיד שהוא, חילופיים לצרכי כתיבה
העור  .22דיודצ שניומשום שכשהוא מגורד מצד שער הוא ראוי לניצול לכתיבה מ, בהיר ויפה, ומהיר הכנה

. כ שרו אותו במים וסיד"ק היה בשונה מהפרגמנט מעובד תחילה במלח ואח"המעובד הערבי שנקרא רי
  .הערבים במלח היה טמון סוד חלוקת העור שהיו משתמשים בו גם העבדניםיתכן ש

אלא מהמאה השביעית - ל מהירושלמי והבבלי "כנ 23ם"עם ישראל לא השתמש בקלף זה מעולם עבור סת

  :24וזה לשונו .)764-760סורא בשנים גאון (יהודאי ' כ כמתועד בתשובת ר"שנה אח 900כלומר כ

י "ל אולא נהגו לכתוב בריק זה אלא משנים מועטים מפני שמנהג שמד הוא שגזר אדום הרשעה שמד ע

ת "וכשבאו ישמעאלים לא היה להם ס, וגנזו כל ספרי תורות מפני שהיו שורפים אותם, שלא יקראו בתורה

ת והיו "סולא היו להם סופרים שיש בידם הלכה למעשה באיזה צד מעבדים את עורות ובאיזה צד כותבין 

  "ת"ז והיו כותבים בהם ס"לוקחים ריק מיד גויים שעשו לכתוב בהן ספרי ע

 6-בתחילת המאה השכן גזירות  הביזנטים החריפו " אלא משנים מועטים"א נהגו בקלף זה כתב של הוא
, לשרוף את כל ספרי התורה-שגזר בין היתר  עם עלייתו לשלטון של הקיסר יוסטיניאנוס הראשון

לקריאת שהיוו תחליף " קרובות"ל לכתוב "ינאי והקליר זצי הפייטנים "עקבות גזירה זו נאלצו גאוני אושב
  ).ג"ספר העיתים סימן קעע ב"ע. (התורה

' י והיהודים משום עת לעשות לה"הותר יחסית חופש הדת בא, 650שנת ערך בבאך בעקבות הכיבוש הערבי 
ת למרות שהיה מעובד "וכתבו עליו ס. התירו לקנות קלף מהערבים ומהביזנטים שנשארו תחת כיבושם

  .760יהודאי גאון בשנת ' יאותו של רכמאה שנה לפני נש- וזה . בסיד ושלא לשמה

   :עור שלא מעובד בעפצים לא יצא מתורת נבילה

פסולים - י שהקלפים שלהם היו מעובדים בסיד "מסורת הפשוטה אצלו הוכיח את בני אהרב יהודאי מתוך 
 ".ועד עכשיו לא יצא מתורת נבילה, כגון ריק דמליח וקמיח ולא עפיץ? ומאי דפתרא", לפי שהם דפתרא

בשפה , וכידוע, יהודאי היא להוציא את העור מדרגת נבילה' כלומר הגדרת העיבוד לשיטת ר. ל"כע
  . כל עוד הוא עור חי המגיב למים ולחות- , המקצועית עור לא מעובד נקרא עור נבילה
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ושם . 351' עמ ב"סיון תשמ-ניסן ,חוברת ג, כרך נא, תרביץמופיע במאמרו של מנחם הרן  ,פליניוס בשמו של וארו המקור מדברי 
קצד  ובמנהיג ' ת ס"השווה סה. (בפרובנס אי והספרדי שהוחלק והולבן רק מצד בשר מתבארת ההבחנה בין הפרגמנט האיטלקי

סימן ' ב סימן לב סעיף ז"השווה משנ(לעומת הפרגמנט הגרמני והצפוני שגורד משתי צדדיו "). ולצד לבן"בתשובה לחכמי אראגון 
אלא שפרגמון הייתה מפורסמת , נתחדשו העורות אין הכרח שדווקא בפרגמון). מאחר שהוא מגורד משני צדדיו' לדעת צד בשר וכו

  .בעורותיה אלו
23

כ בזה מנחם הרן שם "ראה מש. י השתמשו בפרגמנט"שסברו שבא, והחוקר לב 530' שלא כדברי לוי גינצבורג בגנזי שכטר עמ 
 .24הערה  360' עמ
24
  .ב"ה ע"מסכת גיטין מ באוצר הגאוניםמופיע גם . 560' יהודאי גאון עמ' פרקוי בן באבוי תלמיד ר-המובאת בגנזי שכטר  



משנה את תכונת מבנה החלבון עד מצב שהעור כמעט - , העיבוד בעפצים בזכות חומצת הטאנין שהוא מכיל
ועור . שלא יצא מתורת נבילה-ולכן כל עור חי הרי הוא דפתרא . ואף לקור חום ולחות, גיב למיםאינו מ

לא - " נא"- עור -דר בשפה מקצועית והלכתית כעור חיהמעובד בסיד לא יצא מתורת נבילה לפי שהוא מוג
  .לאטין במגע עם מים'מבושל המייצר ג

  .ראייה מעור הדג -  ק לא יצא מתורת נבילה"הרי

בעא מיניה מר בריה ", א"ח ע"קדף שבת ב' מהגמ- יש להוכיח שהעיבוד הוא שינוי מהותי בחלבון העור וכן 
מאי  ,דרבינא מרב נחמן בר יצחק מהו לכתוב תפילין על גבי עור של דג טהור אמר לו אם יבא אליהו ויאמר

התנן  ,ועוד !ליה עור הא חזינן דאית ,אילימא אי דאית ליה עור אי דלית ליה עור ?אם יבא אליהו ויאמר
אלא אם יבא אליהו ויאמר אי פסקא זוהמא מיניה אי לא פסקא  !עצמות הדג ועורו מצילין באהל המת

כלומר מאחר שאין הזוהמא "-  'קרית ספר מאמר ראשון חלק א א ובמאירי"ש בריטב"עי( ".זוהמא מיניה
ואין כותבין על גבי עור הדג " ,י"א ה"תפילין פ' ם הל"כ הרמב"וכ ."פסול- י שנתעבד "פוסקת ממנה אעפ

  . )"הטהור מפני הזוהמא שאין הזוהמא פוסקת בעיבודה

אך הדבר תמוה . בפשטות שמדובר בריח מסריח שאינו פוסק בעיבוד חושבים הרבה? על איזו זוהמה מדובר
ל הסתפקו האם חומרי "שחז: אלא הפירוש הוא כך! ?כ מה אליהו זכור לטוב נצרך להעיד על כך"דא

פירוש זה –. או שמא אינם משתנים לחלוטין, משנים אותםהעפיץ פועלים היטב על חלבוני העור ועיבוד ה
. שהיה סגור כמה שנים בשקית אפילו, ברור שאין לו שום ריח רעו בעפצים עיבדתי עור דגגיליתי לאחר ש

, יד הוא קשיחכמו שעור מעובד בס-  עור הדג נשאר קשיח גם אחר העיבוד בעפציםש-  מה שכן הוא אבל
מבנה החלבון של עור הדג היא פחותה על וזה מראה שההשפעה של העפצים  ,לאטין שנשאר בעור'בגלל הג

מה השיעור המינימאלי להשפעת ל שיעיד "ועל זה צריך את אליהו ז. מאשר מה שהיא פועלת על עור בהמה
  .העיבוד העפיץ על העור

   .סידב המעובדים" קלפים שלנו"ת לגבי "שיטת ר: חלק ב

כ על "כ הם דפתרא וא"דמאחר שהקלפים שלנו אינם מעובדים בעפצים וא, הקשה. ז"תקי' ו ס"זוחת במ"ר
פסק שצריך  )ך ובערוך"המובא בר(וסייע לזה שגם רב האיי , ואחר שהוכיח שדפתרא פסול! ?מה סומכים

  :וכתב כך, לעבד בעפצים

 צריך ואין כשר שהוא ועפצים וקמיח ממליח טוב שהוא שלנו כגון טוב בעבוד המתוקן שהעור לי ונראה"
 לדבריי וראייה. שלנו מים ושריית. כסיד עזים וקמיח מליח שאין. עיפוץ צריך וקמיח למליח אבל. עיפוץ

 הא ,ומשני. עלה ופריך. יתפור לא בשלש יתפור בשתים הבא קרע) ב"מנחות לא ע( רבה בהקומץ דאמרינן
 דלא הא דאפיצן הא אלא. ממש עתיקא עתיקא ולא ממש חדתא חדתא לאו ומפרש. בעתיקא הא בחדתא

 טוב עיבוד שיהא אלא תורה לספר כשר אפיצן בדלא מ"ש. מיירי תורה בספר שמעתא ההיא וכולה. אפיצן
  .דיפתרא יהא שלא

  .ל את עיבוד הסידולהדיא מבואר לפסו, שיר עיבוד סידת חשב שרב האיי גאון מכ"ר

ולכן חשב שרב  ח והערוך שציטט ממנו"י רב האי בשלמות אלא מתוך רת כנראה לא היו דבר"אולם לר
לא היה מעובד בעפצים אלא , עפצים וכנראה שהבין שמה שרב האיי פסלהאיי מכשיר עיבוד נוסף חוץ מ

פסל שבה הוא רב האיי גאון יש תשובה מפורשת להאמת היא שאולם . או סיד חלש אולי מליח או קמיח
כי זה ששורין אותו בסיד ובמים לא ממנו קולפין קלף ", כתב  - ג"בתשובה ס-הנהוג את עיבוד הסיד 

רב –וגם אביו של רב האיי . )ג"התשובה בשלמותה תובא להלן בפ(- . ולא חילק בין סיד לסיד- "ודוכסוסטוס
כלומר שעיבוד הסיד נחשב " חיפא"ק המעובד בסיד וקרא לו "ב פסל את הרי"שרירא גאון בתשובה תל

  .מר את העורכמליח המש

  . ת"אינה כפירוש ר בהא דאפיצן הא דלא אפיצןהגאונים פירוש מסורת 

נבין בהכרח ומימילא  ,ובוודאי שלא עיבוד סיד, לאור האמור ברור שאין רב האי מכשיר עיבוד שאינו עפיץ
). טו, תפילין ט(ם "רמביהיה כה - ת להסתייע"שממנה חשב רל "הנבמנחות ' גמלשל רב האיי ביאורו ש

 דברים במה, יתפור לא שלש בתוך ,יתפור שיטות שתי בתוך יריעה בו שנקרעה תורה ספר: "שמבאר כך
ופירוש - ". שלש בתוך הבא קרע ואפילו תופר עפוץ שהוא הגויל ניכר אם אבל ניכר עפצו שאין בישן אמורים

שוט או פגום הם בעיבוד פכך , כשם שהעפצים חודרים לעור וממלאים אותוצריך לדעת ש- העניין כך הוא 
הא , אלא הא דלא אפיצן"הכוונה וזה , ז העור נחלש"ממנו לאחר התיישנותו ועי, "יוצאים"לפעמים גם 



" הלבד"וסיביו דמויי , חלש משום שהעפצים יצאו ממנו לומר שהעור, לא אפיצןשפירושו " דאפיצן
יש לכן ו ,מעמדהתפירה חזיק תשיטין מפני שלא ' ולכן אין להתיר בו את התפירה בקרע הבא בג, התרופפו

שחלק מועט מאד מהם נעשה  איוכל למצו, אכן הבקיא בגווילים הישנים ואף בחדשים. לגנוז את היריעה
 ן"הרמב - ת"וכך דחו את ראיית ר ".בריסטול"להשוותו למרקם החלש של נייר חלש עד כדי כך שאפשר 

כתב שסיד לא מכווץ  ג חלק א מאמר רילמאי ספר בקריתו( .בית הבחירה גיטין יא והמאירי. לשבת עט

 מתחבר שהקרע' פי בדאפיצן הא" .)גיטין יא ש"הרא תוספותהמובא ב( יחיאל וכן ביאר יפה הרב )כעפצים
ם "ש בביאור הרמב"ועי. )משנה ג(– ."דאהלות' ט' בפ עפוצה כוורת כמו יתפור שיטין בשלש' אפי אז יפה

והרבה פוסקים נבוכו  .שהעפצים ממלאים את העור ופשוט ל"וזה ממש כביאורינו הנ, "ממולאת" -אפוצה
ב ח "ח ל"ע או"השוומכאן קשה על הבנת  .ת עצמו לא היה שלם עם פירושו זה"וכנראה שגם ר. בזה

 תורה וספר ומזוזה תפילין בכסף משנה הלכותכמבואר -ם "לפי הרמב שהכשיר את עיבוד הסיד כעפצים
פ שהוכרח "ר' ד ס"ח יו"ע ב"וע. 'כמסקנת הגמ" דאפיצן הא"במקום " הא בחדתא"רש יפש ו"ה א"פ

ובחידושי קרן אורה . א שם"ובביאור הגר, ערוך השלחן שםעיין ו .ם לפרש כן מפני שבלא עיפוץ פסול"הרמב
ועיין  .ל מהא דאפיצן"הנ' ת והתוס"ם נפלה ראיית ר"שלפי ביאור הרמב. ז שם"ובחידושי הגר: למנחות לא

  . ובמרכבת המשנה חלמא ם בבאר יהודה ובדברי ירמיהום ש"עוד במפרשי הרמב

  . ת במקורה הייתה שדפתרא כשר"שיטת ר

ובפרט דמי יוכל להעיד  במנחות' ת לא היה בטוח עם פירושו בשיטת רב האיי גאון ובגמ"כפי שביארנו ר
יין עיבוד סיד ואולי עד, דלא אפיצן היינו סיד ולא חומר אחר' שבאמת סיד הוא מועיל כעפצים ושכוונת הגמ

  : ולכן כתב !?הוא דפתרא

 אין או. יגנזו אלו הרי בהדיא בהו ותנא טובא פסילי מדתני. דיפתרא אפילו ולאכשורי למימר איכא נמי אי"
 דעל והלכה. פסולה דליתני בתלמוד ולא סופרים במסכת לא משתמיט לא בדיפתרא אבל. פסיל או בו קורין
 ונראה בהדה דמתני. טובא מילי שאר משום יצא לא תני מגילה גבי אבל. מיקרי דקלף למימר איכא הקלף

 משום. יצא שלא לומר בדיפתרא החמירו שבמגילה אלא שלנו עיבוד שכן וכל בדיעבד כשר דדיפתרא
. שלנו עיבוד להכשיר סמכתי מיכן. אשורית וכתב ועפיץ ומליח בקמיח דאורחייהו. וכלשונם ככתבם

  ]. יגיד[ יראה אשר להיתירא אחרינא' טעמ איניש בה חמשתכ ואי. רבה מהקומץ וראייתי

. ולכן גם דפתרא קרוי קלף, לפחות לא לעיכובא שהמילה קלף אינה כוללת בתוכה את העיבוד :רצונו לומר
 -  הדפתרא ועל הנייר על, ובקנקנתום ובקומוס ובסיקרא בסם כתובה היתה" .יז דף מגילהומה שכתוב  ב

 שבמגילה מפני" לא יצא"הדין שרק שם ת "ביאר ר ."ובדיו, הספר על, ריתאשו כתובה שתהא עד, יצא לא
 וכתב ועפיץ ומליח בקמיח דאורחייהו - וכלשונם ככתבם משום. יצא שלא לומר בדיפתרא החמירו
  . "אשורית

 ואי" :ולכן סיים ולא בחידוש שסיד מועיל כעפצים ת לא היה בטוח בחידוש שלו להכשיר דפתרא"ר
  . "יגידיראה  אשר להיתירא אחרינא' טעמ איניש בה משתכח

הם הקלפים  -ק"ולאור מה שביארנו לעיל בדברי רב האיי פשוט וברור דדפתרא פסול כמו נייר הוא הרי
וכנראה שלזה כיוון כמה מאות  . כי אינו עפיץ- אזי גם דפתרא פסול , כי אינו עפיץ-כי אם חיפא פסול  -שלנ

דמגילה ללמדנו " ספר"ת מ"בהקישו עיבוד עפיץ לס) ז"ס שאילתא לויקה פרשתבשאילתות (שנים רב אחאי 
  .שאין יחודיות לפסול דפתרא רק במגילה

 - שהרי, שנאמר שאולי סיד שלנו עדיף מסיד של פעם, באופן עקרוני אי אפשר לחלק בין סוגי הסידמה גם ש
 לסיד שלנו סיד" בין ילוקח שאין פשוטכי , שנית-". דברה עליו' לא אפיצן שהגמ"ת חשב שזה ה"ר, ראשית
 כל זה ימים' ד או השערות שישרו עד כ"בסה הוא בסיד השריה ק כג שזמן"סימן לב ס ב"משנ ראה- . שלהם

ב שסיד "ג ושל"ג ס"ובפרט שמבואר בתשה ל"שמשובח משל חז" סיד שלנו"ההלכתי הלזה יקרא  המעשה
  . לא מועיל כעפצים

  

  "שאינו ראוי להזדייף"-  סידד הת לכשרות עיבו"אור התוספות בדעת רבי

ת "י ההגדרה של רמהדיה אולם לא נתברר עדיין , ל כתב שסיד מועיל כעפצים"הנו "ת במחזו"ר, כאמור
הגדירו את שרב האיי פסל את עיבוד הסיד ולכן ' יתכן גם שבתקופה מאוחרת ראו בעלי התוס- , לעיבוד

  : "קלפים שלנו"ובכך להכשיר את ה סוגי הסידהגדרה זו עשויה לחלק בין , מטרת העיבוד מחדש



 בקלפים נותנין שאנו שהסיד תם רבינו ותירץ": כתב– דיפתרא ה"בד א"ע ט"י דף מגילה מסכת בתוספות
 להזדייף יכול אין ושלנו להזדייף יכול עפיץ דבלא אמר.) יט דף( דגיטין שני דבפרק ותדע כעפצים מהני שלנו

משמע ". מילתא תליא להזדייף יכול באינו שהרי" אראגון חכמיל בתשובה המנהיג ספר לשון וכן ."הלבן על
   .25"כל דבר שאינו ראוי להזדייף"לשיטת בעלי התוספות היינו " הגדרת עיבוד"ש

בגלל שהוא  –ק המפורסם "שרב האיי פסל את אותו הרי לעיללאור מה שביארנו האמת היא שאולם 
   .נדחה תירוצם ולא בגלל שהוא מזדייף-כלומר חסרון בעיבוד  "חיפא"

  :דיף כהגדרת עיבוד היא תמוהה מכמה פניםך שאינו ראוי להזרבכלל עצם השיטה המדמה צואבל 

אינה  ם"סת כתיבתבין מעלת העור המיועד לל שטרות זיוףהצורך שבאי  בין 'הדימוי שייצר תוס .א
 באלפי כולםל גלוי הטקסטש מפני- זיוףאו קשורה למושג  ניתנת אינהם "מוכרחת שהרי כתיבת סת

הלא גם עור מליח כעור -ואם הכוונה שאינו מזדייף היינו תנאי המוכיח שהעור מתקיים זמן רב  .עותקים
כ אפשר לייצר "אזי א: כבא בגיטין "כ הריטב"כמש, ת מפני שהכתב נמחק מאליו"וא. תוף מתקיים זמן רב

לא חילקה בין סוגי הדפתרא ' ל מקרה הגמכדיו אחר או לשוף את הדפתרא בחומר שלא יגרום למחיקה וב
 הצריך. בעירובין יג ישמעאל רבי שהרי, ם"בסת לעיכובאדין  אינו מזדייף אינו .ב .ם"להכשירם לסת

ואדרבא אם אינו ראוי להזדייף היה , רושם משאיר ואינו במים הנמחה סוטה כשל עשן של דיו ם"בסת
בלי לעשות מחיקה שתגרום  שלא ימחהשים קנקנתום בדיו כדי השתדל לצורך הכרחי אזי היה צריך ל

 :איתא א"ד ע"בבא בתרא קסיש הבדל בין עור לעור לעניין הזיוף  .ג .ממש לא יזדייףכ "עיו לשקע בעור
כתב . לא דמי מחקא דהא מגילתא למחקא דהא מגילתא! תי מגילתא אחריתי ולמחוק ולידמיולי"

כ מי יקבע את דרגת הזיוף "וא. יכר כל כךזה עב וזה דק ומחק של קלף עב אינו נ: "ל"וז ם שם"הרשב
 קנקנתום בו יש האם: לדוגמא, הדיו בסוג גם אלא הכתיבה במצע רק קשור הזיוף אין הרי. בכלל .ד. הנצרך

גם אם נלך בשיטת  .ה .אינה מתאימה" לא ראוי להזדייף"ומימילא ברור שהגדרת עיבוד העור כ .לא או
 שלנו קלפיםש ת"רבשם , שכו רמז גיטין מסכת מרדכייף ביאר בהרי הסיבה שלא היה ראוי להזדי', התוס
ויתכן . בלעז א"פיר ק"ובפרנ) 26א'פונצ( א"פולצ שקורין באבן אותו מתקנים ואנו הואיל עפיצן כמו היינו

וכיוצא , ולכן כל מחיקה בהם הייתה ניכרת.  בברוך שאמרששפשוף זה היה כמו הסיד ולובן ביצה שנזכרו 
 עורל וזה גורם העיבוד אחר אילנות קלפי שהוסיפו כתבש ג"ח ראשון מאמר ס"בקי ריהמאיל בזה מצאנו

 בהם עושים שהסופרים זמנינו של קלפים כ"משא ,מזדייף אינו ולכןובפנים נשאר לבן  חיצונית צבוע היהשי
 גם שבימינו ק"לרי כשרות שאין נמצאז "לפו !ת"ר לשיטת גם נפשך ממה פסולים יהיו אזי-  יפה מחיקה

   .ת"לר

  רק גוויל צריך עיפוץ - חדשץ ותיר

 ומעבדין אותו וקולפין"ל "ג כותב שאף אחר חלוקת העור בעי עיפוץ בזה"ל ושרב האיי בתשובה ס"לאור הנ
שרק גוויל צריך , ט"לשבת ע יהושע פניוה, ד"פ' המכריע בסשל אזי גם תירוצם ". לשמה בעפצא הקלף את

 למימר מצינן לזה זה דיבוקן במקום עליהם וכותבין לשנים נחלק שכבר ודוכסוסטוס בקלף"כ "עיפוץ משא
  .נדחה-שגוויל הוא עפיץ  - וכן כתב השפת אמת בשבת שם  ,עפיץ בעינן דלא

י "שם הסביר שמה שרש שבת מסכת סופר חתםאף הו. שם ודחה סברא זובשבת ן "וכבר עמד בזה הרמב
אלא בגלל שסבר שסיד מועיל -, לאקלף פוץ וסבר שרק גוויל צריך עיהכשיר סיד בקלף זה לא בגלל ש

י במפורש כתב שאפשר לעבד הקלף "והאמת היא שרש.  ש"עי מחלוקת כאן אין לדינא כ"ואכעפצים 
   .לקמן בפרק הבשלמות בעפצים והבאתי את שיטתו 
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 הקלף של עמידותו הוכחה טרם" הגאונים" בתקופת: "בועז העברי לחדש תיאוריה וזה לשונו' ולא כמו שחשב בטעות הר 
 שעיבוד לראות נוכחו, שאחריהם" הראשונים" אך. אחריהם פסל ם"הרמב וכן, להכשירו" הגאונים" יכלו לא ולכן" סיד"ב המעובד

 הפוסלים דעת אף על" סיד"ב המעובדים הקלפים את לכתחילה הכשירו ולכן, "עפצים"ה מעיבוד יותר טוב מתקיים" ידס"ב קלף
   )./http://lanetzach-dio.blogspot.co.il מאיר כהן ' דבריו אלו הובאו בבלוג של ר". (שהביאו

 מגילה כדפסלינן תורה בספר ליפסיל נמי מחוק שאינו נייר תאמר כתבו ואם" תפילין"ה "ד: שבת עט' יש להעיר שבתוס, אגב
 ספר גבי הכא כדאשכחן פריש דלא גב על ואף במחוק היינו] דסוטה[ במגילה דקתני נמי דנייר ונראה? "בספר" דכתיב משום דסוטה

  ".סופרים במסכת כדאמרינן במחוק ומיירי סתם נייר דקתני תורה
 נכתבים אין תפילין אבל" שאלו שהרי אסור מחוק נייר על ורק עשבים של רניי על ת"ס להכשיר שיש' התוס בדברי להדיא מבואר

 לא - הדפתרא ועל הנייר על, ובקנקנתום ובקומוס ובסיקרא בסם כתובה היתה" א"ע ז"י במגילה דאיתא והא"... העור על אלא
 על כתיבה" היינו כ"א' התוס לשיטת" ספר" של והגדרה! דווקא מחוק נייר היינו, "ובדיו, הספר על, אשורית כתובה שתהא עד, יצא

 ".לזיוף ניתן שאינו חומר כל
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ויתכן הכוונה למה שאנו , "אשפונצא" -תכח ספוג סימן ויטרי יוסף אוטילינג וראיתי במחזור' כן הביא בלוח הדינים מהר 
 .קוראים אלמוגים שהם מין צמחים הגדלים בים ששלדן הספוגי עשוי סידן



 מכיל" קלף"המושג ש, ת"והראשונים שלפני ר לדעת רב האיי גאון וכך מסורת הגאוניםהוכחנו ש :לסיכום
ומוציאו , בקרבו את הגדרת העיבוד העפיץ המתקנו מבחינה מהותית ומשנה את הרכבו הכימי של העור

אבל עיבוד הסיד חסר ". קלף"לדרגת - " נייר"או " דפתרא"או " חיפא"כלומר מדרגת , מידי תורת נבילה
  .ק וטעמו"ד נעמוד על דברי רב משה גאון שהכשיר את הרי"ולקמן בפ. ל "את המעלה הנ

  

  'רק דפ

והשוואה  ל "גאון זצ דעת רב האיישיטת בירור  -קלף ודוכסוסטוס
  גאוני בבל לכלל

  :מהו קלף ודוכסוסטוס מבוכהתיאור ראשית ה: הקדמה

להתפרש הן לשיטת  עשויהתלמודיים רשימה ארוכה של מקורות היות ו, ובכן? נקרא קלףמהעור איזה חלק 
והן לסוברים שהקלף הוא , )עור שלצד בשרחלקו העבה של ה(–הסוברים שהקלף הוא הדרמיס 

: בבלי שבת עט. ט,מגילה א. ג, ירושלמי שבת ח: לדוגמא. )חלקו הדק של העור שלצד שער( -האפידרמיס
כל והראו פנים לבראשונים פירשו כבר ואכן . 'וכו. ב יד"בב :ט"חולין קי. מנחות לה. עור העוף- א "שם קח ע

ובגוף מאמרי , א שבת עט"ובריטב ג"ס מאמר א ח"במאירי קי תמציתית דוגמאראה [שיטה לפי דרכה 
יכולה להתפרש  "קלף"משמעות השם עצם גם ]. ל במקומן כראוי"התבארו ויתבארו רוב המקורות הנ

על  -"הנקלף מהבהמה"הדרמיס -עיקר העור הוא  היות שהדרמיסומאידך  ,"הנקלף מהעור"כהאפידרמיס 
 .ףלק ארקנ ואילו הקלף הוא החלק הקלוף שנשאר, גוויל שהוא השלםאו להבדילו מן ה, כן הוא נקרא קלף

וכן דוך סוסטוס , מהקלף - קליפה שניה -כסוסטוס- דו. להתפרש לשתי פנים עשוי "דוכסוסטוס" השם ,וכן
ולכן . ת"כמבואר בשיטת ר מקום בשר–סוסטוס  -או דוך. א"ו ובריטב"כמבואר במחזו" מקום שער"–

  . גאוני בבלמתבקש בהכרח לפנות למסורת טבעי ו

ק הוא הדרמיס "מראה שהריפשוטה הקריאה המצד אחד ש אולם גם הפונה לעיין בדבריהם יראה
משה גאון ' ור ,ורב האי ,רב שרירא. 560' רב יהודאי בגנזי שכטר עמ: לדוגמא ,הוא הקלף- )בערבית(

בפירושו של רב ר ומצד שני מתבא. הלכות ספר תורה וכן בספר גנזי מצרים. ג"ס, תלב' ג הרכבי ס"בתשה
ואפה " א האפידרמיסשהקלף הו ובערוך ערך דוכסוסטוס :עט שבתבנו חננאל האי גאון המובא בר

   ."הוא מקום שיער בודאי, דהוא גיסא דמיקרי קלף ,אתדמגיל

אולם . בפרט לדעת רב האיו ,בכללעמדה בראשית ימי הרבנות מהו הקלף שגדולה זוהי בקצרה המבוכה ה
עקיבות הלהתחקות אחר לאור ממצאי הגניזה והדפסת ספרי הראשונים אנו יכולים ' בחסדי הבזמנינו 

  .המחלוקת תישארל וליבוהש

ה את דעת רב האי מתוך דברי עצמו ומתוך דברי אביו ומתוך כל גאוני סורא "במהלך הבא נבאר בעז
  .שו בשבתוה לפיר"כ נחזור בעז"ואח .ופומפדיתא שמצאנו שעסקו בעניין

  . חלק א

  .מהו הקלף 27וןגא דעת רב האי בירור

י ניתוח כל המקורות שיש לנו בשם רב האיי על העור ושמותיו "ה ע"אופן שיטת הבירור תיעשה בעז
  .שרירא גאון ושאר גאוני בבל' תוך השוואתו לשיטת אביו ר, והעיבוד לגווניו

  : הוא הדרמיס- ק"הרי. א

 וזה. 'וכו .ממחק משום חייב העמודים בין השף חינגא בר אחא רב אמר :איתא 28בפירוש קדמון ממצרים
 קשור ביניהם הקלף ויפתח עצים' ד לקלפים יעשה: בתרגום לעבריתשם ל "ז גאון האיי' ר של דבריו נוסח
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 .גאון שרירא רב של בנו. פומבדיתא ישיבת ראש, בבל גאוני אחרון) ח"תשצ 'ד, 1038 – ט"תרצ 'ד, 939( גאון האי רב 
28

 .בחלק הפירושים אות קלג, ג  שבת"תקלא ובא גם באוצ' זמנים עמ, ם פרנקל"נדפס ברמב 



 בין והוא שבת ביום הקלף שקנח ומי. עמודים ההם העצים ויקראו. קלף ויעשה קליפתו ויסירו ,צד לכל
, בו שהיה הדבר מחק וכאילו וטינופו משיפויו וב שהיה מה יפול שהקלף לפי, מוחק משום חייב העמודים

  .ל"עכ

ויקשר הה 'יעמל ללרקוק ארבעה אועאד ויפתח אלראק בינהא מרבוט לכל ג: "לשון בערבית היא כךה
 - "קישר"כמו קליפת הקפה הנקראת בערבית , "ויקלף"היינו -בערבית " ויקשר"פירוש המילה -". ויעמל רק

  .הדרמיס - כ "א שהוא" ק"ויסירו קליפתו ויעשה ר"ק יותר כ התרגום המדויי"וא". גישאר"או 

ונשאר הדרמיס קלוף אזי הוא כשמקלפים את הקליפה רק כאשר הנה נתבאר לנו שאכן רב האי כתב ש
  .ש"כ בביאור דעת אביו הרא"דק כפי שחשב הטור ראה להלן מש–ק "ואין פירוש רי .ק"רינקרא 

  .ם"פסלוהו לכתיבת סת ל"זחשהנייר חיפא והוא ק בערבית הוא "הרי. ב

מן ]ו[העושה כיס מעור המצה ": על דברי המשנה ,ו"טשנה ז מ"כלים פימסכת ב רב האיהמיוחס לבפירוש 
כדגרסינן בהמביא גט ' פי - מעור המצה : "פירוש רב האיי לפי הנוסח המדוייק ל"וז ".הנייר טמא

 .שאינו לא מליח ולא קמיח ולא עפיץעור  -כמשמעה- מצה  .ודפתרא חיפהה מצ: עורות הן' ובהמוציא יין ג

' ורק'והוא  ,אמחק - נייר )ומבאר מה זה נייר( ,הוא נייר -וחיפא . ץמליח וקמיח ולא עפי -דפתרא 

זאת אומרת שרב האי מבין שנייר הוא מחקא כלומר עור מחוק  ).כלומר בשפה הערבית -בטית ( 29".בטיית

 עדיין בעפצים אלא בסיד ולכן הוא בדרגת חיפאנו מעובד שמחקו ממנו את הקליפה העליונה שלו והוא אי
ונייר הוא המחוק , שחיפא הוא עור שלם: כ ההבדל בין חיפא לניר הוא"וא(. ק"ריבערבית הנקרא והוא 

 כתבה תנא דבי מנשה" .ט"בשבת ע' גמב כ מה שכתוב "נמצא שלפי פירושו של רב האי א. 30)ק"כלומר הרי
אם יעבדוהו רק אבל , אלא חיפא-אינו קלף -ק "רי–הוא כלומר נייר  .31"להפסו – המטלית ועל הנייר על

ק "ל כתוב כאן שהרי"הנ' שבגמלפירוש זה במילים אחרות נמצא  ".קלף"בעפצים אזי יש לו שם ודרגת 
לקמן , "קלף"ב התבאר בדעת רב האיי שכל שאינו מעופץ אין לו שם "לעיל בפו .כי הוא חיפא ם"סתל פסול

משה גאון קרא לו קלף הוא ' ק שר"ב יתבאר יותר לשון רב שרירא שאמר שהרי"תל' שרירא סבתשובת רב 
  .אינו קלף אלא חיפא

  . היה מעובד בסיד, שפסל רב האייק "הרי. ג

מבואר בדברי השואלים לרב האיי גאון שמנהגם היה ) שתפורט לקמן(ג "בתשובת הגאונים הרכבי סימן ס
ין עורות ומולחין אותן ושוהין במלח כשנים שלשה ימים ואחר כך שורין מביא. "ק היה בסיד"לעבד את הרי
ואותו הוא " וקליפתןומעלין אותן מהן וקושרין אותן במלבנות שלהן וגורדין מהן שערן  בסידאותן במים ו

ק של רב משה שהיה מעובד בסיד כמבואר בדברי "ב פסל את הרי"רב שרירא בתשובה תל. לא הכשיר
ק של בני ארץ "רב יהודאי שיובא לקמן קרא לרי -, "חיפא"וקרא לו , אי שיוזכר לקמןתלמידו רב נטרונ

". נבילה מתורת יצא לא עכשיו ועד, עפיץ ולא וקמיח דמליח ריק כגון? דפתרא ומאי", דפתרא - ישראל
אלא בכל , ו"כ' ובקובץ לפסיא ס, ט"י' ת פאר הדור ס"כמבואר בשו, י השתמשו בסיד"ולא רק בא. ל"עכ
וכן ראינו בסוריא ", ב"קס' ם ס"הרמב' יקה כמבואר בתשזור הים התיכון סוריה עד אירופה וצפון אפרא
 ]ארצות צפון אפריקה מערבית למצרים[על ארצות המערב ) לנו(וספרו  ,ובבל ]שם כולל גם ארץ ישראל[

 ק"ספריהם רישכל  ]סוריה עד אירופה- י "א שבו השתרעה הממלכה הביזאנטית, ארצות האזור[ם "ואלרו
בעדותו ] ב"קי' גנזי ירושלים עמ[ם "המקביל לתקופת הרמב- ן שגר בגרמניה "מדברי הראבגם כפי שמוכח ו

 קנפונא וצרפת ובורגוניא לוהיר ואלימניא וברוב פרובינציא וספרד שאין מעבדים בעפצים כי אם"על 
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י שכתב הרב עזריה כפ 50'  יעקב נחום אפשטיין בפירוש הגאונים על סדר טהרות עמ' פרופ של המדויקת במהדורה הנוסח זהו 
ץ וחיפא מליח וקמיח ולא עפי -דפתרא "ב הניסוח הוא "א ע"וילנא בסוף מסכת נידה מסכת כלים דף כ ס"בש ובנדפס. ו"אריאל הי

 בסיום המילים את הפרידו - כלומר- . כ"ע" הוא נייר מחקא והוא ורק בטית כמות ניר הוא ועושין אותו מן מוך] הנייר): [מוט' פי(
 גם. המצה עור את להסביר כדי רק הובאה ושבת בגיטין' ז הגמ"ולפ, חדש ה"ד הוא" נייר" כביכול, כן שלפני הקטעמ נייר לגבי

ולאור הגרסא המדוייקת  .ג"רה דברי מגוף ולא הגליון על מעתיק תוספת וזוהי" המוך מן אותו העושין הוא נייר" בסוף הוסיפו
אמנם יש פירושים . כ"ע .עיבודו בתחילת עור, כלומר, "חיפה והוא מחקא הוא: "שכתב -נייר ערך- התבאר שזה מקורו של הערוך

 דרב בשאילתות גאון אחאי' ר וגם שיטת ,עשבים של -פירש נייר א"ע ז"י בסוטה י"רש לפי לדוגמא-. אחרים לביאור המילה נייר
 דהוה גוויל- מחקא נייר מאי. מחקא יירנ, עפיץ ולא מליח קמיח- דיפתרא" :ז היא שונה שכתב"ס שאילתא ויקהל פרשת סוף אחאי
 .אלא שכאן עסקנו בשיטת רב האיי ...'וכו". המגילה את ביה כתיב והדר ומחיק כתוב

30
אלא ביאר ? ד איך אמר שהנייר הוא דפתרא הלא הם שני עניינים"פ' אסף טימור יישב בזה את קושית המכריע ס' וידידי ר 

ג שיש רמות , ח פרק שבת וראייה מהירושלמי. תם לרמת העיבוד שלהם ולא לשימושםכוונ, שכשהגאונים אמרו מצה חיפה דיפתרא
 על ליתן כדי דאמר ומאן. רכיכה בהין קמיע לעשות כדי דאמר הקמיע מאן על ליתן כדי תני תניי אית: "ל"שונות לעור החיפה וז

כ נייר הוא חיפא לעניין "א.בין דפתרא לנייר ומימילא שיעורם משתנה להוצאת שבת כך יש שינוי להוצאת שבת .קשיא בהין הקמיע
  .ופשוט. מ צריך קלף שזה נעשה בדרגת עיבוד עפיץ"ם הוא פסול דהלמ"אלא שלעניין סת, דרגת העיבוד והוא ראוי לכתיבה

31
 .ומזה קשה גם על שיטת היראים סימן שצט שחשב להסתייע ולהכשיר דפתרא מתנא דבי מנשה שגם זה לא יכוון בדעת רב האיי 



דנו ש) שצט' ראה יראים ס(למידיו ת ות"ור. ד"פ' ס) האיטלקי-די טראני רב ישעיה (המכריע  כ"וכ". בסיד
  .32ורבנן דתרתי מתיבתא דברי רב האייאינם כ" סיד שלנו שמועיל כעפצים"על 

  .והאפידרמיס הוא הדוכסוסטוס .הדרמיס הוא הקלף. ד

  :עיר גאבסה 33ובני ישיבת רבנישאלת כתב רב האי תשובה ל סימן סג הרכבי הגאונים' בתש

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

יפרש לנו אדוננו אם קלף ודכסוסטוס הנזכרין כאן הן מן הגוילין המעובדין במי מילין במקום שער 

מביאין עורות ומולחין אותן ושוהין במלח כשנים  :או כמו שעושין כאן ,ובצואת כלבים ובמלח

בסיד ומעלין אותן מהן וקושרין אותן במלבנות שלהן שלשה ימים ואחר כך שורין אותן במים ו

  ).כ הנצרך לעניינינו"ע( .ומניחין אותן במלבנותיהן בשמש מהן שערן וקליפתן וגורדין

לא הכשר א קלף ודוכסוסטוסלא ממנו קולפין כי זה ששורין אותו בסיד ובמים  ,כך ראינו: תשובה

ואחרי כן שפין אותן בתמרים  "ובמלחבמי מילין ובצואת כלבים " כמה שכתבתםלקלף דעפיץ 

וכותבין פרשיות שלתפילין על לשמה את הקלף בעפצא  ומעבדין ובקמח שעורים וקולפין אותו

   .ממנו ומעילי ליה לשילחא שנקלףמקום בשר וכורכין אותו באותו דכסוסטוס 

ו משום שאינו ורב האי פסל אות, ק המפורסם"ראינו שמנהג השואלים היה להשתמש לכתיבת תפילין ברי
ק הוא הדרמיס הוא הנייר וכשיקלפו ממנו "ומזה מוכח שוב שהרי, ולא משום שהוא דוכסוסטוס, מעופץ

  . את הדוכסוסטוס אזי לכשיעובד בעפצים יהיה כשר

  ג"של תשובה סומפורט ניתוח מדוקדק 

אחרת -גוויל  או אפשרות להשיג לשואלים היה גווילש .א: פרטיםיכולים ללמוד כמה מנוסח השאלה אנו 
מקום שאין בו מי שיודע לעשות "-למשל - אלא מתנסחים אחרת " האם הם מן הגוילין" הם לא היו שואלים

שגם  מסתברו ,לקלף ודוכסוסטוס הם ידעו שהוא מתחלק .ב. כמו בתשובה תלב דלקמן" לא גווילין ולא רק
 "ריק"בו כלומר ו את קליפתם בעור מעובד בסיד שגירד"מנהגם היה לכתוב סתו .ג. ידעו לחלק אותו

עולם שעור שלם מ- ח מוכרים היטב לרב האיי "שהיו רבנים ות- לא עלה במחשבת השואלים  .ד. המפורסם
כי מבחינתם קלף ודוכסוסטוס הם שני חלקי עור פיזיים ואם לא חילקנו אותם מן העור , מסוייד דינו כקלף

הקלף הם הבינו ש ,ומהו דוכסוסטוס קו מהו קלףהשואלים לא הסתפ .ה. יעפצו אותו הוא יהיה גווילאזי 
ועליו הם כתבו  ך מודעות למעשיהםעובדה שהם סיפרו לו שהם גירדו את הקליפה מתו-  הוא הדרמיס

כ "וא, ההלכה למשה מסיני שדיברה על קלף ודוכסוסטוס מצריכה בהם עיפוץ אלא שאלו אם- . תפילין
האם הוא צריך להיות -  בפועל לתפיליןהשתמשו בו שהם  ק"הרי- וסבת על הקלףשאלתם בעיקר מבהכרח ש

ברור שבתודעה  .ו .על תפיליןרק  המוסבתכפי שרואים בתשובתו של רב האי ו-. עפצים–מעובד במי מילין 
כי את קליפת " הנקלף מן הבהמה"אלא -  "הנקלף מן העור"על שם שהוא אינו " קלף"של השואלים המושג 

לא יתכן שהשואלים חשבו שהקלף והדוכסוסטוס נמצאים . ז .העור הם השליכו והשתמשו בדרמיס
אילו השואלים חשבו שהקלף הוא החלק העליון היה להם . ח. אחרת לא היו כותבים עליו תפילין, בדרמיס

 ח האלו"גם להבין שהתיתכן שמנוסח השאלה אפשר  .ט  .לגרד מצד בשר והם סיפרו שגרדו מצד שער
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ס מאמר "וראה במאירי בקי. צואת כלביםבתשובתו לחכמי אראגון שהוסיפו , ראה במנהיג, היו גם תוספות שונות עם הסיד 
קצג כתב  סימן תורה ספר הלכות התרומה ובספר. "ידועים להם בכווץ העור וחזוקו ובקלפי קצת אילנותבסיד "ג שעבדו "ראשון ח

 .ומורייס הוא ציר ושומן דגים ."שלהם העפצים כעבוד הוא טוב' הקלפי' לשרו ומורייס סיד שנותנין שלנו שתקון יעקב רבינו' ואו"
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 משה ר"ומ עובדיה ר"מ בר נחמיה ר"מ עיננא מחמדי קדמנא מן דשאילו אילין' שאיל"נט נכתב  בתחילת קובץ התשובות בסימן 
לקדם מרנא ורבנא האיי ' לקדמנא וכו נפקן מערבא תרא מן קאבס דבמדינות ותלמידי ורבנן לשלם דכירין גאמע בר שמואל ר"מ בר

האיי האי ' י ר"הקובץ נשלח לקאבס ע. 1' א עמ' ו ס"א חיפה תרפ"ל גנזי קדם ח"ראה שלמת המשפט ברמב' וכו". ראש מתיבתא
כפי שרואים , )ח"תשצ'ד, 1038 –בשנת, 939(שנה לפני פטירתו  24למניינם כ 1015בסוף חודש טבת בשנת   אחרון גאוני בבל  גאון

א הרכבי במבוא לזכרון לראשונים מחברת רביעית בדבר השבח ואמינות "וראה דברי הרא. ז"בסוף קובץ התשובות בסוף סימן ס
ובמאמרו של . א קפלן שם"ראה עוד לר. שנמצא בין הכתבים שקנה אוצר ספרי המלכות בפטרבורג) מהגניזה הקהירית(י "אותו כת

 137-121' עמ, )ג"תשע(  כג, ספר וורטהיימר עלי אנטונין אוספי-מאיר בר אילן ' פרו



היינו צד בשר " ההלכה למשה מסיני קלף במקום בשר"ן שהציטוט מכדבר פשוט שגם רב האי מבי הבינו
  .ק צריך עיפוץ או לא"ולכן שאלתם התמקדה האם הרי .34כפי שכתבו ראשונים רביםו ...במקום שער

לתפילין אילו רב האי היה סבור שהקלף הוא צד שער היה לו להעיר להם שהם משתמשים בטעות , עכשיו
הוא מתקן את , ן שמבין לגמרי שהם משתמשים בדרמיס מעובד בסידרב האי גאואבל . בדוכסוסטוס

- כי הם צריכים להיות עפיצים( קלף ודוכסוסטוס מעיבוד סיד קולפיםלא  – רק לעניין העיבודמעשיהם 
 ."עפיץ כמו שכתבתם- הכשר לקלף "אלא . )לצורך הכנת הקלף מקלפים את האפידרמיסאלא שבעיבוד סיד 

שהוא מתכוון שיעבדו את ברור , על זה שהם השתמשו בדרמיס בתור קלף מזה שהוא לא מתקן אותםו
אלו הדרמיס היה כי . אותו תעבדו בעפצים- אותו חלק שגם מקודם חשבו שהוא קלף דהיינו הדרמיס 

שרב האי יסביר  היה מוכרח ,"אינו נקרא קלף על שם שנקלף מן העור" קלף"-ובתודעה שלהם דוכסוסטוס 
כי זו בכלל כוונת , ועליהם להשתמש באפידרמיס, ו קודם שהשתמשו בדרמיסלהם שהם טעו ממה שעש

ושאלו לבאר להם את ההלכה על מהות שגירדו את קליפת העור שאלתם כשתיארו לו את פעולתם בקלף 
  .ל"א הטעות היחידה שלהם כנמתקן אותם רק על העיבוד בסיד שהי נמצא שרב האי. הקלף והדוכסוסטוס

ומעבדין את  ואחרי כן שפין אותן בתמרים ובקמח שעורים וקולפין אותו" ?להם על העיפוץומה עוד הוא מוסיף 

הקלף בעפצא לשמה וכותבין פרשיות שלתפילין על מקום בשר וכורכין אותו באותו דכסוסטוס שנקלף ממנו ומעילי 

דהיינו ) 'א וכומנהגא מייתי מגילת"השווה לפירושו בשבת (רב האיי מוסיף להם את המנהג   ".ליה לשילחא
עושים מלח אין אחרי עיפוץ כי לעולם  ,ותקלפו את קליפת העור' המלח תעבדו בקמח וכוהסיד ושאחר 

קליפות קליפות הקמיח שמעתה יקלפו את העור , שהוא נותן להם היא עצהה.. 35אלא רק לפני העיפוץ וסיד
ולכן , עור בחינםאת קליפת התו דו והשחייבמקום לגרד את האפידרמיס כפי שעשו בעבר והפסכמה שיוכלו 

יוכלו לכרוך את אלא גם , לא רק שיהיה להם דוכסוסטוס למזוזותמעתה כשהם מקלפים את האפידרמיס 
לשבת בפירושו ח "רשם רב האי בכפי מנהג בבל המובא ב(, "זה"שנקלף מהעור ה הקלף באפידרמיס הזה

כ "או. שהם מרוויחים כעת בקילופו-  "נובדוכסוסטוס שנקלף ממוכורכין אותו באותו " - כלשונוו:) עט
בהשוואה ממש הרי דבריו הם , ועוד. הוא קורא דוכסוסטוס נקלףשפתיו ברור מללו שלאפידרמיס ה

בדוכסוסטוס "וכמקביל לזה התשובה , לשאלתם בה הם ביארו שהם גירדו את האפידרמיס מהדרמיס
ד "אחר מה שביאר בסימן פפר המכריע סב כתבוכך  .מהדרמיסשהאפידרמיס נקלף דהיינו " שנקלף ממנו

ל שאחר שכתב "הוא מה שכתב רבינו האי גאון זצוק" :ה"סימן פבכתב - החלק התחתוןשהקלף הוא 
   ."םהתפילין על הקלף כורכן בדוכסוסטוס ומכניסן בבתי

  הדרמיס והאפידרמיס -הקלף והדוכסוסטוס הם חלקים פיזיים מוגדרים בעור 

חלוקת העור בצורה מזה שהוא מחלק את העור עוד לפני העיפוץ נתברר שדין  :ועוד דבר למדנו מרב האי
אי אפשר לטעון שכשמעבדים בסיד אז אפילו  ולכן-, בעצם העור בלי קשר לעיבודושייך הוא מהותי פיזית 
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בעל וכן ביארו  ,)א''לרבינו בחיי תלמיד הרשב(הלכות מזוזה  ,הקמח כד וכן מופיע ביאור זה בספר ,ט"שבת עא "הריטבכ "כ 
' שכך מפרש את הגמם "בדעת הרמב) קרית ספר מאמר א חלק ג(המאירי כ "וכ, ב"ה ע"הלכות תפילין דף נ - שער ראשון  העיטור

ומפרשין דהצד העליון שהוא דבק מצדו החיצון בבשר הנקלף הוא , וגדולי המחברים חולקים בחלוף שם העורות: "ל וזה לשונו"הנ
ופירשו בקלף במקום בשר מקום בשר , והצד התחתון שצדו הפנימי דבק בבשר הוא הדק ונקרא קלף, העבה ונקרא דוכסוסטוס

י כסא "א ר"מ מאזוז שליט"והגר. ה ועוד"כ' ע להרב מאיל המילואים עמ"וע ."שער מקום שער ממש ובדוכסוסטוס במקום, ממש
" קלף במקום בשר"ם הוא מדקאמר "פ הרמב"תרמד שההכרח לביאור הגמרא ע' רחמים העיר באור תורה סיון תשנג סימן קיח עמ

שהרי לא נמסר , לוקת העור ולא רק על צדדי העורועוד אפשר שהכרח להבין שמדבר גם על ח. ח"ודפח". קלף כלפי בשר"ולא 
ם להבין שבתוך "ף והרמב"ולכן הכרח הוא בעיני כל הגאונים ועליהם הרי! בפירוט מהו קלף ומהו ודוכסוסטוס' מעולם בשום גמ

בשבת ' וזה שהגמ. שהוא מלמד במתק לשונו גם מהו הקלף והדוכסוסטוס-המשפט היחידי הזה שהוא נמסר בהלכה למשה מסיני 
  .'ע גם ללא המשא ומתן של הגמ"מ עומדת בפנ"מ משום שההלמ"ט עסקה בצדדי הכתיבה אין זה מעיד על מהות ההלמ"ע

35
ויש שחשבו לומר שמדובר שעשו קודם עיפוץ בתחילת העיבוד לפני חלוקת העור ועוד עיפוץ אחד אחרי חלוקת העור לצורך עיפוץ  

נים לומר שיש ראייה שכותבים בקלף במקום החלוקה לצד בשר ומימילא  נבין הצד הפנימי של האפידרמיס ומזה חשבו הטוע
זו טעות גמורה לא רק מפני שלא מדובר כאן על טיחת עפצים בצד בשר אלא על שריית כל העור במי ... שהאפידרמיס הוא הקלף

י לבטל את כח הסיד כדי שהעפצים כ צואת כלבים כד"קודם סיד אחעושים תהליך העיבוד באופן מקצועי בולא רק מפני ש. מילין
ומימילא ברור שלא שייך  עיפוץ לפני ) ת סימן שלב"השווה לתשובת הגאון שע(, כ עפיץ"כ קמח ואח"כ מלח ואח"יספגו בעור ואח

מייתי מגלתא דמעבדא בתמרי וקמחא  מנהגא : ט כתוב כך"ח בשבת ע"אלא שגם בפירושו של רב האי שמוזכר בר. ל"התהליך הנ
שהוא  - ומעביד ליה לקלף. לחודיה' קלף'וקאי  ויזהר שלא ינקב ,ומאתח לה עד דיביש וקליף ליה עד דהאוי תרין פיסקי, דשערי

היינו " תוב בעפצא"ולא מוזכר שם שקודם מעבדים במי מילין בהכרח שהכוונה " בעפצא לשמה תוב - מכלפי בשר אפה דמגילתא
וזה תואם לתשובה כאן שכוונת , 'לאחר סדרת העיבוד הראשון סיד וצואה וכושוב עיבוד נוסף לאחר החלוקה של העור שנעשתה 
ולקמן נבאר את הדבר יותר בראיות מדברי  ".את הקלף בעפצאמעבדין "רב האי שרק אחרי הסיד והקמח וקליפת העור 

  . י מהגניזה"תהראשונים וכ



מדברי רב האיי ראינו . ואילו רק כשמעבדים בעפצים אז יש דין חלוקה לעור, עור שלם נחשב לקלף
  .36וראה בהערה. השלב שיכשיר את העור לכתיבה מבחינה הלכתיתהעיבוד הוא ש

שהדיון הוא רק על , וגם לרב האי, גם לשואלים שגירדו את הקליפה- שפשוט כאן  :למדנוועוד דבר חשוב 
אינה חלק מן  ע"לכו שהיא, השכבה התת עורית–ההיפודרמיס  ס ועל האפידרמיס ולא על המוראהדרמי

   .העור אלא דינה כבשר

  שונים שביארו את תשובת רב האיי שהקלף הוא הדרמיסהרא

א התכוון "ואם הרשב, ביאר מתשובת רב האי זו שהקלף הוא הדרמיספ "א תק"בתשובה חא "הרשב
ולזה התכוון . כ יש לנו שתי תשובות מרב האי בהם מפורש שהקלף הוא צד בשר"לתשובה אחרת א

 בלי הנכונה הדעה והיא, ל"ז האיי רבינו דעת ודוכסוסטוס בקלף ודעתנו" - קלט' סם בתשובה "הרמב
  .א בשם רב האיי"תפילין פ' ם הל"על הרמב המגדל עוזכ "וכ ".ספק

  . חלק ב

  :מסייעת לבירור שיטת רב האיי גאון בירור שיטת שאר גאוני בבל

  ".קלף וחיפא" -שני מושגיםמהות בירור : הקדמה

 דף שבת במסכת שנזכרו, ודפתרא, חיפא, מצה: המושגיםאקדים ואומר כי לפני שנבאר את דעת רב האי 
, פאאם מעבדים במלח זה חי העיבוד דרגת חשיבות לעניין רק אלא, העור מצידי צד על מוסבים אינם. ט"ע

 מצידי פיזי צד על מוסבים-, ודוכסוסטוס, קלף, גוויל המושג  זאת ולעומת. ואם מעבדים בקמח זה דפתרא
דוגמא  .37אותו צד פיזי יקבל את שמו ההלכתי הוא צריך להיות מעובדכלומר שכדי ש מעובד כשהוא-  העור
  :ל"וז  38יהודה אלברצלוני' חס לרוהמי "מצרים גנזי"– ת"ס הלכותמ נביאלזה 

 וקמיח דמליח - "דפתרא" ,'בגמ ומפרשינן ,יצא לא הדפתרא ועל הנייר על- מגלה לעניין שנינו"

 עליו מלכתוב אותו ופסלו בלבד עפצא אאל מדפתרא חסר שלא ותבין תראה הלא .עפיץ ולא

-  ק"רי) בערבית- כלומר( בטיית שנקרא מצה שכן וכל ,וקמחא עפצא חסר שהוא חיפא שכן כל ,מגלה

 על אשורית כתובה שתהא עד כשירה אינה מגלה ומה. הללו דברים משלשה מאחד מעובד שאינו

 מן אחת על לכתבו יוכשר שלא שכן כל לא- ,האמור תורה ספר-  ,אותו שפירשתי הגויל והוא העור

 כי תסבור שלא ואילך מיכן להיזהר אתה צריך לפיכך !ודפתרא וחיפא מצה שהיא השלשה העורות

  ..."  מצה הנקרא ק"יר הוא רבותינו שאמרו הקלף

 היותר לכל, "רבותינו שאמרו הקלף" הוא ק"שהר יסבור דהוא שמאן מדוע האפידרמיס הוא הקלף אםו
אינו קשור לצדדי  "חיפא"המושג וזה ברור כדאמרן ש. מעובד לא שהוא למרות טוססוהדוכ שהוא יסבור
שכל הגאונים ממילא בה מתבאר ו ש"הי טימור אסף הרבידידי  שהביא ראייה ברורה זואגב ו. העור

מגנזי  ל"הנ ולכן למקור סוברים שהקלף הוא הדרמיס המעופץ-לעניין עיבוד עפצים שהוזכרו בגנזי מצרים 
  .ג"וביארנו כל זאת עוד לעיל בפ  .יש משמעות נרחבת יותרמצריים 

  20 עמוד) שא רבהושמ(תורה  ספר הלכותו מגנזי מצרים "הי אריאל עוד ראייה שהביא הרב עזריה
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ז את דעת השואלים יהיה קשה "רט כי אם נחשבן לפובפ. ולא כמי שחשב לטעון שאם מעבדים בסיד אזי אין דין חלוקה בעור 
ואם הם בכל זאת שאלו רק ! ?אז למה הם שאלו את רב האיי בכלל -כי אם הם סברו כמו רב משה גאון שסיד כשר, ממה נפשך

נעשה ואי אפשר לתרץ שזה ? "דין קלף"האם הלכה כמו רב משה אז למה עד היום הם גירדו את הקליפה אם גם בלי הגרידה יש לו 
כי אם נסביר בדעת רב האי שהקלף הוא האפידרמיס ונתן להם עיצה לכרוך בעבה כדי שלא יפלו הפרשיות אז מוכרח , עבור דיקוק

כ "וכל הדברים יגעים אלא א' וגם למה לא אמר שיקטינו את הבתים וכו!  ?כ למה גירדו את הקליפה"שהיה להם חללים גדולים וא
 .נסביר שהקלף הוא הדרמיס

37
משום הכי לא מני בהדייהו  "שמיה עור"ומיהו קלף גמור דמליח וקמיח ואפיץ לא : "ל"א וז"י בגיטין דף כב ע"רשווה להש 

  .דבלא עפיץ עור מקרי-ן "ב הבאנו את דברי הר"ולעיל פ .ו. ם תפילין א"ורמב :)שבת דף עט(ושיעוריה תנן בהמוציא יין 
38

בו ראה בנספח בסוף המאמר ו. יהודה אלבצלוני ממה שטעו רבים בדבריו' לר ת המיוחסת"הלכות סגנזי מצרים על ביאור ספר  
ואדרבה , מבואר שאי אפשר לדייק מלשונותיו מה נקלף ממה כי רק רצה לבאר שהקלף והדוכסוסטוס נקלפים מגוויל מעופץ

הסדר שהיה במצרים אחר  יוסף ראש' כ לסוברים שגנזי מצרים הוא ר"ומכש, מכלליות דבריו מוכח להדיא שהקלף הוא צד בשר
ובפרט שרב יוסף מזכיר את פירוש רב האיי . ם על הגאונים שנזכרו בו"ולא הרמב, ם"אזי ודאי הוא שאינו חולק על הרמב, ם"הרמב

  .6בשתי רשימות שלו ראו דובאוויק הערה 



 שרוצה ומי .בגויל לכתוב חפץ אם )ארכו כהיקיפו( כך מלעשותו שלגויל בספר לזלזל לאדם ואין"

  "אותו יעשה ,כך כל צריך אינו שלקלף ספר הרי להקל

ת תפור וראוי "ואי אפשר מבחינה טכנית להכין ס ,ת הוא והגית בו יומם ולילה"והרי כידוע מטרת הס
וכאן מציע הגנזי מצרים לכתוב על הקלף כהצעה  ,לשימוש מהאפידרמיס מחמת דקיקותו וחלישותו

  .בתור קלף ובהכרח שמדבר על הדרמיס-  ,שימושית פשוטה

  .שהקלף הוא הדרמיס - רב האי גאוןאביו של -דעת רב שרירא 

הובאו דבריו האי ש' שרירא אביו של ר' ברי רנוכל לעיין גם בד, ל"הנ האי' את דעת רביתר שאת כדי לברר 
   .א"הלכות ספר תורה דף נז ע) אלבק(ספר האשכול ב

ולא הוא , ק"טעה בה אדם גדול וחשב כי קלף הוא ר "בקלף איני יודע"ואמר מר רב שרירא האי "

ולא דמליח וקמיח  :דפתרא ."קיר"והיינו  דמליח ולא קמיח ולא עפיץ -ק בלשון חכמים חיפה"אלא ר

ולא חזי לנא מעולם ספר תורה דקלף  .]איקרי קלף-) עפיץמליח קמיח ואבל  - צריך לומר( 39[ .פיץע

כמו  חכמי דורו ולא הודו לו ,ה הכשירו מר רב משהק שהיא חיפיור. ולא מצוה מן המובחר למעבדיה

  ."מר רב יוסף גאון בן מר רב רבי ולא חכמי ישיבתו כמו מר רב נחשון ואף אשר אחריהם

 -בקלף ,ששה טפחים - בגויל ,אמר ?ת בכמה"שאלו את רבי ס") ד"דף י(ב "ב' רב שרירא מדבר על הגמ
סבר  גאון משה' רו. הקלף כדי שיהיה ארכו כהיקיפוגובה כלומר שאינו יודע כמה שיעור תופס  ".איני יודע

ועל זה אומר רב שרירא שדרמיס מעובד בסיד הוא  .דרמיס מעובד בסיד - ק"יוחשב שקלף הוא רבדברי רבי 
ורק אם יעובד " חיפא"בלשון חכמים במעמד של הוא -  אם אינו מעובד בעפציםכי  .לא נחשב לקלף מעובד

ק היינו דרמיס "שריאן גם ככ מתבאר "א ."קלף"ל" חיפא"בעפצים ישתנה מעמדו ההלכתי של הדרמיס מ
ין להשתמש לכתחילה הדרמיס הוא הקלף אלא שגם אילו יעפצוהו אשלרב שרירא ברור  ,הנה, ומזה .קלף= 

  . ת כי לכתחילה צריך גוויל"בקלף לס

שהקלף הוא , זו' ראיה מגמלהדיא הביא ב "ה ע"הלכות תפילין דף נ -שער ראשון ואדרבא בעל העיטור 
 טוסמניח דוכסו "קלף בכמה"ת "ס כ מה שאל לגבי"אקליפה עליונה הוא י קלף דא] הריק[, החלק התחתון

 .אלא ודאי הקלף הוא העבה! ?בכמה' היה לו לשאול דוכסוו ,שהיא עב עיקר העור ושואל על הקלף דטפל
  ).ת פסול בדוכסוסטוס"לפי שס, בדוכסוסטוס בכמה"ם מה שלא שאל "אך להרמב(

ובקלף כל מה שיכול לדקדק ידקדק ואינו " ]ד"יק "ס[ות ספר תורה ספר הלכות קצובות הלכוכך איתא ב
א "אם הוא עשוי מהליצה וגם א- בלא שיקרע ) שורות כשיטתו שם 60(ת גדול "א לתפור ס"והרי א. "פוסל

  לעשות ארכו כהיקיפו בשישים שורות כשכל גבהו והיקיפו יהיה יהיה כטפח

ק הוא החלק הנקרא "שהרי"שפירש בדעת רב שרירא  40ו"בן ציון אוריאל הי' להלן שלילת דעתו של הר
  ".הזאת כי מימילא הוא אמר שזה חיפאדוכסוסטוס ורב שרירא לא התייחס לנקודה 

ולא , נחשב מעובד ולדידן חיפא ק"משה הרי' שלר- : רב שרירא היה צריך לומר בניסוח שמשמעותו כך .א 
הרעיון לומר שאפילו נפרך , קלף ולא לעור שלםמשה קרא רק לריק ' מזה שר .ב .להדגיש את עניין הקלף

שרק כשמגרדים את "בדעת רב האיי  ת הפרקבפתיחוכפי שהוכחתי - עור שלם מעובד בסיד דינו כקלף
העור המעובד "היה רב שרירא צריך לומר  עור שלם מסוייד היה לו דין קלףואם , "הקליפה יש לו שם ריק

ואמר מר "" בכמה"ת "לשון רב שרירא המדבר על שיעור ס, ועוד .ג  !ק"ודו' וכו "בסיד טעה בו אדם גדול
ק בלשון "ולא הוא אלא ר, ק"טעה בה אדם גדול וחשב כי קלף הוא ר "בקלף איני יודע"רב שרירא האי 

אלא דוכסוסטוס " -במקום להמשיך-, ואז 'וכו ".קיר"דמליח ולא קמיח ולא עפיץ והיינו  -חכמים חיפה
לא חזי לנא ...אלא ש: כשכותב—ק אילו יעופץ הוא קלף"משפט כהבנה שהריהוא ממשיך את ה- , "הוא

ו כתב לדחות "הרב אחיה לפשיץ הי ,ובכלל  .ד  .מעולם ספר תורה דקלף ולא מצוה מן המובחר למעבדיה
 פרשנות אפשרויות עם להתמודד בא שהכותב להניח צורך אין"את רעיונו של הרב אוריאל בטענה ש
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פ ברור מגרסת ספר העתים "ועכ  .528' כל המוסגר כאן בסוגרים מרובעות הוא לפי גרסת החכם לוי גינצבורג בגנזי שעכטר עמ 
  .שדפתרא פסול, ט ובהרכבי תלב"ש בהלק"המובא ברא

40
  . באתר ישיבה" זהות הקלף"במאמרו  

  



 על לנו ידוע ולא, בפירוש זאת מציין לא הוא כאשר, אחרת פרשנות מהקורא למנוע וניסה, אחרות
הוא החלק בעור הדרמיס -ק "שרירא מבאר לנו שהרי' מפורש כאן שר ונמצא . כ"ע". כזאת התמודדות

ולא בגלל שהוא , שאינו מעובד בעפצים בגללרק  -אינו כשר-משה גאון ' שהכשיר רהמיועד לקלף 
חיפה ולא התכוון ללמד מה הוא  ק"הרירק אמר שכ "בסהשרב שרירא  אומרש ולכן מי .41דוכסוסטוס

מפני , ועוד, רב שריראסגנון כתיבתו של באינטליגנציה של מטיל דופי ו ,מקלקל את הקריאההוא  ...קלף
שעד היום הוא התייחס אליו כקלף וכתב בו בצד , ק בידו"כל מי שיקרא את התשובה הזאת ויש לו ריש

כי זה החיסרון היחיד -מתשובה זו שלא נותר לו אלא לעפצו  סיקהוא י- וא רוצה להכשירו והבשר וכעת 
   .ק של רב משה הנזכר בדברי רב שרירא"ברי

 גויל בין ההבדל גאון משה רבשל ו"צ אוריאל הי"כ הרב ב"כמשאי אפשר לומר , וכן: שלילת טענה נוספת
רק  שרירא ורב ,בסיד והקלף בעפצים שהגויל": כלומר, העיבוד בצורת אלא העור בחלוקת אינה לקלף

אין : תשובה". הקלף זהות על ג"רש דעת מה מכאן להוכיח אין ז"לפו- . הגויל של פיצול הוא הקלףש אריב
זו , הטוען שבגלל שמעבדים בסיד אזי מאבדים את זהות הקלף, שום מקור תלמודי או בגאונים בכלל

, ח"ציטוט המובא בפירושו של רב האיי לשבת הנזכר ברהמצאה חסרת בסיס שהומצאה כדי לתאמו עם ה
כלומר כתיבת תפילין בדרמיס - מובילה לעשיית פעולה להלכה ל "הנתוצאת דבריו של רב שרירא וכמו כן 

זו  הרי  טענה מוטעית, והעוד, הנה מוכח שאין העיפוץ מחיל על הדרמיס שם דוכסוסטוס או גוויל מעופץ
ולא עוד אלא  .המצריך לעבד את הדרמיס לתפילין ,ג"שים לעיל בתשובה ססותרת את דברי רב האי המפור

  .ותלמידו רב נטרונאי שהדרמיס הוא הקלף, גאון עצמוה מה דעת רב משה "אוכיח כעת בעזשמעתה 

  .קלףהחלק בעור הנקרא רב משה גאון הבין שהדרמיס הוא גם 

בקלף איני "וונת רבי שאמר וא חשב שזו כק כי ה"משה הכשיר רי' שרל "הנ לימדנו רב שריראאגב אורחין 
אולי בגלל דקותו ביחס  ק"רי-המעובד בסיד מדובר בדרמיס  סבר שכנראה לא ברור איך בדיוק". יודע

צריך להסיק ממנה היה ולא  תיאורטיתהייתה  'בגמ אלא שלמעשה שאלת השואלים. לדרמיס מעופץ
אלא גוויל האלו שרוצים עור לא חלק כמו שיש כ-  ובפרט שיש סיבה אחרת למה לכתוב בקלף ,מסקנות
  . שהוא קטיפתי ולכן רוצים לכתוב בקלף צד בשר" קטיפתי"שיהיה 

להכשיר אמנם אין לנו את משנתו השלימה אבל ננסה להבין את שיטתו , גאון שיטת רב משה ובעצם ביאור
מפני שהיא היה כותב את המזוזה על הקלף מאיר שרבי " :ט"בשבת עכ "פ מש"עאת עיבוד הסיד 

' בזה טעה ראפשר שו? לכתוב על קלףזו סיבה להתיר  "מפני שהיא משתמרת"וכי וצריך ביאור ". משתמרת
שינוי מבנה החלבון של  כלומר - בורסקאית שהגדרת העיבוד אינהמאיר שחשב שחידושו של רבי  ,משה

מפני "חידש ר מאירבי חשב שו. "שימור העור"העיבוד הוא רק אלא , העור והוצאתו מידי נבילה
אותו שעל  הסיקהוא  ,כךומש". הנצרך לעיפוץ לא לגווילהמספקת לקלף אבל  שמשתמרת זו הגדרת עיבוד

כי בקלף כזה שאין לו את העובי שיוצר העיפוץ קשה " בקלף איני יודע"קלף זה שלא צריך עיפוץ דיבר רבי 
קיימת המעלה של ארכו –חשוב או שסבר שרק בעור מעופץ בעל עיבוד , לדעת מה מידת ארכו כהיקיפו

מפני שעומדת ימים "כמו שביאר המנהיג בתשובתו לחכמי אראגון " משתמרת"או שמא הגדיר . כהיקיפו
שעיבוד הוא דבר ממשי שצריך לפעול בעור משה והבינו ' הגאונים חלקו על ררוב אולם ". רבים כמו עפיץ

שהתכוון  "מפני שמשתמרת"ו, אלא חיפאכלל בוד סיד אינו עיעצמו להוציאו מתורת נבילה ולכן לעניין זה 
ומפני צורך זה מותר לכתוב עליו  היינו מפני שהדרמיס עבה הוא נשמר יותר מהאפידרמיס הדק רבי מאיר

 .הדרמיס הוא הקלף משה' למדנו שגם לרפ "עכ .הדק בדוכסוסטוסמזוזה למרות שלכתחילה צריך לכתוב 
  .מה הוא החלק בעור הנקרא קלף מסיני ת גדרי ההלכה למשהמעולם לא עלה על דעתו חלילה לשנות או
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ואי אפשר להסביר שרב שרירא לא טרח לומר שזה לא קלף אלא דוכסוסטוס מפני שמימילא הרי הוא דוכסוסטוס שכותבים  
 דבי תנא של הקטע על בשאלה רק תלוי לא או דוכסוסטס על כשר ת"ס אם הפוסקים שיטת ת בצד שער כי ידוע ששורש"עליו ס

? מאי כתבה. כשרה - דוכסוסטוס ועל הגויל ועל הקלף על, פסולה - המטלית ועל הנייר על כתבה" :שאומר: מנשה בשבת עט
 בספר -  ההיא תניא כי, ]אלא[? כתבינן מי אגויל תפילין, וליטעמיך. תפילין - לאו אלא? כתבינן מי אקלף מזוזה - מזוזה אילימא

 של הדין כל היינו ההיא האם" ההיא תניא כי" זה מה השאלה על עומד הדוכסוסטוס על ת"ס להכשיר אם הויכוח כל".  תורה
ומסורת  .גוויל המילה על רק חוזר" ההיא"ש או....הדוכסוסטוס על כשר ת"ס ומימילא' וכו והיראים ן"והר ן"הרמב כ"כמש מ"תנד

 ספר בלשן או. שם חננאל רבינו שציטט האי רב כ"כמש אבל שאר הברייתא מדברת בתפילין "ת"ס לענין גויל קתני כי" הגאונים
 מסכת  הבחירה בית המאירי ודברי. דוכסוסטוס כשהכשירה כלל ת"ס על דיברה לא זו ברייתא ומימילא"... אגוויל ואוקמה" הנר

ם "הרמב שדברי ולמדנו. וקיימים שרירים" הדוכסוסטוס למעט אלא גויל אמרו אל"ש' וכו הביאו גאונים הרבה וכן. "פא דף שבת
 מר ואמר"  שרירא רב כ"מש ומימילא הדוכסוסטוס על ת"ס כתיבת מכשיר לא האי שרב למדנו פ"עכ. הגאונים מסורת הם .ט' א

 שטעה לא מעופץ שאינו רק היא תושטענ וביררנו, ק"ר הוא קלף כי וחשב גדול אדם בה טעה" יודע איני בקלף" האי שרירא רב
 רב לשיטת בדוכסוסטוס פסול ת"ס ל"הנ לאור כי-. ת"לס הפסול דוכסוסטוס שזה לו מעיר האי רב היה אז כי, בדוכסוסטוס לכתוב

 .ופשוט. הקלף הוא כי" בשר בצד בו לכתוב שנהגו" ב"בתל שאמרו מה וכן.  האי



למרות שלהבנתם ברב האי הוא - בתור קלף  ק"שהכשירו את הרילהדגיש שחכמי אשכנז כבר כאן חשוב 
ובוודאי שלא בסברא , בדעת רב משה גאון-להכשיר לא תלו מעולם את סברתם  -אמור להית דוכסוסטוס

דאזלינן בתר מקום " :חידש ת בספר הישר"אלא ר–". סוסטוס לקלףשעיבוד סיד הופך דוכ"הנפסדת לומר 
, משה גאון נסמכו על רבלא ' ואף אחד מבעלי התוס. כלומר בגלל שתקנוהו בצד בשר יש לו דין קלף" כתיבה

משה ' בטענתו לרכתב  ל"זהנאדרבא רב שרירא , כמובן שאף בגאונים עצמם אין שום הד לרעיונות אלוו
כ "בצד בשר ואינו מזדייף יש לו דין קלף א ואם רב משה סבר שכל הראוי לכתיבה ,ק הוא חיפא"שהרי
  .אינה טענה מהעניין" חיפא"טענת 

לדוגמא ראה , שעיבוד סיד הופך דוכסוסטוס לקלףלא עלה על הדעת לחשוב תקופה מאוחרת יותר גם ב
: ל"וז ק "ת של רי"על ס 'ספר כלבו סימן כב וב"כ' ת ס"ס' ש בהל"המובאת ברא תשובות חכמי נרבונא

י ורוב ספר, אלא אנו סומכין על דברי הגאונים שאמרו מאחר שאין בינינו שיודע לעבד העורות כהלכה
וזה תשובת . קלףהצד של על הולא על העיבוד רק ה תהטענה היגם כאן " תורות שלנו עשויין מאילו עורות

 אין כותבין עליהם מזוזה אלא אם כן מליח' רקו'ועל הקלפים שלנו ":ל "וז. ע' ד ס"י אב"ת ר"האשכול בשו
 א שער העיטור ספרוכך הבין להדיא ב .42.עצם החיסרון שרק העיבוד הואהרי משמע להדיא ". קמיח ועפיץ

' כדפי אלא דפתרא היינו לאו דקלף מ"ש לאו אלא": כשסיים את תשובת רב שרירא כתב תפילין הלכות - 
  ".עור איקרי לא וקלף הן עורות' וג ועפיץ קמיח דקלף טיןגי' במס ל"ז י"רש כ"וכ ,ועפיץ דקמיח

מתוך  שהוא סובר שהקלף הוא הדרמיס הביא את הגאונים ופסק כרב משה גאוןד "פ' סגם בספר המכריע 
עניין לכ נמצא מפורש שרב שרירא חלק על רב משה רק "וא. הבנה שהקלף הוא צד בשר וסיד כשר לעיבוד

, ובסימן פה המכריע כותב שהדוכסוסטוס הוא צד שער בדעת רב האי! דיםהעיבוד בלבד ולא לעניין הצד
  .נמצא שכל גאוני בבל שהתייחסו למחלוקת עם רב משה מכוונים שצד בשר הוא הקלף

  .גאוןבן הילאי  שיטת רב נטרונאי

אחר שנה  23שהיה לגאון סורא  רב נטרונאיתלמידו משה גאון נוכל לעיין בדברי ' בירור משנתו של ריתר ל
  : 44כותב כךש 43רב משה גאון

קלף כיון : כך ראינו ?כשרות או פסולות, מעובדין בסידיריעות שלנו וקלף שלנו  :וששאלתם"

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

   ."םלשמן וצריכות עפצי

עד כאן בדברי רב שרירא  התבארלאור מה ש? "דין בסידקלף שלנו מעוב"ומה הם  "יריעות שלנו"מה הם 
- . 46ק"דהיינו הרי-  היינו קלף מעובד בסיד" וקלף שלנו, 45היינו עור שלם" יריעות שלנו": משה' ורב האי ור
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היינו שהם ( ועל הקלפים שלנו": ירושו של הרב בן ציון אוריאל שביאר כךע כפ' ד שם ס"ולדעתי אי אפשר להסביר את הראב 
כ "ואעפ, ל"מאחר שאינם האפידרמיס העפיץ שהוא הקלף המקורי לפי מסורת הגאונים ורב האיי  כנ, אינם הקלפים המקוריים

והיינו  ,"ריק"ינו בפרובנס את הכך כ(=" ורק"שהם  )י"ר, ח"צ' וכדבריו שלהלן בסי, הותרו אצלם לשימוש בשעת הדחק כדין קלף
הוא גם החלק הראוי לדוכסוסטוס ולכן לכאורה , מ גאון"וממילא מלבד זה שיש לו דין קלף בעודו מסויד כהר, מסויד דרמיסשהם 

אלא אם כן מליח ) כמצוותה בדוכסוסטוס ובצד שיער( אין כותבין עליהם מזוזה – )כ"אעפ –ניתן היה לכתוב עליו מזוזה כמצוותה 
ולכן אז בלבד ניתן להשתמש בו , מאחר שרק אחרי העיבוד העפיץ מקבל הדרמיס את השם דוכסוסטוס לפי האמת( קמיח ועפיץ

מ גאון בשעת "מפני שסומכים בו על סברת הר, שאז דין קלף יש לו –אך לא כשהוא מסויד , כדינו המקורי בכתיבה עליו בצד השיער
א לכותבה "שמאחר שמצוותה על הדוכסוסטוס היה הו, בדווקא מזוזהי על "יבר הראבולפירוש זה מבואר היטב מדוע ד". )הדחק

ל "עכ.ק עשוי מן הדרמיס שהוא החלק הראוי לפי הדין לדוכסוסטוס כאשר יעובד"כיון שהרי, ק כדוכסוסטוס בצד שיער"על הרי
ק קלף אלא חיפא "גאון שאין הרי ולדעתי לא נוכל להלום פירוש זה בדעת רב שרירא כי הוא כותב לרב משה. הרב אוריאל

י "ולכן בהכרח פירוש הר. וכפי שהסברתי לעיל בדעת רב משה גאון, ובמשמעותו אינו אלא שכשיעופץ אותו חלק ממש יהיה קלף
ד היינו שמזוזה כשרה גם בקלף ולפי רב משה גאון הקלף הוא הדרמיס ומימילא כיון שלפי רב שרירא הקלף הוא הדרמיס זה "אב

 .שרב שרירא כתב שצריך לעבדו בעפצים כשר אלא
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כיהן רב נטרונאי גאון בן  853אחריו רב כהן צדק ואחריו רב שר שלום ואחריהם בשנת  830רב משה היה גאון סורא עד שנת  
ב יב שכותב על ר סימן חיים אורח) אופק( ברודי - גאון נטרונאי רב וראה בקובץ תשובות. שנה בין נשיאותם 23כ יש "א. הילאי

 .ופשוט, וזה מראה שלמד אצלו". מרבותינו ששמע ל"ז גאון משה רב ממר שמענו כך: "משה גאון כך
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  .קץ' הלכות פסוקות ס .ה"יורה דעה סימן רס) אופק(ברודי  -תשובות רב נטרונאי גאון ב 
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 לבתי יריעות את החזירל יכולת לכם יש אם אבל"-כמבואר בתשובה תלב " יריעות" -קלף -אמנם ברור שאפשר לקרא ליריעות 
ר שהרב אסף טימור הביא ראייה לזה "שו.  אבל כאן בא לחלק בין המושגים ולכן השתמש בשתי שמות שונים' וכו" מיתוח

בקולמוס , בדיו נאה, ולכתוב לו ספר תורה נאה, ומזוזה נאה, חייב אדם לעשות ציצית נאה" מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ג
הגוויל נצבע מהמי אלא הוא ? מה זה עורות צבועין- ."ויעטפנו בשיראים נאין, צבועין ועורות  ,ןנאיבקלפים ו ,ובלבלרין נאין, נאה

את הגויל היפה בארצו שמרחו עליו , ז"הלכות תפילין עמוד תרי ספר המנהיגבזה ממש כמו שתיאר המנהיג אפשר ש, ועוד(. מילין
חציו על העור וחציו על  לא יהא כותב .ו.מסכת מגילה פרק א) וילנא(הירושלמי   ן וכמו שנקט כ. זה קלף -קלפים נאיםו. )תולעת שני

 קטנות הלכותר שכן מצאנו ב"שו .וברור שעור הינו גויל. אבל כותב הוא חציו על עור בהמה טהורה וחציו על עור חיה טהורה הקלף
 בין בעור בין הלכך"וסיים  בקלףאו כשר גם  עורשדן האם בתים ורצועות צריכים דווקא  תתקסט רמז תפילין הלכות למרדכי

  .פ ראינו את החילוק שבין עור לקלף"עכ". כשר בקלף



וגם אם נדמיין שייצרו אותו הרי הוא יקרע מייד , הרי אי אפשר לייצר אפידרמיס מעיבוד סידש. המפורסם
משה מבחין היטב בין עור שלם מעובד בסיד הנקרא ' רב נטרונאי תלמיד רשור כך שבר, ת"הסבתפירת 

כשיטת רבו " שלנו קלף"לדרמיס רק שהוא קורא כ נמצא ברור כשמש "וא, לבין קלף מעובד בסיד" יריעה"
  . ל"וכשיטת כל הגאונים כנ

, בגלל דקותו קלףמחילה על העור שם שעצם עיבוד סיד ומתיחתו  שרב נטרונאי לא סבר הנה נתברר לנו
למרות , רק לדרמיס הוא קורא קלףו. גם בעיבוד סיד אלא הם הקפידו לדייק בצדדי העור כהלכה למשה

  . שהוא מעובד בסיד

אבל , ת מצוותו על הגוויל"כי ס" העורות"ואי אפשר להסביר שרב נטרונאי רק הציע לכתחילה לעבד את 
כי הרי מדברי השואלים כבר מוכח שלא עלה על דעתם -  ...גוויל אין טעם לעפצו אינוקלף היות ומימילא 

דין "ואם השואלים טעו וחשבו שיריעות יש להם .... אחרת לא היה להם שאלה- , שליריעות יש דין קלף
משום שאם הם חשבו שזה קלף , םהיה לרב נטרונאי להעמידם על טעותם ולא רק להגיד להם לעפצ" קלף

ל נראה ברור שהם "ומכל הנ? לי להתייחס לנקודה הזאת בפירוטהייתכן שהוא אומר להם שזה גוויל ב
נטרונאי ' וזה מוכיח שלר. זה הכל- , נטרונאי אמר גוויל צריך עיפוץ' ור, חשבו שיריעות הם גוויל בסיד

  .אינו קלף אלא רק הדרמיסמסוייד עור שלם - תלמיד רב משה 

  נטרונאי ' אם הייתה תשובה כזו לריש לפקפק 

תשובת רב נטרונאי אמנם ד, ל"שקשה לבנות יסודות אמיתיים מהנו העיר יפה "טימור היאסף ' ידידי ר
קוסטנטינה הנדפס לראשונה מן הגאונים לכות פסוקות ובא לראשונה בההמתירה עיבוד בסיד לתפילין ה

משה גאון התיר את ' והמדפיס העיר יפה שהאשכל הביא שרק ר) 1893(ג "נבתרי מילער "בשנת רעו ושנית ע
כגון ספר האשכול , רבותינו הראשוניםבלמעשה היות וך א, הסיוד והנה נמצא שגם רב נטרונאי התיר

וגם במקבילות בגאונים כמו בהלכות , תשובה זו כלל הלא נזכר, ב נטרונאיר להביא תשובות ההמרב
אי לא אח' שמעון קיירא או בשאילתות דר' יהודאי או בהלכות קצובות המיוחס לר' פסוקות המיוחס לר
, שהרבה להביא הרבה תשובות הגאונים בנידון ת"גנזי מצרים הלכות סספר בגם  . נמצא רמז לדעה זו

 קלף לעיניין וכולם בצבור לכתחלה בקלף לקרות התיר ל"ז נטרונאי ורבינו) "16 עמודב( כתב-ואדרבא 
ל "תשובת רב שרירא הנשב, ועוד! כ רב נטרונאי מצריך עיפוץ"א. "אמרו לשמו המעובד הגויל מן שקולפין

ובאמת שאין הגיון לחלק בין גויל לקלף לעניין  .ק ולא רב נטרונאי"משה גאון התיר את הרי' נזכר שרק ר
כ "ומאותה סיבה יש לפקפק במש .העיבוד הרי אם הסיד נחשב עיבוד אזי יש להתיר גם את הגוויל בסיד

שמואל בן חפני גאון התיר את הסיד ' שר .529' עמ במבוא בבוי בן פרקוי שעכטר בגנזיהחכם גיזצבורג 
כ למה "ש בן חפני היה מחותנו של רב שרירא חמיו של רב האיי וא"ולמעשה הרי הר. כמובא בגנזי מצרים

והאמת שבגנזי . לא נזכר בו כלל עניין זהח "של רשבוגם מה שנמצא בידינו מפירושו לתורה , לא הזכירו כלל
  .ל"משה גאון הנ' כשהכוונה לר -'מוש- ל "י הוא טעות וצואול -'שמו- מצרים רק כתוב המילה 

  .נטרונאי מוכח שהדרמיס הוא הקלף' פ מה שברור הוא שגם מדברי רב משה גאון וגם מדברי ר"אבל עכ

  .שהקלף הוא הדרמיסלפירוש הירושלמי  47אחאי' שאילתות דרהראייה מ

 שתהא עד -'וכו-  ...עפיץ ולא חמלי קמיח דיפתרא" :ז"ס שאילתא ויקהל פרשת אחאי דרב בשאילתות
, ט( אסתר ותכתוב הכא כתיב כתיבה כתיבה אתייא רבא אמר מילי מנהני ,בדיו הספר על אשורית כתובה

 ירמיהו( בדיו הספר על כותב ואני האלה הדברים כל את אלי יקרא מפיו ברוך להם ויאמר התם' וכתי) כט
 מקדושת נביאים קדושת נביאים מקדושת כתובים שתוקדו  כתובים מקדושת מגילה קדושת למדנו). יח, לו

 ספר את לקח וכתיב ,הספר על כותב ואני הכא כתיב "ספר ספר" גמירי ?מנלן תורה וספר .תורה ספר
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לא תפס  53בהערה  327' ולצערנו מנחם הרן במאמרו מגילות הספרים בין קומראן לימי הביניים תרביץ  ניסן סיון תשמב עמ 
בנוסף לשרשרת טעיות נוספות שנתגלו . האפידרמיסשתשובה זו סותרת את הנחתו המוטעית לאורך כל מאמרו שהקלף הוא 

וגם חשב שדקות העור מעידה על . י טיחה בעפצים"ל היה מבורס חיצונית ע"הסיק שהעור בתקופת חז: לדוגמא, במאמרו
והם כמובן נמצאים רק בדרמיס , שנמצאו זקיקי שער בעור כפי שכתב מהנדס העור יהודה פרנקל, מה שהתברר הוא. האפידרמיס

העיפוץ החיצוני , וכן. א שרנקל כנראה הגדיר אפידרמיס בבהמה כמו בעור אדם שבו גם השכבה הגרעינית נקראת אפידרמיסאל
בפרשיות אינו תוצאת העיבוד אלא תוצאה של ספיגת העור במשך השנים את העיפוץ מדפנות קירות בתי התפילין שהיו 

 .מבורסקות
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   -)752( ב"תקי'ד סביבות - לערך) 680( מ"ת'ד- בין השנים  פומבדיתא מחכמי- שבבבל מַשָּבָחא) אחאי( אחא רב 



 ועל. תורה לשום בעפץ שעובדין מעובדים בעורות אלא אותו לכתוב אסור תורה שספר מיכן. 48הזה התורה
  .   כ"ע ."למעלן שהוא שיער מקום ספר גבי מאי ספר גבי

  . ל"וכמה הלכתא למדנו מדברי רב אחאי הנ- 

  . "הגדרת ספר"ספר תורה כותבים דווקא בעור מעופץ שזה  'א

ואילו צידו הפנימי הוא נקרא פני העור וכמבואר  "גב הספר"כותבים בגוויל בצד שער שזה נקרא  .ב
   .כלומר צידה הפנימי- פני החומהמשראה : במסכת מכות יט

וכך  כלומר צידו הפנימי-  "פני העור"בקולף  -'וכו- קלף .)  ג,שבת ח(א למדנו שהפשט בירושלמי ממיל .ג
 ישראל שמע שבתפלין קטנה פרשה עליו לכתוב כדי קלף" ירושלמיהאת ביאור : בשבת עט ן"הרמבהכריח 

 משמע ורהע פני ולשון- , "שבמזוזה פרשיות שתי לכתוב כדי אכסוסטון ברם העור פני בקולף דתימר הדא
 הבהמה ג"שע הצד הוא ודוכסוסטוס, ממש בשר במקום עליו וכותבין לבשר הדבוק הצד הוא שמקלף

כ "וכ .ל"עכ "הראשונים בו שנחלקו פ"אע עיקר הוא וכן, ממש שיער במקום עליו וכותבין בו שהשיער
ומעבדו וכותב  כלומר שקולף פני העור מן הבשר שלו, שהוא קולף פני העור ,קלף: "שבת דף עטא "הריטב

  .ל"הגב כנ- כלומר  ."כי מקום הבשר הם פני העור שאילו לצד השער אינו אלא אחורים, עליו

  לעניין העיבוד" קלף"ל" ספר"אין לחלק בין 

 לשמה בעפצי שעבדן בעורות אותו שיכתוב עד בו לקרות כשר תורה ספר שאין" :כתב –49רב יהודאי גאון
    ".ספר פירוש והוא שער גבי על

היה נראה ועוד , צריך עיפוץהוא ספר ומשמע שרק גוויל  ל"הנ דברי רב יהודאי והשאילתותמ כאורהול
יש שאין : "ל"ג וז"ח' כ המאירי בקרית ספר מאמר א"ת לא נכתב אלא על הגוויל כמש"לכאורה שסברו שס

נראה  אולי אפילו ".ת אלא על הגוויל דמאחר שהיא מיטלטלת תמיד צריכה לחזק שבכלם"מכשירין ס
. ל לחלק בין גוייל הצריך עיפוץ לבין קלף שאינו צריך עיפוץ"נטרונאי הנ' שכאן נמצא יסוד החילוק של ר

  ...ק"משה גאון מכשירים את הרי' יהודאי והשאילתות ורב נטרונאי ור' ז ר"ולפ

 דאייהו' והשאילתות ורנטרונאי ' ור, ת כשר על הקלף"אולם למעשה ברור שההלכה בתלמוד מבוארת שס
 ובקומוס ובסיקרא בסם כתובה היתה" יאור האמיתי במשנה במגילה יזוממילא הב, לא חלקו על זה

היינו " ובדיו, הספר על, אשורית כתובה שתהא עד, יצא לא -  הדפתרא ועל הנייר על, ובקנקנתום
כשכותב וללמד ש .אלא רק נייר ודפתרא, שלכתחילה צריך לכתוב בגויל על צד שער אבל לא בא למעט קלף

היא  "ספר"המילה הלימוד מעצם , ובכלל. כלומר בצד שער ולא בצד בשר-בגוויל יש לכתוב על הספר 
. ואין לבנות על זה מהלכים' כוללת עוד פרטים כמו שרטוט ודקדוק באותיות ותפירה בגידים וכוו אסמכתא

שמבואר שכולם חלקו על רב , ואין עיבוד סיד כשר לשיטת הגאונים. פ קלף הוא מעופץ וספר הוא מעופץ"עכ
כשלמד מן יהודאי בעצמו ' צריך עיפוץ כי ר גווילוהראייה הפשוטה שלא רק  .ק"משה גאון שהכשיר את הרי

גט שיש בו מקראות או מגילה שאין בה שמות צריכים עיפוץ ' ך ומזוזה ואפ"שתנ -כתב שםהמילה ספר 
אין כותבין דברי קדש אלא בעורות שעבדן מפני ש"ג נבילה "אפילו אות אחת מן התורה אינה נכתבת ע

בעפצי ויצאו מתורת נבילה ואפילו מגילת סוטה אין כותבין אותה אלא כהלכה שכך שנו חכמים אינו כותב 
ללמד רק על  הנמצאנו למדים שהמילה ספר בא". ל בספר"לא על הלוח ולא על הנייר אלא על המגילה ת

  .שבגוויל כותבים בצד שער ותו לאבאה ללמד הספר  "על"והמילה . העיבוד המוציאו מתורת נבילה

  .מתבאר שהקלף הוא הדרמיס לאחר רב נטרונאי 50סורא גם בדעת רב עמרם גאון

  :למטה 14עמוד ב בספר גנזי מצרים
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והרי עוד פסוקים בתורה דכתיב ביה . ע אמאי דווקא פסוק זה נלמד חיוב עיבוד בעפצים"וצ: ו כתב"אסף טימור הי' וידידי ר 
דמקשינן על הא דרבי ) ב"א וע"ע ד"בבא בתרא י(' הגמ לבאר כן על פיונראה . ועוד איך מוכח בפסוק דצריך דווקא עפצים. ספר
ל דספר תורה של משה רבינו על גוויל "ל לחז"דמוכח דס, מספר תורה הנתון בארון, ת על גוויל גובהו צריך להיות שישה טפחים"דס

  .שפיר יש ללמוד מפסוק זה לחיוב לעבד ספרי קודש בעפצים ולצד שערכ "וא. א"א שם ע"היה וכדכתב הרשב
49
  .ב"ה ע"מסכת גיטין מ מופיע גם באוצר הגאונים. 560' יהודאי גאון עמ' פרקוי בן באבוי תלמיד ר- המובאת בגנזי שכטר 

50
 גאון עמרם רב. 871–853 השנים בין סורא ישיבת ראש 875 ה"תרל'ד בשנת בערך נפטר-בקירוב 810 נולד ששנא רב בר עמרם רב 

 לאחר רק זה תפקיד ירש נטרונאי רב של כבודו מפני אך, לו דםשק הגאון - גאון נטרונאי רב בימי עוד הישיבה לראשות התמנה
  .מותו



לתא לפי שהתפילין הרי לימדונו רבואתא טעמא דמי ,התפילין לא ַבעֹו שרטוטואם תאמר הרי 

וא מתקריע וכן אמר רבנו מר ה יהא כבד ואי משרטיט ליה כדי שלא ]דק מאוד[נכתבין על קלף 

  .שאי אפשר לה לקבל שרטוטטוט עמרם בר ששנה קלף לא בעי שר

אבל . בנחת האפידרמיס שהוא דק מטבעו העשוי שכבת קרטין צפופה וחזקה אין בעיה לשרטטו, ראשית
וכן מוכח מלשון הרב . קרעהוא נחלש ועלול להי, י גירוד פרימיטיבי"אם מדקקים את הדרמיס ובפרט ע

כי , ואין הכוונה לאפידרמיס, משמע שמישהו גרם לו להיות דק מאד 51"על קלף דק מאד"שכותב 
אין כאן נתינת טעם להלכה למשה מסיני לברר , ועוד. מה לדקק אותו יותרהאפידרמיס דק מטבעו ואין 

כי כמובן אין הכוונה - " היה כבדכדי שלא י"-. מהו קלף אלא רק למה ההלכה לא מצריכה שרטוט לתפילין
כי אם יעשו תפילין מקלף לא מדוקק אזי הפרשיות  ,אלא שלא יהיו בתי התפילין כבדות, על כבדות הקלף

נחלש שהרי  אזי הדרמיסומפני שמדקקין אותו . לא יכנסו בבית קטן ויצטרך לעשות בית גדול ויהיה כבד
ולכן מובן מדוע אם ישרטט  ,רבה ובפרט בעיבוד עפציםגסים ומרווחים הי שכבת סיבי קולגאן הדרמיס עשו
אילו כוונתו הייתה שהקלף הוא האפידרמיס הדקיק מטבעו ועליו התכוון , והוא עיקר, ועוד. הוא מתקרע

 הרי הוא יקרע לשיטתו ת כשר על הקלף וחייב שרטוט"אזי איך נפסק להלכה שס, שאינו מקבל שרטוט
אל דרמיס מדוקק עבור תפילין שאינו מקבל רק לא ודאי כוונתו א! ?והרי יש בו אלפי שורות לשרטט

  52.ת"שרטוט אבל סתם דרמיס הוא עבה ומקבל שרטוט וכותבים עליו ס

  א"ה ע"מנחות לב' פ דברי רב עמרם נבין את הגמ"ע

תמה  ובעינא כתיבה, דדילמא אית בה ריעותא, האי קילפא דתפילין צריך למיבדקיה: אמר אביי" ,ומהא
, אין לדייק שמשמע שהעור הדק הוא הקלף, "קולמוסא בדיק לה, לא צריך - רב דימי מנהרדעא אמר; וליכא

שעבור תפילין קטנות זקוקים לקלף  שהתבאר בדברי רב עמרםאלא שכפי , אלא הקלף הוא השכבה העבה
ולים ובשעת הגירוד על, כדי לדקקו 53דק כדי שיכנס בתוך הבתים לכן מגרדים ממנו הרבה מעביו בצד בשר

    .ת או מזוזה"כ הזהיר גם על קלף לתפילין דווקא ולא קלף לס"ע, חורים רלהיווצ

  

  :השלמת התמונה של גאוני סוראכ 54שיטת רב סעדיה גאון

וכדרכו בכל המאמר " גויל שנקלף ממנו קלף- ופירוש דוכסוסטוס " ג"בשם רסכותב  ספר גנזי מצרים שםב
וכפי (, ולא דווקא שהקלף נקלף מהגווילקלף הוא מעופץ לציין שהשהקלף נקלף מגויל  שם שבא לבאר

ג לא כתב מעולם בשום מקום "כי באמת רס, ועוד). ל"ובמאמרי על גנזי מצרים הנ, שכבר הוכחנו לעיל
ת התכוון לומר שאת הדוכסוסטוס קולפין מן "ס' ורק הרב הל". דוכסוסטוס גויל שנקלף ממנו קלף"

ת מדברי "ס' הראיה של הרב הלהיא  כ מה"או) כ"שר גם לעפצו אחוגם זה לאו דווקא אלא אפ(המעופץ 
 בלשונו מערבית עם תרגוםג "הנה העתקתו מרס? ג שהדוכסוסטוס והקלף צריכים להיות מעופצים"רס

  : 55א"שליט מהרב משה צארום

- 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 ].שבו טובההצד  על[

                                                           
51

על ! ?ת על קלף"כ איך משרטטים ס"ואם אינם אלא מהמהדיר אזי כל המאמר תמוה א, אם המילים קלף דק מאד הם מהמקור 
  .וא הדרמיסכן בין אם הם מהמקור או מתוספת המהדיר אין ספק שמשמעות הגנזי מצרים בכלליות ובפרטיות שהקלף ה

52
אולם בפועל בעמדנו בשער בתי התפילין , כמובן שביאורי מתייחס לפי הסברא המובאת כאן בשם רב עמרם לעניין תפילין קטנות 

כך שנניח , לא אכחד כי אפשר בהחלט להשתמש בקלף עבה שהלא מבואר להדיא בשימושא רבא שמביאים עץ מרובע תרי אצבעי
 27מ באורך "מ 4וזה חלל ענק מאד יחסית לתפילין המצויות בזמנינו שחללם הוא , מ"מ 9 מ ברוחב"ס 4כ בחלל של "מדובר א

  .ק"שהרי לכך הוצרכו לחלל גדול ודו, וגם מזה יש סיוע שהיו משתמשים בדרמיס בתור קלף. מ"מ
53
הוא השכבה הגרעינית  1מאחר שהחלק היותר צמוד לבשר הוא דליל יותר ומאידך החלק הסמוך לשכבה  

 .צפוף וחזק יותרשהוא 
54

 . פחות מחמשים שנה לאחר רב נטרונאי 
55

בכי תשא בכתיבת התורה על הגויל ",  שתורגם עבור הרב אריוביץ–י הרב פנחס קורח מקרית ספר "תרגום דומה ראיתי בכת 
גוויל כדי שלא ומאחר שאין אנו יכולים לכתוב התורה כתיבה שתהיה שווה מבפנים ומבחוץ לכן יכתוב על ה, אמר, מעולהבאופן 

ודבר רבנו סעדיה בפירוש כי תשא : "ו"בשיחה עם הרב עזריה אריאל הי תרגום הרב שילתוב. "תראה מבחוץ כתיבה הפוכה
ולכן , שאי אפשר לנו לכתוב את התורה בכתב שיהיה שוה מבפנים ומבחוץ ,אמר) לא חוזק( יפהבכתיבת התורה על הגויל באופן 
, ן"תש, שרגא אברמסון סיני צט' ודלא כתרגומו המשובש מעט של הרב פרו ."מבחוץ הפוכה לגמרי יכתוב על הגויל כדי שלא תיראה

כי לא יכון לנו שנכתוב את התורה בכתיבה  :אמר. בעניין התורה סיבת הגויל בגלל חוסנו' כי תשא'אף ב"  ל בתרגום"ז .ריד –קצג 
 ."ל כדי שלא תראה בשום פנים הפוכה בשעת ההוצאהמשום כך ייכתב על גוי שתהא מקולקלת על ידי ההוצאה וההכנסה



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

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

  ].בשום פנים[-.אלבתה]. מהופכת[-מקלובה 

ת לא רואים א אזי, שהיות שאנו כותבים את התורה בגוויל שהוא מעובד בעפצים ואטום, והרעיון שם הוא
 ,שקוףנדמה כאבל בעיבוד סיד שהעור . דיהםיצ בניגוד ללוחות שנראה הכתב משני, ורהפוך כנגד הא הכתב

וזו היא הראייה של . והוא שלא כהלכה, ופעמים אף שלא כנגד האור, נראית מהופכת כנגד האור כתיבהה
להוכיח שגם הדוכסוסטוס וגם הקלף צריכים להות עפוצים ולא מעובדים בסיד ג "מרסת "ס' הרב הל

כי צריך להבין הלא גם קלף ודוכסוסטוס כשהם . צדדים מחמת שקיפותו' שכתיבתו כהלוחות שנראה מב
ג שצריך "ג שצריך לכתוב על הגוויל ומה ראיית גנזי מצרים מרס"איית רסמעופצים הם אטומים ומה ר

אלא לומר - ת על הקלף המעובד בעפצים "ג לא באו לשלול לכתוב ס"אלא ברור שתורף דברי רס? עיפוץ
לשלול את רק ג בא "לפי דרכנו למדנו בפשיטות שרסו. שצריך עיבוד עפיץ כדי שהכתב לא יראה מצידו השני

ומכיוון שטעם שלילתו היא מפני שקיפותו ולא , שהוא נראה כשקוף לכתוב עליו בצד בשר ק הנהוג"הרי
אזי גם מכאן למדנו ). כ כאן שכתב בצד בשר"ומכש, ת בשיטת הגאונים"הפסול לס(מפני שזה דוכסוסטוס 

  .אילו יעופץ-  שהדרמיס הוא הקלף

  .שהקלף הוא הדרמיס המעובד בעפצים 56שיטת רב יהודאי גאוןגם 

נדפס בקטעים מכתבי (ור האמור עד כאן בשיטת גאוני סורא נבין כאן את שיטת רב יהודאי גאון לא
 .)ב"ע ה"מ גיטין מסכת הגאונים באוצר גם מופיע 560' עמ ב"חפרקוי בן באבוי -  ,שכטר גנזי- הגאונים 

הפסולים ובתוך כך מתאר את , שכותב מכתב תוכחה לבני ארץ ישראל שמנהגם מוטעה ונוצר מגזירת שמד
  : כך וכותב, שיש בספרי התורה שלהם

ת ועד עכשיו לא יצאו "בעפצי לשום ס שלא עבדו אותןבעורות , בריקת שכותבים אותו "ובשביל ס"

. ת"לשלא עבדן לשום ס, ואחד. צישלא עבדן בעפ ,איסורין אחד] חמשה[שיש בו ... מתורת נבילה

ומאי דפתרא ", ו עד שיכתוב בדיו על הספרלא יצא ידי חובת' וכו. 57ג בשר"כותב ע) לא(ואחד ש

ת כשר לקרות "שאין ס. 'וכו" ולא עפיץ ועד עכשיו לא יצא מתורת נבילה 58ק דמליח וקמיח"כגון רי

  ".ג שער והוא פירוש ספר"שעבדן בעפצי לשמה ע בעורותבו עד שיכתוב אותו 

בהשוואה כ הוא "משאלא - רה לצערנו בעדי הנוסח ישנם גירסאות מחולפות ומימילא אין לנו ידיעה גמו
לשון " ג בשר"שכותב ע" :לפי הגרסאגם . באר כאן גם לכל הגרסאותשתדל לובכל זאת נ -לכל גאוני סורא

' ת כשר וכו"שאין ס"כפי שהסביר שם החכם גינזברג שלפי רב יהודאי שסיים ). 1: כך רב יהודאי מתבארת
ת מן המובחר "לומר שאין ס" ג בשר"שכתב ע" לכן על דרך ההפרזה הוסיף בתוכחתו" על גבי שער"אלא 

היינו  "בעורות- בריק" –מדבר על שרב יהודאי : דרך אחרת פחות מוכרחת היא). 2. ג שער"אלא בגוויל ע
יתכן  י לא גירדו את הקליפה והשתמשו בעור שלם מסוייד שקנו מהישמעאלים"שהוא הבין שבני א

העליונה כי מימילא לא כתבו בשני הצדדים וזה נותן שהסיבה שלא גרדו היא חסכון מלגרד את הקליפה 
בריק מה זה  "ק שלא עבדו בעפצי"ברי"לו לכתוב די כי היה -הדיוק שדייקתי הוא  . חסכון במחיר העור

מבחין  ח"הת -, ק"רי- , למדנו מזה שגם כשמכנים את התוצאה הדומה של עיבוד עור שלם בסיד! ?בעורות
עורות "- ל "הנבדיוק כתשובת רב נטרונאי  וזה. שהוא דרמיס לבד ק"ן רילבישלמים מסויידים בין עורות 

 שיכתוב עד בו לקרות כשר תורה ספר שאין"ולכן סיום דבריו שם  ".שלנו וקלפים שלנו מעובדים בסיד
כי עור שלם המעובד בעפצים הוא גוויל הנכתב -, מובן "שיער גבי על לשמה בעפצי שעבדן בעורות אותו

  .בצד שער

  .שרירא גאון' ב של ר"ר תשובה תלביאו
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 ישיבת מחכמי היה .נהור סגי היה יהודאי הרב. הגאונים מחשובי ואחד, )757-761( סורא ישיבת ראש היה גאון יהודאי רב 
). גאון שרירא רב אגרת" (כמותו בחכמה מופלג בה נמצא שלא" מפני לסורא העבירו חסדאי בן שלמה הגולה ראש אבל, פומבדיתא

  ".ובענוה בחסידות ובטהרה בקדושה" כגדול מתארו, באבוי בן פירקוי, תלמידו תלמיד
57

ראה דברי החכם , אולם .ק שהוא הקלף צריך לכתוב בצד בשר"טעותם היא שברי": ג בשר"שלא כותב ע"כמובן שלגרסא  
וכך מציע לגרוס " ג בשר"שכתב ע": ונההיא הגרסא הנכ 140' י קמברדיג שהביא בעמ"שהמקבילה מכת 533' גינצבורג שם עמ

שדרמיס "אבל להסביר ". שכתב על גבי בשר: "ג לוין לגיטין מה גרס"ואכן גם באצה. 15בהערה  560' החכם גינצבורג עצמו בעמ
ת "ס להתיר לכתוב ס"כבר ביארתי לעיל שאין שום מקור בש-" הוא דוכסוסטוס ולכן אמר שצריכים לכתוב בו בצד שער

 . ועל אחת כמה וכמה שאין מחלוקת גאונים מה הוא הקלף. ס לפי קבלת הגאוניםבדוכסוסטו
58

  .56שם הערה , תרביץ-ן "ומנחם הר. דפתרא או חיפא ראה גינצבורג שם–ק "בעניין גדרי הרי 



  59.לאנשי תלמסאן תשובה נוספת של רב שריראב .פומפדיתא עכשיו נחזור למשפחתו של רב האיי גאון
  .ב"הרכבי סימן תל - תשובות הגאונים ב

ק שבא "והצרכו לכתוב ספר תורה ומצאו רי ,מקום שאין בו מי שיודע לעשות לא גווילין ולא רק"

היו   ?רשות לכתוב באותן רק ספר תורה דלא מיעבד לשם ספר תורה או לאממקום רחוק יש להן 

יודעין שעיקר רק שאמרתם לא הכשירו רבנן דתרתין מתיבאתא לכתוב בו ספר תורה ולקרות בו 

ולאו קלף . ל בלבד והוה קארי ליה לרק קלף"ולא היה מתירו אלא מר רב משה גאון מחסיה ז. בצבור

  .ח ולא קמיח ולא עפיץנינהו אלא חיפה שמיה דמלי

-  כוונתוולאור כל מה שביארנו לעיל ". שמיה" חיפא - אלא-לאו קלף נינהו " שהריק" אמר שרירא רב
 לא שבעור הפיזי החלק כי. בעפצים מעובד הוא אילולי" קלף" שמו יקרא לא ההלכתית בהגדרתו" קלף"ש

, חיפא "שמו" בסיד שהואכ- , ההלכתי" שמו" זה שמשתנה מה אלא -תמיד מדובר בדרמיס - משתנה
  .קלף "שמו" בעפצא וכשהוא

 יהיה השלם העור שאם נחשובהייתכן ש) .עט שבתפ "ע". (חיפא שמו מעופץ שאינו שלם עור: "לדוגמא
 תעבדו אם אבל. "שמו" חיפא אלא - קלף אינו ק"רי בדיוק כך?  חיפא הוא כי גוויל לא הוא בעפצים מעובד

  .קלף שמו אז בעפצים

ולכן ( ת בדוכסוסטוס"שרירא הכשיר כתיבת ס' לאור האמור לעיל שאי אפשר לטעון שרעוד ש ויש להוסיף
נמצא גם כאן שוב שהגאונים מדברים על . )לא טרח לפרש להם מה דינו של העור קלף או דוכסוסטוס

ב רואלו  .בדעת רב משה גאון ל"כנ "קלף" -דרמיס-משה קרא לריק' ור, בלשון ערבית "ריק"הוא ה הדרמיס
. קלף היות ואינו מעובד בעפצים הרי הוא חיפאכשרות הפסלוהו מ ל"פ רבנן דתרתי מתיבתא הנ"א ערירש

שהדרמיס הוא -  בתור קלף זה מראה והדוכסוסטוס אלא הזכיר- ק "קראו לריעצם זה שהם לא  ,ושוב
  .לכשעופץ-  הקלף

  :בהמשך התשובה שם נשאל הגאון

, מסכת סופרים ב[ צבאים וחציו גויל חציו עושה הוא אבל לףק וחציו גויל חציו יעשה לא רבנן ודאמור

 עורות מן הנעשה כרק בשר במקום או גויל כמו שער במקום עליו כותב הצבאים מן הנעשה רק ].טז

 כשאין בציבור בו לקרות תקנה להן יש שער במקום רק על תורה ספר וכתב שטעה וסופר ?אחרים

   ?בה יעשה מה או אחר להן

  :גאוני בבלכל לאור הבנת שיטת  הסבר השאלות

דרמיס של צבי מעובד בסיד צריך לכתוב במקום  - ק"ריב האם ,איהשאלה הראשונה ה. יש כאן שתי שאלות
 .או שמא דינו כקלף הנעשה מעורות בהמה הנכתב בצד בשר. שער כדין שאר הגווילים הכתובים בצד שער

ונסתפק , שור כבש ועז קלף בכל הבהמות כלומרהדרמיס הוא ה -השואלים יודעים שהריקגם וזה מוכיח ש
   .60הדין משתנהכמו צבי יה להם האם בח

 להן ישהאם  שער במקום רק על תורה ספר וכתב שטעה סופר"העוסקת ב :וכך גם מוכח מהשאלה השנייה
קלף "כהלכה למשה מסיני , הוא הדרמיס כותבים בצד בשר - ריקכלומר ברור שב". בציבור בו לקרות תקנה
 ) ק"כי צד שער דומה מאד לצד בשר ברי( השאלה אם בדיעבד כתב בצד שער, :)טשבת ע" (ום בשרבמק

ק הוא דוכסוסטוס "וגם כאן מוכח שהשואלים לא סברו לרגע שהרי(. האם יכול לקרא בו בציבור
  ). ת בצד שער"ושבדוכסוסטוס כותבים ס
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 ויש( .91-94' ל מוסד הרב קוק ירושלים תשלד עמ"שרגא אברמסון ז' עניינות בספרות הגאונים מאת הר, ראה עוד אברמסון 
 ).האי לרב אותה ראשונים המייחסים

60
 הגויל על כותב שיהא וצריך- ,שיעור חכמים נתנו לא בקלפין: "איתא' ט' יתכן מפני שבירושלמי מגילה א? ולמה השואלים טעו 

 עור לע חציו הוא כותב אבל הקלף על וחציו העור על חציו כותב יהא ולא פסול שינה ואם נחושתו במקום הקלף ועל שער במקום
והם טעו בהקבלה בין חציו על העור וחציו על הקלף לבין חציו חיה וחציו בהמה כאילו " טהורה בהמה עור על וחציו טהורה חיה

שהמנהג לכתוב . א עמוד יד דף ב"בב א"הרשב וראה עוד בחידושי. מדובר בחיה בקלף ובבהמה בעור שלם שכותבים בו בצד שער
-ויתכן עוד להסביר שהייתה מסורת כזו . ת מחמת דקותו"א לכתוב ס"כי הרי על אפידרמיס א, וברור שהוא הדרמיס. כ"ע. בקלף

כ שעור "ויתכן א". ואיל צבי בעור או מעובד בגויל אלא נכתבת ואינה"תנה  סימן י"רש כמו שמצאנו בסידור, שעור צבי שווה לגוויל
  . צבי לא היה מעובד בעפצא ונחשב בכל זאת כגוויל

  



  ".ק הנעשה מן הצבי"רי"ה מתייחס לשאלה הראשונשל התשובה החלק ראשון  :תשובת רב שרירא

הוא רב משה -  "אומר"כלומר שה[ רק קלף' האומ לדברי לבבכם אל חשבתם החשב דעתא סלקא

 אסרו כי] מעמד של קלף מעובד למרות שאינו עפיץ ק המסוייד"סובר שיש לר - גאון ורב נטרונאי

 רחוק כמה. מצבאים אהב רק וחציו גויל חציו לעשות והתירו הצאן מן הבא רק וחציו גויל חציו לעשות

 גוילים בעיבוד שערי וקמחא בעפצי מעובדים שלצבאים עורות צבאים מרושא זה אלא. זה דבר

  . גוילים כמנהג שער במקום כותב ולעולם

הוא נחשב " אומר"כלומר שלדעת ה[ הוא קלף האומר לדברי] הדרמיס המעובד בסיד[ קיר ולענין

 אין] סובר שהוא קלף" האומר"ו, הוא דוכסוסטוסלא שרב האי סובר ש- .כמעובד והוא קלף כשר

 קלף מסיני למשה והלכה. ]-כי כך הדרמיס המעובד–כדין הקלף [ בשר במקום אלא עליו כותבין

כי אינו [ הוא רק לאו קלף !ולא ]ובזה לא נחלק אדם מעולם משה גאון' אף לשיטת ר[ .בשר במקום

אותה אחת [ קלף נקראת אחת. שתים הווהו אותה קולפין ]מעופצת[ שלגויל מגלה אלא] מעובד

   .דכסוסטוס נקראת ואחת] נקראת כעת קלף כי היא מעופצת-הדרמיס -הריקשדברנו עליה 

  :"מי שכתב בריק בצד שער"התשובה לשאלה השנייה העוסקת בדין 

ולא שהוא  -שחסרונו שאינו עפיץ - קלף -דרמיס: ביאור[ של רק תורה ספר בהכשרת הסמוכים רוב עכשיו

כדין קלף במקום [ בשר במקום אלא רק על לכתוב העם נהגו ולא. סמוכין הן העם שנהגו מה על] דוכסוסטוס

בקלף כשיטת  כי גם אם המנהג היה לסמוך על עיבוד סיד[ להכשירו נהגו לא שער במקום הכותב אבל] בשר

ולכן   .מקום שעראין זה אומר שאפשר להוסיף ולשנות את ההלכה למשה ולכתוב בקלף ב, משה גאון' ר

 יריעה שאם תכשירוהו אל אתם אף. ]על מה לסמוך להכשיר כבר לומר שאין" לא נהגו"יש משמעות לכתוב "

וגם אם נכתב בצד שער , גם במקרה שנכתב בצד בשר[ מנומר ליה דהוה פסול ודאי היא תורה ספר בתוך אחת

בכל אופן יש כאן  - ד הפסול משרשושלדעת הגאון ממילא אינה תקפה לגבי עיבוד סי–שלא כהלכה למשה 
. ]ג פסול "לא שהיה ספק אם זה פסול אלא שכאן יש פסול ע" ודאי פסול"ולכן " מנומר"בעייה נוספת של 

הגו לכתוב בריק אף במקום שנ[ כמוהו נראה לא הוא] ה של מנומרשאין בעי - נכתב בצד שער[ כך כולו ואם

  :בו יקראו אל ובציבור בהן וכיוצא תינוקות בו תלמדו .]שירון שאין על מה לסמוך להכומכיו- . שאינו עפיץ

יפה הרגיש . חלק לג בדף טו" ישורון"בתוך המאסף התורני ". בירור דעת רב האי גאון בקלף ודוכסוסטוס"במאמרו הרב אליהו קפלן  :הערה
 סימן על פי הציטוט מספר יראים-סה ליישב והוא ני .שתשובת רב שרירא סותרת למה שמובא בפירושו של רב האי לשבת שהקלף הוא צד שער

י שיצר בשגגה "ע -."כשרים שפירשתי ןיעני באותו נעשו שלא ודוכסוסטוס קלף שאינם שלנו עורות הלכך"ת שכתב "תלמיד ר ]טז - ישן דפוס[ שצט
ומהנחה זו ". בד בסיד יוגדר כקלףשכשמעבדים בסיד אין משמעות לאיזה חלק מן העור מדובר כל זמן שיהא מעו: "מציטוט זה את ההנחה הבאה

ועוד אריוביץ ' דוד מונק והר' ורובעקבותיו צעדו הרב בן ציון אוריאל והרב אלידע כוכב ... שדוכסוסטוס המעובד בסיד יש לו מעמד של קלף הבין
 של אותן לשנים אותו חולקין"ששהביא את הציטוט של רב האי כ ,מפני שהיראים .הבנה זו בשיטת היראים אינה נכונה. א :אולם. כמה אברכים

ולכן הוא חתך ... הקלפים שלנו שהם דרמיס הם אמורים להיות דוכסוסוסאת המשמעות שלפי זה הבין היטב  היראים' וכו" קלף נקרא השיער צד
כרב אחי שינה בזה ובזה אנחנו פוסקים אלא -מקפידים על צדדי העור ולא , פוסקים כרב האיי כלומר אנחנו לא "ל הכי"ולא קי" כתבאת העניין ו

 או על דוכסוסטוס מחיל על העורזה שמעולם שעיבוד סיד הוא  וחשבלא - רבו-ת "רלא אף ו היראים–ומימילא מכשירים גם כתיבה בדיפתרא . כשר
גלל שהעור ביארו שבה והמאירי "ז והרא"כהאוובעקבותיו שאר חכמי אשכנז בספר הישר ת "ר, אלא אדרבא.  בדעת רב משה כ"כשומ. שם קלף

  ).אלא שעיבוד סיד מסייע לזה(, ולא בגלל שהוא מעובד בסיד- מתוקן בצד בשר יש לו דין קלף 

ורב , משה' ור, רב נטרונאי, רב אחאי גאוןכל גאוני בבל כדוגמת התברר בראיות מוצקות ששיטת  :לסיכום
ומכללם נדע - ,תי מתיבתאורבנן דתר, מר רב יוסף גאון בן מר רב רבי ומר רב נחשוןו, ורב עמרם, שרירא

ועל ראשם רב האי - .ושאר הגאונים הנזכרים בגנזי מצרים ג"ורס ,יהודאי' שזו גם דעת שאר הגאונים כר
קלף שעליו התכוונה ההלכה החלק הנקרא הוא - וכשיעובד בעפצים  ,ק"ירהוא ה - צד בשר - הדרמיסש-גאון 

  .ו נדחתהמשה גאון הכשיר קלף מעובד בסיד ושיטת' ור .למשה מסיני

  חלק ג

   :ח"המובא בר פירושו לשבתדברי רב האי גאון בניתוח מפורט ומדוקדק ב

, הערוך ,כרבנו חננאל: עצם פירושו של רב האי לשבת היה ידוע וציטוטים ממנו ישנם אצל כל חכמי הדור
וספר  ,א"הרשב, נאח'אבן ג, רבי סעדיה אלעדני, רבנו פרחיה, ם"הרמב, ספר העתיםי אלברצלוני בעל "ר

, מו חוברת' הדרום' בתוך קובץ הורוביץ אלעזר דברי הרבבאורך את ראה  .'הנר לרבי זכריה אגמאתי וכו



פירוש רב האיי גאון למסכת שבת "ובמאמרו של יוסף מרדכי דובאוויק . 123-227' עמ, ח"התשל ניסן
וכיח שגם הערוך המ.  תבונות-הוצאת מכללת הרצוג , ו"גליון כ תשע" נטועים"בתוך , "י-פרקים ח

ורבנו פרחיה בר  ,יוסף ראש הסדר' רו, יהודה אלמדארי' ור, ופירוש קדמון ממצרים, א"והריטב, ן"והרמב
  )אם ראה את כולו 51לגבי הערוך הוא מסתפק בהערה ( .ראו את פירושו של רב האיי לשבת, ניסים

 הסתפקו החוקרים, רוש רב האיח לפי"יש דימוי רב לפרק שמיני ותשיעי במסכת שבת בין פירוש רהיות ו
ח הם "או שפירוש ר ,ח"השלים מתוך פירוש רשנמצא בגניזת קהיר האם המעתיק את טופס פירוש רב האי 

ח בתוספת "דברי רב האי בעריכה חדשה עם דברי רהנדפס לפנינו הם ש או שמא. 61המקוריים דברי רב האי
  .ולזה אני נוטה. )97-  99 -125-( ותכפי שהזכיר דובאוויק בהער הערות וביאורים

ח הנדפס "מתוך פירוש רהיטב את דברי רב האי לפירושו מה הוא קלף ודוכסוסטוס אנו מכירים  ,לעניינינו
שמו של רב האי מונח כבר  בערוךאלא ש(, ערך דוכסוסטוס-ערוך וגם מתוך דברי ה. ל"י ותיקן הנ"מכת
דובאוויק טוען בעקבות -  אין בשום מקור אחרש תותוספיש בה ש-" בספר הנר" נוספת היאהעתקה ו .)עליה

 .ח"שתי מהדורות של רפשוט ואילו הרב דוד מצגר סבר שאלו . ח המקורי"פירושו של רשהיא  62קעלער
דברי רב האי כדי שדבריו ודברי התוספת השמטת קטע מהובאה באשכול בשהעתקה רביעית ישנה גם 

   .כפי שאבאר לקמן יקראו כהמשך לעניין אחד

כפי והאשכול  עם השוואה לספר הנר- :עט דף שבת מסכת חננאל נורבבהנדפס מדלהלן הוא  הציטוט
-172' עמ ח"התשל ניסן, מו חוברת' הדרום' קובץ בתוך הורוביץ אלעזר שהובאו במאמרו המקיף של הרב

 ואני מחלק את  .המשמעותיים את השינוייםכאן נראה בחדא מחתא . 63והלאה 85' ודובאוויק שם עמ .174
 .המאמר לקטעים לצורך הדיון

 דוכסוסטוס אף תפילין עליו כותבין קלף מה. כקלף הוא הרי דוכסוסטוס ,רב אמר ]קטע א[

לה יקבעריכה מכאן יש מ( ,]ל"פירש רב האי ז[) -בערוך ובנר יש כאן את התוספת(. תפילין עליו כותבין

 .)לבאר שאינה מעובדתבכדי כנראה  -גילתאבמקום מ עורבנר גורס ( מגילתא מייתי ,מנהגא )ל"ג הנ"לתשובה ס

מ במבט "מ. 64לא עפיץ -קמיח– כ העיבוד שבו מעובדת כרגע המגילה"זהו א[ דשערי וקמחא בתמרי דמעבדא

, צואת כלבים, כלומר סיד- ל עברה קודם לקמיח את התהליך המקובל "עורות אני מבין שמגילת הקמיח הנשל מעבד 

-ק "בא לעיל בתחילת דברינו מפירוש קדמון בשם רב האי בתהליך ייצור הריכמו !על המסגרת[ ליה ומתח ]ומלח

ק אלא "כמו שמקלפים את הרי, תער הגלביםב[ ליה וקליף ,דיביש עד] ש"עי' וכו "עצים' ד לקלפים יעשה"

אז ו ,בצד שער עד מקום עובי האפידרמיס מתחילים קילוף בסכיןי ש"ע, יותר קל להוציא קרעי אפידרמיס בקמיחש

אחד שלם [ 65פיסקי תרין דהוי עד] והיא נקרעת ,עד גמר כח סבל הקליפה למשוך איתה עוד בעדינות מושכים

ויתכן שקילף גם חתיכות -, שהוסר מהדרמיס קרעים השני הוא האפידרמיסו ,והוא הדרמיס מתוח על המסגרתשנשאר 

את ( ינקב שלא ויזהר]  דוכסוסטוסולא  - כי מטרתו הייתה בתשובה לבאר איך מעבדים קלף מ"גדולות ואין נפק

 וקאי) וגם לפעמים משיכת החתיכה עלולה להיות עמוקה עד כדי קריעת העור עצמו, הדרמיס כשעובד עם הסכין
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אלא גם מפני , ח לבאר זאת או לפרש בפנים כדרכו שהכל פירוש רב האיי"ניה לא רק שאינה הגיונית כי היה צריך רהאפשרות הש 
יהודה אלמדארי ' גם ר). 39דובאוויק שם הערה (ח לפרק שמיני "ז מוזכר פירוש ר"ן וגם באשכנז כהאו"שבראשוני ספרד כהרמב

. ח"ך זה שהערוך מזכיר את פירוש רב האי אין זה מוכרח שאינו מעתיק מרולפיכ). 46שם הערה (ח "מייחס קטעים בספר הנר לר
טוען בעקבות  51ודובאוויק שם הערה . כתיבה אשכנזית 128י ותיקן "פ כת"ס שנדפס ע"ח על הש"ויתכן שעמד לפניו ר

ן גם ראה "ומאידך הרמב ,ח שאינו נמצא לפנינו"ן שמזכיר את פירוש ר"והנה הרמב. ג"ח ורה"י זה מורכב מר"סאלאווייציק שכת
כי לא יתכן - אולם גם הנחה זו נדחתה כדלקמן , ח שלפנינו הוא לרב האיי"ולפיכך סבר דובאוויק שפירוש ר, את פירוש רב האי

ח "א שראה את פירוש רב האי וגם פירוש ר"ואדרבא גם הרשב, ן יחלוק על רב האי לעניין מה הוא הקלף בלא לאזכרו"שהרמב
שדעת רב האי שהקלף הוא צד בשר על כן בהכרח שהפירוש שלפנינו לעניין מה הוא הקלף גם אם הוא מיוחס  מבאר בתשובה תקפא

הוא אינו הטופס המקורי שעמד לפני חכמי ספרד אלא עריכה עם תוספות משיגים שחלקו על רב האיי או פירשוהו –לרב האי 
  .כרצונם

 רבינו] 'פי["  -מביא את דברי רב האיי הוא -  סוגיא באותה - קודם מודשהרי בע: עוד ראייה שאין אלו דברי רב האיי המקוריים
בדוכסוסטוס דאיקליף "מפני שכיצד יתכן שהקטע המבאר שכורכים : וכן . "יחסר שלא כדי אבן של משקל צוררין ל"זצ גאון האי

  .הושמט דווקא כביכול ברב האיי ומאידך הובא בכל שאר המעתיקים" מיניה
62

 .ו"פסקי רב האי גאון למסכת שבת ניו יורק תשספירוש ו"מהדיר  
63

, ח"רמת גן תשל, לדוד מכתם ',"תפילין בענין גאון האי לרב תשובות" גרונר צבי ראה החוקרים אצל נידונה זה לקטע פרשנות 
 .ישורון שם, א קפלן"ור . 172 – 181' עמ

64
 אותו בעפצים מיבשין שיעבדוהו קדם וקמח במים שעבדוהו ואחר: א  עמוד פא דף שבת מסכת הבחירה בית השווה למאירי 

  .י אלמדארי לקמן הדגיש שאינה מעובדת עדין בעפיץ"גם ר". אותו ומקלפין
65

עד דהי תרי , אגב ."אפא"שני הצדדים ראויים להיקרא , כלומר, "לתרי פיסקי"ולא , "וקליף לתרי אנפי": בגרסא בספר הנר 
 .ביאור ותוספת המגיה כאן ויתכן שזה, ג"אינו מובא בתשובה ס-פיסקי 



ברור , אגב. כלומר אחר כל הסרת קרעי האפידרמיס נשאר הקלף לבדו מתוח על המסגרת( הלחודי קלף

ומכאן , בשיטת הקילוף עד כאן המנהג-. א יקרע מחמת דקותומסגרת כי היהשאפידרמיס לא יכול להיות מתוח על 

–היא העור השלם  "מגילה"[ -"בשר מכלפי דמגילתא אפא דהוא"– לקלף ליה ומעבד .)לעיכובא

 והקלף הוא הפנים של צד בשר ,צד שער וצד בשר- ,יש שתי פניםולה  -מגילתא מבואר מתחילת דבריו שהוא קורא לוכ
ח "שדובאוויק מייחסו לרספר הנר -בגרסת  :וביתר ביאור". מגילתא"הקלף עצמו אינו כי  .כלומר הדרמיס של המגילה

 "וכתוב פרשיות על מקום בשר "ומקרי מגילתא"ואפא דעור דהוא כלפי הבשר מעבד ביה בעפצא לשמה "– גורס תוספת–

זה כלומר יבחר את ) "רי אנפיוקליף לת" לגרסתו שם(, יבחר" תרי אנפי"שמטרתו להגדיר כעת איזה מולגרסא זו מוכח 

– הקמיח חלוקת העוראחר –כלומר ( תוב ].ו"הרב עזריה אריאל הי בשם, שהוא הקלף המיועד לפרשיות- שכלפי בשר

. )'כי עיקר העיבוד הוא עפצא ורק בו מעכב לשמה ולא בסיד וכו(. לשמה ,בעפצא )-עיבוד נוסף והוא יעשה שוב 

וההוא גיסא אחרינא דמיקליף " )-66ח הנדפס"י חוץ מבר"וסף בכל כתכאן נ( ,בשר מקום על פרשיות בוכות

כורך בו את  )הוא הנקרא דוכסוסטוס לקרעים שהחלק הנקלף מבוארגם כאן ( הוא הנקרא דוכסוסטוס

הכי "ח שבנר "ובר( .הוא הכין מנהגא". א דתפיליןחהפרשיות ומנח להוא בקיבעא דהוא של

ואין שום . ל לכריכת פרשיות"יצה להשתמש בקרעי הדוכסוסטוס הקמיח הדק הנוזה די ברור והגיוני לתת ע". מלאכתן
המעובד כאן הציטוט פ "עכ... הגיון להשאיר את כל העור העבה על המסגרת ללא כל שימוש אלא לכריכת הפרשיות

ואפא "התוספת ועד " וקאמר רב" המיליםמ, הקטע שלקמןאולם . 'וממשיך לפירוש הגמ, ג נגמר"מתשובה ס
דלקמן תוספת הלבלבול נוסף שחשבו ש םוזה גר: נח דף תורה ספר הלכות) אלבק( האשכול ספרהושמט ב "גילתאדמ

  ).להלן התוספת שהושמטה באשכול. ל"וקשורה לביאור תשובתו הנ קשורה למשפט הקודם כאילו שגם היא מרב האיי

 כותבין נמי כיןה דמגילתא אפא דהוא הקלף על תפלין דכותבין היכי כי רב וקאמר ]קטע ב[

, "מן הקלף ףהנקל"- הדוכסוסטוס הוא העליון וב ששכאן מוכח [ .מקלף דאיקליף דוכסוסטוס על תפילין

 זה על כתב ואם כשר זה על כתב אם .]ל"ג של רב האיי הנ"על תשובה ס, ה"פ' יכמו שהעיר המכריע בס

. בשר מקוםב קלף. דוכסוסטוס על מזוזה. קלף על תפילין מ"הל ליה ומותבינן. כשר

. מצוה הקלף על מיהא. יצא דוכסוסטוס על כתב שאם רב ומפרק. שיער במקום דוכסוסטוס

   .תפילין לענין ובמנחות מזוזה לענין בשבת' ופרקי פסל ובזה בזה שינה' ומותבי

 'דאמרי וזה כתבינן דיליה גואי ומן. בודאי שיער מקום הוא קלף דמיקרי גיסא דהוא דמגילתא ואפא ]גקטע [

 בהדיא זה הרי היא דמגילתא אפא ד"ס דאי. ממש שער במקום לאו שיער במקום דוכסוסטוס על כותבין מזוזהב

 הקלף שנקלף מקום הוא שיער מקום מאי מ"ש אלא. קלף בכלל גופו השיער מקום יצא והרי הקלף על תפילין מ"הל

 מן אלא לתפילין כלום שם כותב אין בו העיקר שיער ומקום לבדו עומד קלף נמצא. שיער מקום כנגד שנמצא משום

 מאותן מזוזה עליו כותב אין בו הבהמה בשר על דבוק שהיה והמקום לבדו עומד ודוכסוסטוס אחרנייתא אפיה

   .]האחרות הפנים מן אלא. הפנים

 תפילין לאכשורי מפרשא וקא כקלף הוא הרי דוכסוסטוס דקאמר דרב שמעתא והא]. קטע ד[

 אידי פירוקא חד מיפרקא וקא. פסל ובזה בזה שינה לרב ליה נןמותבי דקא הדוכסוסטוס על

כאן ממשיך  ....'וכו מיפרקא ועוד ]!פרשנית על סוף קטע בשים לב שפשוט יש כאן חזרה [. במזוזה ואידי

שהמנהג וההלכה להכשיר תפילין רק בקלף ולא את הסוגיה הכללית שמסקנתה הפירוש לדף ומסיים 
  .בדוכסוסטוס

  

  .שבדברי רב האייהמדומה ירה ישוב הסת

במוסגר כאן שהובאו  'בקטע ג 'וכו" ואפא דמגילתא"מצביעות שמהמילים ש סיבותשבע לפחות להלן 
 .ואינם מדברי רב האיי כלל בלי ספק המפרשהגהת או  הם תוספת המעתיק) לצורך ההמחשה(בכתב שונה ו
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ולכן . ועוד משפט המראה שהקלף הוא החלק התחתון, ח יוסיף משפט שלא היה קיים ברב האיי עצמו"וצריך להבין מדוע שר 
 .ח הנדפס אינה כולה מלשונו של רב האיי בדיוק"לדעתי ברור לגמרי שההעתקה בר



ורב ואת תשובת רב האי  - הוא הקלף שהדרמיס-למה שהראינו לעיל את השוואת כל גאוני בבל  בנוסף- 
  . בפרטשרירא 

התוספת סותרת את לפי הקריאה הפשוטה א ש"הרב משה צארום שליטעוררני כבר לפני שנים רבות . )א
עד , גרונר במאמרו שם. צ"ור, א קפלן שם"ור וכך גם העיר .ראשית הפירוש בו מוכח שהקלף הוא צד בשר

שקטע  וגם למי שיטען. ח"וכנראה נפל בטעות בפירושו של ר, יישהעלה שהקטע השני אינו מיוחס לרב הא
 ,נפלה בפירושו של רב האיי עצמו בשגגת העורךכבר התוספת ש בהכרח. פירושו של רב האימ הואזה 

ג "ורב נטרונאי ורס, ולתשובת רב שרירא, ג"ולתשובה ס, וההכרח לזה הוא מפני שהיא ודאי סותרת לרישא
  .שהקלף הוא הדרמיסולשאר גאוני בבל שסברו 

 .ראשונים רביםאו בהעתקות של פירוש רב האי לא הופיעה אצל  ח"נפלה ברששהגהה זו  מסתבראולם 
 -ס שם"המאירי בקי: לדוגמא !הערוךבשם רק אלא שקלף הוא צד שער  רב האילא כתבו בשם  הם מפני

ף מסכת שבת "ן על הרי"רה:  ואף חכמי ספרד המאוחרים לדוגמא". אלא שבערוך ראיתי בשם רב האיי"
כתב  בעל הערוךל שהרב "ומהו קלף ומהו דוכסוסטוס בהא מילתא איפליגו רבוואתא ז: "כתב :דף לג

אבל כשקולף הרי חלקו : "כתבץ חלק א סימן קמט "ת תשב"שוגם ב. 'וכו בשמם בערך דוכסוסטוס שהעור
שדוכסוסטוס הוא החלק  רשול שפי"בשם הגאונים ז רשל שפי"ז הערוךלפי דעת בעל לשנים ויש לאסור זה 

וזה מראה שלא ברירא להו שזו דעת רב האי  .'כוו "הנשאר לצד הבשר וקלף הוא החלק שנקלף לצד השער
 -ו"מיני רבות שהביא הרב אסף טימור הי אחת- וראייה לזה  !ח שלהם"י ר"ולא ראו את זה כתוב בכת עצמו

 לענין ודוכסוסטוס קלף' כ ל"ז ח"ור": ח"וש רמזכיר את פירב "ע עט דף שבת מסכת ן"הרמב חידושימ
ובכל  ."מנהג וכן הלכה וכן דוכסוסטוס על נכתבין אין תפלין אבל זה ועל זה על נכתבת שהיא שוין מזוזה

ואפא דמגילתא "ח התוספת "ן לא הייתה בר"לרמבש נמצא, זאת פוסק בהמשך דבריו שקלף הוא צד בשר
כי לא יתכן  .'וכוכ שלא משמו של רב האי "ומכש" בודאי שיער מקום הוא קלף דמיקרי גיסא דהוא

א "וכך גם מוכח ברשב !רב האי מסורת אתן יכתוב בפשיטות שהקלף הוא צד בשר בלי להזכיר "שהרמב
  .ל ופסק שקלף הוא צד בשר בשם רב האי בתשובה"כנ, שראה את פירוש רב האי

רבות מן ההוספות אל תוך " :ח"דף שכב. בבא מציעאבדברי המהדיר של רבינו חננאל לשון לך והנה 
תופעה זו אינה מצויה כמעט במהדורה "כתב  27הערה ב( המהדורה השניה נכתבו במקורן על הגליון

אך ברובן הן פותחות , פרט למקומות בודדים שבהם נכנסו הוספות משולי הגליון, הראשונה
קומן המדויק נוצרו לעתים שגיאות במי כתוצאה מכך. והוכנסו עם הזמן אל גוף הפירוש ..)'פירוש' בתיבת

ולעיתים אף , לעתים הן שובצו שלא במקומן, קוטעות את רצף דברי רבינו לעתים הם. של ההוספות
ולעיתים שילוב של ההוספה בגוף דברי רבינו . נחלקה הוספה אחת והוכנסה לחצאין בשני מקומות שונים

ות שונים ואינן ת מסוימות מורכבות ממקורולעתים נראה שהוספו, הביא ליתור המשך דברי רבינו
ל יראה איך ממש מתאים לקטע שלנו "המעיין היטב בכל המקורות שהביא הנ- . ל"עכ " מתאימות זו עם זו

שהוא הוספה חדשה שלא ', פירוש'ח של הנר מופיע לשון "מובן היטב מדוע בפירש רו .מילה במילה. בשבת
מאחר ונקטע הקטע , יש חזרה לפרש את שתי הדחיות לרב' דבקטע גם מובן מדוע . הייתה בגוף הפירוש
ואינה ראייה כי גם ספרים : "בהקדמה) חלק החידושים(בספר הישר ת כתב "רואף  .כולו על ידי ההוספה

ם ולא לפנינו וקודמי קדומין ישנים ומיושנים לא יעידו] מאשר[ישנים אכתוב לך בזה הספר אשר חיסרו 
  ."ןפירושי רבינו חננאל נאמני

 -  שהוא אפה דמגילתא - ומעביד ליה לקלף: "ולפסק כךשל הרישא מי שרוצה לדחוק את הלשון ). ב
 ,ג"עריכה של תשובה סכפי הנראה הוא  הקטע הראשוןש .אצריך להבין  "מכלפי בשר תוב בעפצא לשמה

לתשובה זו ו) ולכן לא מצריך עיבוד עפיץ לדוכסוסטוס וכן הוא כאן- מפני ששם הנושא הוא קלף בלבד (
כ "בסהשם ורב האי , הייתה שאלה שלא הועתקה כאן וממנה ברור שהשואלים השתמשו בצד בשר לקלף

הנזכרת בדבריו " מגילתא" .ב. כך שפרשנות זו מופרכת. אמר להם לעפץ ולא אמר להם שזה דוכסוסטוס
פא דמגילתא שהקלף הוא א"הוא כותב עליו ו. לפני חלוקתו-המעובד בתמרי ובקמח " עור שלם"היא 

אי אפשר לפרש שמעבד . ג .שגג-  "מגילתא"הפך להיות או חצי עור שקלף באופן מי שפירש ו". מכלפי בשר
 ,ב"בטיחת עפצים כמו בתשובה של "מכלפי בשרשוב מעבדו " - היינו צד שער- " אפא דמגילתא"לקלף דהוא 

ח הערה "מסכת שבת פ" ערוךלמוד "ל בספרו "הרב שלמה בן יצחק דב הלוי באמברג זצ כמו שחשב בטעות
הוא קורא בהדיא  ,שנית. קמחתמרי והלא ביאר לנו כאן שצריך לעבד בעפצים קודם הכי  ,ראשית -. כז

ג ושם מדבר במי "לקוחה מדברי רב האי בתשובה ס כאןתשובה הכי  ,שלישית. למגילת הקמיח מגילתא
מה (, ור במים ולא מעבדים רק צד בשרוכשמעבדים במי מילין שורים את כל הע. מילין ולא בטיחת עפצים

 הוסר שלם אפידרמיס או האפידרמיס שקרעי היסוד ,רביעית. )ל"גם שכאן בכלל לא הזכיר עיבוד כפול כנז
 אחרינא גיסא וההוא". 1 .מקומות בשתי בבירור כאן התגלה הקלף לכריכת משמש והוא מהדרמיס
 דמגילתא אפא דהוא הקלף על תפלין דכותבין היכי כי רב וקאמר .2 .דוכסוסטוס הנקרא הוא דמיקליף



-  העליון הוא שהדוכסוסטוס שוב מוכח כאן(. מקלף דאיקליף דוכסוסטוס על תפילין כותבין נמי הכין
 כ"א פשוט ומימילא. ל"הנ האיי רב של ג"ס תשובה על, פה' בס המכריע שהעיר כמו, "הקלף מן הנקלף"

כך שגם  וזה ברור  -"בשר מכלפי דמגילתא אפא הוא"- לףשהק היא הברורה שהקריאה דבריו מתחילת כבר
 ת"בשווראה  .מ הדרמיס הוא הקלף"מ, אם יטוחו בעפצים מצד בשר על הדרמיס שנשאר על המסגרת

אפא דמגילתא מכלפי "שהבין את פשט לשונו האמיתית של רב האי  ג סימן) חיים אורח( א חלק סופר חתם
 במקום וכותבין קלף נקרא לבשר הדבוק דהעבה דוכסוסטוס רךע בערוך האי רבינו דעת" :וכתב" בשר

אלא הוא תואם אינו ברב האיי בוודאי כ בביאור אחר דחוק ש"והגם שהלך אח(". ממש לבשר הדבוק
  ).עצמו ל את רב האיי"מ חזינן שקרא כנ"מ ת"כדי ליישב עם דעת רח "לתוספת של ר

לסגנן את -, לנהוג ההיפךהיה לו  ,תכוון בתשובהאילו רב האי היה רוצה להסביר את עצמו במה שה). ג
הקלף הוא הקליפה שלצד שער : "לדוגמא, או שתים מהו הקלף משפט אחדולכתוב ב התשובה מחדש

את העתקת מקצת  רבוליבסתחילה ולא לכתוב  " וכותבים בו בצד בשר במקום שנקלף מהדוכסוסטוס
ת לתקן אבשביל מילים  !!!96להוסיף ור ולבאר וושוב לחז' לבאר קטע אחר בגמכ "ואח, ג"ס' תשובתו בס

  .מהו הקלף מחדשהסביר ול המסורבלים שבדבריוכביכול הרושם המוטעה 

דווקא פתאום , היה לו מאד פשוט מהו הקלף ולא פירט בכלללעיל מה פתאום רב האי שבכל תשובותיו ). ה
  ?ב"ותל, ג"בה סוהאם לא היה צריך לפרט את זה בתש, זכר לפרטנהוא  כאן

 גיסא דהוא דמגילתא ואפא "כתוב כך כי  ולחוצה נראה שהנימה היא פולמוסיתאם נתבונן בקטע התוספת ). ו

 אפא ד"ס דאי- וכן מהלשון  ? למי בכלל היה ספק? "בודאי"מה זה " בודאי- שיער מקום הוא קלף דמיקרי

משהוא לא ברור שמישהו אחר בא  משמע שהיה כאן 'וכו - אלא שמע מיניה- ' וכו -וזה דאמרינן–' וכו -דמגילתא

  .להסביר אותו

ם התשובה ואילו רב האי רצה להסביר את עצמו הוא היה צריך לעשות כן באופן טבעי מייד אחר סי). ז
ובאמת , דבריוראשית ואז להסביר את , קטע שלם' ולא לאחר שגמר את הפירוש בגמ" מנהגה הכין הוא"

שלכן האשכול השמיט אותו בשביל  -עובדה–ע לרצף ההסבר הוא מפרי' וכו" וקאמר רב"שהקטע הזה של 
וחיבר את התשובה עם ההסבר וזה גרם ללומדים רבים שיחשבו בטעות  לצטט כביכול את רב האי בשלמות

   .שהכל קטע אחד

או לתוספת ח "כנראה שהדברים מיוחסים לפירושו של ר. מוכרח שאין אלו דברי רב האייל "מכל הנו
   .67וסבר בטעות שהיא של רב האיי ח"מר ההערוך העתיקו. ב האייאו בר ח"שנוספה בר

  השערה כיצד נכנסה ההערה לפירוש רב האיי

או אף , אזי או שנתווספה מחוץ לבבל, נזכרה בפירושו של רב האיי לשבתאילו נניח שהתוספת גם  אמנם
איך אדם בבלי יטעה כי . 1 .עוד בבל יתכן שהשתרבבה הערה בדברי רב האי איך הביןיש ל אולם, בבבל

שהמעתיק והמגיה של תשובת  מאד מסתבר: תשובה–. נוסח זה הופץ לכל העולםואיך יתכן שלמה . 2 .בזה
שהשתמשו  "רוב הרבנים"ולכן כמו , ח שעסק אז בהלכות שבת"אלא ת, רב האי לא היה מעבד עורות

הוא הבין , ומשכך .טוסדוכסוסגם הוא לא ידע בדיוק מהו - דוכסוסטוס ב השתמשו בפועלק ולא "ברי
 רביםחשבו אכן ראינו שכפי ש. היינו צד שער" אפא דמגילתא"בטעות את לשונו של רב האי שהקלף הוא 

אופן ובזה ה. לבאר את דבריו של רב האינחלץ ... לקורא" לעזור" רצהמתוך רצון טוב ולכן הוא . בטעות
שראינו ובפרט . כתיקון בתום לבבל כבר מבסביר שתהיה תוספת בבלית בדעת רב האי שהופצה בשגגה 

 מסתפקים החוקרים עדייןמה גם ש, כ ההגה היא מחוץ לבבל"וא כמה ידיים נשתלחו בגרסאות שלפנינו
 עם אחת של רב שרירא ואחת של רב האי או שזו מהדורה אחת ,לפירוש מהדורות שתי היו אם בהשערות
' הדרום' בתוך קובץ הורוביץ אלעזר דברי הרב ראה". בדרך"כ איך נדע מה היה "א' וכו האי מרב השלמות

 העתקה תוספת הייתה שזו מקום נרחב מאד להבין יש וממילא, 123-227' עמ, ח"התשל ניסן, מו חוברת
  .המהדורות מןאו כמה  אחת של ליוןיבג לא נכונה שהייתה מהערה

ח לא "ר, ראשית: שובהת? למה רבנו חננאל העתיק זאתהשאלה ח כתב בעצמו "ואילו נניח שזו תוספת שר
יתכן ולכן , אבל זה קשה, ואולי הוא זה שסבר לפרש כך את רב האיי ,כתב שרב האי אמר את הדברים האלו

הראשונים הבאנו מ ראייה לזהו, ח"ח יצאו הדברים אלא הגהה הייתה בר"מאד שבאמת לא מפי ר
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  . ובודאי שלא לאשכול .יה לערוך פירוש של רב האי לשבת לפניושלא ברור בכלל אם ה 51בהערה עיין במאמרו של דובאוויק  



י ולא בשם וך ולא בשם רב הארק בשם הער ים שיטה זו הם מזכירים אותהכשמביאשלעיל ן "והרן "הרמבו
  ."גלגולה של תשובה"וזו המסקנא שכתבתי בזמנו במאמרי  .ח"ר

  .של הדעה החולקת על רב האייהשונה י ישן המבאר את שיטת הקילוף "נמצא כת

ם אלו הו. שהקלף הוא צד שער "יש שהיו סבורים לומר"למדנו שיש  ל"הנא "טבימתוך דברי הר, הנה
  .י ישן על קלף נמצאה הדעה החולקת"ובכת. ח שלפנינו"רבבערוך וששיטתם הובאה 

את האפידרמיס כי רב האי קילף , רב האיי לשיטה החולקת היאהקילוף של שיטת ואומר בהבדל  ואקדים
שאינם ראויים  -קרעים-כ הוא נקלפת "ואזי בד. ל"כמבואר בדבריו ובדברי המאירי הנבעוד המגילה קמיח 

הוא באופן טבעי והגיוני  ,אולם מי שסבור שהקלף הוא החלק העליון. שםכדבריו  אלא לכריכת הפרשיות
 ,כדי שיוכל לקלף עור שלם) לאטין המדביק את שכבות העור'שאין בו ג(אחר עיבוד עפיץ רק ף ולצריך לק

וכך נראה . ל"הנ "למוד ערוך"ספר הרב בטעות  חשבכפי ש "תוב בעפצא לשמה" אינו צריך לעבדגם ו
  :ומהתיאור שלפנינ

ולפי הניקוד  ק ישן משורטט"ריכתוב על - עדיין לא נדפס וזוהה לא שעדיין תשובות גאונים מתוך קטע ה

מעל  שבו נהגו לנקדבניגוד לניקוד הבבלי  דכֻססטוסשל המילה ' הניקוד מתחת האות ס( ,שלהני יהטבר

באדיבותו של , )T-S Misc.28.214 ,ספריית האוניברסיטה', קמברידג( -.שאינה מבבל מסתבר) האותיות

  :ו"הרב עדיאל ברויאר הי

שיער ולעינין קלף שנו קלף ' במק' תפילים על הקלף ומזוזה על דכֻססטוס קלף במקום בשר ודכ ושנינ

פרשה קטנה : פירוש הקיצור הוא- ( 'י' ש ]יש כאן נקב בקלף? [ש' שב' ק' כדי לכתוב עליו פר

מביא מגילת גויל שניגמרה  )מה הוא(ה "מ' וקלף מהו ודכסוס )שבתפילין שהיא שמע ישראל

וכותב על ' מלאכתה וקולף פניה ומפרקה ממנה ומה שקולף נקרא קלף ומה שנקלף ממנו נקרא דכסו

המגילה נקרא קלף  קיק פני)ד](ר[מזוזה ואתו קלף רך ו' דדכ' קלף מקום בשר דקלף תפילין ועל מק

  .'הקשה נקרא דכס ]פי[ואתו א

חולקת על רב האי \טועהשהדברים הללו הם ייצוג השיטה החוץ בבלית הת הוכחות פשוטו להלן ארבעה
  : ג ובפירושו לשבת"בתשובה ס

שעסק בתפילין בנושא תשובתו לרב האי  כי, ההסבר פשוט, הדגיש לקלוף מהעור בעודו קמיחרב האי . א
עפיץ כדי אלמוני מדגיש לקלוף מהרב הואילו ה, אין צורך אלא בקרעי דוכסוסטוס לכריכת הפרשיות

   .להוציא אפידרמיס שלם

אלמוני אינו רב ההואילו . רב האי מצריך אחר הקמיח עיבוד עפיץ לדרמיס הקמיח שנשאר על המסגרת. ב
   !גם לשיטתו שהכתיבה באפידרמיס מצידו הקלוף-  "עיבוד תוב בעפצא לשמה"מצריך 

   .רב האיימה שאין ב- , קשה–רך ואת הדוכסוסטוס - אלמוני מתאר את הקלף רב הה. ג

: המראה שהדוכסוסטוס הוא העליון הנקלף מהדרמיס בארבעה מקומותפשוטה לרב האי יש התנסחות . ד
 אחרינא גיסא וההוא". 1 :ובפירושו לשבת ".ממנו שנקלף דכסוסטוסבאותו : "ג"ראשית בתשובה ס

 ביה מעבד הבשר יכלפ דהוא דעור ואפא"–  גורס– ח"ר– הנר ספרלפי . 2 .דוכסוסטוס הנקרא הוא דמיקליף
 כעת להגדיר שמטרתו מוכח זו ולגרסא" בשר מקום על פרשיות וכתוב" מגילתא ומקרי" לשמה בעפצא

 הקלף שהוא-  בשר שכלפי זה את יבחר כלומר") אנפי לתרי וקליף" שם לגרסתו(, יבחר" אנפי תרי"מ איזה
    ."מקלף דאיקליף דוכסוסטוס לע תפילין כותבין". 3. ]ו"הי אריאל עזריה הרב כ"כמש, לפרשיות המיועד

וזה מראה ". וקולף פניה ומפרקה ממנה ומה שקולף נקרא קלף": מתנסח בפשטותאלמוני רב הה ומאידך גם

  .ולפי הרב  האלמוני הקלף הוא האפידרמיס, לפי רב האי הקלף הוא הדרמיס, שתי שיטות שונותשהם 

רק במקום החלוקה הטבעי בין הדרמיס  היהמה שחשוב כאן הוא שמכל מקום למדנו שמקום החלוקה 
   .ת"טרם חידושו של ר לאפידרמיס

  .ודוכסוסטוס, קלף, וביאור שמות המושגים גוויל .שיטת רב האיי גאוןמשנת גאוני בבל וסיכום 



וחלק , מיקום, עיבוד :נושאים בקרבם מספר תכונות המציינות ,ודוכסוסטוס ,קלף ,שלשת המושגים גוויל
  .פיזי מצדדי העור

ואבני " אבני דלא משפיא"אומרת שגוויל היינו בשפה הארמית . ב ג"הגמרא בב -"אבני דלא משפיא גוויל"
המשל מאבני גוויל שהמשילוהו לעור שעבר עיבוד וגזיזת השערות והחלקה וחיתוך ". משפיא"גזית הם 

מר הפיצול לקלף כלו" תיקון העור"הוא בהכרח לא יתכן אלא כמשל לעור שלא עבר את -למידות מדוייקות 
אלא הוצמדו לו שתי , כי זה אינו מן הנמשל" גזית"אלא שלאחר הפיצול אין העור נקרא . ודוכסוסטוס

  : שמות חדשים שהם הקלף והדוכסוסטוס

המעובד שהוא הצד העבה הפנימי של העור  "דרמיס"החלק הפיזי הנקרא היינו  -"במקום בשר קלף"
ובעיבוד  חיפא–ק "הוא נקרא ריאו במלח מעובד בעפצא אלא בסיד  וכשאינו. כותבים בו לצד בשר, בעפצים

  . קמיח הוא נקרא דפתרא

הנעובד  כלומר האפידרמיס -לצד שער ק"שנקלף מן הריהדק  החלק הפיזיהוא  "במקום שער דוכסוסטוס"
ו טבעי וידוע ופשוט ואין צורך נוסף להגדירהוא של הקלף והדוכסוסטוס ם ומקום חלוקת. ל"בעפצים כנ
  .כיצד יש להגדיר את הגוילנדע ומימילא . ולהסבירו

" קלף"נשי קוראים לגלד הבהמה יסתם או העור הוא קליפת הבהמה -  :ל נתנו שמות אלו"השערה למה חז
כרצו להבחין בין חלקי העור ההלכתיים לבין ל "אבל חז. כי הוא נקלף או נגלד מן הבהמה, בלא הבחנה

העור השאירו ורוב לכן לדרמיס שהוא עיקר ו, מתוך השפה הארמיתל כמש "גוויל" העור השלם קראו לו
כסוסטוס כלומר הגירוד – 69דוואילו לאפידרמיס שהוא הנקלף מן העור נתנו שם חדש . 68"קלף"את השם 

האפידרמיס בפעם השניה קולפים את ו, ולכן הוא הקלף מן הבהמהפעם ראשונה כי הדרמיס נקלף , השני
   .מן העור

פ "או תתפרש המילה דוכסוסטוס ע 70סוסטוס כלומר מקום שער- דוך -לשם דוכסוסטוס  פיםנוס יםביאור
כך כתב גם בערוך ". נחלק לשנים", פירוש - "דוכסוסטוס"הרב מנחם די לונזאנו בספרו שתי ידות 

קלף "בגרסא  118' שבת עמ) ליברמן(ראה תוספתא כפשוטה ". נקלף ונגרד משני עברים–דוכססטוס "
וכן הביא הרב שטיינזלץ בפירושו , שהכוונה עור שחלקוהו מעוביו לשנים 71החוקר לעף בשם" דסטוס

 החלק הדק העליוןכאן שלנו והמסורת שנתבררה ל והקבלה "ש ופשטות הסוגיות הנ"א עי"ב ע"מנחות ל
  .הוא הדוכסוסטוס היא המכרעת לענין הלכה ולמעשה

  .חלחולי מחלחל- ב"ט ע"בחולין קי' ביאור הגמ

  :באופן שיוסב על הדרמיסב "חולין דף קיט עב' הגמ גםפרש תתאור כל האמור לוכעת 

הבית  - והכניס ראשיהן שנים לבית והבית מאהיל עליהן , שני עצמות ועליהן שני חצאי זיתים, גופא
לא : אמר ריש לקיש? היאך שני עצמות מצטרפין לכזית: יהודה בן נקוסא אומר משום רבי יעקב, טמא

' איתיביה ר; אפילו נימא נמי הויא יד: ורבי יוחנן אמר, לא הויא יד -אבל נימא , הוי ידשנו אלא עצם ד
מאי לאו משום , טמא -הנוגע בציב היוצא ממנו ובשערה שכנגדו , עור שיש עליו כזית בשר: ל"יוחנן לר

אלא  :מתקיף לה רב אחא בר יעקב. חלחולי מחלחל? ומי איכא שומר על גבי שומר, לא משום שומר? יד
כל נקב : אשתמיטתיה הא דאמרי במערבא! וליכא, הא בעינן כתיבה תמה? היכי כתבינן תפיליןמעתה 

  .אינו נקב - שהדיו עובר עליו 
                                                           

68
 .ד הסבירו שמה שקולפים ממנו נקרא קלף"פ' ת לקמן בספר הישר וגם המכריע בס"אולם גם ר, זה חידוש שלי כמדומה 
69
  ".דו שנים"הלכות תפילין דף נה טור ג  -ספר העיטור שער א ב ראה 
70
פרשת בראשית פרשה ) וילנא(בראשית רבה וסמך לזה מצאתי ב. תקטו סימן ו"ה במחזוורבנו שמח: א בשבת עט"כ הריטב"כמש 

עיין בערוך ערך , מהו סיסרטון ",סיסרטון רבי יוסי בר חנינא אמר 'וכואלהים לאדם ולאשתו כתנות עור ' ויעש ה"יב  אות, כ
וכן ראיתי שמביאים עוד נוסח . "ד הצמר עליולבוש העור בעו"בלשון יוני ובמוסף הערוך כתב שהוא , שכך גרס במדרש, סרנון ס

ולפי  ,וניתוי היו בקיאים יותר בי"היהודים באוכידוע ש, כי בירושלמי הגירסא היא דוכסוסטון? ומה הקשר לדוכסוסטוס . ססטון
  .עור עם שער או צד העור של השער -מקום סוסטון-ל דוכ "זה אולי י

עור , דכסוסטוס פירוש מילה יווני"העיר הרב בניימין המוספי , "סוסטוס בשר, םדוך מקו"פ הערוך "ת שפירש ע"על רגם  ,והנה
מ "וכן העיר העיר הר". כחש לו, ת שבלשון יווני קורים לבשר סוסטוס"שהאומר לר"וסיים , "בהמה מעובד ומתוקן בשני עבריו

 כתיבה צרכי" בספרו לעף החוקר הרב םבש הביא 165' בעמ" וקלף גוויל" בספרו אלבה עידוא הרב גם. ב"ג ע"ב י"שטרשון לב
 או החלקה" קסוסטוס", שניים היא" דו"– שהמילה, המוספי בנימין' ר לפני עוד כן שכתבו חוקרים שישנם 124' עמ" ומוצריה

 כסיסה מלשון' כ עם כסוסטוס הוא והפירוש, "חכמים לשון" אלא, "יוון לשון" גורסים לא אוקספורד י"בכת מזו ויתירה. גירוד
 היינו" דוך" אם כי, כסיסה–" אכסוסטון) "לעיל הנזכר' ג הלכה ח"פ שבת( בירושלמי ן"הרמב מגרסת לזה סמך וגם. הצדדים שנימ
 .ק"ודו! ?"דוך" שהוא העיקר את השמיטו איך, "מקום"

71
, היא שניים" וד"–שהמילה , בנימין המוספי' שישנם חוקרים שכתבו כן עוד לפני ר 124' עמ" צרכי כתיבה ומוצריה"בספרו  

 .החלקה או גירוד" קסוסטוס"



נחשב כחלק מן השומר  אהשער מחלחל עד לאמצע הדרמיס ולכן הוא נחשב כחלק מן העור ולכן הו: "ביאור
  . ג שומר"ואינו שומר ע

ועוד לכאורה מוכח שהקלף ? הרי בגוויל ודאי יש נקבי שערות" תפילין"על  ומדוע הקשה רק, ורבים תמהו
גם שבודאי שיש בעיה  ,"שלא מבעיא קאמר"ן "א ובר"ן וברשב"רמבש בביאור ה"ועי, הוא האפידרמיס

לתוך אלא השאלה היא שעכשיו שאמרת שהשערות יורדות , הוא האפידרמיס דוכסוסטוסכ ב"כשבגויל ו
ת "בשוע "עו .'ולכן מעתה תפילין וכו של העור התחתוןגם את הקלף שהוא החלק  כ הם נוקבות"א העור

משמע שהוקשה לרב אחא בר מכיוון ד: ם"כז שמוכיח מגמרא זו דווקא כדעת הרמב' ד סי"יו 72אמרי אש
ואם ? כ יוצא שגם הדרמיס מנוקב ואיך כותבים תפילין"א, עד הבשר" חלחולי מחלחל"יעקב דווקא מ
  .ופשוט. "חלחולי מחלחל"ידרמיס הרי הקושיה קיימת גם בלי החידוש שהקלף הוא האפ

  'הפרק 

מסורת כל קדמוני ספרד מצרים אטליה ומגנצא שהקלף הוא 
עור שלא נחלק האפידרמיס "ושהגדרת הגוויל היא  .הדרמיס

  ".מהדרמיס

  

  .שהקלף הוא הדרמיס- ם "ף והרמב"הרי בספרד ומצרים ממשיכי מסורת הגאונים

י "כך העיד תלמידו הר- . את מסורת הגאונים בכלל ורב האי בפרט שהקלף הוא צד בשרהמשיך  - ף"הרי
רבי אמנם  – ף"בשם הרי 74סהמ'כ רבי שלמה בר נתן מסלג"וכ. ף שהקלף הוא צד בשר"בשם הרי 73מיגאש

אבל לאור מאמרי התבאר שדעת רב האי  "ובשם רב האי אמרו שהקלף הוא צד שער" - חשב ש ל"שלמה הנ
 - קטנות הלכותכ ב"מצריך עיבוד עפיץ כרב האי ורבנן דתרתי מתיבתא כמשף "הריו. לף הוא צד בשרשהק

לא ראה בשום מקום  'הנז יש להעיר שרבי שלמה 75".במעובד מילי הני רבנן ומפרשי". ה דף מזוזה הלכות
הייתה טעות אכן ולפי דברינו מבואר שזו , בדברי רב האי שהקלף הוא העליון אלא רק מה שהובא בשמו

  .בשם רב האיישהובאה 

הקלף הוא - מלמד אותנו שבלשון הערבית שהשתמשו בה גאוני בבל וראשוני ספרד ומצרים -  76ם"הרמב
 הקלף ועל" אלרק" הוא, וקלף" :כתב' ג משנה ח"פ שבת למסכת המשנה בפירוש, הנה .ק"החלק הנקרא רי

ג הוא מבאר שהחלק הדק נקרא "שובה קנוגם בת ".מסיני למשה הלכה וזה, התפלין כותבין המעובד
 שלם עבוד אותו מעבדין אם, קלף נקרא אשר הוא, ק"הר עושים שממנו והוא והעבה יותר"דוכסוסטוס 

 הדבוק הצד והוא, בשר במקום אלא, ליכתב שצריך, דבר שום בו כותבין אין הקלף וזה. ועפיץ וקמיח מליח
הקדמות לאור הו .ג"ס תשובהוגם את  78ו של רב האיים ראה גם את פירוש"והרמב .77ל"עכ" הבהמה בבשר

נבין את החריפות של , פ מסורת גאוני בבל שקדמו לו"ל בביאור שיטתו האמיתית של רב האי גאון ע"הנ
זה לא מנע אותם  - 79ק בתור קלף"שלמרות שהם בפועל השתמשו ברי- לונילם לשאלת חכמי "תשובת הרמב

                                                           
72
 .ס"אייזנשטטר תלמיד החת ליב יהודה ר"ב מאיר הרב 

73
יהודה ' משם ר. טו' בעמ, לאור בהקדמת המוציאים, יעקב באר ישיבת בהוצאת, כתובות על מיגאש י"הר חידושי בספר 

  .אלמדארי
74

 בעור היא המזוזה שכתיבת ודע". כג, ן בפרקים כב"ידור רשבבס, ד"תתק'ד נולד ונפטר לפני שנת למסי'ר נתן אלסג"שלמה ב 
  "קלף הנקרא והוא בבשר המדובק במקום נכתבים התפילין אבל. דוכסוסטוס הנקרא והוא השערות צמיחת במקום

75
חשב להביא ראייה מזה שאמרו בדוכסוסטוס למזוזה צריך עיבוד משמע שהדוכסוסטוס הוא  משכנות יעקב קרליןת "ובשו 

 ומזוזה הקלף על תפילין מסיני למשה הלכה תניא"ף "כ לשון הרי"ובמח. דמאחר שיש בו יותר זוהמה הצריכו לומר בו עיבודהעבה 
 כ להדיא"וכ, משמע חוזר גם על קלף" במעובד מילי הני רבנן ומפרשי שער במקום דוכסוסטוס בשר במקום קלף דוכסוסטוס על

  ."מצוה לשם מעובד שיהיה ובלבד דוכסוסטוס בין קלף בין כלומר ,במעובד מ"ה רבנן ומפרשי"שם  יהונתן רבינו
76

 בכל הפוסקים גדולי 1204, ה"תתקס'ד בטבת' כ נדד למצרים ושם נפטר 1138 או 1135נולד בספרד בשנת  מימון בן משה רבי 
 .הזכה לתואר ממשה ועד משה לא קם כמש -בדייקנותו וישרותו –ממשיך מסורת גאוני בבל וספרד , הדורות

77
 שהקליפה, "דוכסוסטוס" בערך מבואר) ערבי תלמודי מילון וכתב ם"הרמב לזמן סמוך שחי( הירושלמי תנחום' ר ואף בדברי 

 ).אלראקאן" (ֵריק" -בערבית- הגאונים בפי נקרא הדרמיס ואלו". קאשט" - בערבית נקראת,  "אפידרמיס"ה- הדקה
78

ל ויתכן אף שלא היה "ם ולא כהפירוש הנ"קדמון ממצרים שסבר כהרמב ויש להוסיף עוד שגם פירוש. 6דובאוויאק שם הערה  
  .כך הביא מתא שמע כנסת מחקרים ב. בגרסתו

79
 .קסב ושם ההקבלה גם לכל איזור הים התיכון -רסו' ם ס"הרמב' השווה תש 



 אותו נקרא הקלף כי )בראשם גאון האי ורב ומהגאונים מרבותינו(ם מה קבלנו גם וכן" רפט סימןמלשאול ב
שם ענה להם  ם בתשובה"הרמב ".מזה הפך בספרך שנמצא לי וכמדומה ,חי בעודנו בו דבוק שהשער צד

 והיא, ל"ז האיי רבינו דעת ודוכסוסטוס בקלף ודעתנו": כתב] קלט' ס[וגם בתשובה  "טעות גדולה"שזו 
שיש לו ידיעה ששאר הגאונים אומרים כותב ם "הרמבאחרי ש 80ט"ובתשובה רפ ".ספק בלי הנכונה הדעה

לדחות מי שסובר שהקלף הוא  81מוסיף בסוף דבריו סברא עצומההוא , הוא הקלף - הריק -שהדרמיס
 וכך המזוזה מן מקודשין יותר והתפילין  מתפילין יותר מקודש הוא ת"שס ידוע הדבר זה" :האפידרמיס

 ת"ס, קדושתו כפי ולהתקיים לעמוד כדי ובריא חזק מהן ואחד אחד כל עור שיהיה סינימ למשה הלכה היא
 לפי אחד כל נמצא הדק האחר חצי על ומזוזה העבה העור חצי שהוא הקלף על ותפילין שלם עור הגויל על

 כתיבה שיהיה כדי לכתיבה הנאה במקום משלשתן אחד כל וכתיבת במקומו עורו מעלת בקדושה מעלתו
  .תמה

  .ג"קנ בתשובהמבוארת ם המלאה "שיטת הרמב

 השם חל ממנו צד איזה ועל קלף השם חל העור של צד איזה על, אדוננו ק"כג הדרת יורנו :שאלה

 אשר, והצד, קלף הנקרא הוא, ממש שער מקום ממנו האחד העבר אשר, הצד האם, דוכסוסטוס

) והוא(, מזה בהפך הדבר או דוכסוסטוס הנקרא הוא, ממש הבשר למקום דבוק ממנו האחד העבר

 האחד העבר אשר, והצד, דוכסוסטוס הנקרא הוא, ממש שער מקום ממנו האחד העבר אשר, שהצד

, חכמתו כפי היטב באר זאת לנו לבאר הדרתו נא ייטיב. קלף הנקרא הוא, ממש בשר מקום ממנו

 איזה על, כן גם בטובוו בחסדו לעבדו לבאר וייטיב. הספק בזה שיסתלק כדי, בפירושו הדרתו וירחיב

  . השמים מן כפול ושכרו, המזוזה כותבין הדוכסוסטוס של צד איזה ועל התפלין כותבין הקלף של צד

ת ששם השאלה הייתה מתנסחת "להדגיש שהשואלים לא באו בכלל מהאסכולה המחודשת של רכבר כדאי 
גם היו מכניסים את , עצמהשחוזרת על " ממש"האם צד שער או צד בשר בלי המילה  כגוןאחרת לגמרי 

השאלה מתאימה לעולם הישן שבו מקום החלוקה בין הדרמיס לאפידרמיס ". תיקון מצד בשר"הרעיון של 
  . ל"היה ברור אלא שנחלקו מה הוא קלף כמו שמצאנו בתשובה לרב האלמוני הנ

  .פ מסורת הגאונים"ע חכמי ספרדוככל " שלא נחלק לשנים"גוויל ם מגדיר "הרמב

 אז, ועפיץ וקמיח מליח ל"ר, שלם עיבוד אותו ומעבדין בשלמותו העור לוקחין כאשר :התשובה

, ולהשוותו לישרו בשביל דבר ממנו הוסר ולא הושווה לא אשר, הדבר שם הוא וגויל. גויל ייקרא

  . גזית דמשפיין ואבני גויל משפיין דלא אבני קורין ולכן

שאינו משל לדבר כ - באופן כללי- "שם הדבר"ל היינו "חז הגדרת גוויל לפיש כתב לנו בתשובתו זום "הרמב
שלא שייך לומר שלא  עורבואילו  ,בסיתות שלא יישרו אותםהכוונה ים נאבכשמדובר ב - לפי עניינו- מתוקן 

הסירו ממנו ולא יישרו אותו שהרי מסירים השער ומעבדים וחותכים אותו לפי מידות מדוייקות ומחליקים 
   .כפי שיבאר מיידלשנים היינו שלא חילקו אותו של עור לגוויל אלא הכוונה בנמ .אותו

-שנעמוד עליה בהמשך ם אין את ההגדרה המפורסמת "לא ברב האי ולא ברמבש ואכן כפי שנתבאר לעיל
שאינו מתוקן "- " גוויל" - שהיא - לצורך הכשרת הריק מדין קלף- ת "נוצרה רק בבית מדרשו של רהיא ש

ם "כשיטת הרמבו .אצל בעלי התוספות והמאיריושולבה  הועתקההיא ת והלאה "רק מר- " מצד בשר
 ומעבדין לשנים נחלק שלא השלם העור הוא הגויל"- ל "וז: שבת עט א"הריטב חידושיבמבואר להדיא 

 גויל נקרא לפיכך כולו] שלם[ שהוא שם ועל, )ט"ה א"פ מגילה( בירושלמי הוא וכן השער במקום אותו
ה הוא מגדיר "מביא את הראא "הריטבכש ואילו". משפיין דלא אבני גויל) 'א' ג ב"ב( בהשותפין כדאמרינן

כן  - ם"וכמסורת גאוני בבל והרמב". והבשר נשאר בלא גרירה"ת "ה של רהגדרלפי ה–את הגוויל אחרת 
 ממנו נקלף שלא שלם גויל לשון' ופי: ט"ע שבתב ן"הרמב: לדוגמא - חכמי ספרד מה הוא גווילשאר הסבירו 
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ט מזכיר "שובה רפוהנה שם בת. ם והרב שילת חלק עליו"ל שתשובות חכמי לוניל אינם לרמב"י קאפח זצ"ידוע שיטת הגר 
י הכשרה מתאימה ולכן גם אני הקטן "ובתור מעבד אני אומר שכל מקום ראוי לכתיבה ע. ם שהכתיבה בפנים היא גרועה"הרמב

שמואל הרב י קאפח ו"הגרכ "כמש לי ברור לכן נראה, מ"מזה ומעוד טעמים שאכו. ם הזכיר סברות אלו"מתקשה לחשוב שהרמב
ם חזר בו "בן ציון אוריאל להסתמך מתשובה זו שהרמב' כ הר"ומכאן תשובה למש .תשובות אלושנשתרבבו תוספות בא "שליטטל 

  . ופשוט, האי סובר שהקלף הוא הדרמיס' מהדעה שר
81

כי אם אנחנו נלך לפי הטעם הטכני ונאמר שהאפידרמיס הוא הקלף אז . ם נקט את הטעם הערכי לפי הדרגת הקדושה"הרמב 
למה שלא יכתבו -ואם נאמר שהקלף הוא הדרמיס אז יהיה קשה   .ת"ילין אך לא מתאים טכנית לסכי אמנם זה מתאים לתפ, קשה

  .ם פרץ את קו המחשבה הטכני ועבר לקו הערכי הוא הגיע לסברא הבשלה והמושלמת"אבל כשהרמב. תפילין על אפידרמיס



 בתרא בבבא' ואמרי ל"ז גאונים שפירשוה כמו, לשנים חלוק אחד עור שהם והדוכסוסטוס הקלף כגון כלום
 וכן מבואר. ל"כלומר אבני דלא משפיים פירושו שלא נחלק לשניים כנ ל"עכ" משפיין דלא אבנא גויל

זה ש שרק בהסרת הקליפה שבצד בשר לא יקרא גוויל ו"עי "גוויל דבר שלם" :פ"תשובה תקב א"רשבב
ונקרא כן על שם שהעור כולו " - ן"הרכ "וכ. ן"וכן היא כוונת הרמב "גויל שלא ניטל ממנו שופין"כוונתו 

 עור פירשו ורבוותא" ד טור נה דף תפילין הלכות -  א שער העיטור בספרכ "וכ ".שלם ואינו נחלק לשנים
 לשנים נחלק וכשהוא משפיין דלא אבני כדגרסינן גויל ולשון ,גויל הוא כהלכתא ומעובד נקלף שאינו שלם

ודלא כמי  . סימן פד במכריעוכן משמע ". ההשניי הגרידה שהוא לפי' דוכס הוא והקליפה קלף הוא הקלף
  .82שערב השיטות

 הדק החלק ממנו ומוציאין, הקלפין העושין בו שעושין כמו בעוביו אותו וחולקין העור לוקחין ואם

 הנקרא הוא, ועפיץ וקמיח מליח שלם עבוד כ"ג ואות ומעבדין הבהמה של הצמר למקום הסמוך

 אם, קלף נקרא אשר הוא, ק"הר עושים שממנו והוא יותר העבה והוא, ממנו השני והחלק. דוכסוסטוס

  . ועפיץ וקמיח מליח שלם עבוד אותו מעבדין

אלא אך ורק על החלוקה הטבעית אחד דק ואחד , ם לא דיבר על חיתוך או על חלוקה שרירותית"הרמב
ק הוא הדרמיס הוא הקלף לכשיתעבד "כפי שביארנו לעיל הריוזה ממש . עבה וכפי שמבואר בשאלה

ג שהדוכסוסטוס הדק נקלף מהקלף "וכשיטת רב האי בתשובה סל "בדיוק כתשובת רב שרירא הנ-בעפצים 
  .ק המתוח שעל המסגרת"הרי–הוא 

  .כשיטת הגאונים בשלמותו" קלף"המושג ם מגדיר את "הרמב

 בבשר הדבוק הצד והוא, בשר במקום אלא, ליכתב שצריך, דבר שום בו כותבין אין לףהק וזה

 והוא, שער במקום בו הכתיבה ומקום, לבד המזוזה אלא בו לכתוב אסור הדוכסוסטוס וזה. הבהמה

 ואלו. הקלף לגב דבוק היה אשר, האחר הצד לא, צמרה או הבהמה שער בו צומח שהיה, הצד

 ולא תפלין ולא תורה ספר לא, דבר בהם לכתוב אסור, בצורתם הידועים וובזמננ הנמצאים הקלפין

 בדבר אותן עיבדו ואם. עפיץ לא שהם לפי, שלם עבוד מעובדין שאינם עורות שהם לפי, מזוזה

וכן , הוא מין עץ סרק שעליו עפוצים ובהם מעבדים את העורות בתימן, 'קרץ[ ז...ו עפץ כגון, מכווץ

אלא שהמתרגם שם לא " קיבראטצו"או , או קליפי רמונים, ה שעל האגוזהאוג או קליפה הירוק

 ספר בו לכתוב ומותר קלף ייקראו אז, בהם וכיוצא ]כ השאיר את המקום ריק"ץ וע'ידע מהו קרא

שאז הוא חום [, הקלף מן הלבן הצד והוא, שאמרנו כמו, בשר במקום זה וכל. ומזוזות ותפלין תורה

  .וכתב משה ]ולא לבן

: הערה. ולא המקום הדבוק כלומר אפשר לדקק את הדרמיס כמה שרוצים מצד בשר– "הדבוק הצד"
. 2. עיבוד. 1: כללה שלשה דברים "קלף במקום בשר" -ם אפשר לגלות שההלכה למשה מסיני"בלשון הרמב
  . כתיבה על הדרמיס בצידו הפונה לבשר. 3. הדרמיס–צד בשר פיזי 

  .כמסורת הגאוניםו "ספר"זו הגדרת ש ם מצריך עיבוד עפיץ דווקא"הרמב

שכותבים בו בצד  שהרי ספר תורה כשר גם בקלף- "צד שער"או  "גויל" - "ספר"ם לא מגדיר "הרמבגם 
 אלא. אפשר גם לכתבו בדיו הנמחה במיםכי  - "כל מה שאינו ראוי להזדייף"- " ספר"וגם לא מגדיר . בשר

כתבה "-ב "ז ע"בבלי סוטה יכמבואר  בעפצים - "בדמעועור "-  כולל בקרבו בין היתר  הוא "ספר" הגדרת
, בספר' כתבה אגרת פסולה שנ"פסק ח "ד ה"ם סוטה פ"רמבוה". אמר רחמנא "בספר" ,איגרת פסולה

הנייר ולא על הדפתרא ואינו כותב לא על , בספר ספר אחד ולא שנים ושלשה' כתבה על שני דפין פסולה שנ
גם בא לאפוקי  "ספר"נמצא ש. ל"עכ". ל נייר או דפתרא פסולהואם כתבה ע ,בספר' אלא במגילת ספר שנ

הנה ). בעפצים( 83הגדרת ספר הוא עור מעובדחלק מש נמצא, נייר ודפתרא ולא כל הראוי להזדייף וכדומה
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קובץ ויען שמואל דברי הרב יעקב כהן בראה - לתקנו מצד בשר עד כדי שחשב בטעות לפסול גוויל מעובד בעפצא כמנהג העתיק 
 .וכבר בראשונים מצאנו עירוב שיטות ראה דברנו לקמן בשם המאירי .חלק ז סימן טז

83
י "וברש. ט אתיא כתיבה כתיבה מספר"כתבה אגרת פסולה מר יהודה אמר שמואל "א: ב"שהרי במנחות ל, והנני לבאר יותר 

ר "תף לא הביא דרשה זו כלל אלא רק הא ד"אולם המעיין יראה שהרי. ש"ות ויתירות עידנו ללמוד משם דין שרטוט וחסיר' ובתוס
ף "הלכות קטנות לרי[ וכתבתם יכול יכתבם על האבנים נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן בספר אף כאן בספר

שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו "א "ט ע"מנחות כואלו חסירות ויתירות למד מהמשנה  .]ב"הלכות מזוזה דף ד ע -) מנחות(
שזו דרשה [ולא כתיבה כתיבה מספר כריתות ". וכתבתם"י שם מדכתיב "וכמו שביאר רש .'וכו" ואפילו כתב אחד מעכבן פשיטא



ק שהיה "רבנן דתרתי מתיבתא לפסול את הריגאונים מסורת הבהיטב ם מעוגנת "שיטתו של הרמבראינו ש
בשם רב יהודאי  חלק ב' וכמו שביאנו לעיל פרק ד .ספרקלף ופיץ וכהגדרתם בעניין מעובד בסיד לפי שאינו ע

  .והשאילתות

  .י"כפי שחשב הב ם לא חזר בו"הרמב

וביאר  ,מבואר שהקלף הוא הדק שבצד שער )רומי(הקשה שביד החזקה בדפוס ) א"ד רע"יו(י "ידוע שהב
 רוב לדעת מסכמת שהיא עיקר זו חאונוס שלנו בספרים שכתוב כמו ותיקן בו חזר כ"שאח אפשר"

ם לא חזר בו כלל ומבואר כן בכל המקורות "נתבאר שהרמב" סוגיית הקלף"במאמרי אבל ".  הפוסקים
ותשובת  .'ח משנה ג"מסכת שבת פבמשנה ל ופירושכן הוא בש - דלהלן שהקלף הוא העבה שבצד שער

ובספר , ם שהוגה על ידו"בחתימת הרמבי ספר החתום "בנוסח כתובמשנה תורה . ג"קנ –ט "רל' ם ס"הרמב
ובעל , א"קמ' י עמ"כ בשמו הנמק"וכ) א"רע' דפוס אחר עמ( 84ה"קל' וההשלמה לשבת עמ, המאורות

ן בשבת "והר, ג"ח' ס מאמר א"ובקי, והמאירי בשבת .ספר המנהיג הלכות תפילין עמוד תקצדו 85,העיטור
ובספר מלאכת , ט"סימן קמ 'חלק א ץ"בתשבו, ב"רל' ובמיוחסות ס, פ"א תק"א ח"ותשובת הרשב, שם

מאמר . מנחם בן אהרן אבן זרח' ר[ובספר צידה לדרך  .נ"ש' עמ 86ועץ חיים, ל"ם זבארה זצ"הסופר למהר
- . קלף נקרא עד' כו לוקחין כיצד"-בציטוט שלו  עוז במגדל רואים גם הנה] 'ראשון כלל רביעי פרק א

 השיער שממול החלק זה" שכותב' ז בהלכה האחרונה שהמילה ברור כ"וא". ל"ז גאון האי רבינו בתשובת
מדוייק ם "רמבכך נדפס ו .דוכסוסטוס ולא" קלף" היא  "קלף נקרא הבשר שממול וזה דוכסוסטוס נקרא
ודלא  .י"פ כל כתה"ע ם פרנקל החדש"וכן הדפיסו בדפוס רמב, ל"בהוצאת הרב קאפח זצ תימן י"מכת

החלק שממול השיער נקרא קלף וזה שממול הבשר נקרא " מ"ר-א "החל משנת ד ם הרגיל"כהנדפס ברמב
  ."דוכסוסטוס

י תימן ואשכנז "טרח ובדק בספריה הלאומית את כל כת" גוויל וקלף"ו בספרו "הרב עידוא אלבה הי
ל "ובכולם לא נמצא אלא כהגרסא הנ] 174' מספריהם הקטלוגיים צוינו בספרו בעמ[י שונים "כת 19, וספרד

כמו אלפי טעויות  ואין ספק כי ישנה טעות דפוס ,נדפס להיפךנ "מ ר"בשנת רהראשון ברומא ורק מהדפוס 
וזה דבר ידוע , ם דפוס פרנקל ופזורות לאלפים בהערות הרב קאפח"דפוס נוספות הנזכרות בהקדמת הרמב

ת לא נדפס בחייו כשאר ספרים הנדפסים עם בקורת "ם מאחר ומשנ"ללומדים שיש טעויות דפוס ברמב
י בעולם שגורס "ומעתה כשנתברר שאין שום כת .י תלמידיו"שנה לאחר פטירתו ושלא ע 400אלא כ, המחבר

ם ושלחו סופרים מידי פעם לראות מה "י תימן שכידוע היו בקשר רציף עם הרמב"וכן כל כת, כמו הדפוס
, ונכדיו הנגידים ם ובנו"אברהם בן הרמב' ם בספריו והיו בקשר של שנים רבות עם ר"חזר ומה תיקן הרמב

שנתגלה "ואף אחד לא ידע מסוד זה , ם היה באמת חוזר בו אין ספק שהיה מפרסם את הדבר"ואילו הרמב
לא , ן"א ולא הר"לא הרשבו ,תנחום הירושלמי' כר ,לא בנו ולא תלמידיו, ם חזר בו"שהרמב" למדפיסים

כאיש ל "ן זצ"ין לי ספק שאם מרלכן בהכרח שגרסת הדפוס היא המשובשת וא' ץ וכו"א ולא התשב"הריטב
 87חוזר בו כפי שכתבו כמה פוסקיםוהיה ם "ל היה מודה שאכן זו גרסת הרמב"היה רואה את הנאמת 

ומעתה וצא ולמד האיך טעות ברורה כזו נשתלחה  ."מדין קלף"ומשתמש בדרמיס בתור קלף מקורי ולא 
' נשתלחה טעות בערוך בשם רשלנו  נתבררמה שכך גם וד "י המלבה"בדפוס רומי עם "בספרו של הרמב

  .והבן. האי

  .בדעת רב האיי גאון -שהקלף הוא הדרמיס– הראשונים חכמי ספרדכל הכרעת 

-  להשתמש בדרמיס בתור הקלף המקורי המנהגהיה ושכך  "הדרמיס הוא הקלף"ש בבירור דעת רב האיי
הוא ציטט ש - והראייה–ג "ה סן הכיר את תשוב"הרמב- : שבת עט ן"הרמב גדולי ספרד כדוגמתכל  סכימוה

ובכל זאת פסק ! ח לשבת"ן ראה את פירושו של ר"הרמב, ועוד. 88את חציה השני העוסקת לעניין לשמה
ח כביכול בשם רב "וזה אומר שכנראה התוספת בר- ח או רב האיי "שצד בשר הוא הקלף ולא הזכיר כלל מר

. בדעת רב האי הוא בירור יסודי ואמיתי כ שהבירור של ראשוני ספרד"וברור א. האיי לא היתה בגרסתו
". בקולף פני העור"ן ראיות תלמודיות שהקלף הוא הדרמיס מהירושלמי במגילה "ובנוסף לזה הביא הרמב

                                                                                                                                                                      
יין אלא רק לענ, ולא לעניין חסירות ויתירות, לא לעניין זיוף" ספר"ם לא מגדירים "ף והרמב"ז רואים שהרי"ולפ]. ל"תפוסה כנ

  .עיבוד
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אולם לפי מה שהתבאר במאמר זה שהייתה טעות בגרסת הערוך . ם החליף השיטה שלא כדברי הגאונים"וכתב שם שהרמב  
  .אדרבא כל הגאונים מסכימים שהריק שהוא החלק שבצד בשר הוא הקלף

85
  .ל"הנז )ב"ה ע"הלכות תפילין דף נ -שער ראשון ( 
86

  .הלכות סופרים פרק ראשון' בעלי התוסמ, )לונדון( לרבנו יעקב חזן מלונדרץ 
87

כ דבריו "ובמח–טז  סימן יוסף באוצרות ב"ח ברורה בהלכה להשיג עליו כ"מש וראה .ל"תורה הנ אור בירחון כהן הרב יוסף דברי 
 .אינם ברורים בכלל

88
 .'וכו ג"ורשב ק"ת דפליגי גב על אף אמר האי רב א ומר"ע 'ה דף סוכה מסכת' ה מלחמת 



 החלק שהוא משה רבנו כדברי הדברים נראין הקלף ולענין"כתב  ]א תקפ"בתשובה ח[א "הרשבוכך גם 
 כך כתב גאון האיי רב ואף. השער שעליו דקה החלק הוא ודוכסוסטוס. הבשר כנגד הנשאר העבה

 שהוא הבשר כנגד שהוא במקום התפילין את כותבין סתם קלף הנקרא העבה חלק ובאותו. 89הבתשוב
והרי , א מה דעת רב האיי"ל היה בירור לרשב"ג הנ"זאת אומרת שמתוך תשובה ס..."החלקים הפנים
כ הרב "וכ. כ ברור שלא היית תוספת זו בגרסתו"א מעתיק באופן קבוע את פירוש רב האיי לשבת וא"הרשב

 רבינו בתשובת. קלף נקרא עד' כו לוקחין כיצדם שם "על הרמב עוז מגדלא בפירושו "תלמיד הרשב שם טוב
 -)א לדף עט"שכנראה ראה את פירושו האבוד של הרשב(–. שבת עט א"והריטב כ "וכ. ל"עכ. ל"ז גאון האי

קלף במקום ' וכפשט הגמ". יש שהיו סבורים לומר"בשר ודלא כ כתב שמסורת הגאונים שהקלף הוא צד
 ן"והר ."מפני שמשתמרת" רבי מאירוגם מדברי  ל"הנ הירושלמי במגילהוסייע לזה גם מדברי . ממש- בשר 
כי הלכה  בדרמיסלכתוב  בעדותו על המנהגוסיים ם "בשם הערוך נגד הרמבהביא את המחלוקת שם 

 את .וב מראה שלא תלה את המחלוקת בדעת רב האיי כידיעה מכלי ראשוןוזה ש, ם"כראשוני ספרד והרמב
 90ורבנו בחיי ..שבת מסכת על בפירושו -רבי יוסף חביבא יוסף הנימוקיתלמידו  גם העתיק ן''הר דברי

עוד אצל . במצרים במילונו ערך דוכסוסטוס תנחום הירושלמי 'רכ "וכ .מזוזההלכות , הקמח כד בספר
ים אנו מוצאים שמקום החלוקה הוא בן הדרמיס לאפידרמיס כשבאו לדון על מי חכמי ספרד המאוחר

אנו -ם או דוכסוסטוס לערוך "ו הוא הקלף לרמבהחלק שמתחתינמצא שבגוויל ואז שם קודש שקלף 
 15ואף יותר מאוחר בטורקיה במאה ה, קמט' א ס"ח) 14במאה ה, יר'אלג - ספרד ( ץ"התשבמוצאים אצל 

  .סימן לא זקן אהרןת "אהרן הלוי בשואצל רבי אליהו בן 

   .ולא כמובא בערוך האטלקי הקלף הוא הדרמיסש -שיטת ראשוני איטליה

י הזקן "הנה ר .ק מתוך הבנה שזהו הקלף המקורי"השתמשו ברי, עצמוגם באיטליה מקומו של בעל הערוך 
, אה שנה אחר בעל הערוךכמ) לא רבי יצחק הזקן(). 1165-1240( ד"רי -  טראני די מאלי ר"ב ישעיה רבי- 

 מווינה יצחק' ר של לצדו, משפיירא שמחה' ר של בישיבתו, באשכנז למד ,איטליה ראשוני מגדולישהיה 
 הלימוד משיטת רבות הושפעו. לאיטליה חזרתו לאחר גם התכתבות בקשרי עמד עמו, ")זרוע אור"ה בעל(

, לשבת עט פסקיוב כפי שכתבהדרמיס שהקלף הוא דווקא ד "הרישל ולכן לפסיקתו  .התוספות בעלי של
 המכריע ובספר גם וכתב את זה שוב .יש כאן משמעות מיוחדת, ואף הביא ראיות תלמודיות לסיוע שיטה זו

נראה שאף הערוך ל "להנו .רב האי גאוןובסוף סימן פה בירר שזו שיטת , שהקלף הוא צד בשר-בסימן פד 
כשלש אף נשאר הדבר וכך  .ל"ס הנ"י שהבין בדבריו החתכפוהבין ברב האי שהקלף הוא הדרמיס האיטלקי 

' עמ[הלכה ט  ב פרק וחנוכה מגילה הלכות וחידושיב  קולון י"מהרהפסק כפי שמאות שנה אחריו באיטליה 
189.[  

  .הקלף הוא הדרמיסש- ותלמידיו, רבותיו ,י"שיטת רש

: טו עירובין( .מעור בהמה 91קלףהיינו  "ספר"י "לפי רש: ס"י בכל הש"להלן ניתוח מדוקדק של שיטת רש
 :ח"שבת ע(" שדמיו יקרים", שהוא חשוב מעובדוהיינו עור ). ה אין לי"ד: וסוכה כד: יז סוטהוב, ה ספר"ד
) המגילה אתה "ד. כו דף קטן מועד " (מגילה"הוא נקרא ) או סיד(אבל כשהוא מעובד בעפצים ). ה קלף"ד

 חלבו רביולפי ביאור זה נבין הא דאמר ). י עירובין שם"רש(שבירמיהו פרק לו  "מגילת ספר"וזה הפירוש 
, נגללת=  מגילה .)יט דף מגילה( ,אגרת ונקראת ספר נקראת מגילה": רב אמר גוריא בר חמא רב אמר

, כי היא עשויה מעור - ספרנקראת - מעובדת בעפיץ או סיד ] כנראה לאפוקי כרוכה כמצחף[–:) עירובין צז(
. 'בשביל למעט תפירת כולה בגידים וכו -אגרתונקראת ) ה אי מחסרא"י שם ד"רש( בקלףואפשר לכתבה גם 

אזי הוא . עפיץ ולא וקמיח דמליח צרכו כל מעובד אינו"-ל "ואם העור הנ, הוא לא מעובד כלל "עור"אבל 
, ה דפתרא"ד: יז סוטה י"רשפ "ע( ."קלף"אזי נקרא  בעפצים הקלפים"אבל אם מעבדים  ".דפתרא"

 יכול שאינוה "ד .יא דף גיטין י"רשוכך מבואר ב). ה לכתוב עליו"ד. ובגיטין כבה הא דאפיצא "ד. טובגיטין י
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וכפי שביארתי לעיל והיא מפורשת . ב אם הוא מיוחסת לרב האי ולא לרב שרירא"ג וגם תשובה תל"נראה לתשובות סהכוונה כ 
  .א שמשמעה שהקלף הוא החלק שבצד בשר"כך לפי הרשב

90
 בסראגוסה חי. המקרא מפרשני, חלואה הרבנים משפחת עם א נמנה"תלמיד הרשב, 13במאה ה חלואה אבן אשר בן בחיי רבי 

 .שבספרד
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" קלף"י לכאורה לא מקפיד על המילה "רש. כ המכריע סוף סימן פד"לשיטה זו בא ללמד על העור ולמעט הנייר כמש" ספר"ש 
וכמו שהמילה . אולם כשנדייק נראה שכוונתו לכלול במילה קלף גם גוויל וגם קלף. אלא היא כוללת גוויל ודבר זה הטעה רבים

 שאין אות כל. "במנחות כט-לדוגמא -כשם שלפעמים אומרים גוויל ומתכוונים גם לקלף : רואבא, עור יכולה לשמש לכינוי הגוויל"
 לשני ראויה. "לג דף במנחות י"וכך גם ברש .אלא לאו דווקא? והלא בתפילין קמיירי" פסולה – רוחותיה מארבע לה מוקף גויל

 שכתבתי ת"ס: ל"א, אבהו' דר לקמיה דאתא ההוא: נד דף י בגיטין"ומימילא נבין את רש "...לדף דף בין חלק גויל שהניח -  סיפין
 דף וכן בסנהדרין. לומר לאו דווקא אלא גם קלף צריך לשמה ."קלפים – גוילים"י "פירש רש, לשמן עיבדתים לא שלו גוילין, לפלוני

  .זה השם הכללי. היינו לאו דווקא שהלך לקנות גווילין אלא גם קלפים -י קלפים"פירש–" למזבן גווילי איקלע רב. "כח



שכידוע פוסק שהקלף הוא צד בשר  משה פניוכך הבין בדבריו ה". בעפצים מתוקן הקלף שיהא" – לזייף
  .דפתראה "בד: יא דף ב פרק סוטה מסכתל "י הנ"ומעתיק את רש

ויש קלף שאינו מתוקן בעפצים . 92וויל מתוקן בעפצים ויש קלף מתוקן בעפציםל שיש ג"הא למדנו מכל הנ
 .שגם יש גוויל שאינו מתוקן בעפצים, ואוסיף עוד. וספרד ,ואשכנז ,צרפת, איטליה ,י"בסיד כמנהג א אאל

– ."בעפצים עבודים שלהם ת"ס של גוילים וכל -  :כתב) 'כו מילין מי אין"ה "ד: יט גיטיןב(י "ששהרי בר
ת ישן מאיזור איטליה שכתוב "ואני ראיתי ס. (93המנהיגכ "וכ. שמע מזה שיש גוויל מעובד גם בדלא עפיץמ

יל הוא עור שלם מעובד בעפצים או ושגו, ונמצא). והיה מתוקן גם מצד בשר-  בעור לא מעופץ מצד שער
וברור שאין . הם שמות שונים של חלוקת העור המעובד כאשר אבאר לקמן - קלף ודוכסוסטוס-ו. בסיד

אפילו יהיה אפידרמיס כמו שטענו הרב אלידע כוכב והרב בן - י שהגויל הוא מעובד בעפצים "הגדרה ברש
י אחד "כך שלקחת רש". גדול והקיפו עב שהוא"י "כתב רש – "בגויל"ה "ד. יד ב"שהרי בב, ציון אוריאל

  .וממנו להסיק מסקנות זו הייתה טעות שהובילה לשרשרת טעיות גדולות

כתב  )ה רב אשי"בד. פח גיטיןב(י "שהרי רש. הוא הדרמיס–הוא העור שהוסרה קליפתו שבצד שער , קלףוה
 לתקנו ומתחילין הקלף למתוח סביב אבנים שקושרים קלפים עושי שדרך"להדיא בתיאור עשיית הקלף 

ת וכוונתו מבוארת שבגלל שבמקומו". ועב שחור הקלף סביבות שניכר"- " הגלבים תערב"- " בסמוך
י בשבת "כ כשרש"וא". שחור ועב"הצדדיים של מתיחת העור למסגרת לא גירדו מצד שער ולכן שם נשאר 

בהכרח כוונתו לתאר שהקליפה העליונה של  ."העליונה קליפתו שניטלה קלף :דוכסוסטוס"ב כתב "ט ע"ע
ה "ד 224' עמת "ש במנחות הלכות ס"י המעתיק על ביאור הרא"וכן הבין ברש. הדרמיס היא הדוכסוסטוס

ולכן צריך לבודקו קודם הכתיבה - , וברור שהקלף דוקק ".העור שנקלף ממנו קליפה העליונה" -בקלף
מפני שנקלף מעל "- ? נקרא שמו של הדרמיס קלף ולמה .).מנחות לה(נקב - י "דילמא אית ביה ריעותא פירש

אמת שהדבר אינו צריך וה .)אקפולי ה אקפל"ד. מד דף חולין מסכת י"רשפ "ע( –של הבהמה  "הבשר
כ "ומוכרח א- ק "שהשתמשו ברי-כפי שכתבו כל הראשונים - כי מנהג צרפת פרובנס ואשכנז בקלף , לפנים

  .י היא כשיטת רב משה גאון הסובר שעיבוד סיד נחשב עיבוד"ששיטתו של רש

- " שלם עור שאינו" משמעותו. בו שקלפו או נקלףש-  הוא "קלף" מפני שאם, הוא העור השלם ,והגוויל
 מידי המוציא לעיבוד הנחשב אחר בחומר או בעפצים לכשיעובד-  הגוויל הוא" שלם שעור" למדנו ממילא

  .הגאונים כהגדרות בדיוק. חיפא

 במקום קלף: "תקטו סימן ו"במחזוי רבנו שמחה מויטרי "שכך פירש להדיא תלמידו של רששוב ראיתי 
  . יוון בלשון. שיער- סוסטוס. פלוני מקום. פלן דוך כמו. מקום דוכ. שיער במקום דוכסוסטוס. בשר

והדוכסוסטוס הוא עור שלם שלא . ק"הרי–י הקלף הוא שנטלה קליפה כלומר "ודלא כהטוען שלפי רש
י "רשכאילו לא ידע  דוחקכי מלבד שזה –! האפידרמיס' וגוויל הוא המעובד בעפצים אפ, ניטלה קליפתו

, והערוך, נטרונאי רב האי' ר- רשו את חלוקת העור הלא הם כלום ממסורות הגאונים שקדמו לו שהם פי
ורב אחאי ורב שרירא ורב האי , ס מזכיר את רב יהודאי"י בכל הש"והלא רש! שהעור נחלק לשנים

ורב , ורב הילאי, ורב צמח, ורב נטרונאי, י כמה פעמים נזכרו רב משה גאון"כ בסידור רש"ומכש. הגאונים
י גם ראה את ספר "ורש .מא סימן י"רש ת"שו-  נתן בעל הערוך' ח שאלה לרי אף של"ורש, עמרם הגאונים

   ".ראשון אוכל האוכל" המתחיל דיבור, ב"ע יג שבת במסכתהערוך והוא מזכירו 

 :לדוגמא, י שיש חלוקה לעור"ברשלהדיא הראשונים שפירשו כל נגד גם פירושו זה הוא , אלא בנוסף
 אף הרבנים וגדולי: "ל"וז- י "שמביא שתי גרסאות ברש:) עט( .פא דף שבת מסכת הבחירה ביתהמאירי ב

צד ( זו כשיטה מוכרח זה ולשון ".העליונה קליפתו שנטלה קלף" דוכסוסטוס פירושיהם במקצת נמצא הם
 להרבה שניה שיטה והיא "העליונה קליפתו נטלה שלא" :נמצא פירושיהם שבמקצת אלא ) שער

כמו (ת "י לשיטת ר"גם המאירי דחק את רשאולם . יו שהעור נחלקמ למדנו מדבר"הנה מ. כ"ע. 94"מפרשים
ביאור הו) כפי שאבאר לך לקמן בשיטת המאירי בפירוט! ת"ם כשיטת ר"שדחק לפרש אף את הרמב

שצד  "שנטלה קליפתו העליונה"י גם ללשון "שפירשו את רשל "הנכחכמי איטליה  י הוא"האמיתי ברש
: שכותב כך, עח דף) הקדמונים בשיטת( שבת מסכתבנימין הרופא ב 'ר- ן"ריבבגם ראה - , בשר הוא הקלף

: )או הכוונה ליבו מלשון העיקר שהוא הדרמיס? ל לבן"צ(לבו  ונשאר קליפתו שניטלה קלף. דוכסוסטוס"
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 היינו לאו דקלף מ"ש לאו אלא: "תפילין כשסיים את תשובת רב שרירא כתב הלכות - א שער העיטור וכך הבין להדיא בספר 
  ".עור איקרי לא וקלף הן עורות' וג ועפיץ קמיח דקלף גיטין' במס ל"ז י"רש כ"וכ ,ועפיץ דקמיח' כדפי אלא דפתרא

93
 .ש"עי' וכו" הקדמונים החכמים בימי היה שזה- ראיה  אינו זה גם"] ה"תשל עמוד[ון אראג לחכמי תשובה המנהיג ספר 
94

דמשמע  .ל"עכ "שהוא נקלף-קלף "ק שם גרס "ובשטמ "נקלף שלא קלף - דוכסוסטוס": לא דף מנחות מסכת י"וראה רש 
 .הדרמיס הוא הקלף



 פירוש תשלוםי לפי "וכך ביאור שיטת רש .ל"עכ ".השיער מקום הוא ודוכסוסטוס. הבשר מקום הוא. קלף
ויש "-: כתב, ת שהקלף הוא צד שער"אחר שהביא בשם ר מאוכרידא ראובן' בר וחנןי' ר של 95השאילתות

- . 96ישעיה השני' וכוונתו לר .ל"י ורב השני ז"מפרשים הקלף אותו שהוסרה הקליפה ממנו וכן דעת רש
 החיצונה הקליפה שהיא, דוכסוסדיוס :'אות ה יין המוציא - ח פרק שבת מסכת ז"ריא פסקיב -וזה לשונו

ם זאברו בספרו מלאכת הסופר "מהר- י "וכך הבין ברש ."השיער במקום בה וכותבין הקלף מן יןשמגרד
י הקלף הוא צד בשר והדוכסוסטוס הוא צד "ולאור מה שביארנו לעיל ברור שלפי רש. בפרק משפט הקלפים

  . ושלשתן מעובדים- והגוויל הוא העור השלם , שער

י אומר שבשביל לייצר קלף צריך "שכשלמדנו שרש: י היא"שההשלכה מתוך כלל דברי בשיטת ר, לעניינינו
. כי בלא גרידה הוא גוויל, מוכח שעצם עיבוד סיד אינו מחיל על העור שם קלף, לגרד את הקליפה העליונה

משה גאון ' וממילא למדנו שהפירוש האמיתי בשאלת רב נטרונאי תלמיד ר. שהרי יש גם קלף בעפצים, ועוד
שלא עלה על דעתם - לעילכפי שביארתי  –". בסיד מעובדין שלנו וקלף שלנו יריעות"- , ל בסימן רסה"הנז

-, מחיל על העור שם קלף" תיקון בצד בשר"או  - " עיבוד הסיד"ולא של רב נטרונאי שעצם , של השואלים
ובגוויל , והחידוש היה שגם עיבוד סיד נחשב לעיבוד, וקלפים הם דרמיס, הם עור שלם" יריעות" -אלא

  . יך לכתחילה עפציםצר

  שיטת ראשוני אשכנז שהקלף הוא הדרמיס

 או יריעה" :שכתב קמט אלף סימן סוגיות וביאורי תשובותב 97ה"כהראביוכך נראה שהבינו ראשוני אשכנז 
 נכתבת מזוזה) "שנג סימן שבת( 98ן"הראבוכך נראה שלמד רבו . "יעשה לא' ח על ויותר דפין' מג פחות קלף

, שמשתמרות מפני הקלף על כותבן היה מאיר 'ר :אומר אליעזר בן שמעון' ר דתניא, שלנו כעין הקלף על
 הלכה וכן, נמי קלף אף מזוזה עליו כותבין דוכסוסטוס מה כדוכסוסטוס הוא הרי קלף אמר הכי נמי ורב
והרי  .ק מבחינתו היה הקלף מקורי והוא המשתמר יותר מהאפידרמיס"מוכח שהרי. ל"עכ ."מנהג וכן

שנכתב מחכמי ישיבת רבנו גרשום  99קונטרס מגנצאבנוי על  - י בר יקר"תלמיד ר- י"פירושו של רש כידוע
 במגנצא שפעל ופוסק רב היהש )ליאונטין( הכהן מאיר רבי בן" זקן"ה כהן יהודה רבנומאור הגולה תלמיד 

ת נבע רק "רכל זה מאשש שחידושו של . גאון שרירא רב בימי, )נ"תש'ד( לספירה העשירית המאה בסוף
  .מוטעת בשם רב האיי שהגיע לידיוהמסירה מתוך הצורך ליישב את ה

–" חיפא"משה גאון אינו קלף אלא ' ק של ר"ל שאמר שהרי"ב הנז"תל' בסגאון ברור שרב שרירא ל "ולהנ
אלא שבגלל שלשיטתו של , הוא הצד של הקלף -ק"הרי–שאכן צד בשר - כוונתו לעניין העיבוד בלבד דהיינו 

 אזי-  בעפצים יעובד אםרק ו–ק הוא בדרגת חיפא "אזי הרי- רירא עיבוד סיד אינו נחשב לעיבוד חשוב רב ש
שצריך , ובפירושו לשבת, ג"בתשובה ס-  גאון האי רבבנו  בשיטת ל"זוכנ, ולא דוכסוסטוס– עליו קלף שם

   .ך לעבד בעפציםאותו צרי-, ונשאר צד בשר" שהדוכסוסטוס נקלף ממנו"-היינו את העור -לעבד את הקלף 

ת בדעת "וטרם חידושיו של ר, טרם התפשטות הטעות בדעת רב האי גאון- ל שמנהג אשכנז "והעולה מכל הנ
וכשר בעיבוד סיד כדעת . הדרמיס הוא הקלף המקורי - ק "שהרי, היה–" קלפים שלנו"רב האיי גאון בעניין 

נשאר עדיין באשכנז ובצרפת  - איגם אחרי הטעות בדברי רב ה- והמנהג , רב נטרונאי ורב משה גאון
  .כבמקורו- להשתמש בדרמיס בתור קלף 

  שהקלף הוא הדרמיס-שיטת חכמי פרובנס הראשונים 

כך גם בעיר נרבונה שהייתה מרכז הפסיקה של יהודי פרובנס  ,כמו אצל ראשוני אטליה ומגנצא שבאשכנז
ב בזמנו כמו בית הדין של הגאונים דין שנחשד "שם היה קיים ב, השוכנת בדרום צרפת בין איטליה לספרד

 100בספר כל בות נוכל לקרא "עוד לפני חידושו של ר" שלנוקלפים "את פסיקת חכמיו בעניין ה- . בבבל
  ).ב"כ' ת ס"ס' הלש "וברא ,'סימן כ( מחכמי פרובנס

                                                           
95

 .147' עמ. ג"ות תשעהוצאת תבונות מכללת הרצוג אלון שב, חוברת תא שמע-ירחמיאל ברודי  
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 דטרני ישעיה' ר' שכונה, דטרני מאלי ר"ב ישעיה' ר של ותלמידו נכדו היה הוא איטליה מגדולי .ל"ז אחרון ישעיה' ר = ז"ריא 
 .'הראשון' או' הזקן

97
 ומחבר םהראשוני תקופת בן היה, )1220, פ"תתק'ד אחרי-1140, ק"תת'ד בסביבות( ה"ראבי המכונה הלוי יואל בן אליעזר רבי 

  .העזרי אבי
98

  .)1170, ל"תתק'ד -  לערך, 1090, נ"תת'ד( ממיינץ אליעזר רבי או הזקן אליעזר רבי גם נקרא- נתן בן אליעזר רבי 
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 .יא' הוצאת מוסד הרב קוק עמ. י"רש-ראה בספרו של ירמיהו מלחי  
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 נולד) נרבונה העיר בן כנראה היה הוא אך, ונילמל הכהן אהרן' ר לכנותו נוהגים( שבפרובנס מנרבונה הכהן יעקב ר"ב רבי אהרן 
  .ג"הי המאה באמצע



 ששאלת החומשין קריאת ועל לשונם וזהו השאלה זאת על ה"ע נרבונה גדולי השיבו התשובה וזאת

 זה אך הלכה וכן הצבור כבוד מפני בצבור בחומשין קורין אין ל"רז שאמרו הוא אמת, נוטה נודעת כך

 מסיני למשה כהלכה הוא מעובד מפניו עומדין ושאנו בו קורין שאנו תורה ספר וכי דעתך אל תשיב

 ל"ז הגאונים דברי על סומכין שאנו אלא בו וקורים עליו מברכים אנו מה ומפני ועפיץ וקמיח דמליח

 מאלו עשויין שלנו תורה ספרי ורוב מסיני למשה כהלכה העורות לעבד שיודע מי בינינו שאין שאמרו

 התורה מקריאת נתבטל ולא ממקומה העבוד מצות שתעקר ומוטב כהלכתן עבודין שאינן העורות

 שהתירו וכמו, לעשות עת משום ביה למקרי ושרי לטלטולי דשרי דאפטרתא בספרי שהתירו כמו

 תורה ספר להם שאין רחוקים מקומות שהם ספרים באותן נמי הכי הן והתלמוד האגדות בכתיבת

 שלא כתקונו אחד כל ויברך שבעה או בשלשה תורה ספר כקריאת הכל בחומשין שיקראו מוטב

 היכא הצבור כבוד מפני בצבור ת"ס גוללין אין ל"ז שאמרו ממה ראיה ועוד, התורה מקריאת יתבטל

 יתבטלו שלא כדי צבור לכבוד חיישינן ולא בצבור גוללין ספרא חד אלא להו ולית דוכתא דמתרמי

 כזה מקצתינו וחתמנו כתבנו זה נשתלח מאצלינו כי יאמינו ולמען כבודך ומפני, הפרשה מקריאת

 ר"ב משה, יעקב ר"ב מאיר, חנן ר"ב משלם, יוסף ר"ב משה, יצחק ר"ב אברהם, משה ר"ב טדרוס

  .לטובה זכרם טדרוס

מתוך . ד"י אב"המכונה ר 102בעל ספר האשכל 101יצחק ר"ב אברהם' רהחתומים על הפסק נמצא בין 
גם . שאינו עפיץ–מכיל בעייה אחת בלבד " קלפין שלנו"התבוננות בפסק נוכל לראות באופן פשוט שנדון ה

ת היה ברור "אין כאן שום זכר לפולמוס מה הוא הקלף ומהו הדוכסוסטוס לכולם טרם חידושו של ר
ראוי להעיר  - .דרמיס הוא הקלף אלא שבפרובנס כבר הושפעו מהפסיקה הבבלית המצריכה עיפוץשה

ם הוא זה שהשפיע על "כ שלא פסק הרמב"ם בגיל עשרים ומוכרח א"ד נפטר כשהיה הרמב"י אב"שהר
  .חכמי פרובנס לחשוב שעיפוץ מעכב

אין ' ורק'ועל הקלפים שלנו : "ל"וז. ע' ד ס"י אב"ת ר"בשוגם מדבריו תשובת האשכול נוכל להשוות את 
עצם  שרק העיבוד הואהרי משמע להדיא  ".כותבין עליהם מזוזה אלא אם כן מליח קמיח ועפיץ

  .103החיסרון

העתיק את הערוך בשם רב האיי אולם נראה שגם הוא כמו חכמי אטליה סבר בפשיטות  אמת שהאשכול
 :תורה ספר הלכותב כ ספר"שהקלף הוא הדרמיס כמש

 הקפו ויצא עבה שהוא לפי, טפחים' ו בגויל להן אמר, בכמה תורה ספר שעור' ר את ושאלו
 ואמר. "ועבים רכים" הקלפים שהיו לפי, יודע איני בקלף, ארכו כשעור טפחים' ו עביו מחמת
  .בגוילין אלא "בורק ולא בקלף" לא מוצא אתה אי כארכו תורה ספר של הקיפו הגאון

מוכח  ,ק לקלף"וכן מתוך דבריו שמבדיל בין רי, דהיינו בעפיץ, ם ועביםשכתב שהקלפים רכי מתוך דבריו
ואילו כשהם  "רכים ועבים"כשהם מעופצים הם ו, חינתו הם הדרמיסבאופן חד משמעי שהקלפים מב

עוד על עורות רכים בעיבוד עפצים אנו שומעים בפרובנס  .או ורק כלשונו-ק "בסיד הם נקראים רימעובדים 
 העור שאין אלא אחר עיבוד בו שיש דכל" הלכות תפילין דף נה טור ד -  א שער 104העיטור בעלתלמידו אצל 

ל "י כנ"ביאר את תשובת רב שרירא וגם את רשגם ושם  ".בו יפה התפירה אין העפצים כעיבוד "רך"
  .ק בעפיץ אזי יהא לו שם קלף"שכשיעבדו את הדרמיס הריבאורך 

 כהלכתא ומעובד נקלף שאינו שלם עור פירשו ורבוותא"א ובהמשך ביאר דלא כהמובא בשם רב האי אל
' דוכס הוא והקליפה קלף הוא הקלף לשנים נחלק וכשהוא משפיין דלא אבני כדגרסינן גויל ולשון גויל הוא
  .ש"והביא זה ראיות תלמודיות עי מסתברא והכי- וסיים  -'וכו ".ההשניי הגרידה שהוא לפי
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 ט"תתקי שנת בתחילת שם ונפטר, ]1085[ ה"תתמ א"ד בשנת בערך בנרבונה נולד). צרפת דרום( שבפרובנס נרבונה מהעיר 
 לעירו חזר כ"אח). בערכו הרא(' העיתים' ספר בעל ברזילי בן יהודה' ר אצל שבספרד בברצלונה רבות שנים למד בצעירותו]. 1158[

 בעל' ד"כראב נודע שלימים( מפוסקיירש דוד בן אברהם' ר היה תלמידיו בחיר. חשובה ישיבה שם והקים, ופוסק לרב שם ומונה
  .לחתנו הפך שאף, )'ההשגות

102
  . עיינו במהדורת שלום אלבק 
103

  .ד חשב שהדרמיס הוא הדוכסוסטוס"בי א"וכבר לעיל על תשובת רב שרירא ביארתי באורך שאין אפשרות לחשוב שהר 
104

 ).בערך 1122-1193, ג"תתקנ'ד-ב"תתפ'ד( שבצרפת פרובנס שבחבל ממרסילייא מרי אבא בן יצחק רבי 



 על 105מלוניל יהונתן רבינואצל ת אנו שומעים "כה למקומו של ראמם בלוניל בצפון צרפת שהייתה סמו
אמנם בסופו של  "קלף ששמו השער מצד שהוא חצי") .לג דף משניות ף"הרי דפי לפי( שבת מסכת ף"הרי

וכך  .ם"הזכרנו את שאלתם לעיל בדברי הרמבכפי ש – ם בעניין"קיבלו את הכרעת הרמבחזרו ו –דבר 
 עמוד תפילין הלכות" המנהיג"בספרו  106אברהם הירחימאוחרת יותר רבי בלוניל עצמה בתקופה  רואים
-, אלא שמכשיר אותו בעיבוד סיד" העבה העור חצי והוא"–ם שהקלף הוא צד בשר "שפוסק כהרמב תקצד

וכך מוכח בפשיטות . קלף" מדין"ולא - ק הוא הקלף המקורי "שהרי-נמצא שהבינו בלוניל כמו בספרד 
מגרמניה ואטליה כ על מה אנו סומכים בכל המקומות "אשם אלא שנסתפק לו . מתשובתו לחכמי אראגון

הביא את רק בעניין זה ו? כשבגאונים מבואר שצריך עפיץ וצואת כלביםבעיבוד סיד ועד צרפת וספרד 
עוד בפרובנס במאה  .ת שכל שאינו מזדייף כשר מפני שעומד ימים רבים כמו עפיץ"תירוצו המפורסם של ר

ותלמידו . תפילין הלכותב המעילי שמעון בן מאיר לרבנו, המאורות בספר- ם "כפסיקת הרמב-כתבו  13ה
אחת הראיות היא , והביא לזה ראיות תלמודיות .'ח הלכה, ם''לרמב תורה משנה על בפירושו רבנו מנוח

 על, מזוזות על וכתבתם- אונקלוס תרגם- , שיער במקום נכתבת שהמזוזה" - חדשה ומעניין לצטט אותה
 מלונדון חזן יהודה משה בן יעקבגם רבי , אגב ).'יח מגילה( במזייה מהפך מלשון, השיער על כלומר, מזיין

הלכות סופרים פרק ראשון  עץ חייםכתב בספרו  ,התוספות מבעלי, )12במחצית המאה ה -לונדריש(
  . ם שצד בשר הוא הקלף"כהרמב

באשכנז אטליה ופרובנס וספרד  - ואף אחריו-  ת"טרם חידושו של ר-שאצל כל הקדמונים למדנו  :לסיכום
  .למרות הציטוט המוטעה בשם רב האיי- שהקלף הוא הדרמיס  דבר פשוטהיה 

  

  'ופרק 

ואופני  .הקלףובהגדרת הגוויל  חידושו הגדול של רבנו תם
  התקבלות חידושו אצל בעלי התוספות
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  ,)1140( ק"תת א"ד שנת סביב נולד. בפרובנס התורה מגדולי היה מלוניל הכהן יהונתן רבי 
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 אליעזר' ר לבין בינו להבדיל כדי( הירחי ן"ראב). 1155( ו"תתקט א"ד בשנת בערך שבפרובנס בלוניל נולד נתן ר"ב אברהם' ר 
 ר"ב יצחק' ר של ותלמידו קרובו היה השאר ובין, רבנים של מסועפת למשפחה בן היה) בצרפתית ירח= לונה; מאשכנז נתן ר"ב

 בעל הזקן י"ר( שמואל ר"ב יצחק' ר ומפי) ההשגות בעל ד"הראב( דוד ר"ב אברהם' ר מפי תורה למד. 'העיטור' ספר בעל מרי אבא
 אבולעפיה הלוי מאיר' ר עם הדין בבית וישב שבספרד בטולידו גר מסויימת תקופה. דורו מגדולי רבים עוד ומפי) התוספות

 .ובאשכנז בצרפת שהה אחרות ובתקופות, )מיגאש י"ר נכד( מיגאש אבן מאיר ר"ב יצחק' ור) ה"הרמ(


