
 ד"בס

 ח"שבט התשע

 השלמות חשובות לשני מאמריי בנושא הקלף

 

 שבראש המאמר שיפור הצגת השיטות .1

, צפון אפריקה ייחוס הטעות לחכמי, ק"הקדמת התפשטות הרי –מקור הטעות לדרמיס  .2

 ח האמיתי"ביאור הר

 יישוב קושיא מאוצר הגאונים .3

 מ גאון ורב נטרונאי"וסף בשיטת הרביאור נ .4

 וקדמוני אשכנזי "ביאור שיטת רש .5

 ביאור דעת חכמי פרובנס .6

 ת ביאור בטעם הגדרת ההלכה לכתוב צד הבשר של האפידרמיסתוספ .7

 'ת על דוכ"ובעניין הכשר ס', ראיה נוספת מרב יהודאי גאון על זהות הקלף והדוכ .8

 במשמעות השם דוכסוסטוסתוספת ביאור  .9

 

חפץ כל הו, דשים שונים בכלל הסוגיהעוד יש עימדי בסיעתא דשמיא עוד ראיות ובירורים ח, מלבד אלו

 .bentsyur@gmail.com: להעיר להאיר או לשמוע יוכל ליצור עימי קשר במייל

 

שנדפס ' הקלף מסיני'ת ותלמידיו והפוסקים הובילני לכתיבת מאמרי "עיון נוסף בשיטת ר .1

לא ' ןזיהוי קלף התפילי'ולאחריו נמצא שדבריי בראש מאמרי , ח"בגליון טבת התשע' המעין'ב

 .היו מדוייקים

 

, גליון כ, של מכללת הרצוג' נטועים'שנדפס בביטאון )יוסף מרדכי דובאוויק ' בעקבות מאמרו של ר .2

, י"בכמה כת, ח הנדפס"שנמצא בר) והבחנתו הברורה בין פירוש רב האיי גאון המקורי( ו"התשע

על סוגייתנו בספר שנמצא כצורתו לפנינו ) ח למסכת שבת"לפירוש ר (בערוך בספר הנר ובספר האשכול

 לא נהג למעשה השימוש באפידרמיסח "שכבר אצל הרנתברר לי בבירור  – (הנר בלבד

ההבנה שהקלף הוא וש, (ק כמנהג שרווח כבר אז באיטליה ובצפון אפריקה"אלא ברי)

ג ששלחו את "ג ורה"התחילה אצל חכמי צפון אפריקה עוד מימיהם של רש הדרמיס

ק כקלף ולא הכירו את "שמאחר שבצפון אפריקה השתמשו הרי. ותיהם אליהםתשוב

מחמת )ג לא טרחו לפרש כראוי שהקלף הוא האפידרמיס "ג ורה"ומאחר שרש, החלוקה

נמצא שדבריהם נכתבו בצורה שבהחלט מטעה לחשוב שהקלף  –( פשיטות הדבר בעיניהם

אלא אף הוא קיבל ולמד  נה זוף היה המקור והראשון להב"ונמצא שלא הרי. הוא הדרמיס

 .ג כחכמי המגרב שלפניו"ג ורה"כן במשמעות תשובות רש

ל של הרב דובאוויק וישווה היטב ויבדיל בין רב "והרוצה לעיין בענין כראוי יעיין במאמר הנ

לשונותיהם הובאו בהשוואה מדוקדקת )ח כבר לא הכירה "האיי שנהג בחלוקה ובין הר

 (.בנספח שבסוף מאמרו

 

 :א"ח שכתב ידידי הרב אלידע כוכב שליט"ביאור אפשרי לדברי הרהקשר זה אעתיק כאן וב

 
 :שבת עט –ח דוכסוסטוס "פירוש לר   

 



מהם עולה שבעוד רב האיי הבבלי , לדברי רב האיי שם', נר'ח ב"יש לעמוד על כמה הבדלים בין דברי ר, תחילה

ח מרומי וקירואן כבר לא מכירם ומתאר מה "הר, וחלוקתומתאר מציאות עובדתית שהוא מכיר על עיפוץ העור 

 .ק"והוא עצמו כנראה השתמש בר, עשו בעבר

 

וכן " 'מייתי עור וכו, פירוש: "ח כותב"ואילו ר" 'מייתי מגילתא וכו ,מנהגא: "רב האיי פותח את דבריו, כבר בתחילה

משמע שאצל רב האיי היה ". כמו שפירשנוהכין מלאכתו : "ח"וכנגדו ר" הכי הוא מנהגא: "לבסוף רב האיי חותם

 .ח היה זה פירוש תיאורטי בלבד"אך אצל ר, זה מנהג

 

דייקנו , ג"ומזה ומהשוואה לתשובה ס" 'בתמרי וקמחא וכומגילתא דמעבדא מייתי : "רב האיי פותח: הבדל נוסף

ני כן אינה אלא עור ולפ, "מגילתא"ולכן שמה , שקולפים ממגילה שכבר עובדה בעפצים( הרב בנציון ואנכי)

סבר , ח שכאמור כבר לא הכיר את עיבוד הגוילים"אולם הר, ואחר הקילוף חוזר ומעבד שנית מכלפי בשר, בעלמא

עור ומעבד מייתי "ח "ולכן פתח הר, נראה שבתחילה לא היה מעובד, שכיון שנאמר לעבד לבסוף אחר הקילוף

ורק לבסוף " עוראפא ד: "ח"ובר" מכלפי בשר דמגילתאא אפ: "ברב האיי, וכן בהמשך, "'בתמרי וקמחא וכו ליה

 ".ומיקרי מגילתאמעביד ביה בעפצא לשמא : "ח"כתב ר

, וקאי קלף לחודיה, ונזהר שלא ינקב: "ואומר, מסיבה זו רב האיי מייד כשמתאר את החלוקה מסביר מהו הקלף

לכן ', קלף'ולכן אין נכון לכנותו , ח בשלב הזה העור טרם עופץ"אך לר, "ומעבד ליה לקלף שהוא אפא דמגילתא

 .והשמיט את הדיבור על הקלף" 'מעבד ביה בעפצא וכו... ואפא דעור: "וכתב, לא מיהר להסביר מה נקרא קלף

 

כבר איננו מוכרחים להסבירו באופן שיתאים , ח לא הכיר עיבוד עפצים ולא את סוד הנסירה"ואחרי שהתברר שר

 .הוא דימה מציאות אחרתכיון שאפשר ש, למציאות כפי שהיא

ורק מרב האיי שייך לדקדק , וודאי שאין להחשיב את פירושו כמו את פירושו של רב האיי שהכיר את העיבוד]

 .[להוציא דבר הלכה בענייננו

 

 

 ,יש לעמוד על כך שקיים פה משחק מילים מבלבל מעט, ח"לפני שנפרש את דברי ר, כעת

 :ני אופניםיכול להפרש בש –" פנים"="אפא"הביטוי 

 .פנים לעומת אחור. החשוב, הצד הקדמי .א

 .פנים אלו לעומת פנים אחרים. אחד הצדדים .ב

 .ולפי המשמעות השנייה יש לכל דבר פנים רבות, אחד" פנים"לפי המשמעות הראשונה לכל דבר יש רק 

 

 :ויש לשים לב לכך, ח משתמשים שניהם במילה זו בשתי משמעויותיה בערבוב"רב האיי ור

על "ושוב , "לקלף דהוא אפא דמגילתא ומעבד": בתחילה רב האיי משתמש במילה במשמעותה הראשונה

 ". הוא מקום שער... ואפא דמגילתא", "הקלף דהוא אפא דמגילתא

אפיה ואין כותב שם כלום לתפילין אלא מן : "אך בהמשך דבריו הוא עובר להשתמש במשמעות השנייה

 –' פנים אחרות'ו' פנים'אם ישנם ". הפנים האחרותאלא מן  מאותן הפניםליו ואין כותב מזוזה ע", "אחריאתא

 ".פנים"הרי שמדובר במשמעות השניה של מילת 

 

רק את , במשמעות הראשונה' פנים'הוא משתמש ב, שכאשר מדבר רב האיי על חלק מחלקי העור, יש להבחין

 , ולא את הדוכסוסטוס" אפא דמגילתא"הקלף הוא מכנה 

ודן על מי מהפנים יש , במשמעות השנייה' פנים'הוא משתמש ב, הוא עוסק בצידי הכתיבה על כל עורוכאשר 

 .לכתוב

 

 

 :ח"כעת נעבור לדברי ר

 ."ואפה דעור דהוא כלפי בשר מעבד ביה בעפצא לשמה, וקליף ליה לתרי אנפי ומזדהר ביה שלא ינקב"

 , כלומר שני צדדים –' יםפנ'ברור שכוונתו למשמעות השנייה ב" תרי אנפי"אם ישנם 

בשונה מרב  –הרי שהוא , אפא=פנים=וכל חלק מכונה צד, אם נפרש שכוונתו שמחלקים את העור לשניים, וכעת

ולפי זה . גם לגבי חלקי העור ולא רק לגבי מקום הכתיבה' פנים'הוא כבר משתמש במשמעות השנייה של , האיי

על דבריו המפורשים  "אפה דעור דהוא כלפי בשר"ות על  שכותבין הפרשי, יקשה עלינו מתחילת דבריו כאן

 .בהמשך שצד שער הוא הקלף

ואין כוונתו שחולק , רק לגבי צדדי חלק אחד בעור' פנים'לכן עלינו לפרש שגם הוא משתמש במשמעות השניה של 

בשר הוא מעבד ואת הצד שלכיוון ה, משני עבריו –אלא שהוא קולף את העור משני צדיו , "תרי אנפי"את העור ל

 .בעפצים ושם יכתוב

 –" וקליף ליה עד דהוי תרין פסיקי: "בעוד רב האיי כתב, יש לדייק פירוש זה מהבדל הניסוח בינו לבין רב האיי

 .קולף לשני הצדדים –" וקליף ליה לתרי אנפי: "ח כותב"ר, קולף עד שיהיו שתי חתיכות

 

שעניינו של , ת"כנראה סבר כסברת ר, לדרמיס ואפידרמיסח שלא הכיר את חלוקת העור העפיץ "נראה שכיון שר

ולא ידע , מצד הבשר בהסרת השיער ומצד הבשר בהסרת הדוכסוסטוס –הקלף הוא שהוא מתוקן משני צידיו 



הוא החלק העיקרי  –אפא דמגילתא  –אלא סבר שהקלף , הוא דק ביותר( הוא הקלף לשיטתו)שהחלק החיצון 

 (. ה קלףק כולו מכונ"שהרי הר)בעור 

מתאר אותו כעיקר העור אחרי שקולף משני עבריו ( עוד בלי לנקוב בשמו)לכן בשלב זה כאשר מתאר את הקלף 

 .ובהמשך ידון מי מהקילופים הוא הדוכסוסטוס –

 "'כורך בו את הפרשיות וכו, הוא הנקרא דוכסוסטוס –וההוא גיסא אחד דמיקליף ": ח"בינתיים ממשיך הר

 .הוא הנקרא דוכסוסטוס( ועדיין טרם יבאר איזה מהם)ם שהוא מקלף אחד מהצדדי –פירוש 

כיון שכבר , הצד האחר –" דמיקלף מיניה גיסא אחרינאוההוא "יש לשים לב גם כאן לשינוי מלשון רב האיי שכתב 

, אם כי. )יבואר בהמשך? מיהו, אחד הצדדים –" וההוא גיסא אחד דמיקליף"ח "לעומת ר, הסביר מהו הקלף

 (.אפשר לייחס שינוי זה לטעות בהעתקה

 

 ."'כתבי גואי והאי מן ,שיער הוא במקום קלף דמגילתא דמיקרי ואפה": ובהמשך הדברים כותב

ומה שקולפים , ואומר שהקלף נמצא המקום השיער ממש, כאן כבר בא לבאר מאיזה צד קולפים את הדוכסוסטוס 

 .אך לא את שכבת הדוכסוסטוס, מצד השער זה רק את את השער ומה שיורד עימו ממנו

 "לאו במקום שיער ממש –והא דקאמרי במזוזה על דוכסוסטוס במקום שיער "

הכוונה שמצד השיער קולפים חוץ מאת השער גם את " דוכסוסטוס במקום שער"אל תחשוב שכיון שנאמר  -

 .אלא כמו שאמרנו. רק את השומן והמוראה ומצד הבשר קולפים, שכבת הדוכסוסטוס

 

 

 .ל"ח ז"כך נראה  לי פירוש דברי הר

 אפא דמגילתאומעבד ליה לעור דהוא "כיצד אמר רב האיי : ל התקשה בקושייתנו"והעולה מזה שגם הוא ז

 .בעוד בהמשך הוא מבאר בהרחבה שהקלף הוא לצד שער, שמשמע שהקלף הוא לצד הבשר" מכלפי בשר

מכלפי בשר תוב   – דהוא אפא דמגילתא –ומעבד ליה לקלף : "וקראנו, י שינוי הפיסוק"אנו תירצנו עאלא שבעוד 

 , "ואפה דעור דהוא כלפי בשר מעבד ביה בעפצא: "שהרי כתב, הוא ודאי לא קרא כך, "בעפצא

, הראשונהבמשמעות " אפא"אין כוונתו " אפא דמגילתא מכלפי בשר"והבין שבאמרו כאן , לכן הוא תירץ אחרת

וההתיחסות פה היא לצד העור , במשמעות השניה" אפא"אלא כוונתו , שאז יצא שהקלף הוא החלק שבצד הבשר

 .ולא איזה מחלקי העור הוא הקלף, אותו עליו לעפץ ולכתוב עליו

 

 

 

 

 :ומה שיש להעלות מזה לעניינו הוא

 .פ הבנתו"נה דברים וסגנון עוהוא השתמש בו בפירושו ושי, ח היה פירוש רב האיי בשלמותו"לפני ר .א

שהביא את ' נר'ועל כן אין לתמוה על ה, ח לפירוש רב האיי"ישנם הבדלים רבים ומשמעותיים בין פירוש הר .ב

 .שניהם בזה אחר זה

  

 

 .ל הרב אלידע"עכ

 

 

 .קלג' יישוב קושיא מפירוש רב האיי שהובא באוצר הגאונים על שבת סי .3

 

 :איתא שם

 .ממחק משום חייב העמודים בין השף חיננא בר אחא רב אמר

 לכל קשור ביניהם הקלף ויפתח עצים' ד לקלפים יעשה: ל"ז גאון האיי' ר של דבריו נוסח וזה

 שבת ביום הקלף שקנח ומי. עמודים ההם העצים ויקרא. קלף ויעשה קליפתו ויסירו ,צד

 וכאילו וטינופו משיפויו בו שהיה מה יפול שהקלף לפי, מוחק משוב חייב העמודים בין והוא

 .כ"ע, בו שהיה הדבר מחק

, שמסירים ממנו את קליפתו שהוא האפידרמיס. לכאורה מוכח מכאן שהקלף הוא הדרמיס

 !כ מתקנים אותו"ואח

זמנים , ם פרנקל"נדפס ברמב)ובמקור הערבי של קטע זה . אך האמת שהתרגום כאן מוטעה

ולא , כנודע, העור שאינו מעובדשהוא " רק"נכתב בכל המקומות " קלף"במקום ( תקלא' עמ

 .ל שהקלף הוא אכן האפידרמיס"ולפיכך עדיין י, כלל" דוכסוסטוס"ו" קלף"מיירי כאן ב

" עור"כתבו שמיירי ב( ו,שבת יא)ם "ברבינו פרחיה וברמב, :(שבת עה)ח במקום "וגם בר

 ".קלף"הנמתח בין העמודים ולא ב



יָּׁדֹו ַעל: ו,ם בשבת יא"לשון הרמב ף בְּ ַעמּוִדים  ָהעֹור ַהשָּׁ ין הָּׁ תּוַח בֵּ ק -ַהמָּׁ  .ַחיָּׁב ִמשּום מֹוחֵּ

ולכן יש לדייק שנקט , ש שבתחילת ההלכה הבחין בגדר קלף ודוכסוסטוס לפי שיטתו"ועיי)

 (.בדווקא" עור"כאן 

 

 :מ גאון"א את ביאורו לדברי הר"עוד אביא מדברי ידידי הרב אלידע כוכב שליט .4

אך ישנה חשיבות גדולה לבררה כדי , י רוב הגאונים"ת נדחתה אמנם מההלכה ע"ק לס"שיר רשיטתו של רב משה גאון המכ

 .ד"ומזה תתברר דעת שאר הגאונים בנד, לעמוד על היקף המחלוקת בינו לשאר גאונים

 :ישנן שתי אפשריות להבין זאת, ק קלף"רב משה גאון היה קורא לר

' קלף'ק הוא "ולכן הר, ק טוב כעיבוד עפצים"עיבוד הר גםש, ת"ר אחריו רהוא כעין מה שאמ כל חידושו של רב משה       .א

 .ש אם יעופץ"וכ, פ שלא עופץ"אע

כי אין מחלוקת על ' קלף'אבל לא חלקו על כך שהדרמיס הוא ה, החולקים עליו סברו רק שצריך לעבד בעפצים, לפי דרך זו

 .אלא רק אם צריך עיפוץ, שהוא הדרמיס' קלף'מהות המושג 

אלא , לשיטתו אינו אחד החלקים הפיזיים בעור לעומת חלק אחר, באופן שונה' קלף'רב משה תפש את כל המושג        .ב

ואם יעופץ כבר , בעפצים" עיבוד גוילים"כיון שלא נעשה ב' קלף'הוא ה בלבד ק"והר, הוא אופן עיבודו' קלף'מה שמייחד את ה

 (.אלא דוכסוסטוס כנראה)לא יהיה קלף 

ז "וממילא ברור שצריך לעבדו בעפצים כי לפ)הוא אחד החלקים הפיזיים בעור ' קלף'החולקים עליו הסוברים ש, זו לפי דרך

הרי ששוב אין , כי אם גם לשיטתם הוא הדרמיס, ודאי סוברים שהקלף הוא האפידרמיס, (אין הבדל בין דין הקלף לדין הגויל

 .לא יכשיר רב משה את העפיץולמה , המחלוקת על מהות הקלף אלא על אופן עיבודו

וכך יפרשו מצדדי ' שהוא האפי מוכח 'ולפירוש ב. וכך יפרשו מצדדי הדרמיס, שהקלף הוא הדרמיס מוכח 'שלפירוש א, נמצא

 .'האפי

 .שיטת רב משה ידועה לנו משתי תשובות של רב שרירא בלבד

 :מציגו רב שרירא כך, הרכבי סימן תלב -בתשובות הגאונים 

ולא היה . ק שאמרתם לא הכשירו רבנן דתרתין מתיבאתא לכתוב בו ספר תורה ולקרות בו בצבור"שעיקר ר היו יודעין"

 .קלף –ק "ל בלבד והוה קארי ליה לר"מתירו אלא מר רב משה גאון מחסיה ז

עד ולענין מגלה תנן היתה כתובה על הדפתרא לא יצא . אלא חיפה שמיה דמליח ולא קמיח ולא עפיץ! ולאו קלף נינהו

 . ..."ק דלא מליח"ודפתרא מליח וקמיח ולא עפיץ וכל שכן ר. שתהא כתובה אשורית על הספר

ק או "שהמחלוקת היא על מהות הקלף אם הוא הר, לעיל' משמע יותר כמו אפשרות ב" ק קלף"הוה קארי ליה לר" מלשונו

למה מזכיר בדעת רב משה , ד עפציםק אם נחשב כעיבו"כי אם המחלוקת הייתה רק על עיבוד הר, שהוא אחד חלקי העור

ק טוב "היה לו לאמר שהיה סובר שגם עיבוד ר! ?כיון שמכשירו מה יקרא לו אם לא קלף! פשיטא', קלף'שהיה קורא לו 

ר לנו שהיה קוראהו קלף  (.J או מן הקלף! )שאז העיקר חסר מן הספר, כעיבוד עפצים ולא לַספֵּ

, פ שאינו עפיץ"אע' קלף'וכוונתו שרב משה היה קורה לו , עור המעובד כל צרכוהוא רק על ה' קלף'אולם אפשר לדחות ששם 

 .ל שהחשיבו כמעובד כל צרכו"וקמ

 :ובסוף הסימן כתב

  .והלכה למשה מסיני קלף במקום בשר. ק לדברי האומר קלף הוא אין כותבין עליו אלא במקום בשר"ולענין ר"... 

 .אחת נקראת קלף ואחת נקראת דכסוסטוס. קולפין אותה והווה שתיםאלא מגלה שלגויל ! ק הוא"קלף לאו ר! ולא

לדברי המכשירו כותבין במקום : "היה לו לאמר, שאילו היתה המחלוקת על אופן העיבוד', מפה ישנה ראיה נוספת לפירוש ב

לשניים וחלק אחד למה האריך לבאר שלוקחים מגילת גויל וחולקים אותה !" אינו כשר אלא צריך עיבוד בעפצים! ולא, בשר

 !הרי רב משה מודה בכל זה אלא שסובר שאין חיוב לעפץ, הוא קלף והשני דוכסוסטוס

שהוא – 'קלף'ולכן הוזקק להסביר מתחילה מהו הפירוש האמיתי ל, אלא ודאי מכאן משמע שהמחלוקת היא על מהות הקלף

 .אחד מחלקיו הפיזיים של העור העפיץ

 :נאמר, א"ת ספר תורה דף נז עהלכו( אלבק)באשכול , במקור נוסף



 :אמר מר רב שרירא

 !ולא הוא, טעה בה אדם גדול וחשב כי קלף הוא ורק" בקלף איני יודע"האי 

איקרי  –]...[ , דמליח וקמיח ולא עפיץ –דפתרא , והיינו ורק, דמליח ולא קמיח ולא עפיץ –אלא ורק בלשון חכמים חיפה 

 ,קלף

 .ולא מצוה מן המובחר למעבדיה ולא חזי לנא מעולם ספר תורה דקלף

ולא חכמי ישיבתו , ולא הודו לו חכמי דורו כמו מר רב יוסף גאון בן מר רב רבי, ודורק שהיא חיפה הכשירו מר רב משה

 .כמו מר רב נחשון ואף אשר אחריהם

הקלף ולא  מוכח שטעותו של רב משה היא במהות, ת על קלף"כלומר בסוגייא העוסקת בכתיבת ס "טעה בה"מזה אמר ש

 .טעותו אינה בסוגייא זו אלא טעות בעלמא בהלכות עיבוד בלי קשר לסוגייא זו, שאם כן, בהלכות עיבוד

ת נכתב "האומרת שס' מקור טעותו הוא הגמ – ק"בתשובה זו מלמדנו רב שרירא מניין למד את רב משה שהקלף הוא הר

  .על קלף

ובמציאות ראה רב משה שנהוג , גויל וקלף: ת על שני דברים"סשמהגמרא עולה שנהוג לכתוב , נראה שכוונת הדברים

 .ק הוא הקלף"ומכאן הסיק שהר, ק"גויל ור: ת על שני דברים"לכתוב ס

לא חזי לנא מעולם " מ"מ, ת על קלף"לכתוב ס אפשרכאן ש' פ שמוכח בגמ"שאע, ומסיבה זו ראה רב שרירא לבאר כאן

דוגמת , ואין לטעות שמדובר בדבר שאכן נהוג לכתוב עליו בפועל, "יהולא מצוה מן המובחר למעבד, ספר תורה דקלף

 :כ בסמוך"וכמו שכתב אח. אלא מדובר בדין תיאורטי שבפועל אין נוהגים כך, ק"הר

בא וראה , אין מתירין לכתחלה, דמשמע שכותבין ספר תורה על הקלף, "בקלף איני יודע"ואף על פי שאמרנו .. .

' אלמ, ספר תורה שכתבתי לפלוני גוילין שבו לא עבדתי לשמו' רו קלף אלא גויל כדגרסישאפילו רהטא דגמרא לא אמ

 .מצוה מן המובחר בגוילין

ק "האם עיבוד ר, שמחלוקתו עם רב משה איננה מחלוקת בעניין העיבוד בלבד, מדברי רב שרירא בתשובותיו עולה, לסיכום

או שהוא אחד , ונקרא כך בגלל אופן עיבודו, ק"השם העברי לר אלא זו מחלוקת על מהות הקלף האם זהו, טוב כשל עפצים

 .אלא הוא האפידרמיס, ק"ומזה יוצא שהקלף של רב שרירא אינו הדרמיס ממנו נעשה הר, משני חלקי העור העפיץ

 .ל הרב אלידע"עכ

 

י "הפעם בעניין שיטתו של רש, א"ושוב אביא ביאור מדברי ידידי הרב אלידע כוכב שליט .5

 :בסוגיה

 
 י"שיטת רש

  

הוא כותב  עשרות מקומותוב', קלף'י לא טורח לפרש בשום מקום מה פירוש המילה "בכל פירושו לתלמוד רש

: ובסנהדרין כח: בגיטין נד)גם כאשר מדובר גם בגוילים , כדוגמה סתמית לחומר שכותבים עליו' קלף'

ומפני שהדבר ', קלף'הוא קרא  –ק "הר= מה שמראה שלחומר המצוי בימיו לכתיבה , (."קלפים –גוילי " :פירש

 .י צורך לפרש זאת"לא ראה רש' קלף'ידוע לכל שעורות אלו קרויין 

ולכן טעות לנסות , י גם לא מזכיר בשום מקום את עניין חלוקת העור שכלל לא היה ידוע בשעתו ובמקומו"רש

בשביל להבין את , חלקי העור פ המונחים הידועים לנו מרב האיי שקלף ודוכסוסוס הם שני"י ע"לפרש את רש

 .דעתו יש לעיין בדבריו בלבד

החל לפרש קלף ודוכסוסטוס כשני חלקי העור "( ח והערוך"כנראה דרך הר)ת שנחשף לדברי הגאונים "רק ר

אך , ואחריו פירשו כך רוב ככל הפוסקים( שממילא לדעתו ראוי יותר לכתיבה)שההבדל ביניהם הוא מקום החיתוך 

 .ת וכנראה לא ידע את פירוש הגאונים"י שקדם לר"ורה זו את רשאין להסביר בצ

  

י לפרש את ההבדל ביניהם "נצרך רש' גויל'ו' קלף'המונה בנפרד ' תנא דבי מנשה'ב: בשבת עט, בסוגייתנו

שבתלמוד הוא הוא ' קלף'ומכאן שסבר שה. השאיר בלא פירוש' קלף'ואת המילה "מעובד בעפצים -גויל " :ופירש

והקלף עשוי , בעפצים –הוא שהגויל מעובד באופן שונה ' גויל'ל' קלף'וההבדל היחיד בין , ק"הר=  הקלף שלו

 (.והיינו כרב משה גאון)בסיד 

  

' קלף'גם מכאן מוכח ש ."קלף שניטלה קליפתו העליונה" :'דוכסוסטוס'י מפרש את המילה "בתחילת העמוד רש

 .סוסטוס הוא אותו הדבר אלא שנהגו בו אחרת בעניין הקליפהודוכ', קלף'ק המצוי והידוע בימיו בשם "הוא הר



האם הקלף , ."קלף שלא נקלף -דוכסוסטוס " (:לא עמוד ב)בעניין זה יש סתירה בין דבריו כאן לדבריו במנחות 

וידוע ', קלף'ק המצוי הוא כינה "אך כיון שהראינו שאת הר? או להיפך, הוא עם קליפה והדוכסוסטוס בלעדיה

לעומת , שהדוכסוסטוס הוא שלא נקלף, הרי שיש לנו להעדיף את האמור במנחות, לף היטב משני צידיוק קו"שהר

ניטלה קליפתו  שלא קלף"ובדבריו בשבת נראה שיש להגיה ולגרוס , הקלף שהוא החומר הידוע הקלוף

כדי , הוא הפנימיהוגהו דבריו אלה ששמשמע מהם שהקלף , ויתכן שאחרי שנודעו בארצו דברי הגאונים) "העליונה

 .(.י לא ידע כלל מפנימי וחיצון"אך האמת שרש, להתאימו לדברי הגאונים

, קלף ולכשתוסר קליפתו יהיה, דוכסוסטוס י עור המעובד בסיד שיש עליו ליצה הוא"ז יוצא שלדעת רש"ולפ

 .הוא המעובד בעפצים גוילו

  

הקלפים  –הא דאפיצא " :ובגיטין יט, "בעפציםשהיו מעבדין הקלפים " :י בסוטה יז"ז מה שכתב רש"ולפ

שהרי כבר פירש ', קלפים'אין כוונתו שגם אחרי שעובדו בעפצים הם נקראו בלשון התלמוד , "מעובדים בעפצים

עוסקת במה ' רק פירש שהגמ, אלא כאן לא ירד לפרש את ההבדל הלשוני בין קלף לגויל', גויל'שהעפיץ קרוי 

עצמה הוא לא נמנע ' גוילים'וכמו שהראיתי לעיל שגם את המילה . ף לו עיבוד בעפציםשנוס' קלף'שידוע לנו בשם 

 .כאשר הדבר לא מפריע להבנת אותה סוגיא' קלפים'מלפרש 

 

 

 זהות הקלף לבעל האשכול וקדמוני פרובנס .6

 

 :ע' ד סי"י אב"תשובות הראב

 .ל"עכ". מליח קמיח ועפיץאלא אם כן , אין כותבין עליהם מזוזה -" ריק"שהם  ועל הקלפים שלנו"

, גדר הקלף המקוריונבארם היטב לאור דברי המחבר עצמו במקומות אחרים בעניין , הדברים קצרים וסתומים

 .לפי דעתו ק"דין הריוב

ג "מתוך פירוש רה (א: ניתן ללמוד משלוש עדויות - האפידרמיס העפיץעל גדר הקלף המקורי שלדעתו הוא 

דף נח , ת"ס' הל) אותו העתיק המחבר עצמו בסתם בספר האשכול שלולמסכת שבת שבאר את הדבר היטב ש

, א"ל בש"ז)שהקלף המקורי הוא חלק העור החיצון  רב האייבעל העיטור כתב בשם , גם תלמידו (ב. (אלבק' במהד

יש לבסס את סברתם בזה גם משאלתם של  (ג. "(האי' ר בשם מצאתי וכן הקלף הוא ממנו שנוטלין והקליפה: "תפילין' הל

ם את תמיהתם על הגרסה במשנה תורה שהגיעה אליהם "י מלוניל וחבורתו שבה הם מביעים לפני הרמב"הר

שהקלף הוא  מרב האיי ומשאר כל הגאונים, הנוגדת את המסורת הפשוטה הידועה להם משם כל רבותיהם

 מהם קבלנו וגם... באמצע הויות דבעינן האיי בראשם ורבינו ורבותינו מהגאונים תלמידיך קבלנו מרבותינו ואנחנו: "זו לשונם)החיצון 

 שנמצא לנו וכמדומה ,בבשר בעודה חיה דבוק שהוא אותו הוא' דוכסוסטוס'ו ,חיה בעודה בו היה דבוק שהשער אותו נקרא 'קלף'ה כי

 ...."(זה הפך (משנה תורה)=בספר 

י מצינו שהמחבר ושאר "בסימן ר -ק שממנו היו עשויים הקלפים בזמנו ומקומו של המחבר "ולעניין דין הרי

, שם נז)י המחבר עצמו בספר האשכול "שהובאה בקיצור ע)ג גאון "הדיינים קדמוני פרובנס סמכו על תשובת רש

י הברצלוני"וכן בספר העיתים של רבו הר, (ב
1

פרי התורה שלהם אף שהם של והורו לפיה להכשיר את ס, (

וכן היא גם משמעות . שלא הייתה להם יכולת להשיג גווילים מעופצים ק מפני הדוחק בו הם היו מצויים"רי

ג בספר "ק לפי האמת לפי דעתו עולה גם מהבאתו את דברי רש"ועצם הפסול היסודי של הרי. ח"צ' תשובתו בסי

דהיינו שטען " בקלף איני יודע"שהיה זה מ)מ גאון נמצא שם "לפי הר וגם יסוד הכשרתו, ק לאו קלף הוא"האשכול שהרי

 .(ודין קלף יש לו, ק הוא הקלף שנזכר שם"שהרי

 :לפי זה נראה להבין את כוונת תשובתנו כדלהלן

כעיקר מצוותה , ק המסוידים שלהם מזוזה על צד השיער"שנראה שהשואל שאל אם ניתן לכתוב על קלפים הרי

 :ד"י אב"ועל זה השיב הראב. סטוס שהוא הדרמיסלהיכתב על הדוכסו

מאחר שאינם האפידרמיס העפיץ שהוא הקלף המקורי לפי מסורת הגאונים , היינו שהם אינם הקלפים המקוריים) ועל הקלפים שלנו"

כך כינו בפרובנס =)" ורק"שהם  (י"ר, ח"צ' וכדבריו שלהלן בסי, כ הותרו אצלם לשימוש בשעת הדחק כדין קלף"ואעפ, ל"ורב האיי  כנ

הוא גם החלק הראוי לדוכסוסטוס ולכן , מ גאון"וממילא מלבד זה שיש לו דין קלף בעודו מסויד כהר, מסויד דרמיסוהיינו שהם  ,"ריק"את ה

אלא אם  (כמצוותה בדוכסוסטוס ובצד שיער) אין כותבין עליהם מזוזה – (כ"אעפ –לכאורה ניתן היה לכתוב עליו מזוזה כמצוותה 
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 .ש ציטט את התשובה הזו מתוך חלק זה משמו"הרא -מספר העיתים שלו אבדו ת "ס' אף שהחלק של הל 



ולכן אז בלבד ניתן להשתמש , מאחר שרק אחרי העיבוד העפיץ מקבל הדרמיס את השם דוכסוסטוס לפי האמת) מליח קמיח ועפיץכן 

מ גאון בשעת "מפני שסומכים בו על סברת הר, שאז דין קלף יש לו –אך לא כשהוא מסויד , בו כדינו המקורי בכתיבה עליו בצד השיער

 .ל"עכ". (הדחק

א "שמאחר שמצוותה על הדוכסוסטוס היה הו, בדווקא מזוזהי על "היטב מדוע דיבר הראבולפירוש זה מבואר 

ק עשוי מן הדרמיס שהוא החלק הראוי לפי הדין "כיון שהרי, ק כדוכסוסטוס בצד שיער"לכותבה על הרי

 .לדוכסוסטוס כאשר יעובד

גאון וקדמוני פרובנס שסמכו  מ"הר, חידשו שאף הסיד חשוב עיבודש' ת ובעלי התוס"ויש להבין שבניגוד לר]

ת שאנו קוראים "וכי ס"י "ר' י סי"וכלשון הראב) לא סברו כן( ג"בעקבות תשובתו של רש)עליו מחמת הדחק 

שאינה עשויה פ "ת שלנו אע"ס"צח כתב כי ' ובסי, !"?כהלכה למשה מסיני מליח קמיח ועפיץ מעובד הוא... בו

עיבוד ומשתי לשונות אלו משמע ש, "הפרו תורתך' לעשות להכבר סמכו עליה מפני הדחק כי עת  – כהלכתא

ק הוא הוא הקלף "הריאלא הם חשבו שיש מקום לומר ש, (הסיד לא היה חשוב לעיבוד כלל לדעתם

ג שהובאו "כמשמעות דברי רש, "בקלף איני יודע"כעולה מדברי רבי ש)ת "שעליו הותר לכתוב עליו ס שבתלמוד

אלא המקורי הוא )ק אינו הקלף התלמודי "ג ורוב הגאונים הכריעו שהרי"שואף שר(. באשכול ובהרכבי תלב

 [.מ גאון שסבר כן"מ הם הורו בשעת הדחק לסמוך בזה על הר"מ( האפידרמיס העפיץ בלבד

 

שאף הוא , נציע לדבריו פירוש אפשרי נוסף, אף שנראה שהפירוש שהצענו עד כה בביאור הדברים הוא העיקר

 :ל משאר חיבוריו"עם שאר דברי המחבר הניכול לעלות בקנה אחד 

אין כותבין  - (ת מדוחק בלבד"כ הותרו לס"ואעפ, מ המקורי בעפצים"שלא עובדו כדין ההלל)" ריק"שהם  ועל הקלפים שלנו"

ת "י בס"ח ור"צ' שמאחר שהיא קטנה קל יותר למצוא עבורה עור עפיץ ולכן בה לא הקלו את הקולא שהקלו בסי)עליהם מזוזה 

להשתמש בעור שנעשה בסיד בלבד
2

דינם לכתוב  –וברור שברגע שהקלפים שלנו יעובדו כדין )אלא אם כן מליח קמיח ועפיץ , (

שהזכיר " מליח קמיח ועפיץ"ועוד ייתכן להבין שב. ורבינו קיצר בדבר המובן מאליו. שזהו דינם, עליהם בצד השיער שלהם כדוכסוסטוסים

 .ל"עכ". (ייכתב כדינו (דרמיס\אפידרמיס\גויל)שברור שעל כל עור , מ"ולפי זה מעיקרא לק, ל"קלפים שלנו הנ כיוון לעורות אחרים ולא לאותם

ק המשתמע "לפירוש זה ישנו יתרון מסוים במשמעות הלשון מחמת הפסול הגמור של כתיבת המזוזה על הרי

מ גאון "ק לפי החשבתו כקלף כהר"ד הבשר של הריי כתיבתה על צ"בניגוד לדרך הראשונה שלפיה יש לה הכשר ע)מפשטות התשובה 

נראה שלמעשה גם , אולם. (ק כדין דוכסוסטוס וכמצוותה"וכל הפסול הוא לכותבה על צד השיער של הרי, "עת לעשות"מדין 

ת למזוזות צריך היה להתפרש "שכן נראה שאף החידוש שבחילוק בין ס, יצא שכרנו בהפסדנו -בהסבר זה 

ולדרך הראשונה עומת , ולא מסתבר ללמדו מכלל הדברים בלבד, ינו לו מקור בשום מקוםבטעמו מאחר שלא מצ

קל יותר לקבל את קיצור הלשון מאחר שאין בו שום חידוש דין ולפיכך ייתכן שכבר השואל בשאלתו שאל , זאת

י "בובכך תשובתו הקצרה והפשוטה של הרא, ק בצד השיער כעיקר דינה"אם יש לכתוב את המזוזה על הרי

 .(2בהערה ' ועי)פשוטה ומבוארת 

, ל"הראיות הנ' מכח ג, י היה האפידרמיס המעופץ"מ גם לפי דרך זו ברור שהקלף המקורי לדעת הראב"ומ

 .וברור שאין שום סיבה ללמוד מתשובה זו שלא כדברים הברורים הללו

 

 :ונוסיף כאן דבר חשוב
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י כתב המחבר "יש להקשות על פירוש זה שכן בתשובה ר, אמנם. י קאפח במהדורתו"וכן פירש תשובה זו הר 

כ שיפסול מזוזה שאינה עפיצה בעוד "ומדוע א" כהלכה למשה מסיני אין בינינו מי שיודע לעבד העורות"כי 
ודוחק ליישב , ועוד קצת קשה על זה מדוע החמיר במזוזה דווקא ולא בתפילין! ?ר אינו אפשרי אצלםהדב

ק למי עפצים אך "אם נאמר שהם כן יכלו להחזיר את הרי, אמנם. שדווקא במזוזה שהיא הקטנה ביותר החמירו
( ושה הרב יהודה שרז כיוםוכפי שע)נוכל לומר שהם אכן יכלו להשיג בדרך זו דרמיס עפיץ  –לא לעבדו מתחילה 

ולכן לא הייתה להם אפשרות כלל , ק כבר לא ניתן לקלפו"שהרי מאז ייבושו של הרי, אך לא אפידרמיס עפיץ
ויהיה גם מכאן סיוע להבנה שהקלף לדעתם , ק גם לתפילין"כ הם הוכרחו להכשיר רי"וע, להשיג אפידרמיס עפיץ

וכיון שבא , מחמת שלא מצינו חידוש לחילוק שכזה בשום מקוםועוד קשה לטעון שזה כוונתו . הוא האפידרמיס
נראה שיש להבין דבריו דווקא כפי  –ומדלא עשה כן , לחדש בזה חידוש גדול למעשה היה עליו לפרשו ולנמקו

וניתן להבין את כל המשמעות שביארנו , שלפיה אין בדבריו שום חידוש שלו, פרשנו באפשרות הראשונה
אין כותבין בצד "ל למכתב "דהו, אמנם גם לפירוש ראשון העיקר חסר מן הספר. צמםבמשמעותן מילותיו ע

 .י לקצר בזה בתשובתו"אולם אם נניח שכבר השואל שאל זאת נוכל להבין בנח מדוע יכול היה הראב –" שיער



ת כלשון "ס' פידרמיס מזה שכתב בתחילת הלשיש שהקשו על העובדה שבעל האשכול סבר שהקלף הוא הא

 :הזו

' ב ועביו טפחים' ו וארכו, ארכו על יתר הקפו ולא הקפו על יתר ארכו לא תורה ספר עושין אין ל"ז הגאונים פרשו"

 ויצא עבה שהוא לפי, טפחים' ו בגויל להן אמר, בכמה תורה ספר שעור' ר את ושאלו. ששה והקפו טפחים

 ."ועבים רכים הקלפים שהיו לפי, יודע איני בקלף, ארכו כשעור טפחים' ו עביו מחמת הקפו

שיש להבין שבא לבאר כיצד היו יכולים , ד לא קשיא מידי"אך לענ. ומזה רצו ללמוד שלדעתו הקלף הוא הדרמיס

, ות של"י בשו"ר' כפי שהעיד להדיא בסי, ק מסוידים בלבד"בעוד לאנשי מקומו היו רי, ת מקליפת העור"להכין ס

ק ולא ניתן להשתמש בה כלל "ולכן הם הכירו את קליפת העור רק בעודה דקה וקשה כפי שהיא נמצאת על הרי

ביחס " הקלפים רכים ועבים היו"בעבר בזמן המשנה והתלמוד כשהיו מעבדים בעפצים לפיכך הוא באר כי  –

ובאמת האפידרמיס העפיץ הוא עבה יותר ורך יותר . ת"למצבם שלפניו ולכן אפשרי היה אז להשתמש בהם לס

וייתכן אף שהוא כלל לא הכיר את תכונותיו המדויקות של האפידרמיס העפיץ ורק באר שבודאי היה , מהמסויד

 .ת"עב יותר ורך יותר ואז ניתן היה להשתמש בו לס

 

כמה טעמים אפשריים שהצעתי לאחרונה בהקשר אחר לבאר את טעם דין הכתיבה על  .7

 :האפידרמיס בצד הבשר

 

היה בולט מאוד שצדדי  (שנתייחד בזה שהגוויל עובד חיצונית ולא בכל עוביו)בקילוף בניסוי שערכתי לאחרונה  :טעם א

וכעין זה ראיתי בקילופים . היפים ביותרהנקיים ו, הצדדים הלבניםהקלף והדוכסוסטוס שבמקום החלוקה היו 

בניסוי זה הייתה נוחה מאוד וחדה  צד השיער של הדרמיסהכתיבה על . ]רבים של גווילים לאחר גמר עיבודם

גם על צד . דבר שאינו מצוי בכתיבה על דרמיסים שבאו מגווילים שעובדו היטב גם מבפנים, בלא שום מריחה

 [(.מלוכלך ובעל גוונים שונים ומכוער מאוד באופן יחסי, יה מחוספסאך הוא ה, הבשר שלו היה נח לכתוב

שאין דרך לקרות בו ולכן הדרך היא לעשות את ' כעין קמיע'שיהיה  :טעם ב בכתיבת האפידרמיס בצד הבשר

יש להבין שיש יופי מסוים  –ואף שנראה שטעם זה עומד בסתירה לטעם א . וכעין זה כתב המאירי. 'נויו לבר'

שהצד החיצון אטום יותר ומגן טוב יותר על תוכו כאשר הוא פונה כלפי , ועוד. ויש יופי ייחודי בצד האחר בצד זה

אם כותבים בצד החיצון הדיו פחות חודר לצד השני מאילו נכתוב בצד הפנימי שאז הדיו : להמחשה נבאר)חוץ 

טעם (. ]ות רבים של סופרים רבים ושליוכך ראיתי בניסיונ. עובר גם לצד החיצון באופן ובכמות משמעותיים יותר

ת שנכתב על "והן לס, הן למזוזה שאינה רחוקה מזה, זה יכול להתאים הן לתפילין שהם כעין קמיע במהותם

 [.אמנם בו גם קוראים אך נושאים אותו תמיד כעין קמיע. הקלף דווקא לצורך כעין זה

, בין שני הצדדים דל בנוחות הכתיבה ואיכותהלא היה שום הב pilot 0.4בכתיבה דקה עם עט  :כעין טעם ג

ודברי , ל ביתר שאת"ואז חוזרים הטעמים הנ)ובשניהם היה נח וקל מאוד לכתוב כתיבה חדה בלא התפשטות 

ונראה לי שכתיבה דקה זו היא הכתיבה הדומה (. ]ם שייכים דווקא בכתיבה עבה ומרובת דיו כעין שלנו"הרמב

, אז הכתיבה הייתה דקה עוד הרבה יותר)מלוחמי בר כוכבא ואנשי קומראן  ביותר לתפילין הקדומות שנמצאו

יכולה להוות לפחות מקצת סיבה להניח  -שהם כל שרידי התפילין שנמצאו  -יריעות הפרשיות  34וסביר ש

ובמטעם זה אפשר שלא הצריכו שירטוט בתפילין ואפשר גם , שכעין זה כתבו גם חכמים דאז את תפיליהם

 ([.(ואינה בקדמונים' שייסדוה בעלי התוס' כתיבה כסדרם'ולא מדין ), סרו לתלות מילים בין השיטין בהםשמפני זה א

 :ל"וז, ח חשוב לאחרונה"טעם ד שכתב לי ת

ולכן גם מתקיים  בצד הפנימי הכתב נספג יותרשמא , שצריך לבודקו היטב, ואמנם עלה לי רעיון אחר ליישב"

 ".מה שאין כן בצד החיצוני שהקלף יותר חלק האותיות פחות דבוקות ועלולות להישבר ולהימחק, יותר

 (:מפני שהוספתי והשבתי לו אז אף על קשיים נוספים שהעיר על דבריי בנושא) ואעתיק מה שעניתי לו על זה

ומאחר שמבחינתי זו הקושיא . 'גויל וקלף'פר ונדמה לי שראיתי שכתב כן גם דודי הרב עידוא אלבה בס. ייתכן

כ כיון שיכולים להיות "איני מחשיבה כ –היחידה שעוד לא יושבה לי דיה על השיטה שהקלף הוא האפידרמיס 

ולא רק נוחות הכתיבה היא ', טעמים שונים לדבר כעין זה שהצעת מצד התקיימות הכתב ולא מצד יופיו וכדו

 .העניין היחיד השייך בזה



קשר זה רק אתייחס להערותיו של כבודו על הטעם שהצעתי לבאר את דברי המאירי שהכתיבה על הצד ובה

 :שהערת שלוש הערות". נויהן לבר"הפנימי בכדי שיהיה 

ל שדרך כותבי הקמיעות לכותבם על האפידרמיס ולכותבם "אך י. אין בזה טעם -שמאחר שהתפילין מחופות . א

ולכן הם רצו את הצד היפה והאטום , מחמת שאינם עשויים לקריאה בלאו הכי -שהוא הצד הפחות יפה  –בפנים 

הוגדר לנהוג כן אף בתפילין מאחר שעניינם להיות כעין  -וכיון שזו דרך הקמיעות . של האפידרמיס כלפי חוץ

ם עדיין נשאר בה –ואף שהוצרכנו לחפותם בחיפוי נוסף להשביח את שמירתם , :(כדמשמע בעירובין צו)קמיע 

בשני מאמריו של דוד נחמן המצויינים בראש מאמרי ' וע)גם הדין הבסיסי של כתיבתם כדרך כותבי הקמיעות 

 (.שם הראה שנמצא קמיע בקומראן שככל הנראה היה כתוב באמת על האפידרמיס, הגדול

 .ת עיקר נויו הוא הכתב ולכן היה צריך לכותבו דווקא בחיצוניות האפידרמיס"בס. ב

 . ת גם על הגויל בצד הבשר"פ זה ס"נכתוב ע מדוע שלא. ג

ת רגיל באמת עיקר נויו הוא הכתב והוא עומד לקריאה "תשובתי על שתי הערותיו האחרונות של כבודו היא שבס

ובאמת . ושימוש ולפיכך ברור שמצוותו היא דווקא על הגוויל ודווקא במקום השיער שהוא החלק והיפה שלו

וגם לא מתאים לכאורה לכתוב על הצד , ת מחמת החשש שיקרע"ש הרגיל בסשאפידרמיס אינו מתאים לשימו

 .הפחות יפה שלו

ת גם על הקלף "א ואנכי מצאנו לזה הוא שעיקר ההיתר לכתוב ס"אך הפתרון שידידי הרב אלידע כוכב שליט

בעבור , (ח שלא ראו כזה מעולם ולא מן המובחר לעשותו בעלמא"ג ור"וכדברי רש)היה באופן חריג בלבד 

בספר שכזה הדבר הותר  ודווקא. כמו ספרו של המלך היוצאה ונכנסת עימו, נשיאתו באופן מתמיד כעין קמיע

ת הנכתב על הקלף היא כזו שיהיה כעין "וכיון שמטרת כל ס. ודווקא למטרה כעין זו של נשיאתו תמיד לכל מקום

ת "מה שאינו שייך בס, ת על הקלף הוגדר לכותבו כדרך כותבי הקמיעות שנויו לבר"ממילא דווקא בס –קמיע 

א על זרועו של המלך שייך שצידו היפה הנראה לכל יהיה כלפי ת הקטנטן הזה הניש"ודווקא בס, הרגיל של גוויל

 .חוץ

 :ואעתיק כאן מה שהוספנו לזה כפרפרת

ת של מלך "על ס: ת על האפידרמיס בצד הבשר יש להביא את דברי התלמוד בסנהדרין כא"ובעניין כתיבת ס

 מימיני כי תמיד לנגדי' ה תישוי" שנאמר, בזרועו ותולה קמיע כמין אותה עושה -עמו  ונכנסת שיוצאה'ישראל 

ת על קלף שכזה "וכמו כן דווקא ס, ת העשוי מהאפידרמיס כדי שלא יהיה כבד"שנראה דמיירי בס', "אמוט בל

ת על האפידרמיס "ויש להבין שדווקא למלך ישראל ולצורך מקרים מיוחדים כעין אלו כתבו ס, כמין קמיענראה 

ת הנכתב על הקלף "ומעתה מובן גם מדוע גם בס', כמין קמיע'בשל הצורך שיצא ויכנס עימו תמיד ושיהיה 

, פידרמיסת על הא"ד יש מכאן אף סיוע יפה להכשיר ס"ולענ) כדרך שנכתב הקמיעהוגדר לכותבו על הקלף 

 !(.?ת של גוויל או דרמיס על זרועו תמיד"שאם לא כן כיצד יתלה לו המלך ס, ם"ודלא כרמב

ֹּאֶמר: "י בעניין בשורת הנער העמלקי על מות שאול-א ה"בשמואל ב פ' וע] וִד וַי יְך לֹו ַהַמִגיד ַהנַַער ֶאל דָּׁ תָּׁ  אֵּ  ִכי יַָּׁדעְּ

ת אּול מֵּ ֹּאשֹו ַעל ֲאֶשר ַהנֵֶּזר וֶָּׁאַקח": והוא מביא לו סימן לדבר, "?שָּׁ ם ,ְזרֹעֹו ַעל ֲאֶשר וְֶאְצָעָדה ר ֹּנִי ֶאל וֲָּׁאִביאֵּ  ֲאד

נָּׁה  י שהביא לו את תפיליו של שאול והאצעדה היא "ש ברש"ועיי, ("ם שם"מלבי "תחתיו ללבשם הראוי שהוא)"הֵּ

וכיצד דוד אמור לזהות את תפיליו )כ מובן מהו הסימן בזה שאכן שאול הוא "אך לא כ, "טוטפתא דעל דרועיה"

אתי  -ואם נאמר שהאצעדה שהביא לו היה ספר התורה המלכותי שיצא עימו כעין קמיע על ימינו , !(?של שאול

, ולפיכך הביאם לו הנער" שהוא הראוי ללבשם תחתיו"הן מבחינת הסימן למות שאול והן מחמת , שפיר טפי

ל שהביאם לו כסימן "י –שם שמלך אינו יוצא בספרו של מלך אחר ואף שאיתא בסנהדרין )ם שם "וכדברי המלבי

' גם בעדות שהבאתי במאמרי הגדול בעמ' וע.  והוא כפתור ופרח(. ולהגעת זמן מלכותו, לסיום מלכותו של שאול

 [.ת שראה"מספר מכבים על התפעלותו של המלך תלמי מעוצם דקותו של הס 42

 .'ל וכדו"ייתכן שיש לסמוך בזה על הצעתו הנ –בביאורי זה מ גם אם דעתו של כבוד הרב לא נחה "ומ

ל וממילא נראה "ועתה יש להוסיף גם את הטעמים הנוספים הנ. ל"עד כאן הנצרך מהתכתבותי עם הרב הנ

 .ד שכבר חלף לו קושי זה"לענ

 

 'ת על דוכ"ובעניין דין ס, ראיה חזקה נוספת שהדרמיס הוא הדוכסוסטוס .8



 

נו ' סי ב"נדפסה בגנזי שכטר ח)ם "ק לסת"בהביאו את תשובת רב יהודאי בהתנגדותו לשימוש ברי, לשון רב פרקוי

 :(141-147' בעמט ' בסיש גם "ועיי, 558-562עמוד 

, ק"יבשביל ספר תורה שכותבין אותו בר... ואף הוא כתב לארץ ישראל... ל"ועוד אמר מר יהודאי ז"

יש בו חמשה עפצי לשום ספר תורה ועד עכשיו לא יצא מתורת נבילה שבעורות שלא עיבדו אותן ב

. ל"כצ) ואחד שכתב על גבי בשר, ואחד שלא עיבדן לשם ספר תורה, אחד שלא עיבדן בעפצי :איסורין

וכן מוכח מהא דכתב בסמוך . 533' ובעמ 141' ש בעמ"ועיי, וכפי שמצא המהדיר בתשובת רב יהודאי גאון עצמו". שלא כתב על גבי בשר"ולא 

ואחד שאין , ואחד שלא כתב בדיו, "(על גבי שיערשאין ספר תורה כשר לקרות בו עד שיכתוב אותו בעורות שעבדן בעפצי לשמה "

דמליח וקמיח ולא עפיץ ועד עכשיו לא יצא מתורת , ק"ריכגון '? דפתרא'ומאי ... יןתופרין אותו בגיד

 על גבי שיערשאין ספר תורה כשר לקרות בו עד שיכתוב אותו בעורות שעבדן בעפצי לשמה ... נבילה
שדבריו נאמרו  נוכל להבין -ק שרצה שייכתב בצד השיער מיירי בעור שלם "ואם נאמר שגם ברי, ברור שכוונתו כאן לגוויל)

ואף , הרי שהוא הדרמיס כשיטתי -ואם נאמר שהוא כיון כאן אף לדוכסוסטוס עפיץ שכן גם הוא נכתב בצד השיער . בהקבלה יפה

שוב עיינתי עתה בדבר והיותר נראה הוא שבעפיץ שכאן , אמנם .'ת כשר על הדוכ"ם בסברתו ס"נמצא שדעתו היא דלא כרמב

וכן הלכה ... ('מ יש מזה ראייה חזקה שהדרמיס הוא הדוכ"וכדלהלן ומ, א מתכוון לדרמיסק הו"הוא מתכוון לגוויל וברי

 .למעשה בשתי ישיבות

אלא משנים מועטים  ק זה"בריובכל ספרים ראשונים הישנים שמימות משה ועד עכשיו לא נהגו לכתוב 

גנזו כל ספרי ו, שגזר אדום הרשעה שמד על ארץ ישראל שלא יקראו בתורה, מפני שמנהג שמד הוא

לא היו להם סופרים וכשבאו ישמעאלים לא היו להם ספרי תורות ו, מפני שהיו שורפין אותם, תורות

היו ו, שהיה בידם הלכה למעשה באיזה צד מעבדין את העורות ובאיזה צד כותבין ספרי תורות

כותבין בהן ספרי והיו , (הקוראן שלהם)=שעושין לכתוב בהן ספר עבודה זרה  ק מידי גויים"ילוקחין ר

ולא עוד אלא שלמדו אחרים , ועד עכשיו הם נוהגים כך, תורה מפני שלא היה בידם הלכה למעשה

אמרו . מפני שהוא קל עליהם בדמו ובכתבושבכל מקומות מהן והן כותבין ספרי תורה ומחזורין 

ממה  שאפילו חסר דבר אחד... חכמים אסור לקרות בספר תורה שלא כתבה כהלכה למשה מסיני

. 'הרי אלו יגנזו -כתבה שלא בדיו או שחיפה את אזכרות זהב 'יהושע בן לוי ' מדר, יגנזו -ששנו חכמים 

 -' עורות של ספר תורה שכתבתי שלא לשמה עיבדתים'מההוא דאתא לקמיה דרבה אמר לו , ועוד

י שאינן כשרין ואסור לטלטלן בשבת מפנ, אינו כשר לקרות בו אלא יגנזו -מכלל דכי עיבדן שלא לשמה 

 ".לקרות בהן

שכתב "ת "ק לס"ט שאותה קיבלנו בדברי רב פרקוי הללו בפסול השלישי שיש בשימוש ברי' לפי הגרסה שבסי

וכן . ק המדובר שם לדעת רב יהודאי היה בצד השיער"עולה להדיא שצד הכתיבה הראוי על הרי –" ג בשר"ע

ק "או שהרי: מ להבין זאת"וישנם שתי אפשרויות בלבד ע, קבעו למעשה גם באוצר הגאונים בגיטין בפנים

ת נוחה לפי והיא האפשרות הפחו) כגווילולכן דינו היה להיכתב בצד שיער  מהעור השלםשפשט אז היה עשוי 

או שהוא היה ( תנחום ועוד' ן ור"וכן מהרמב. ג שבת קלג"אוצה. ק הוא הדרמיס"הנודע מדברי רב האיי שהרי

וממילא משמעות דבריו המוכרחת היא שהדרמיס הוא , מהדרמיס בלבדק המצויים העשויים "כשאר הרי

מ אין צל של ספק "ומ .בשרולכן השיג על מנהגם לכתוב בצד ה, הדוכסוסטוס שדינו להיכתב בצד השיער

ג העיד להדיא בהרכבי תלב שכך בלבד נהגו "וכפי שרש, ק בצד הבשר בלבד"שהמנהג היה אז לכתוב על הרי

וכפי שההגיון מחייב להניח מחמת שצד הבשר הוא , ק בצד השיער"להכשירו ושלא נראה מעולם כתיבה על הרי

מתברר שאין שום הגיון לקבל את וממילא . ה דווקאהיה הנח עבורם ולכן אותו מנהג משובש הותחל באופן ז

הן מבפני , אלא יש לדחותה, "שלא כתב בצד הבשר"נו שם שהפסול היה ' הגרסה השנייה המובאעת בסי

והן מפני שהיא פחות מתאימה להגיון ולעדיות שאר הגאונים בעניין , ל"שהיא פחות מתאימה לטקסט כנ

 .אותו המנהג

או שהיו כותבים (: ד שניהם נכונים"ולענ)הודאי הללו עולה לפחות אחד משני עניינים ונמצא איפוא שמדברי רב י

יק הוגדר כקלף בשל "ומזה נלמד שהר, ק"ואף להם קראו רי, ת גם על עורות מסוידים שלימים"לעיתים ס

דברי וכ! או שהדרמיס הוא הדוכסוסטוס להדיא, הכשרתו הייחודית ולא מחמת היותו עשוי מהחלק הראוי לקלף

 .א בדברי הגאונים"ם והרשב"ודלא כהבנת הרמב, ג בפירושו לשבת"רה

או " קלף"התרגום המובא שם משובש ובכל מקום שכתוב שם )ג קלג "ג שבאוצה"ויש להבין שאף שמתיאור רה

ק הוא הדרמיס "תנחום עולה להדיא שהרי' ם ור"ומדברי הרמב, "(אלרקוק"או " ק"רי"כתוב במקור " קלפים"

, ק שהיה לפניו היה עור שלם"ל בדברי רב יהודאי שהרי"אין בדבריהם סתירה מוחלטת להבנה שהנ –בדווקא 

ק את קליפתו ולהכשירו "שבאמת נהוג היה להסיר מן הרי, מפני שיש להבין שהם דברו על הרוב ובזמנם

פ "ועכ)אולם אין בדבריהם , (ם הנכתב בצד אחד"וכפי שמשמע מדברי ראשונים נוספים אפילו לסת)לכתיבה נוחה משני צידיו 

ק שלא הוסרה ממנו קליפתו ושאילו זו הוסרה "כאילו טענו שלא היה בעולם שום רי( לא ניתן להכריח בדבריהם



ולכן אין בדברי רב יהודאי כל , ק"שגם הוא נקרא רי( וכן נראה)אלא גם לפיהם ייתכן , ק"הוא כבר אינו קרוי רי

מ לכתוב בהם מצד "ם ע"ק שקנו היהודים מן הגויים לסת"שבעורות הרי ויש להבין. סתירה מכל הדברים הללו

בשונה מהרגילות , להסיר מהם את קליפתן, (וכן היהודים שעשו כן לאחר מכן)לא תמיד טרחו הגויים  –אחד 

ם "קשה להביא ראיה מוחלטת מדברי הרמב, ובכלל. להכשירם לכתיבה משני הצדדים שהייתה לצורכי חולין

והאם קלפו אז את , בכדי לטעון מה היה מאות שנים לפניו בתקופת רב יהודאי( ם שהושפע ממנותנחו' ומר)

ש בנידון דידן שאף אחד מהם לא טענו "וכ, ג שחי הרבה אחריו קשה להכריח כן"ואפילו מדברי רה, ק או לא"הרי

כתיאור המציאות שכיחה  ויש להבין את כל דבריהם, ק"אינו נקרא רי –ושעור שלם מסוייד , שמעולם לא היה כן

 .ותו לא

ק מאז ומעולם היה הדרמיס בלבד "ונסכים עם ההיגיון שבה שהרי, כאמור גם אם נקבל את הטענה, מ"ומ

כשיעובד )הרי שיש לנו ראיה באמצעות זה שהוא דוכסוסטוס מאחר שרב יהודאי טען שדין הכתיבה עליו  –

דה שהגאונים כולם לא נחלקו בדבר זהות הקלף וכאשר לנצרף לזה את העוב!!! הוא בצד השיער( כדין

מתחייב שהם סברו כולם שהדרמיס המעובד הוא  – (95-111' וכפי שביארתי במאמרי הארוך בעמ), והדוכסוסטוס

וברור שאין שום מקור בכל ספרות הגאונים שלפנינו שאינו  !הדוכסוסטוס והקלף הוא האפידרמיס המעובד

 .מתאים להנחה זו

 

 

, ש"ת על הדוכסוסטוס וכדעת התרומה והרא"יה בין השאר על ההנחה שמותר לכתוב סראיה זו בנו

 :כ נבאר גם זאת בקצרה"וע, ם בנושא"ן ותלמידיו ודלא כשיטת הרמב"הרמב

 :ל שמתפרשים יפה לשתי השיטות"ישנם כמה מקורות בחז

 לשיטה א –ת  "ורכו הקיפו לסבה רבי הזכיר גוויל וקלף בלבד ולא דוכסוסטוס לעניין שיעור א .ב יד"בב' בגמ

 .ת"הוא מפני שהאפידרמיס פסול לס ולשיטה ב, הוא מפני שעוביו של הדרמיס הוא כגוויל

יש להבין  לשיטה א –שפסלו חציו על הגוויל וחציו על הקלף ושבק דוכסוסטוס  במסכת סופרים ובירושלמי

ודין גויל יש לו ומותר לעשות ספר "( קלף גויל שנקלף ממנו"ג שהוא "וכלשון רס)שדוכסוסטוס הוא בכלל גויל 

וזה מה שקורה בכל מחיקה בגויל בה האפידרמיס נקלף ואז כותבים את התיקון על )חציו גוויל חציו דוכסוסטוס 

ת ולכן "יש להבין שדוכסוסטוס פסול לס ולשיטה ב, (ובעצם דין גויל גמור יש לו, הדוכסוסטוס כדינו בצד שיער

 .לא הוזכר

יש להבין  לשיטה א –שדיבר בצידי הכתיבה של הגוויל והקלף ושבק של הדוכסוסטוס  במגילהבירושלמי 

ובכל מקרה אין חידוש בדינו שהרי , שדוכסוסטוס בכלל הגויל שהרי גוויל גמור הוא אלא שקליפתו הוסרה

ם ולא "הסת ולשיטה זו אתי שפיר הא דמיירי שם בהלכות של כל. כתיבתו כגוויל ולכן לא היה הכרח להזכירו

ל שמיירי "צ – ולשיטה ב. ם לא היה הכרח להזכיר את צד הכתיבה בו"וביארנו מדוע בכל הסת, ת בלבד"בס

 .ם"אך קצת דחוק שמיירי שם גם בהלכות של שאר הסת. ת בלבד ולכן לא הוזכר צד הכתיבה עליו"בס

אתי שפיר ששיעורו הוא  א ולשיטה –ל שיעור הגוויל לעניין הוצאה בשום מקום "לא הביאו חז ח"בשבת פ

ולשניהם דין אחד ולפיכך לא פורט ( כמבואר בירושלמי ובתוספתא)כדוכסוסטוס ששיעורו כדי לכתוב עליו מזוזה 

שאין לומר ששיעורו כקלף לכתוב עליו תפילין שהרי תפילין , ע מדוע לא הוזכר שיעור הגוויל"צ ולשיטה ב. הגוויל

ע "ועוד צ. ]עורו יהיה כדוכסוסטוס מחמת ההבדל הגדול שיש ביניהםוגם לא פשוט ששי, אגויל לא כתבינן

אתי שפיר  ולעומת זאת לשיטה א, מדוע מצוות מזוזה על הדוכסוסטוס שהוא המצע הגרוע מכולם לשיטה ב

ומשמעות ( 77-78' כמבואר במאמרי הארוך בעמ, וכמנהג כל הקדמונים)שלפי האמת מצוותה על הגוויל 

וההלכה התירה להשתמש , הדוכסוסטוס היינו שניתן לכותבה גם עליו כיון שגם הוא כגוילמ שמצוותה על "ההלל

היא לומר שכתיבתה על " מצווה"אך עיקר המשמעות של ה, לכתחילה גם בגויל כזה שפניו קולפו עבור התפילין

 [.מפני שסבר שגם עליו המזוזה תשתמר, מ בלבד"שאותו הכשיר עבורה ר, הגוויל ולא על הקלף

 

בברייתא דתנא דבי מנשה שבשבת ת על הדוכסוסטוס תלויה היא "אמנם עיקר הכרעת המחלוקת בכשרות הס

 :והבנת הסוגיה שם ב, עט



... תפילין עליו כותבין דוכסוסטוס אף - תפילין עליו כותבין קלף מה, כקלף היא הרי, דוכסוסטוס :רב אמר"

 על כתבה: מנשה דבי דתנא; מנשה דבי כתנא - דאמר רב :אמר פפא רב. ..!פסול - ובזה בזה - שינה :והתניא

 .כשרה – דוכסוסטוס ועל הגויל ועל הקלף על, פסולה - המטלית ועל הנייר

 ?מאי ,כתבה

 !?כתבינן מי אקלף מזוזה - מזוזה אילימא

  .תפילין - לאו אלא

 !?כתבינן מי אגויל תפילין, וליטעמיך

 ."תורה בספר - ההיא תניא כי, [(בכמה מהנוסחאות ליתא תיבה זו)אלא ]

וכן , ת גם על הדוכסוסטוס"ת למדו רוב הראשונים להכשיר ס"ומכיוון שלפי המסקנה הועמדה הברייתא בס

 .אין מכאן ראיה לכלום -ח במקום  "אך לפירוש רב האיי גאון והר. מסתבר

 (:מו, מקובץ הדרום) ל רב האיי במקום"וז

ועל הקלף ועל  ,[פסולה-] כתבה על הנייר ועל המטלית'דתניא , מנשהפפא קא מוקי ליה לרב כתנא דבי ' ור"

 יוא. הולכך בתפילין היא, שאין מזוזה נכתבת על הקלף, וליכא לאוקומה במזוזה', כשרה -הגויל ועל דוכסוסטוס 

 .כי קתני גויל לענין ספר תורה, ותפילין לא מיכתבן על הגויל, משום דקתני גויל

תפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה לפי שאין 'מדתניא , דאמר כותבין תפילין על דוכסוסטוס ואתינן נמי לסייעי לרב

מדקא יאהיב טעמה לפי שאין מורידין דאלמה אי לאו הכי היו ' ודייקי', מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה

ילין אדוכטוסטוס הוה ואמרינן דכיון דמזוזה אין נכתבת על הקלף שמעינן דהני תפ ,עושין מזוזה מן התפילין

 .היו נעשות מזוזה -קדושה חמורה  ואי לאו, כתיבן

, ותפילין שבלו על הקלף היו, מאיר היה כותב מזוזה על הקלף' דהא ר, דלא הויא האי סיעתא לרב :והדר פרכינן

 !אי לאו קדושה חמורה הוה מעבדן מזוזה

משום דמזוזה  ,ואוקימתה בתפילין, שהנא דבי מנתפפא נמי לרב כ' השתא דאתית להכי ההיא דאוקמיה ר

דוכטוסטוס וקלף לענין : תירצה הכין, לרב נמי עיקר שמעתיה, אין נכתבת על הקלף והרי היא וכתבת על הקלף

 ,אבל תפילין אין נכתבות על דוכסוסטוס, נכתבת על זה ועל זה -מזוזה שוין 

 ."ל"האיי גאון ז' עד הנה מדברי רבי. וכן מנהג, וכן הלכה

וגם הטענה שלא כתבים בכדי לסייע לרב הברייתא בתפילין אר שלרב האיי הגמרא העמידה תחילה את מבו

דחו  לבסוףורק ) ועדיין העמידוה בתפילין פ שרב סבר כברייתא זו"תפילין על הגוויל לא דחתה את דברי ר

ת אפילו לרגע "בסכלל לא העמידה את כל הברייתא דתנא דבי מנשה ' ונמצא שהגמ(. זאת והעמידוה במזוזה

וברור שכיון . ]ת על הדוכסוסטוס"וממילא לפירוש זה אין מכאן מקור להכשיר ס, אלא רק את הגוויל שבה בלבד

כיון שלישטתו היא עסקה , ממילא לא הוקשה לו מהברייתא דתנא דבי מנשה -ם למד סוגיה זו כמותם  "שהרמב

 [.פ שיטתו"ע' ת על הדוכ"הוא יכול היה לפסול סולכן , ת לעניין דוכסוסטוס"בתפילין או מזוזה ולא בס

ובייחוד , ת בלבד נראית מאוד קשה"ח במקום שגויל קאי אס"עצם האוקימתא בברייתא של רב האיי ור, אמנם

כיצד ניתן לסייע ממנה לרב שדוכסוסטוס הרי הוא כקלף לעניין תפילין בעוד שלא ברור כלל שכולה עוסקת  קשה

 !ס שבה הוזכר לעניין מזוזהבתפילין ושמא הדוכסוסטו

ת נראה הרבה "פ והעמידו את הברייתא כולה בס"ל שכבר בשלב זה דחו את ר"וביאורם של שאר הראשונים הנ

 .יותר נח

ודברי רב יהודאי גאון  –ת כשר גם על הדוכסוסטוס "ל ניתן בקלות להבין שס"פ שמדברי חז"ונמצא עכ

הוא צד השיער  -כ "שהוא הדרמיס בדר -ק "וי על הרישמהא שטען שצד הכתיבה הרא, ל יוכיחו כן"הנ

ת על הדוכסוסטוס נלמד שכשר הוא "ומהא שלא מנה פסול נוסף בכתיבת ס, מוכח שהוא הדוכסוסטוס

 .ת נכתב על הדוכסוסטוס"ס( ב. הדוכסוסטוס הוא הדרמיס( א: ם בתרתי"ודלא כהרמב, ת כגוויל"לס

 

מאחר שיש בזה תוספת ביאור יתר על )הרב אלידע כוכב לעניין דעת רב האיי בנידון כ העתקתי כאן גם את ביאורו ידידי "אח]

 (:דבריי



הוחלט בגמארא להפוך את דברי , רב האיי התקשה מפני מה כאשר התברר שרבי מאיר מכשיר קלף למזוזה: העניין הוא כך

ההוא דאוקמא רב , שתא דאתית להכיה: "ולכן האריך לבאר נקודה זו ואמר, רב ולאמר שלא הכשיר תפילין אדוכסוסטוס

לרב נמי  -! והרי היא נכתבת על הקלף, פפא נמי לתנא דבי מנשה ואוקימנא בתפילין משום דמזוזה אין נכתבת על הקלף

אבל תפילין אין נכתבים על , נכתבת על זה ועל זה, עיקר שמעתיה תרצה הכין דוכסוסטוס וקלף לעניין מזוזה שוין

  .ד"עכ" דוכסוסטוס

ועל כן אנו מוכרחים לשנות , נפלה נפלה ראייתו שלרב פפא לרב, מ מכשיר מזוזה על קלף"שכיון שמצאנו לר: אור דבריובי

 (.אינו עיקר' אידי ואידי אמזוזה'וכנראה סבר שהתירוץ הראשון )כיחידאה כרב אחאי  את דבריו בשביל שלא להעמידו

 

באופן " ת"תניא ההיא בס כי"לכן נדחק לפרש , יועו שלרב פפאמוכרחים לאמר שרק בשלב זה נפל ס, בשביל להסביר כך

 !שלא יפיל את סיועא דרב פפא

 

 !?ומנא לך לפסלו, הרי גם אין מקור לפוסלו, גם אם אין מקור המוכיח את כשרותו כי ,ת כשר על דוכסוסטוס"אך לעולם ס

כשאבין מה אמר אוכל לנסות , שאינני מבינו בסוגיאאינני יכול להביא ראייה כזו מפירוש , מ גם אם לא הייתי יודע לפרשו"ומ

אך טרם הבנתי מה אמר אינני יכול להוכיח על סמך השערות פורחות באויר למה אמר את מה שאינני יודע , להבין למה אמר

 [.האם ומה אמר

 

 :א"ועוד הוסיף בזה ידידי הרב אלידע כוכב שליט

כי קתני גויל לעניין "שפירש , "ת"כי תניא ההיא בס", הגמרא לדחייתכיצד יש להבין את פירושו , הרהרתי בדעת רב האיי

ברור כיצד דחינו את  לפי דרך זו לא, ת"הדוחק העצום לפרש מקצת הברייתא על תפילין ומקצתה על ס שמלבד, "ת"ס

 ,מתייחס למזוזה, בלשון נקבה -" כתבה"ההבנה הפשוטה ש

 ."פיליןכי קתני קלף לעניין ת"כי יש לתרץ באותו האופן 

 

 שלדעת רב האיי אין כוונת הגמרא לפרש כך את הברייתא אלא להגיה, ועלה בליבי

 .ת ואין לגרוס כן בברייתא דידן"כי גויל מדובר רק בס, סמי מכאן גויל: לאמר .את הברייתא

 

ועלינו להסביר  .לתפילין וסמי ליה מהכא - כי קתני קלף: תריץ ואימא הכי, דאי תרוצי קמתרצת, אלא שעדיין קשה קושיא

 .'קלף'אך אין מקום למחוק תיבת ' גויל' מפני מה אפשר להגיה ולמחוק תיבת

 

או קלף , וקלף אלא או גויל, יחד' והדוכס ל לעולם אין מוזכרים הגויל"בכל המקורות מדברי חז, כידוע לכולכם רבותיי

אלא שהוסרה  כי דוכסוסטוס גויל הוא, ין אחד להםהטעם הוא מפני שהגויל והדוכסוסטוס ד ,ולדידן בעלי הליצה. )ודוכסוסטוס

 .זולתי בתנא דבי מנשה לפנינו, (קלפתו

היינו מצפים שיזכיר תחילה את הגויל השלם  ,"על הקלף על הגויל ועל הדוכסוסטוס: "סדר הבאתם בברייתא משונה, ובנוסף

פֹו לדּוכסּוסטֹו ראה להזכיר הגויל בתווך ביןאך מה , תחילה את שני חלקיו ואחר את הגויל או אולי, כ את שני חלקיו"ואח לָּׁ  ?קְּ

 

, לכן כאשר באנו להגיה, תפילין ומזוזה גם בלי הקושיא מהלכות, שהברייתא מוקשה מצד עצמה, מטעמים האלה נראה קצת

למחוק  אך בכל מקרה אין מקום" על הקלף ועל הדוכסוסטוס"או " על הקלף ועל הגויל" ברור שהנוסח המקורי צריך להיות או

 .שמעולם לא הוזכרו יחד, את הקלף ולהותיר את הגויל והדוכסוסטוס

 

ואי אפשר  -כיון שמזוזה אקלף לא כתבינן  אך, קאי אמזוזה( בלשון נקבה" )כתבה"ההבנה הפשוטה בברייתא היא ש, וכעת

 .'גויל'ולהגיה תיבת , (כבראש העמוד" )מזוזה שבתפילין"על  נאלצנו להעמידה', קלף'להגיה תיבת 

 

וזו סיבה נוספת למה . )בלשון זכר" כתבו" ל"דאי הכי הול, ת"על ס" כתבה"אך מעולם לא עלה על דעתנו להעמיד את הביטוי 

 (.'ת פסול אדוכס"מפני שס לא, ת"לא פירש דקאי ברייתא אס

 

, דקאי אמזוזה הברייתא כפשוטה שוב יש לחזור ולהבין את, (מ"כר)ולמסקנה שהתברר שאפשר להכשיר מזוזה אקלף 

 .ת"ולכאורה כעת גם אין צורך להגיה ס



 

 :ל"ז, שביקש להוכיח למזוזה כשרה על גויל, ם בתשובה"מעניין להביא כאן את דברי הרמב

, דאם לאו, ראיה שעל גויל כשרה, כתבינן שתהיה זאת הברייתא במזוזה ואמר מזוזה אקלף מי, ומזה שהתקשה התלמוד"

 ."כתבינן קלף מיהיה אומר מזוזה אגויל או א

 

שהרי לשיטתו למסקנא , דבי מנשה ולא למד זאת מדתנא, ואינו מובן מפני מה היה צריך ללמוד זאת מדיוק בשאלה

 ?"כתבה על הגויל כשרה" ובפירוש נאמר בה, דשמעתא היא עוסקת במזוזה

 

ויש להבין שרק , מסקנהנשארה גם ל - "ת"ס"והנראה שהיה מקום לחשוב שההגהה המסתברת שהגהנו מהברייתא תיבת 

 שברור לגמרא" מזוזה אגויל מי כתבינן"לא הזכירה בשאלה ' להוכיח מזה שהגמ לכן הוזקק. על קלף ודוכסוסטוס כשרה

 .כשר למזוזה ולכן למסקנה גויל, "גויל"שאם נעמיד את הברייתא על מזוזה אין בעיה לגרוס 

 

בו בעת ', מ לכתבה דוקא על דוכס"שהלל פ"שרה על גויל אעשמזוזה כ' הסיבה שברור לגמ, ('מצדדי האפי)ולשיטתנו 

זה רק מפני שהגויל הוא  ,'מ על הדוכס"פ שבאנו להכשיר כתיבתם שלא כהלל"אע, "כתבינן תפילין אגויל מי"שתימה בגמרא 

לעומת  ,לא תכתב לכתחילה גם על גויל' שמזוזה שמצוותה על דוכס לכן אין שום סברא בעולם, ממש ועדיף ממנו' כדוכס

שרק כיון שקולף , אלא חידושו אין לך בו -גם אם חשבנו רגע להכשירם על דוכסוסטוס , שמצותן על הקלף הדק זאת תפילין

פֹו אפשר לאמר שהרי הוא כקלף לָּׁ  .לא מסתבר להכשירו אבל גויל, מקְּ

 .ל הרב אלידע"עכ

 

יהונדב ויינשטיין הרב בענין משמעות תיבת דוכסוסטוס אעתיק מה שכתב בזה באריכות  .9

 (:מיכאל חימירב ל)

 

 .עכשו ניגש למילה דוכסוסטוס בעצמה"

 .וניגש לעצם העניין, נניח לזה לעת עתה, בנימין מוספיא' בעניין מה שמר מפרש בדעת ר

והיה להם , האם היוונים באמת חלקו את העור לשניים, הדוכסוסטוס היא מילה יוונית, בראשונה נזכיר

, י את הריק"אדרבה היוונים הפיצו די בתחילת שלטונם בא, ע"קראו לו שם בפשי? ע"אפידרמיס בפ

ולקלף במילה עברית שנראה , ולמה התנא קורא לדוכסוסטוס במילה יוונית, שהוא בלתי ניתן לחלוקה

 .שהתנאים המציאו אותה לצורך העניין

וזה העור , זואבל אם נאמר שהדוכסוסטוס הוא הדרמיס ניחא שבאמת היוונים השתמשו במילה 

כי אם היה לו )ולכן המציא מילה עברית , ובקלף לא השתמשו ולא היה לו מילה יוונית, שהשתמשו בו

 (.למה לא קרא לשניהם בלשון עברי, מילים עבריות לביאור חלוקה זו

  ,למה פירוש רב בנימין עדיף בעיני על פירוש הראשונים שפירשו אחרת. 1: והנה שאל מר

זולת , הראשונים פירשו פירוש שגם הוא אומר שהדרמיס הוא הדוכסוסטוס רוב ככל –תגובה 

מ להלן אבאר למה "ומ, א שהביא פירוש נוסף שסוסטוס הוא לשון שיער ולא מצאתי לו חבר"הריטב

 .בנימין עדיף בעיני מפירושי שאר הראשונים גם אם יגיעו לאותה מסקנה' פירוש ר

ם שכל מה שידע מחכמת יון היה "כגון הרמב)אשוני ספרד ר: אומר עוד, וחוץ מהטעם שאכתוב להלן

וכל , בדרך כלל לא היו בקיאים בלשון יון, וגם ראשוני אשכנז( ממה שתרגמו אותה מיונית לערבית

דבריהם בזה אינם אלא או מפי השמועה מחכמי ארצות אחרות או ניחושים בעלמא שמסתמא כך הוא 

 .א מסיבתו"כ, קפ מה שהיה נראה להם לפסו"ע, בלשון יון

ורבינו חננאל איש , והראשונים שכן היו בקיאים בלשון יון הם ראשוני איטליה כגון רב נתן בעל הערוך

כנראה בילדותו היה גר , פ שידוע שהיה רב מפורסם באפריקא"ם ואע"כך קורא לו הרשב)רומי 



פ שאיני יודע אם הוא "שאע, בנימין' וכן ר. והם כידוע מפרשים שדוכסוסטוס הוא הדרמיס( באיטליא

ל "לפרש המילות הזרות שבחז –וזה כל תכלית חיבורו , מ היה בקיא בלשון יון"מ' ראשון'ראוי להקרא 

 .פ בקיאותו בלשון יון ורומי"ע

 .ועל פירוש הדוקטורים שפרבר ופטרוף שפירשו אחרת. 2

וש זה מורה על ונניח כעת שפיר, קשה לחלוקה: הנה הדוקטורים שפרבר ופטרוף פירשו. תגובתי

קשה 'היה תרגום המילה הזאת , לא נראה שאצלם' דוכסוסטוס'ל שנקטו הלשון "מ חז"מ, האפירדמיס

אינו מורה דוקא על אפידרמיס יותר מאשר על יהלום שגם הוא קשה ' קשה לחלוקה'כי ', לחלוקה

כתוב בברייתא מתוך העור בעצמו אם היה ' ואפי, כל אחד כמידת קשיותו, לחלוקה וגם אבן או מתכת

דבר זה  –אם נבין ממילא שהכונה היא על עור קשה לחלוקה ' אפי' קשה לחלוקה'כותבין מזוזה על  –

' ב, גויל שקשה לחלוק אותו לשנים עד שיעבד אותו באופן מסויים' ניתן להתפרש בשלשה פנים א

, את האפידרמיסוגם שהיה קשה לחלוק ממנו , ל"שקשה מאד לחלוק אותו לשני חלקיו וכנ –הדרמיס 

ורמוז כאן )וגם שהוא עצמו בלתי ניתן לחלוקה , האפידרמיס שהיה קשה לחלוק אותו מהדרמיס' ג

והתנא (. ל מהיכי תיתי שהכונה לאפידרמיס"שגם אם נקבל את דברי החוקרים הנ –שאלה צדדית 

 .כאן לא בא לסתום אלא לפרש

שם עצם לחלק מסויים  –ל "היתה ידועה לחזלכן נראה פשוט שעיקר לשון דוכסוסטוס הוא בלשון יון ש

( שמסתבר שזה צירוף של שתי מילים שהם חברו), ל"והמילה שמצאו הדוקטורים הנ, מעור הבהמה

, פ המילה הזאת שאפשר לפרשה שהיא צירוף של מילות קשה לחלוקה"שע, הוא מעין ניחוש בעלמא

והרי זה דומה לאדם שלא נתברר , סיש לנסות לנחש איזה מחלקי העור היה שם העצם שלו דוכסוסטו

והוא מנהג העניים לברוח למדינת , מך נס ים: לו פירוש המילה מכנסיים ומנסה לפרק אותה לגורמים

    הים מפני חובותיהם

גם זה פלפול שהוא , סוסטוס בשר, מקום –ב מה שפירשו הראשונים על פי צירוף המילה דוך "כיוצ

  .המילה כשם עצם בגדר ניחוש של מי שלא מכיר את

בלשון יון נקלף ' פי: ל בעל מחבר ספר ערוך השלם שכתב וזה לשונו"ב הפירוש של הרב קאהוט ז"כיוצ

, ולפי זה מבואר בהדיא שהחלק העב שלצד הבשר הוא הנקרא דוכסוסטוס, ל"עכ. ונגרד משני עברים

ומצד השיער הוא , ב"כיוצמצד הבשר הוא מגורד להסיר ממנו חלקי השומן ו, שהוא מקולף משני עבריו

כי גם פירושו הוא . ז קשה לי לסמוך על פירושו"עכ. להסיר ממנו את האפידרמיס, מגורד או מקולף

ל נראה שהכירו את המילה "ומדברי חז, סוסטוס נקלף ונגרד, צירוף של שתי מילים ביונית דו שנים

 '[1]ל"הזאת כשם עצם וכנ

 

כי אם נניח שבאמת זה לשון שם , ל פירוש החוקרים שפרבר ופטרוךמ הם עדיפים ע"ומ               [1]

ואז לא , זה מילה שאיכא למטעי בה, אמנם אם נפרש דהיינו או נקלף או נגרד, העצם נגרד ונקלף

 ,ל השתמשו בה"מסתבר שזו עצמה המילה שחז

י קילוף ובין "קליפה בין עדהיינו באופן שהוסר ממנו , אבל אם נפרש שכונתו נקלף ונגרד                

, נקלף משני צדדים/ אז ליכא למטעי בלשון זה דבודאי הכונה לדרמיס שנגרד, משני עברים, י גרידה"ע

ז "אי, דאי לאפידרמיס שנקלף פעמים פעם אחת העור מהבהמה ופעם אחת האפידרמיס מהדרמיס

נו ומבעי לן שתהא קלופה אלא נקלף דוקא באופן שהקליפה היא העיקר הנצרך ל, לשון נקלף ונגרד

ל השאלו "וחז, וכיון שכן היה יתכן שזה ממש פירוש המילה דוכסוסטוס. וקל להבין, דוא ולא מגורדת

  ,.מילה זו לדרמיס

' עור בהמה מעובד ומתוקן משני עבריו'פירוש מלה בלשון יון : ל"שכתב וז, בנימין מוספיא' אבל ר

  .ל"עכ



החל בראשונים וכלה , והנה כל המתרגמים האחרים, עור בהמה שנוקט בלשונו' א, וזה משתי ראיות

כי באמת זה אינו חלק מהמילה כשמחלקים , אינם מזכירים בלשונם עור בהמה, ר שפרבר וחברו"בד

שפיר  –רק מי שמכיר את הדוכסוסטוס כשם עצם של חלק מסויים של עור הבהמה , אותה לגרומים

 ,נוקט בלשונו עור בהמה

ה . ב מָּׁ והרב קאהוט אומר נקלף ונגרד משני עבריו ואם , הוא אומר מעובד ומתוקן משני עבריוֶשלָּׁ

ולא כהחוקרים שבאו , ושניהם כפי הנראה הולכים באותו דרך, שניהם חולקים את המילה לגורמים

לכן נראה , כ למה זה אומר מתוקן ומעובד וזה אומר נקלף ונגרד"א, לפרק המילה באופן שונה לחלוטין

, אבל על פי שימושה כשם עצם, נקלף ונגרד פעמים –פ פירוקה לגורמים "המילה הזאת עבאמת ש

 [1]עור מבהמה מעובד ומתוקן משני עבריו

 

 

 

אבל משמעות ' תקנת עניים ועשירים'ששורש המילה הוא , כמו למשל המילה פרוזבול               [1]

ולעולם אין ', פלוני ופלוני הדיינים וכוהמילה כשם עצם הוא שטר מסויים שכתוב בו מוסרני לכם 

 ..ל"וק, גם אם יהיה בו תקנה לעניים ולעשירים, מתכוונים לשום שטר אחר

והנה הרב , את הדרמיס או את האפידרמיס, והשתא נחזי אנן איזה עור בהמה הוא הכיר כשם עצם

שנים והיה כמצחק בנימין מוספיא מעיד ששאל עבדנים רבים בזמנו על עניין זה של חלוקת העור ל

בעשותם מן עור , בעיניהם ואמרו לו שאם היה יכולת בידם לעשות דבר זה היה להם רוח כפול ומכופל

כ איך יוכל להכיר את האפירדמיס כשם עצם אם "וא. ד"עכ, אחד שנים ומן עור עב שני עורות דקים

אלא ודאי לדרמיס שהוא , רואינו מוכר לשום עבדן מציאות כזו של חלוקת העו, אינו בנמצא בזמנו כלל

שזו באמת מעלת הריק כמו שכתב מר , העור הידוע ומוכר במקומותם והוא מעובד ומתוקן משני צדדיו

 .שהוא ראוי לכתיבה משני צדדיו –במאמר שלו 

והוא לא הזכיר את דברי )ל יהונדב ויינשטיין "עכ." סבורני שיש במה שכתבתי תגובה הולמת על הכל

 (.העיטור שהבאתי
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