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הקדמה
. ם"ספר זה עוסק בבירור כשרות הגויל והקלף שעליהם אנו כותבים דברי סת

, לאחר שבעית כשרותם עלתה במספר מאמרים, התעוררתי לעיין ולחקור בעניין זה

כשמסקנתם היא שיש לשנות מהנהוג או להזהר בדברים שמעבדי העורות אינם 

דשמיא למסקנה שאין צורך והנה בחיבורי זה הגעתי בסיעתא. נזהרים בהם בפועל

ר "כשדנתי בדבר לפני מו. אלא למי שחפץ בחומרות בעלמא, לשנות ממה שנהגו

ר להעלות את הדברים על "עודד אותי מו, א"צ הרב מרדכי אליהו שליט"הראשל

.כדבריו עשיתי–ומאחר שמצווה לשמוע דברי חכמים , הכתב

ם בתחומים השונים לצורך כתיבת הספר נעזרתי במקורות רבים העוסקי

פירוט זה חשוב על רקע דבריהם . להלן אפרט מקורות אלה. הקשורים לעיבוד עור

של חלק מהחכמים שלעניות דעתי לא תמיד חקרו היטב בכל התחומים הקשורים 

.לנושא

את מבנה העור של בהמה למדתי על שלבי עיבודיו השונים על ידי בדיקת העור 

תעשיית העור (MODERN PRACTICE IN LEATHER MANUFACTREעצמו וכן מהספר 

REINHOLDח על ידי "הספר שמחברו הוא ווילסון יצא בשנת תש). המודרנית
PUBLISHING CORPORATIONב וניתן לראותו בספרית הטכניון בחיפה"בארה .

אליהו ' הגעתי בעזרת גיסי ר, שצלומים ממנו הבאתי בסוף ספרי, לספר זה

. אוריאל

יהודה פרנקל ' שה במפעלי עיבוד העורות בימינו למדתי בעזרת ראת הנע

בעל מפעל לעיבוד עורות (שלום משריקי ' וידידי ר) אביב-ממכון התקנים בתל(

).מומחה לעיבוד עורות בירושלים(משה צארום ' ור) ארבע- בקרית

ביניהם ', מחקר וכו, ספרי הלכה- השתמשתי בספרים רבים שנכתבו בעניין זה 

בכל מה שקשור בחיפוש ספרים בספריה הלאומית . בי יד וספרים נדיריםכת

.יוסף לייכטר והרב דוד ויסקוט' בירושלים נעזרתי בידידי ר

, דנתי פנים אל פנים ובתכתובת עם חלק מהחכמים שעסקו גם הם בסוגיה זו

הרב איתמר יונגר והרב, הרב אליהו אביטל, הרב יוסף כהן, הרב אשר חנניה: והם

.כמו כן דנתי ארוכות בנושא זה עם ידידי הרב דוד כוכב. משה צארום

ביעוץ ובכלכלה נעזרתי בראש המכון לרבני ישובים בקרית ארבע הרב יצחק 

.יזכה אותו להגדיל תורה ולהאדירה כחפץ ליבו הטהור' ואני תפילה שה, רודריג

ותהי , ושלא הזכרתישהזכרתי , אני מודה בכל ליבי לכל אלו שסייעוני במלאכה

. משכורתם שלימה מעמו יתברך

ל ותבדל לחיים "שלמה ז' אבי מורי ר, תודה וברכה מיוחדת להורי היקרים

אשר הם שהביאוני עד הלום וחנכוני בדרכי התורה , ארוכים אמי מורתי מלכה

. והיראה

, ל"יהודה אורנשטיין ז' ר, כבוד הוא לי להזכיר את סבה היקר של רעתי חוה

ל שגם הוא "וכן את סבה היקר הרב דב בעער כהן ז. שעודדני וזרזני בהוצאת הספר

.עודדני רבות יהי זכרם ברוך



על כן אבקש מכל מי שיש לו הערה או השגה על דברי בספר זה , שגיאות מי יבין

.לכתוב לי על מנת שתתחוור הסוגיה לאמיתה

ויהי רצון שלא , ור אמיתה של תורהאני תפילה שאכן ספר זה יהיה בו עזר לביר

.תמוש התורה הזאת מפינו ומפי זרע זרענו מעתה ועד עולם

החפץ לידע את עיקר החידוש שבספר זה בלא להכנס לכל השקלא וטריא 

יוכל להסתפק בעיון בקיצור שבתחילת הספר שהשתדלתי לכותבו , באריכות

.בשפה השוה לכל נפש

עידוא אלבהס                 "כסלו תש

קרית ארבע היא חברון

קיצור

הצגת הבעיה. א
ם שעוררו "במאמר זה נציע פתרון לבעית כשרות הקלף המשמש אותנו לכתיבת סת

אך כפי שנראה להלן בעיה זו עמדה לפני הגאונים והראשונים מאז שהחלו . עליה בדורנו

.והפתרון לה נכתב בעצם על ידם, לעבד בסיד

. ע"הבעיה נביא תחילה את דברי הגמרא ופסק השולהבנת

:הובאה ברייתא) ב, שבת עט(בגמרא 

דוכסוסטוס , קלף במקום בשר, תפילין על הקלף ומזוזה על הדוכסוסטוס: הלכה למשה מסיני"

".במקום שיער

ההבנה הפשוטה של מסקנת הגמרא . הגמרא דנה מה הדין אם שינה בהלכות אלו

. פסל- בתפילין היא שאם שינה 

הובאה ברייתא שבה פורטו כמה הלכות למשה מסיני ) ט, א, מגילה(ובירושלמי 

: ולבסוף היא אומרת, שנאמרו בספר תורה

".פסל-ואם שינה , ועל הקלף במקום נחושתו, וצריך שיהא כותב על הגויל במקום שיער"

):ז, ח לב"או(ע "על פי הגמרא בשבת כתב השו

כותבין על הקלף , תפילין על הקלף ולא על הדוכסוסטוס ולא על הגויל: משה מסיניהלכה ל"

העור בשעת עיבודו חולקים אותו ? מהו קלף ומהו דוכסוסטוס. פסול–במקום בשר ואם שינה 

ולפי זה . והפנימי הדבוק לבשר נקרא דוכסוסטוס, וחלק החיצון שהוא לצד השיער נקרא קלף, לשנים

וקלפים . כשהוא דבוק לדוכסוסטוס, היינו במקום חיבורו, על הקלף במקום בשרכי אמרינן כותבין

שמה שמגרדים קליפתו , וכותבים עליהם לצד בשר, שלנו שאין חולקים אותם יש להם דין קלף



ואפילו היו חולקים העור לשנים , העליונה שבמקום שיער אינו אלא כדי מה שצריך לתקנו ולהחליקו

".ומצד הבשר גוררים הרבה עד שאין נשאר אלא הקלף בלבד, כךהיה צריך לגרד ממנו 

):ג, ד רעא"יו(ע "ועל פי הירושלמי כתב השו

ואם כתבו ספר תורה , וכותבים בו במקום שיער, והוא העור שלא נחלק, כותבים ספר תורה על גויל"

".והוא שיהיה כתוב בצד הפנימי שכלפי הבשר, כשר- על קלף

את מבנה העור ואת דרכי ע יש להכיר"רי הגמרא והשוכדי להבין את דב

.עיבודו

בעור המובא למעבד העורות דבוקה בדרך כלל בצד הפנימי של העור שכבה 

.ג ביצה"בינה לעור חוצץ קרום דקיק כקרום שע. שנקלפת מהעור בנקלשומנית

והם הנקראים בלעז דרמיס , בעור עצמו יש שני חלקים שאפשר לחלקם זה מזה

והקליפה הדקיקה , שהוא עיקרו של העור הוא הדרמיס, לק העבההח. ואפידרמיס

.מאוד שבצד החיצוני של העור היא האפידרמיס

שגורם ' טנין'חומר המופק מעצים שמכיל (בזמן הגמרא היו מעבדים את העור בעפצים 

בכל דרכי . ויותר מאוחר עברו לעבד בסיד, )א, עט(כמבואר בשבת , )לדיבוק  סיבי העור

ין מכשירים לכתיבה את השכבה השומנית משום שהיא אינה מתאימה העיבוד א

.ואינה נחשבת מגוף העור, לכתיבה

כשמעבדים בעפצים אפשר לקלף את האפידרמיס ולעשותו לעור דק הראוי 

לאחר הקילוף אפשר לכתוב גם על הדרמיס בצד שהיה דבוק .לכתיבה משני  צדדיו

לכתיבה בצד הבשר בגלל סיבים אך קשה להכשיר את הדרמיס , לאפידרמיס

. שקשה להחליקם

לעומת זאת כאשר מעבדים בסיד קשה לקלף את האפידרמיס ולעשותו עור בפני 

. אך אפשר בנקל להכשיר את הדרמיס לכתיבה בצד הבשר, עצמו הראוי לכתיבה

ועליו אנו , ואכן במציאות מכשירים המעבדים את צד הבשר של הדרמיס לכתיבה

.כותבים

יש קושי לקבוע בודאות כמה גרדו בצד השיער בדורות שלפנינו שהיו מעבדים 

אך ברור שמאז שהחלו לעבד במכונות חשמל מגרדים בצד השיער , באופן ידני

כך שיש מקומות בעור שהאפידרמיס , במכונה חשמלית שנותנת לעור עובי אחיד

. נשאר ויש מקומות שהוא נקלף

ע בהלכות תפילין שבתחילת "תחילת דברי השולפי זה אנו מבינים היטב את

ואכן באמת כשעיבדו , כאשר עיבדו בעפצים, דבריו הוא מבאר את דינא דגמרא

כשלא חילקו את העור השתמשו בו . בעפצים יכלו לחלק בין האפידרמיס לדרמיס

ואמנם בבית . ובדרמיס כדוכסוסטוס, וכשחילקו השתמשו באפידרמיס כקלף, כגויל

ם שכתב שחלקו החיצוני של העור דק וחלקו הפנימי "ת דברי הרמביוסף הביא א

.ומשמע שהבין ששני החלקים הם האפידרמיס והדרמיס, עבה

כי לכאורה כוונתו , ע על הקלפים שלנו לכאורה אינם מובנים"אך דברי השו

לומר שבקלפים שלנו מגרדים בצד הבשר עד שנשאר אותו הקלף שבו השתמשו 

אך במציאות דבר זה אינו אפשרי כשמעבדים , נו האפידרמיסבזמן הגמרא דהיי

וכשמגרדים אפילו קצת בצד השיער מסירים את האפידרמיס בגלל דקותו , בסיד



כי אם לא , וממילא יוצא שלמעשה היו כותבים על גויל או דוכסוסטוס. המרובה

. סואם כתבו כשהחלק הפנימי עומד לבדו זה דוכסוסטו, גרדו בצד השיער זה גויל

וגם היום לא מגרדים , ע"וכיון שאי אפשר לעשות כפי שמשמע לכאורה בדברי השו

וכיון שאין לכתוב . הרי שאין אנו כותבים על קלף כלל, עד שנשאר רק האפידרמיס

, ם שאנו כותבים אינם כהלכה"על גויל ודוכסוסטוס בצד בשר כל  דברי הסת

.אלא על הקלףע איך כותבים תפילין שלא הוכשרו"ובפרט צ, ג"וצע

להלן נראה שבעית הכשרות של הקלף שלנו עמדה כבר לפני רבותינו 

כי גם הם ידעו שבעור יש קליפה עליונה דקה שלפעמים מסירים , הראשונים

אך כדי לעמוד על דבריהם . והם ביארו לנו בקיצור רב את טעם ההכשר, אותה

וממילא יתברר , וסטוסבענין הקלף יש לנו לברר תחילה מהו גדר הגויל והדוכס

.מהו גדר הקלף


