
  ם"לסת הדיוכשרות 
  ג"תשע מיכאל חימי

  

  :כיוון שלא כל אחד בקיא בחומרי הדיו אכתוב כאן בקצרה את תיאורם: הקדמה

הנקרא .1לדיו השתמשו בעיקר בעפצי אלון – galesש  "בצרפתית העתיקה גל" .(Gall): עפצים •

. 3נקראים מי מיליןי שריה או בישול "ומים היוצאים ממנו ע, 2או בלשון רבים מילין" מילה"עץ 

גדלות גידול חריג  כאשר רקמותיו אופייני הנוצר בצמח-הוא מבנה לאהעפץ . והם בצבע חום

ולכן אין בהם בעיה של  'וכנימות וכדו ,זבובי פירות ,של צרעותבתגובה לגירוי או פעילות 

מכילים ים העפצ. כיוון שהעץ הוא המייצר את העפץ בתגובה לגירוי ולא הכנימה למאכל כשרות

חומר בעל תכונות מכווצות המשמש גם -   5וחומצה גאלית-  4טאנין בין היתר בצורה מרוכזת

ובעל תכונה להתרכב עם . ובעל תכונות הגורמות לקשרים קוטביים בין החומרים -כחומר בורסי 

במי העפצים ישנה תכולה מסויימת של דבק היכולה לייצר דיו גם בלא הוספת . )עשן( פחמן

  .שרף

 הנראית 7הוא גופרת הברזלו 6שימש כצבע לרצענים: סתֹוְנקַ קלְ ם "או בגרסת הרמב קנתוםקנ •

קופר "ובאשכנז  ,לעז הצרפתייםקראו לו ויטרולא וכך שמו מפורסם ב' מלח גס ירקרק שתוסכ

. 'ג"אלזא ואלו בערבית הוא נקרא. כנראה קרא לו גם ארמינט או אדרמינט 8י"ורש ."ואסר

                                                 
ואם אין , נקב שממנו יוצא זבובון ובכל אחד יש, )בודדים(כמין קוצים קטנים מאד בליטות ועליהם , כמין חרוזים בצבע חום 1

למעשה ישנה קשת רחבה של צמחים עפיצים ו .ומפרס מהודועל פי רוב הם מיובאים ו. כ יש בפנים זבובון יבש"בהם נקב בד
וקליפת האגוז הירוקה , וקליפות רימונים, או ספלוני בלוטי האלון, עלי התה ואפילו, או מימוזה, )הוא הסומק(אוג כמו עלי ה

כ בזה "ראה מש. 'ו וכו'או קליפת עץ הנקרא קיבראטצ, מקליפות גזעי אלוןוכן , קליפות שיזף קוצני, הקליפה הקשהשמעל 
 ."סוגיית הקלף"הנקרא  במאמר על העיבוד

) פתחו של היכל(חמש אמלתראות של מילה היו על גביו "א "ע' בבלי עירובין גוב ".סימן להרים מילין"א "ג ע"בבלי פסחים נ 2
 ".עלה מזוזו למ

 .ומכאן עוד שהיו מעבדים בעפצי אלון". ג מי מילין"שאין מי מילין ע"א "ט ע"בבלי גיטין י 3
חומצה  -;Phenol: באנגלית(- פנול כלומר שרשרת ארוכה של מולקולות - , הם פולימרים פנולים) Tannin(הטאנינים   4

לפנולים כמה תכונות דומות לאלו  .C6H5H. C) 6H5(OH שמה של תרכובת אורגנית ארומטית אשר נוסחתה שהיא -קרבולית
שכן אטום המימן בפנולים קשור בצורה , פנולים חומציים יותר מכוהלים. המכילים אף הם קבוצת הידרוקסיל, של הכהלים

). חומר המשחרר יוני מימן מוגדר כחומצה- ; כך שהוא נוטה להשתחרר מהתרכובת(חלשה יותר לאטום החמצן מאשר בכוהלים 
  .בעת הבנזן הסמוכה גורמת להחלשת הקשרט

כאן נקראת ; אורגנית-כימיה איב(אטומי - וכן יון דו, )בכימיה אורגנית(היא קבוצה פונקציונלית ) Hydroxyl( הידרוקסיל
ואטום אחד של  חמצןקבוצת ההידרוקסיל ויון ההידרוקסיד מורכבים מאטום אחד של  ).Hydroxide, הידרוקסידהקבוצה 

 יוונייםשמה של הקבוצה מורכב מהשורשים ה .OH-: שלילי מטען חשמליהמקנה ליון , עודף אלקטרוןוכן יש להם , מימן
אחרות  מולקולותעם אטומי מימן ב קשרי מימןקבוצת ההידרוקסיל מסוגלת ליצור  ").חמצן(" אוקסיו") מים(" הידרו

כלומר קשר קוטבי המקנה - הידרוקסיד בהן קיימת קבוצת  תתרכובומסוימת לכל ה קוטביותעובדה המקנה , )מיםעם : ובעיקר(
  .התקשרות האלקטרונים שבחומרים השונים

האותיות במידה והעור חומצי " קפיצת"ידיעה שיכולה להסביר את - . עם יון הידרוקסיד הינה תמיד בסיס מתכתתרכובת של 
 . מדאי

בתהליך שבירת העפצים משתחררת חומצה  .קבוצות הידקרוקסיל קשורות לטבעת הבנזנית 3ש אלא, חומצה בנזואית 5
הקומפלקס של חומצה גאלית מהסוג . גלוטאנית והשריה במים גורמת לשבירת הקשרים המולקולאריים וליצירת חומצה גאלית

במגע עם ברזל ) פירוגלול(מסוג פוליגלול  ואלו טאנין. יוצר תרכובת שחורה ירוקה) כמו קלקנתוס(וברזל דו ערכי ". קטאקול"
  .PHהעמידה בשינויי , סגולה שחורה\יוצר תרכובת כחולה 

לפי שחומר זה . ובהכרח שהוסיפו לו מי עפצא. מגילה וגיטין יט: שבת קד. סם שחור שצובעים בו הרצענים- חרתא דאושכפי  6
  .לא יישטף בקלות מהנעליים ביום גשום

ולאחר ייבוש או קלייה הוא  .מולקלות מים 7כלומר גופרת הברזל מגובשת עם    FeSO4 , 7H2Oשנוסחתו הכימית היא  7
כ רצוי להשתמש "ע. אך גורם שהדיו מאדים בתהליך קצר יותר(שצבעה לבן " גופרת אבץ"קלקנתוס הוא גם . נהפך ללבן

משתמשים כיום בגופרת  .χαλκανθος או χαλκανθονחומר זה היה מוכר ליוונים הקדמונים ושמו ). בגופרת ברזל טהורה
אבל לא מדובר  .גם חלודת הברזל נחשבת לקנקנתום .)ברזל 20%מכיל (ברזל גם כתרסיס לתיקון חוסר ברזל בצמחים 

  .בגופרת נחושת שהיא אינה משחירה כלל
  .ת במחזור ויטרי"והרחבתי בזה לקמן בדברי ר. ב"סוטה דף יז עוב ,א"נדה דף יט ע 8



2 ם"לסת הדיו כשרות

 :עשוי מעפצים וקנקנתום נקרא בערביתהדיו  .לקמן מ ובתשובה"בפה ם"כמבואר ברמב

  .9"דיו ברזלית" :ובעיברית ,"אלחיבר"

 11או עצים קוצניים אחרים 10ת מדובר בלחלוחית קליפות שזיף בר קוצני"לר: שרף אילן •

ש ורוב ככל הראשונים מדובר בשרף הנוטף מהעץ "י והרא"ח ורש"לרואלו  .י בישול"שיוצאת ע

 Acacia- 12"שיטה מדברית"המופק מ" צמג אלערבי"בלעז או  "גומא"ומתייבש מה שנקרא 

tortilis  היות ותרכובת מי עפצא וקלקנתוס  ,ד"לענ .13או מעצי פרי כמו אגסים ושזיפים

" אקום"מהווה מעין ו) גרם לליטר 150כ (ריבוי הגומא , כחלודה מתחמצנת עם הזמן ומאדימה

יתרונו בעמידות שחורה  ,ולכן דיו כזה למרות חסרונו שאינו מבריק ,לתרכובתבין החמצן מקומי 

  .לטווח ארוך

. ל"הכוונה לגומא הנ ,ח"שיטת ר ן ורוב הראשונים שהעתיקו"ש והרמב"י והרא"לרש :קומוס •

עשוי אלא שהוא  14)קלקנתוס-( 'ג"האלזא הכוונה למין ממיני ו"בתשובה קל ם"ואלו לרמב

  .)ראה בהערה על הקנקנתום-על סוגיו ( .מחלודת הברזל

משריפת שמנים בכלי שנמצא מעל להבה הדולקת המתקבץ . פחמן 80%המכיל  פיחהוא  :עשן •

 נקראתושרף היא מחיקה במים ו דיו העשויה מעשן .15בלעז" אדרימנט"ונקרא . וכיוצא בהם

   ".דיו פחמנית" :ובעיברית ,ד"אלמדא :בערבית

  

  :החומריםמי צבע 

  . לפי חוזק הבישולתלוי  ,חום בהיר עד חום כהה אדמדם :צבע מי העפצים

  . שקוף :צבע מי הגומא

  .כצבע מי עפצים כי שקיפות הגומא אינה משנה במאומה :צבע מי גומא ועפצים

  .שחור מחמת העשן :צבע מי עפצים גומא ועשן

  .נחושת ם בצבעכלומר מי" סראקופר ו"כצבע הנחושת ולכן קראו לו  :צבע מי הקנקנתום

                                                 
מקורו של הציבען בדיו : "וכותרתו) א"עמוד רס, ד"אלול תשנ- ניסן( סיניאשר פורסם בירחון אל כתב במאמרו -יורם ניר' דר 9

שגם כיום משתמשים בדיו כזו בצירוף חומצה טארטארית וצבע כחול המזרזים את   ".תפילין ומזוזות, שחורה בכתיבת ספרים
למיטב ידיעתי ונסיוני יין מכיל חומצה טראטארית . ואת הנתרן בתור חומר משמרובנז. הופעת הגוון השחור מיד בסיום הכתיבה

  .כמו כן לפעמים הדיו הזה אינו נוזל היטב מהקולמוס ואז מוסיפים לקסת טיפת חומץ מרוכז. והוא משפיע על הגוון השחור
 ".האטד"שמדובר בקרובו  ואפשר אף, סבוך וקוצני מאוד, שיח גדול Ziziphus lotus  אפשר שמדובר בשיזף השיח 10
שמבשלים אותם , ל בספרו מלאכת הסופר כי מדובר בעצים הנקראים היזמי והיגי"ם זאברה זצ"פירש מהר" דיו של קוצים" 11

הרב . וכתב שם שזה דיו טוב מאד) השווה לדברי המנהיג תשובה לחכמי אראגון(, ונותנים אותם ליבש בתוך שק העשוי מקלף
". הגא מצוי"וההיגי הוא   . Ononis antiquorum" שברק קוצני"שהיזמי הוא כנראה , א ביאר"עעדין שטינזלץ בשבת ז 
Alhagi mau¬ro¬rum   )ביכור האביב.( 

שרף על ' גר 200-300מכל עץ מופקים . זהו עץ שיטה נשיר קטן שמוצאו באזורים מדבריים למחצה מדרום למדבר סהרה 12
גומי ערבי מסיס מאוד במים וניתן להגיע לתמיסה .  סוכרים וגליקופרוטאינים- של רבהשרף הוא תערובת . ידי חיתוך בקליפה

איכות . החומר הגולמי שקוף או צהוב בהיר. בניגוד לשרפים אחרים החומר מסיס גם במים קרים, 55%בריכוז משקלי של 
הקרקע , ת תלויה גם בתנאי מזג האוירהאיכו. החומר משתנה בין זנים שונים של עצי השיטה ואפילו בין עצים שונים מאותו זן

שרשראות של (סוכרים -שהוא תערובת של פולי, החומר הזה .שרף במים 25%בתמיסה של  pH 4וחומציותו  .ההפקה ואופן
הוא מחליש את , כלומר. מוריד את מתח הפנים של המים, )חלבונים הקשורים לסוכרים(פרוטאינים - וגליקו) מולקולות סוכר
מה . (המאפשר פיזור שמנים בפאזה מיימית) אמולסיפייר(גומי ערבי הוא גם חומר מתחלב  .ין מולקולות המיםחוזק הקשרים ב

לקלף לאחר ) חלקיקי הפיח(השרף משמש גם כדבק המצמיד את הצבענים . )אינו צף השמן שבדיויכול להסביר מדוע ש
ם בתשובה "הרמב. השרף עלול להשבר ולהתפורר, ם"במקרה שחומר הכתיבה עשוי להגלל הלוך ושוב כסת. התנדפות המים

-, אני משער שמלבד זה שמי העפצים יוצרים קשר כימי עם סיבי העור". שריתו במי עפצא"ו כתב שהפיתרון הוא "קל' ס
 .וגמישות מסויימת, עמידות, חומצת הטאנין פוגעת במבנה חלבון השרף וגורמת לו לחוזק

אלא שבדיו הסיני הוא משמש רק בתור מחזיק לתערובת , נוזלית מפני שאינו מסיס במיםאבל שרף אורן אינו מתאים לדיו  13
  .העשן עד שיגרדו את מקל העשן לתוך אבן מיוחדת עם מים ויכתוב בה

המים שנפסלו משתית הבהמה בכלים פוסלים ובקרקעות כשרים נפל "משנה מסכת ידים פרק א ב שהרי, שרף-ואינו גומא 14
משנה שב ועוד. והלא גומא אינו משנה את מראה המים כי הוא שקוף". קנקנתום ונשתנו מראיהן פסוליןלתוכן דיו קומוס ו
והלא גומא נמחה במים בקלות , "ואינו כותב לא בקומוס ולא בקנקנתום ולא בכל דבר שרושם", איתא 'מסכת סוטה פרק ב

  .ג"וצע. ואינו רושם
  .לעיל על הקנקנתום י"הנידון ברשאת והשווה  15



3 ם"לסת הדיו כשרות

  .כצבע מי הקנקנתום :צבע מי קנקנתום עם גומא

  .מחמת התגובה הכימית בין חומצת העפצים לגופרת הברזל ,שחור: צבע מי עפצים וקנקנתום

  

  :על הכנת הדיו וחומריו' מה כתוב בגמכעת נעיין 

כ בכל מקום "וא". הלכה למשה מסיני שיהיו כותבין בעורות ובדיו" 16בירושלמי :צריך לכתוב בדיו .א

בפרק ו). ת"ס' ף סוף הל"כמבואר בהמשך הירושלמי והרי(בו כתיבה בעור או קלף צריך דיו ' שנא

 ולגבי מגילת אסתר איתא ".כתב שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו"תניא  17הבונה

   ".על הספר ובדיו" 18במשנה

  

  :רואים שיש בדיוא "מסכת שבת דף כג ע' בגמ :ותנאיו חומרי הדיו .ב

  . "ושמן זית מן המובחר, כל השמנים יפין לדיו: אמר רבי יהושע בן לוי: "שמן )1

כל השמנים יפין לדיו : דתני רב שמואל בר זוטרא, תא שמע? לגבל או לעשן: איבעיא להו" :גיבול) 2

   ."בין לעשן בין לגבל. ית מן המובחרושמן ז

  . "כל העשנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר: רב שמואל בר זוטרא מתני הכי" :עשן) 3

  ."ושרף קטף יפה מכולם, כל השרפין יפין לדיו: אמר רב הונא" :שרף) 4

אין שורין דיו וסמנים : בית שמאי אומרים: "איתאב "מסכת שבת דף יז עבמשנה  :שריית הדיו) 5

  ."ובית הלל מתירין, י שישורו מבעוד יוםוכרשינין אלא כד

  .19"דיו דלאו בר גיבול הוא"מתבאר שעצם השרייה נחשבת לגיבול כיוון ש שם' ובגמ

ואינו כותב לא בקומוס ולא בקנקנתום ולא בכל דבר " :איתא ב"ע בבלי סוטה יז :דיו הוא חומר מחיק) 6

שסתם דיו הוא בלי עוד שם ומבואר  ."כתב שיכול למחות, ומחה )במדבר ה(: שנאמר, אלא בדיו -ושם שר

  .קומוס

. א"ובסוטה כ ע א"עירובין דף יג עב. מבלעדיו" דיו"אפשר להוסיף קנקנקתום לחומר שנקרא כבר ) 7

 ."חוץ מפרשת סוטה, לכל מטילין קנקנתום לתוך הדיו: רבי מאיר היה אומר, רבי יהודה אומר, תניא"

  .הוא בלי קנקנתום שסתם דיוגם משמע 

' הלכה ד ירושלמי מסכת שבת פרק יב .אפשר להוסיף עפצים לחומר שנקרא דיו מבלעדיהם ).8

  .משמע שנקרא דיו גם בלי עפצים . 20"שופך דיו שאין בה עפץ" ' ג' ובגיטין ב

ר חנינא "טרפה דא -כדיותא , כשרה -אמר רבא ככוחלא " ב"חולין דף מז עכמבואר ב :הדיו שחור). 9

חרת שאמרו : אמר רבה בר רב הונא. שחור כחרת"א "ע בבלי נדה כוכן ". אלא שלקה, אדום הוא -שחור 

כי : הוה אמינא - אי אמר דיו ! ולימא דיו. דיו - ושחור שאמרו , כחרת -שחור : תניא נמי הכי. דיו -

דרבי אמי פלי : תא שמע? בלחה או ביבשתא: איבעיא להו. כי חרותא דדיותא - ל "קמ, פכחותא דדיותא

  ."קורטא דדיותא ובדיק בה

                                                 
 .ט"פרק קמא דמגילה ה 16
 :שבת קג 17
  : ט"י ושם ,א"ז ע"בבלי מגילה י 18
ם "אולם להרמב" דהיינו עירוב בעלמא"ולכן יישבו בדוחק א "ג ע"משבת כח אמנם הקשו שהגמרות סותרות "בשבת י' תוס 19

א "ן העתיקו הרשבוכ . לא מתחילה קושייה לפי שהגיבול הוא עם השמן וגומא ועשן כשעושים רקיקים ולא בשרייה במים
שמעשנין כלי : מצאתי בתשובות הגאונים - לגבל "דף כג עא  י שם"רשותימה עצום האיך התעלמו מדברי . ומפרשים רבים

וממחה אותו לתוך , ומגבל בו ומייבשו בחמה, וגורר השחרורית ונותן בו שמן קימעא, זכוכית בעשן שמן זית עד שמשחיר
  .ם"וזה ממש כדברי הרמב ."..הדיו

. ל"עכ. י"שם כפרש' הגמ' ל פי"לא ס' ונראה דהתוס ,מ"י שם לק"רש' לפיד א"שפת אמת מסכת שבת דף יח עכבר העיר הו
 .יפרשו גיבול בדיו בשמן' אבל לא הסביר האיך תוס

כשאחד רוצה לשלוח לחבירו בכתב דבר סוד וסתר כותבו במי מילין הן מים ששרה בהן עפצים שאין " :הפני משה הסביר 20
אלא (ג מי מילין וזה שמקבל כתבו שופך עליו דיו שאין בו עפץ "ג קלפים שלהם שהיו מעופצים ואין מי מילין ע"הכתב ניכר ע

  ".וקולט האותיות וניכר מקום הכתב וכגון זה פסול בגט) קנקנתום
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הוא דיו " שחרותא דדיותא" - ל "הנ' כפשט הגמ .דיו נקרא דיו גם כשהוא יבש וגם כשהוא לח )10

  .הוא דיו הלח" ופכחותא דיותא" 21היבש

ואינו כותב לא בקומוס ולא בקנקנתום "ב "ע, סוטה יזמשנה : נמחק במיםהוא אם  נקרא דיו רקדיו ). 11

  .וקומוס וזהו דיו בלי קנקנתום .22"כתב שיכול למחות, ומחה רשנאמ, אלא בדיו -דבר שרושם  ולא בכל

כתב "איתא - לעניין חיוב כותב בשבת ב "ע בשבת קדו .ות חומר שמתקיים זמן רבידיו צריך לה) 12

לווחי ועל שני , על שני כותלי זויות, ובכל דבר שהוא רושם, ובקנקנתום, בקומוס, בסיקרא, בסם, בדיו

הכוונה במובן של " רושם"על כן בהכרח ש" רושם"הרי שדיו הוא  ."חייב -פינקס והן נהגין זה עם זה 

  .23"מתקיים"

 - ם יובכל דבר שאינו מתקי, באבק הסופרים, באבק דרכים, במי פירות, כתב במשקין" שם איתא ועוד

ת שיש בו דין "לכתיבה לסהרי שכתיבה בדבר שאינו מתקיים אינה כתיבה ופשוט שלא תחשב ". פטור

   .24כתיבה

 -הדם והדיו הדבש והחלב יבשין ": ב דתניא"ע שבת קכב כמבואר :כמתייבש לדיו יש ממשות עובי) 13

  ".חוצצין

  

  .מגמרות אלו עולות המסקנות הבאות בדיו

  .לעשיית הדיו -שמשתמשים בעשן �

 . שמשתמשים בשרף לדיו �
  .שמוסיפים שמן �

 .בשמן) העשן והשרף(שמגבלים את הדיו  �
 .את הדיו היבש שורים במים �
 .להוסיף קנקנתום לדיו אבל לא שצריך, שמותר �
 .שסתם דיו הוא בלי קומוס �
 .בלי עפציםגם דיו  עפצים בדיו ונקרא שיש �
 .שדיו נמחה במים �
 .הדיו שחור �
 .הדיו נקרא דיו בין לח ובין יבש �
 .נקרא דיובמים נמחק שדיו רק  �
 .ינו נמחה כמי פירותוא שיהיה מתקיים זמן רב �

  

  :ועוד רואים

                                                 
' ב. שעושים דיו מקליפות הקוצים' היכן מצינו בגמ' א: י צריך ביאור"ופירוש רש. ם"שכך פירש הרמב 1ראה לעיל הערה 21 

חרת "' פשט הגמ) 3. אדרבא סתם דיו הוא בלי קנקנתום וקומוס) י הוא הקנקנתום"ולפי רש(היכן מצינו שמוסיפים חרת לדיו 
דפלי קורטא ' מהמשך הגמ). 4. שחרורית חרת הניתך בדיו. י"ארוך כמו רשולא פירוש . הוא שדיו נקרא חרת" שאמרו דיו

על זה דבגמרא אסקינן דחרת הקשה א "חידושי הריטבב). 5. דדיותא משמע שמדובר על אותו חרותא דדיותא שדיבר בו לעיל
ובתר הכי אמרינן אמר , והיינו חרירותא דדיותא והוא השחור הנשאר בשולי הכלי ולאפוקי מפכיחותא דדיותא שהוא הצלול שב

ואם עמוק הוא השחור יותר הרי אין לך בדיו שחור יותר מחרירותא דדיותא , שמואל כדיו טמא וזהו ששנינו עמוק מכאן טמא
  .ם שחרת הוא דיו יבש"ש שנדחק מאד והגיע למסקנא דומה כהרמב"ועי! ?שהוא השחור הבינוני ששנינו

 .ם בתשובה קלו"כ הרמב"וכ. ואינו יכול למחוקונבלע בקלף  -רושם שם י "רש 'וכן פ 22
כתבו : לאתויי הא דתני רבי חנניא? לאתויי מאי. ובכל דבר שהוא רושם"שכתבה " רושם"שם בביאור המילה ' כך פשט הגמ 23

והרי מי עפצים עקרונית אינם משאירים  ."כשר -ובשיחור , בשחור, כתבו באבק: תני רבי חייא. כשר -במי טריא ואפצא 
  .שםרו

א שם בשבת קד "וכן פירש הרשב ."ל שרשמו מתקיים"ר, רושם"מסכת שבת פרק יב משנה ד  מ"הפים ב"וכך פירש הרמב
  .כ המאירי ופשוט"וכ". דבר המתקיים"ב "ע

 .ם בתשובה קלו"הערת הרמב 24
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קוצים לשלוק קליפות עצים או  וגם לא כתוב שצריך .שצריך לבשל את הדיו' שורש בגמ שאין שום •

ת לקמן נרחיב עוד "ובדברי ר. (שרף שנטף מהעץהוא הפשוטו אלא , ולהוציא את לחלוחיתם מהם

 .)בזה

 .25שדיו צריך להיעשות לשמה' אין שום שורש בגמ •

   .26דווקא ממין המותר בפיךהדיו שיהיה  שצריך' רש בגמשום שוגם אין  •

אלא שפשוט כך טבעו של דיו של עשן , 27שדיו צריך בדווקא להעשות קורטא' שאין שום הכרח בגמ •

זה דבר -ושרף וכתב בהם  וערבב עשן לתמיסת מי עפצים ולכן אם הוסיף .ולא תנאי מעכב, ושרף

  .מופרך לומר שיהיה פסול

, כ גומא וקנקנתום"וכש, או גומא ועפצים, או עפצים וקנקנתום, שעפצים וגומא' ש בגמאין שום שור •

-ר מזה ויות .ל"ובלי קומוס ובלי קנקנתום כנ עפציםאדרבא סתם דיו הוא בלי ". דיו"שיהיו נקראים 

  .קומוס וקנקנתוםסיף בו ופסול לדיו של סוטה אם האף הוא 

                                                 
ן כתב דאדרבא "והרמבף לא כתב מזה כלום "ב בדפי הרי"ע' וגם שום ראשון לא הזכיר מזה כלום ובעל המאור בסוכה דף ד 25 

ח "ק ל"א ס"מ רע"ודברי המק. דיו אינו הזמנה לגוף הקדושה וזה לא מחייב שמימילא שלבעל המאור דיו הוא גוף הקדושה
יהיה "לא כתוב " יהא נאה"כתוב רק " דיו"ולעניין . צריכים לשמה' ב שרק עיבוד וכתיבת ה"ואדרבא מבואר בגיטין נד ע. ב"צ

ק ח בשם "ב ס"ב ל"כ המשנ"וכ. ג. ס ג"ט הביאו להלכה הקה"ק' ת באר עשק ס"פ בשו"וכ. ב"ג ע"כמבואר בשבת קל" לשמה
, א להשתמש בו לחול"ה שאם הכין דיו לשמה א"נ' י ס"כתב בשם המשכנ" כי האי גוונא"ה "ל ד"ואולם בבה .הבית לחם יהודה

וגם זה לא מעיקר הדין אלא . זמנה לגוף הקדושהאלא שאם הכין לשמה אז הוי ה, לא שצריך לשמה, ל בכוונתו שלא יסתור"וצ
מח אות יח דחו ' ח ס"ז או"ת אבנ"א שם וגם בשו"אולם למעשה גם המשנ. שזו אינה לשון הלכה" טוב להחמיר"כ שם "כמש

  ". לכתחילה נכון להדר"ס כתב בלשון "וגם בבה. ל"י הנ"דברי המשכנ
ט שצריך הקלף להיות "עבשבת ' בסיד שהוא פסול מדינא דגמ ובודאי שמי שלא משתמש בקלף מעובד בעפצים אלא מעובד

בגנזי שכטר פרקוי בן ( יהודאי גאון' רו ,ז"פרשת ויקהל שאילתא ס שאילתות דרב אחאיברוב הגאונים  לפי ביאור- , עפיץ
ברודי  - גאוןרב נטרונאי תשובות וב) ג"וסימן ס ב"הרכבי סימן תל( -תשובות הגאונים בורב האי גאון ). 560' באבוי עמ

 ספר העיטורוב.  14' בעמ יהודה אלברצלוני' לרת המיוחסות "ס' וכן מבואר בהל. ת"פסל בס, ה"יורה דעה סימן רס) אופק(
ע "וע ".בפורים אסור"ה "ז ד"סימן רמ מחזור ויטריוב. גאון רבינו שרירא בשםב "ה ע"הלכות תפילין דף נ -שער ראשון 

בשלש תשובות  ם"הרמבוכן מבואר להדיא בדעת ". מצחף"בפירוש  ה"מגילה עמוד רל הלכות - ט "סימן י הלכות גדולות
המצוי ] החלק התחתון - בערבית פירושו [ק "שהרי, ה"ע' ובמהדורת לפסיא ס, ג"וקנ, ט"קנ, ב"קס' ס, ת מהדורת בלאו"בשו

' ס מעשה בצלאל על הריקאנטיוב, ט"שצ' ס בתועפות ראם על היראיםע "וע. פסול, בזמנו שהיה שרוי בסיד ולא בעפצים
  ].ד"ו ע"דף עמנחה בלולה ע "עו. [ב"מ

כ "וכ. ם שקלף המעובד בסיד כשר רק בדיעבד משום עת לעשותפורי' הלה "סימן מהכל בו פ המתבאר בספר "ע ש"לראואילו 
מנהגים ישנים ב ם"ריבוכן כתב , ה"ע גדולי נרבונהבשם תשובת  )'סימן כ(כלבו הספר בו. ז"סימן ט בעלי התוספותת "שוב

ש לשונו "ז עי"ת לא הכשיר את עיבוד הסיד אלא מספק כמבואר במחזור ויטרי סימן תקי"וגם ר. ועוד. 162מדורא עמוד 
וכמבואר במאמרי על העיבוד הנקרא  .ולכן כל עוד אינו משתמש בקלף מעופץ אין כאן שום עניין בהידור רחוק זה, ק"ודו

  ".סוגיית הקלף"
גם , ם בהלכות מאכלות אסורות יא ג"אמנם לדעת הרמב, "איסורי הנאה"שוי עם יין נסך ממש שאז יש נידון של לבד שאם ע 26

דרכי ם דהנה ב"מ מסתבר שכשהתייבש הדיו שרי גם לרמב"מ. תפילין א ד' ק בהל"סתם יינם אסור בהנאה כפי שהעיר המער
ש שגם "ועי" ומותר לבשל דיו ביין נסך ,ביין נסך מותרדיו שעושה "רבינו תם בשם כתב  משה הקצר יורה דעה סימן קלד

ועוד מבואר . אבל בכתיבה הוא מתייבש והולך לאיבוד ושרי לקרא בו לכתחילה, המחמירים לא החמירו אלא לייצר ולמכור
' ואפ תריח שכך היה מנהג כל ישראל לכתוב בדיו העשוי מצואת כלבים וחומץ של סתם יינם' תפילין עמ' להדיא במנהיג הל

 קסב קסד' ש ס"דב(וכל המחמירים בזה אינם אלא ממידת חסידות . ק ח"ב לב ס"פ המשנ"וכ. ת"בצרפת שעשו דיו של שרף כר
התיר אף במשחת שינים לתת  ה"צ' ד סי"ת הר צבי יו"בשואולם . ועוד שמא יתן הקולמוס בפיו) ג"ק י"י ס"וכן משמע בקו

 - ת שואל ונשאל חלק א "שוס שמא כהמתירים כמבואר ב"כ במקום ספק איכא ס"ומכש. ת משנה הלכות ז ז"ע בשו"וע, לפיו
אניה בספר והגם ש. ל הוא רק לגבי יין נסך או סתם יינם ולא לגבי שאר איסורים"אולם כל הנידון הנ. יורה דעה סימן קמא

סוחטים ' הרי תוס ?!לכתחילה יש לחוש שיש בהם תולעים דבעפצים הלחיםכתב ' א סוף אות ה"רעאיל המילואים דיונה ב
ס "כמבואר בקה. שרי -  ובפרט כשעצם השחרות עשויה מעשן ורק חמרי העזר וההברקה אינם כשרים! עפצים לחים ולא חששו

 .ועיין בסוף ההערה הקודמת .ק מט"ס כא ס"ומשנה' ג אות ב"סימן כ
ת לקמן תראה "זמנם ולא עניין הלכתי וזה פשוט וגם בדברי רלמעשה עשית קורטא בדיו היא עניין טכני לפי מה שהיה נהוג ב 27

אבל לבקשת . אינו אלא לסיוע שדיו של עפצים אינו הדיו שהיה נהוג" קורט"ואלו תנאי , שעיקר קפידתו היא על שרף ועשן
. חתיכות דיו יבשמבקע  -פלי קורטא דדיותא : רשי מפרש. "ניו יורק, קרית יואלמ, יהודה פרידמן' רכ "ידידי הבאתי כאן מש

הים אינו ". הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו: "למשה רבנו' לפני קריעת ים סוף אמר ה? "מבקע"מה פירוש המלה 
שייכת לכל דבר שאפשר להפרידו לחלקים נפרדים גם אם הוא " מבקע"מכאן אנו למדים שהמלה . עשוי מחומר קשה שנשבר

אין שום . ובין בקריעה בידים, בין בחתוך בסכין, בין בשבירה, פירושו חותך ומפריד חתיכה" פלי קורטא", על כן. רך כמו מים
  .אפשר שזה בכלל קורט, ולפיכך גם אם הגוש היבש גמיש". פרושו שבירה של חומר קשה" פלי"ראיה לסברה ש
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וקנקנתום אינם  קומוס ברור שעפצים, ווקא לדיוד מסוימיםשצריך חומרים  כבר מביניםואם  •

זו טעות  קרא דיוילה עפציםוחושבים שדי בגומא ו ,גומא הוא השרףאבל אם מבינים ש. החומרים

לא , מבואר שהחומר השחור נוצר מהעשן' בגמו .פצים אינם נותנים צבע שחורכי גומא וע ,מופרכת

  .מהקנקנתום

  : אז -מוסיפים גומא כדי שהדיו יעשה קורטא" עפצים ועשן"ואם מבינים שלמי  •

ם "הוסיף הרבה גומא ולא כמו שנוהגים בדיו המבריק כמובא בליקוט ספרי סתכאורה צריך ל .א

  ).והדיו יהיה מט(גרם לליטר  120) קרויזר(אלא כבאוצר סתם , גרם לליטר 5) כהנא(

נעשה גוש כשיתייבש וזה מחמת מי העפצים שיש להם עובי  כל אחד יראה שגם הדיו המבריק .ב

  .ולפיכך הגומא מיותרת. ן"ע וכמבואר ברמב"בפנ

אבל הכנת שחרות הדיו מקנקנתום ועפצים וגומא אין לו שום  ,כל זה כשבסיס הדיו הוא מעשן .ג

  .עם גומא וכדלקמן" חרתא דאושכפי"אדרבא נקרא , שורש בתלמוד שיקרא דיו

  

נהגו בכתיבת אך . ומים עשוי מעשןששדיו הוא חומר שחור מחיק  .ד, במשנה בסוטה בם ואימה שכן ר

 .במי עפצים העשן והשרף או רקיק לשרות את גושו, 28כדי שלא ימחק במהרה להוסיף לו שרףם "סת

, 29בתקופה מסויימת הוסיפו לו גם קנקנתוםכי  -ולא במים במי עפציםם "לכתיבת סתשהשתמשו  והראייה

  .30הקנקנתום לא ישחיר אלא בהצטרפו למי העפציםו

  

מתקיימת כתיבתו ו ,כשהוא יבש אפילו" דיו"ונקרא  הוא חומר שחור מעצמו "דיומהות ה"ש כ"ראינו א

הזה שכבר נקרא היבש להוסיף לחומר  ם צריך"בכתיבת סתאמנם . במים נמחקומאידך הוא  ,זמן רב

 גם בלי עפצים כןלו. אלו חומרים טכניים ולא הלכתייםו ,כדי שיהיה מתקייםעפצים מי שרף ו -"דיו"

גורמים לאי ' שהרי אם מותר להוסיף חומרים אחרים המשפרים את הדיו ואפ ,"דיו"הוא כבר היה  וגומא

שחרות "וגם לא אם הדיו נמחק או לא אלא העיקר הוא על , מחיקתו משמע שאין הקפדה על מרכיביו

  . ישזהו גדרו המינימאל" הדיו

בעצם מהות  הוא שינה, פ הוראת רבי עקיבא"עהוסיף קנקנתום בדיו שכש 31מאיר' זה למדנו מריסוד ו

כשההלכה למשה מסיני שכ "אמתבאר  ,נפסק להלכה שדיו עם קנקנתום כשרכשו. הדיו כי כעת אינו נמחק

   .דיואלא ודאי שאר מיני צבעונים והעיקר שיהיה שחור כ? מה מיעטה" אין כותבים אלא בדיו"אמרה 

הרי  -או שכתב את האזכרות בזהב , או שכתב שלא בדיו"ב "עשבת קג ' חיזוק להבנה זו אנו מוצאים בגמ

אמנם הוא חומר  "דיו"למדך שלאלא  !?פשיטא, מה הרבותא בזהב" שאינו בדיו פסולכל "ואם ". אלו יגנזו

כ "אלא שדבר בהווה כמשני צבעונים ולא נקט זהב ילא בא למעט אלא שאר מאך לעניין הלכה , הנמחק

  .המפרשים

ב  "היא מהא דאיתא בשבת קד ע-למרות שהם שחורים " דיו"ועוד ראייה שמי עפצים וקנקנתום אינם 

ובהכרח . והוא סם שחור שצובעים בו הרצענים" חרתא דאושכפי"א שקנקנתום הוא "ומגילה וגיטין יט ע

  ."חרתא דאושכפי"אלא  "דיו"נו נקרא כ אי"ואעפ, שהוסיפו לו מי עפצא אחרת הוא לא יהיה שחור

  

  .בלשונו הזהב שכתב) חוץ מהדבש שהוא עניין טכני(במדוייק ' מותאמת לכל פרט בגמ 32ם"שיטת הרמב

                                                 
  .א"ג ע"שבת כ 28
  .סוטה כ. עירובין יג 29
 .קלו' ם ס"הערת הרמב 30
שהאומר שספרי תורות הכתובין במי עפצא וקלקנתוס פסולות : "שם כתבם "פירוש המשנה לרמבוב .סוטה כ. עירובין יג 31

אבל המסקנא , מפני שלא ידע הכללים שבהם מתברר פסק ההלכה בתלמוד, מפני שאינן נמחקין הרי זה טעה בפסק ההלכה
 ".ס חוץ מפרשת שוטה שבמקדשהאחרונה שנאמרה בתלמוד בענין זה שהיא הלכה למעשה הוא אמרם לכל מטילין קלקנתו

  .קלו' ת מהדורת בלאו ס"ובשו. דלכות תפילין ומזוזה וספר תורה א ה .מ בסוטה ב ד"פה 32
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אותן בשרף  וגובלין ,של שמנים או של זפת ושל שעוה וכיוצא בהן העשןמקבצין , כיצד מעשה הדיו"

, האילן ובמעט דבש ולותתין אותו הרבה ודכין אותו עד שיעשה רקיקין ומיבשין אותו ומצניעין אותו

וזהו הדיו שמצוה מן , נמחקשאם תמחקנו יהיה , במי עפצים וכיוצא בו וכותב בו שורהוובשעת כתיבה 

ום שהוא עומד ואינו נמחק ואם כתב שלשתן במי עפצא וקנקנת, המובחר לכתוב בו ספרים תפילין ומזוזות

למעט שאר מיני צבעונין כגון , אם כן מה מיעטה ההלכה שנאמר למשה מסיני שיהיו כתובים בדיו .כשרים

שאם כתב בספרים או בתפילין או במזוזות אפילו אות אחת בשאר מיני , האדום והירוק וכיוצא בהן

  ."צבעונין או בזהב הרי אלו פסולין

   

  .חוור כשמלההנה הכל ברור כשמש ומ

  

חומר שעשוי אלא הדיו הוא , ו הוא חומר שחור הנמחקהגדיר שדיולא . רוח אחרת הייתה עמות "ראולם 

לא בגלל שכל חומר זה שהתירו לתת קנקנתום בדיו לכן אף ו. מחומרים מסויימים דווקא שהם שרף ועשן

כי הוא  מי עפציםקנתום או קנלו מותר להוסיף " דיו"אלא מפני שרק לאחר שכבר יש לו שם , שחור כשר

  .אסור לייצר דיו מעפצים וקנקנתום בלי שרף ועשןאבל -, "דיו"כבר נקרא 

  

עם , שזיף קוצני-פרוניל קליפות בישול חלוחית שרף האילנות כגון וץ לביקי "ת מצריך לייצר דיו ע"רו

ופיח כפי  וקנקנתוםובשעת כתיבה שורהו במים או במי עפצא או במי עפצא . עשן עד שייעשה גוש יבש

  . שיתבאר לקמן

  .ועשן "שרף"כי אין בו , אם שם בו גומא' אבל אם ייצר דיו ממי עפצא וקנקנתום הרי הוא פסול אפ

  

   :פסולה וגומא ועשן שדיו של עפציםת מוכיח "איך רוגיטין יט . ט"ומגילה י. ג"בשבת כתוספות במתבאר ו

בין בדיו ובסם ומסיק בכל דבר של קיימא ומסיק לאתויי דתניא בכל כות) א"גיטין יט ע(ע הכי משמד .א

מאי ומשני לאתויי הא דתנא רבי חייא כתבו במי טריא ועפצא כשר ומדאצטריך לאתויי עפצא מרבוייא 

בתר דתני דיו שמע מינה דעיקר דיו לא הוי מעפצא ומטעם זה רצה לפסול ספר תורה הכתובה מדיו של 

  .'וכועפצים 

דפריך ארבי אבהו דאמר במי מילין מרבי חנינא אמאי לא  )שם( ובסמוך"ו מוסיף ולחזק את קושיית .ב

  33.פריך מדיו דמתניתין

דף (ק "אלא שרף היינו לחלוחית של אילן כמו שאנו עושין דיו שלנו וכן יש בנדה בפ, גומא אינו שרף .ג

ירק מר יש לו שרף ) ושם. לטפסחים (כל שעה ' גבי בתולה זו שירפה מצוי וזו אין שירפה מצוי וכן בפ:) י

  .כ ההוא שרף היינו לחלוחית"ופניו מכסיפין דע

אמרינן פלי קורטא דדיותא ובדיק דהיינו דיו שלנו שהוא קשה ) ושם. נדה דף כ(ועוד דבפרק כל היד  .ד

  ).בשוישאין דרך לי. (של עפציםבולא שייך שבירה 

  

לקמן (הבונה ' בפ' ואמרי' ר לא מיקרי דיו כדפית שאין כותבין בדיו שלנו דשא"ת ס"ועל כן היה פוסל ר

  .כתבו שלא בדיו הרי אלו יגנזו:) קג

  

                                                 
, מקרעין להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו: רב אמר, עדים שאין יודעים לחתום: איתמר"א , גיטין יטב 'זה לשון הגמ 33

הא , הא באברא: לא קשיא! כשר - ובשיחור , בשחור, כתבו באבר: רבי חייא והתני? באבר סלקא דעתך. באבר: ושמואל אמר
, הא דלא אפיץ, הא דאפיץ: ק"ל! כשר - כתבו במי טריא ואפצא : והתני רבי חנינא. במי מילין: רבי אבהו אמר. במיא דאברא

  ."ג מי מילין"שאין מי מילין ע
חנינא שהרי מדברים על מי מילין שהם מי טריא ולא מדיו ' ת שיפרוך מדיו הרי פשוט שיקשה מר"ולכן קשה מדוע רוצה ר

 ?ולמה שיקשה שלא מהעניין
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אעתיק שיטתו כל קושיותיו על הדיו ואבל כדי להקיף את ' בתוסמפורסמת מהמובאות אמנם ת "שיטת ר

 .בנפרדמדבריו לצורך העניין פירקתי כל קושייה ו .מחזור ויטרי סימן תקיזבלך את דבריו 
 
או שכתב  ובדיכל הכותב שלא . ניא בהדיא בהבונהדת. ל שפסול"נ ובקנקנתוםבקומוס ועל שכותבים "). 1

ודאין בין . הכי ולא כי ההיא דכל כתבי' ופסקינן לעיל דהילכת. את האזכרות בזהב הרי אילו יגנזו

  ."דמגילה

þ" ê−ëô î−þëð ³ì−³õë ³î−ð êþšò¾ þôîì êšîîð µ−þ®¾ í−−êþ. îìô −î¾¼ î−ð¾ ì×îô î−þëð µ¾ôíôî ó−þô
ó−þîì¾ êšîîð îêñî ó−ô−î½ô. öôšñð× î−ð îò−ê¾ −õñ óî³òšòšî ½îôîšë íë−³× ñ½îõ êîí ö×ñî.  

  

ואמרינן מאן . 'וכו. אין שורין דיו סממנין. ק דשבת"בפ' כדא. ועפצים שכותבים בהן לאו מיקרו דיו" ).2

הלוקח יין . 'והכי מפרשי. מכלל דמקמי נתינת מים מיקרי דיו .'כו. תנא נתינת מים בדיו זו היא שרייתה

והיינו אלונטית כבריתה . המורייס או לתוך אלונתית דמקמי נתינת יין מיקרי מורייס ואלונטית לתוךלתת 

לא קודם נתינת . בו הגוי יין ועפצים לא מיקרו דיו דלא חיישינן שמא עירב. יין ז קודם נתינת"דע. מותרת

  ."אלא נקראין עפצים ומי מלין. ר כךמים ולא אח

þ"µ−þ®ô ³ ó−ôë î³−−þ¾ −òõñ î−ð êþš−¾ þôîì. î−ð öò−ê ó−®õ¼î,  −ô óí ó−ôë óí¾×î ó−®õ¼ óí ó−¾ë− óí¾×¾
î−ð êñî ö−ñ−ô ò×î"ëôþë ñ"ó.  

  

 פלי] אמי' ר) [אלעזר' ר. (בנדה פרק כל היד' דאמרי. ונתינת גומא וברזל והשחירו לא משוי ליה דיו"). 3

  . "קורטא דדיוטא ובדיק ואין זה בשל עפצים אלא בשלנו

þ"í−−êþ ê−ë ³ íñ þîï¼− êñ¾ ¹−½î ó−®õ¼ −ôñ¾îè í¾¼ò¾ î−ð µ−þ® −× ó−®õ¼ñ óî³òšòš îê êôîè î³ñ−ì³ô.   

  

וזה חרת . ל כי חרוותא דדיוטא"קמ. כי פכחותא דדיוטא' מהו דתימ. ותו אמרינן התם חרת שאמרו דיו"). 4

  . "דאושכפי אלא מראית דיו שדומה לואינו חרתא 

þ" ê−ëô ³ ³−ð−³¼ í−¾îš þ−½ôî)½î³í ³−¾îš ’è− ö−ëîþ−¼ë (.ô¼ × ¹ð íðò" ê¾"¬þì "î−ðë ó−ô¾¾ ì−õí îò−−í ,
 êñî"−õ×¾îêð ê³þì "óî³òšòš êîí¾. ¾þ× ó−®õ¼î óî³òšòš ñ¾ î−ð þ−¾×íñ ó¾ô í−−êþ ö−ê ö×ñî"−  ö−−¼î
íþ¼íë34.  

 
  . "נה פסולי כתיבה תני בהדייהו עפצים ומי מליןכל מקום ששו ,ותו"). 5

þ ³òîî×"îë³×¾ îô× ³ ë ê¼ ¬− ¹ð íñ−èô ³îõ½î³"õ ¼ô¾ô −×íî" ö−¬−èð ë)−"¬. ( ó½ëî î−ðë ö−ë³î× ñ×ë ê−ò³ð
 ê−−ì −ëþ êò³ð êí −−î³êñ −ò¾ôî −êô −−î³êñ š−½ôî êô−−š ñ¾ þëð ñ×ë š−½ôî"þ¾× ê®õ¼î ê−þ¬ −ôë îë³×" 

î−ð −ò³ð þ³ë ê−−îëþô ê®õ¼ −−î³êñ µ−þ¬®êðôî, ê®õ¼ô −îí êñ î−ð þš−¼ð íò−ô ¼ô¾ "×¼"ñ.  
þ −þëð µî³ôî"ö−ñ−ô −ô îò−−í ê−þ¬ −ô¾ ¼ô¾ô öê× ³ öîñê −®¼ ³−®ô³ þôîñ×.  

  

  . "ואמרינן גבי ספר תורה בגיטין אין מי מילין על גבי מי מילין"). 6

                                                 
תום הוא חרתא ואלו בגיטין איתא דקנקנ .ט"איידרמינ - כחרת שפירש י מסכת נדה דף יט עמוד א "רשהקושיה שלו על על ו 34

י מסכת סוטה דף יז עמוד ב "רשכדמוכח ב .י התכוון בכתבו אדרימנט לגופרת ברזל ולא לעשן"כי גם רש :יש להשיב. דאושכפי
י אכן התכוון לגופרת ברזל אלא "כי רש' מימילא נפלה קושיית התוסו .ט קורין אותו"ו או אורדימנ"וויטריאול - קנקנתום 

מין "-ט "אדרימנ - קנקנתום כתב א "י מסכת עירובין דף יג ע"רשואכן גם המתרגם ב. ומו היו לו שתי שמות או ספק בשםשבמק
  ".פיח"ולא כתב  ."או אולי תחמוצת ברזל, רהגפ

לכן . ג משמע שסתם דיו אין בו קנקנתום"בעירובין י' ואלו בגמ, משמע סתם דיו יש בו קנקנתום" חרת הוא דיו"שז "אבל לפ
כלומר לא כשחרורית חרת הניתך במים אלא " - חרת שאמרו דיו הוצרך לשנות את פשט המילים ולהסביר . י נדה כ"רש

מבין שדיו של עשן  ,ב ז מסכת נדהפירוש המשנה ב ם"אבל הרמב .'שזה אינו פשט לשון הגמ ."שחרורית חרת הניתך בדיו
אמר רבה בר רב . שחור כחרת": כתבה. א, בבלי נדה כ' הגמ ,והנה .ל"עכ ."וכך פירש התלמוד, וחרת הדיו היבש"נקרא חרת 

כי פכחותא : הוה אמינא - אי אמר דיו ! ולימא דיו. דיו - ושחור שאמרו , כחרת -שחור : תניא נמי הכי. דיו - חרת שאמרו : הונא
הנה  ."דרבי אמי פלי קורטא דדיותא ובדיק בה: תא שמע? בלחה או ביבשתא: איבעיא להו. כי חרותא דדיותא - ל "קמ, דדיותא

. ת פיח סתם נקרא חרת"ולפי ר". ודי"ודיו לח נקרא ". חרת"או  .ם דיו של עשן היבש נקרא חרתא דדיותא"נמצא שלפי הרמב
  .כ מתייבשת"וסיפים אותה לדיו ואחי גפרת ברזל נקראת חרת ומ"ולרש
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 êñê ¾þõ³íñ ñî×− êñ íþîê×ñ íïí ¬õ¾ôíê"þ ×"þîì¾ í−í− î−ðí¾ ë−−ìô êñ ³ , þ×−í −ê ñ¾ þ¾ší íô ³þìê
í þîì¾ î−ðë íë−³×í¼ ó−®õ¼ô −î¾¼"±õî¼ô ñ−îîè è .óêî −ð óò−ê ö−ñ−ô −ô ö×ê¾ ó−òî¾êþí îë−¾í¾ íô ë−¾ò î
êôîè ó¼ ö−ñ−ô −ô µê î−ð óí.  ñëê −þí× íð−òô .þîì¾ êîí î−ð¾ ¼ô¾ô  óê êôîè ó¼ ö−ñ−ô −ô îò¼−¾î− íôî

îò−ê þîì¾?!  
  

  . "שזהו נוהג בשלנו שמייבשין אותו ולא בעפצים. כל העשנים יפין לדיו' והיינו דאמרי"). 7

 óî³òšòšî ó−®õ¼ ñ¾ î−ðñ êñî ¹þ¾ ñ¾ î−ðñ ó−ñ−¬ô ö¾¼ þôîñ× - þîì¾ êîí¾ öî−× þë×óî³òšòší ³îõþ¬®íô.  íïî
 í−−êþ×¼"õ ê î−ð¾−ó−®õ¼ ñ¾ îò.  

  

  . "ציםו אלא שלא הורגלנו בשלנו ולא בעפבין לגבל בין לעשן יפה בשלנ ,ושמן"). 8

þ"þ−¼ô ³ ó−®õ¼ ñ¾ êñî ö¾¼ ñ¾ î−ðë šþ µ−−¾ öô¾ë ñîë−è¾ ,óñ¼³ô ñëê îñ¾ î−ðë öô¾ ³ò−³òô  íò¼¬ë" êñ¾
îòñèþîí."  

 ö−ëíñ ¾−îþ íêþ íô"î−ðí þôîìñ −ìþí× öô¾ñ ½ì−−³íñ êñ ³ , êñí ¬õ¾ôí"î−ðñ ö−õ− ó−òô¾í ñ×"  î³îêë ëî³×
öî¾ñ ¼ë¬ô  ó¼"î−ðñ ö−õ− ö−õþ¾í ñ× "î"î−ðñ ö−õ− ó−ò¾¼í ñ×"? !êî"ñëèñ šþ ð¼îò öô¾í¾ ³ , ö−õþ¾í óè êñí

³îþì¾í ³ê š−ïìíñî ñëèñ êñê îð¼îò êñ ¹þ¾ îë í−í−¾ í¬î½ ñ¾ î−ðë −êò³ ö−ê −þí¾ .þ¾ óè íôî" ±þ−³ êñ ³
µ× ,¾ íò¼¬ë êñê"îòñèþîí êñ" ®î"¼.  

  

שורין קליפי עץ ] שאנו[ .וזהו בשלנו. אמרינן כל השרפים יפין לדיו ושרף כשף מן המובחר ,ותו"). 9

  . "כשף הנקרא נייר פרון ועושה ממנו דיו

 ñ×î−ôó−þ¾× ó−õþ¾í −ò, ¾ô×"ë ×íê ¾−¾ î−þëð µ¾ôîñ íòîî×í¾ ó−þô ¹þ¾öîô½þõê. ëîþ"−þí ñ¼ ö" ³×½ô ¹
¼ ¬ ¹ð ö−¬−è"þ−ð−ñê êþšò ±¼í¾ ë³× ê"ö, ôëî þõî½í ³×êñ)íþêëï (ô³¾ô¾ ë³× ¹þ¾ë ó−¾"−è−íî −ôï−í ."î ö×

¾íñ í−í èíòôí ³îê−®ôë³öîþîõ þ−ò êšîîð îêñî ó−®îš ¹þ¾ë ¾ô) .ñ−òîþõ - þ¼− ¹−ï¾(.   
×¼"þ õ"öôšñð× êôîè êñê ¹þ¾ îë ó−ô¾¾ î−ðí êñ êîí −× ó−®õ¼ ñ¾ î−ð ñ½îõ ³ .  
)ó®¼ óñîê ôèë ³êïí ê½þèí ’ ³ô×½îô êñ óñî× −×¹þ¾î ó−½þîè "¹¬š" , ¹¾× ê½þèñ óèî-−êòîþ¬ò ëþ  î¾þ−õ

š−ëþ¼ −ôîè(.   
  

. שייבא' או מי הפגין הנקרא ב. ושרף אינו גומא אלא תמצית מי לחלוח קליפי עצים או מי עלין"). 10

בעל  ,דהיינו מי ליחלוחית הירק. "כסיפיןירק מר יש לו שרף ופניו מ"כל שעה ' כדאמרינן בפסחים פ

בדוכתי ' כדאמרי. אבל גומא אינה קרוייה שרף אלא קומוס. "מצוי שירפה זו" ,גבי נדה' אמרי והכי. כרחך

 )ל רבנו חננאל"צ( חנינא' ר' ואף על פי שפי. כעין דבש קרוש. הנמצא באילנות. גומא. קומוס. טובא

   ."ואגב חורפיה לא עיין ביה. 'לפי מנהגו פי. יפים לדיו השרפיםכל ' גומא כעין שא. קומוס

þ"îñ®ê¾ ññèë šñîì ³  ê½þ−èí"êôîè ½îôîš ."êî"êôîè îò−ê ¹þ¾ × . ñëê ¬¼ô× ³îê½þèí ñ×ë³×í ñ×ë" − ëî³×
êôîš ½îôîš35 .êî"þë¼ë ¹þ¾ êþš− ó−ô¼õ¾ êôîèñ ¹þ¾ ö−ë šñìñ ìþ×í ö−ê ×³−ëþ¼ë êôîèî ³−36 . îñ−õêîë þîïìô

 ï¼ öô−½ −þ¬−î¾ ë³× −þ®"êôîè ö−ï¼îñ¾ ¹¬ò îíï".   
 ñëêííêþò, ¾ ðîôñ³í öî¾ñë êôîè- ö−ê îñ¾ë þëì ðî¼"½ ¹þ¾ öî¾ññ  êñê îê êîí"¼š¾" , êôîè îê- −ôè

½îþ−õõí. ï¼ñ öî¾ñë êñê îò−êî.  
î ðî¼íô ö−ëíñ µ−þ®  −òõñ −þí î−ðí −ñ× µî³ë ¾ë−−³ô îê ±¼í ñ¼ ¾ë−−³ôî ìñ ¹¬îò íïí ¹þ¾í óê ö−ë ¾þõíí

−ñïîò ¹þ¾ í−í êîí ¾ë−−³í êîí¾ , -í−í êñ êîí ³þìê ±¼íô ê®î−?!  
ôë þëîðô êñ −þíî¾ ³î³í ±¼ îô× ó−®¼ ó−¾−þõô¾ ó−ó−¾þšò óò−ê óí. ðî¼î ,í ¹þ¾ óè −þí ó−òê³íî í½ì

 −î®ô íõþ−¾ð ê−íí ö×î ¾ë− ¾îè í¾¼òî ¾ë−−³ô -îõî½ë þîì¾ ¾îè í¾¼ò.  
î ðî¼ êîí ¹¬š¾ î¾þ−õ íôñ íô−³−òîþõ" ñ- ³õ−ñšþë ¹−ï¾ îñî¾−ë ó¼ ê®î−¾ ,ì íð−òë −þí ’¼" ë ³îôðñ ¾þîõô

êî î³õ−¬š ó¼ ð−−ô ê®î− ó−òê³ ëñì −þíî ¹¬ší ¹þ¾ñ ó−èõí ¹þ¾"í ×"±¼í öô ëï¾× þëîðô¾ ¹¬ší ¹þ¾ñ í .
î³õ−ñš ³ê ñ¾ëñ µ−þ® êñî.   

                                                 
קומוס "א ובשלשתן הגרסא "ט ע"ב ובגיטין י"יח ע"מגילה י. ב"ד ע"ס מופיע ביאור הקומוס שבת ק"בשלשה מקומות בש 35

למעט . (ווילנא, ודפוס פיזרו, הספריה הבריטית, גטינגן, שונצינו, מינכן, ותיקן, י אוקספורד"כתוכן הוא ב "גומא"ולא " קומא
  ).בלבד מגילהמסכת י קולמוביה ב"כת
 .כוונתו בלעז ולא מונח תלמודי" גומא"ש) ל לד(י בשמות "וכן מפורש ברש 36
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ðî¼î íô−³, ñî¾−ëë ó−ê®î−í ó−ôë þëîðô óê ,−þí  ³−¼−ë¾ ñ¼ öî−ð îë µ−−¾ êñ êôñ¼ë ±¼¾)¼ ì íð−ò"ê-¼"ë (
þìêñ ³þôèîôí íð−ì−í ñ¼ êñê õ¼êî îòôô ³ê®î−¾"¹þ¾ ³êþšò ê−í × ³¾þšò ê−í¾ ³îþôñ ±¼ë.  

îðî¼, ë ¾þîõô êô öô−½ ³îñîðè ³î×ñí þõ½-  ìñ³ ðîô¼ íð−ò ³î×ñí" ëîþìí ¹þ¾î íôš¾í ¹þ¾î íòê³í ¹þ¾

ö−®®îì ö−ê ö−ìñ ö−®®îì ö−¾ë− ³î³í ¹þ¾î "êôîè êñî ¹þ¾ ó−êþšò ó−¾ë−¾× óè −þí ,-ò× ï¼ñë êîí êôîèî"ñ.  
îï¾ ¬þõëî þ ê−ëí¾ −õ× ó−òîêèí ³þî½ô"ì .íêþò ö×êî öôšñ þ ñ¾ îï í−−¾îšô −þôèñ îôñ¼³í ó−òî¾êþí¾"³ ,

íïë ó−−¾ší ³ôìô íêþò×î.  
  

שנותנין בדיו ' לפי דבריו אם היו נותנין גומא לתוך דיו שלנו היה מצהיבו כעין וודרואלא בלע' ואפי"). 11

  . "להצהיבו והוא קנקנתום

 íòîî×í óê"îë−í®ô "-¾ êôîèíê î−ðí ³ê š−þëô"þ ³òîî× ×"îñ¾ î−ðë êôîè ¹−½îíñ š−ïô êñ¾ ³ ¹þ¾ô −î¾¼í.   
×¼ ñëê"þ¾ îòðôñ õ" êþšò þë×¾ þìêñ îñ¾ î−ðñ óî³òšòšî êôîè ¹−½îíñ ðèò³ô êñ ³"î−ð."  

  

  . "אך לא משתמיט תנא דליתני שרף גבי כתיבה וקומוס גבי העמדת חלב"). 12

 êôîš óê þôîñ×-¹þ¾í êîí ½îôîš ê"¹þ¾ šþ êñê ëñì ³ðô¼íë ½îôîš îþôê êñ íôñ × ?¾ôñ óñîê" × ñ−¼ñ
í−−¾îš ö−ê ³îê½þèë .  

 ¬õ¾ôí þîþë êñ ñëê"× −ëè ¹þ¾ −ò³−ñðíë−³ "íë−³× −ëèñ ¹þ¾ ëî³× êëþðê? î¾ ö×³− ½îôîš óê¾ î−þëð þîê−ë
î³îê êîí ¹þ¾î ê þôîì"−ëèñ ½îôîš îþôê êñ íôñ × ëñì .îê óò−ê ¹þ¾î ½îôîš¾ öê×ôîþôîì î³.37  

  

זהו . דהיינו שרף הפגא. ואמרי קיטפא פירא. ק דנידה הקטף יש לו שביעית"והא דאמרינן בפ"). 13

אפרסמון ' ויש אומ. וקורין לו קטף. אותו כעין שאנו עושין דיו ומייבשין שלוקחין ממי תמצית האילנות

והוא . יוצא מעצי הקטףוהיינו צרי כדאמרינן הצרי אינו אלא שרף ה הגפניםונוטף כעין שדומעין 

ועושין נקבים באילן ששמו קטף ותולין בו כלי זכוכית ונוטפים מי ליחלוח בתוכו הנקראין . אפרסמון

  ."וכן כתב בספר הרופאים. צרי ולוט קטף ולטום' והכי מתרג. ועל שם כך שמו נטף שנוטף. שייבא

 ³−ìîñìñ êîí ¹þ¾ êñê ±¼í −þõ êí ¹þ¾ ¼ô¾ôð −ñ¼ í¾š³ ñê þôîñ×¹¬îòí êôîèí êñî ¹¬îòí ±¼í.  þë×î
−³êëí ìþ×îô íï ö−ê¾ íï ñ¼ ñ−¼ñ.  

  

  . "וטעונה גניזה. ולדבריי לכתוב בעפצים אסור ופסול"). 14

î−ð ó−êþšòí ó−þôîìô îò−ê¾ öîî−× ö¾¼î ¹þ¾ óí¾.  

  

  . "שבלותיר' ותמיהני על מה סמכו רבותי") 15

óíñ¾ î−ðë ¹þ¾î ö¾¼ îô¾ êñ¾ . ó−®õ¼ë î¾ô³¾í êñêóî³òšòšî êôîè.  
  

  . "אבל בדיו מותר וכשר") 16

 þôîñ×þ" ó−®õ¼ ¹−½îíñ þ−³ô ³ êôîèî óî³òšòšîö¾¼î ¹þ¾ ñ¾ î−ðñ î−ð êþšò êñ−ôô êîí −×.  
  

. קנקנתוםעקיבא דלאו היינו ' ישמעאל בין לר' לתוך הדיו מותר בין לר) פיח(וגם ליתן ארמנט ). 17

. וכן לועזו בערוך ביטריאולא. נו מרבותינו שהוא וודילאאלא קנקנתום קבלה הוא בידי. דאיפליגו ביה

  :והיא היא

¹þ¾ ñ¾ î−ðñ ì−õ ¹−½îíñ þ³îô þôîñ× .þ −õñ šþ ñëê óî³òšòš óèî ’êë−š¼. ¼îþï þîêíî38 −šð ¹−½îí"ñ þ× ’
þð í−ô¾ô íðîí− ’þ× þ−êô ’ö×ñî êë−š¼ í¾¼ôñ þ³îô óî³òšòš óè ñ ¹−½îíñî−ð.  

  

                                                 
 .חלודת הברזל- . ם הבין שאינם אותו חומר ופירש שהקומוס הוא ממיני הקנקנתום"וגם הרמב 37
  .תקמב' סתפילין ' הל 38
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óî×−½ þ ³¬−¾"³: êîí î−ð "¹þ¾  ¾ë− ö¾¼ ó¼îþ¾− ó−ôë " þ¾õêîìê" ×îë ¹−½îíñ î ì−õ êôîèî ó−®õ¼ óî³òšòšî
 êîí¾ öî−× í−í þë×−×í îêñë î−ð .óî³òšòšî ó−®õ¼ ñ¾ î−ð ³î¾¼ñ ñëê êôîèî ñî½õ íï ö¾¼î ¹þ¾ −ñë . êñ óèî

êôîè ¹−½îíñ þîï¼− ¹þ¾ óîšôë  −× êôîè¹þ¾ îò−ê þ ³¼ðñ"³.  
  

ב "האגודה נידה פו, ה"כ' ג ס"והסמ. קצה' וספר התרומה ס, ט"שצ' תלמידו היראים סת הלכו "רפסק עם 

   .א"י' ס

  

  ?ת"רדיו של עפצים על קושיות הבעלי ה השיבו מ

  

   .ת"לקושיית ר' א תירוץ

והאשכנזים השיבו לו דהתם מיירי במים ששרו " 39'זהו תירוץ התוס "גוף העפציםויש מי עפצים יש "

  ".אותו שעשו מגוף העפצים ודאי הוא טובבהן עפצים אבל 

אם מדובר בעפצים לחים שסחט אותם אז אפשר להבין אמנם ?  הרי חסר שרף ועשן ,איך זה עונה

 ומוסיפים לו עשן ,"מי עפצים"ולא " שרף עפצים"וזה  "שרף"ת הנקרא "שמדובר בחומר המבוקש לר

ועניין  על עניין הקורטא ועניין השרףבתירוץ אחד ענו שכ "אנמצא ו .וכשהוא מתייבש נעשה קורטא

בלי לעשותם קורטא זה  וקנקנתום וגומא ז מי שישתמש במי עפצא"אבל לפ .'השרייה לאחר הייבוש וכו

 וקנקנתום "במי עפצים"להשתמש היה הרי סוף כל סוף מנהגם ש קשה' ולכן תירוץ התוס ,עדיין פסול

ועיין לקמן בדברי " יוכל לעשות קורטא האוריכ מבינים שצריך שרק בתי"אא .ת הקשה עליהם"ולכן ר

  . ן"הרמב

  

   .ת"לקושיית ר' תירוץ ב

: כותבוהשישית ולשאלה החמישית  40ש"הראזה תירוץ ". ויש מי עפצים עם גומא, יש מי עפצים"

א נקרא דיו וראוי לכתוב בו אפילו "דמי עפצא לחודיה אין נקרא דיו אלא כשמערבין בו קומס שקורין גומ"

  ". מעופץ על קלף

  :ויש כאן כמה דברים הטעונים ליבון

הרי החיסרון , ועוד – "מי עפצא"בתוספת חומר אחר אינם  ת לא חשב על זה שמי עפצא"וכי ר .1

  .ולא מפני שאין בו גומא וקנקנתום זה מפני שאין בו עשן ושרף בדיו של מי עפצא

  .ת כתב שגומא אינה שרף"הלא ר ,שם גומאש "ת שהרא"לר מה זה מתרץ .2

כ "א-ואם מוסיף עשן או קנקנתום כנהוג בדיו של עפצים . 41מי עפצא וגומא אינם שחורים, ועוד .3

  ".הגומא"ובשביל מה -לחוד " מי עפצא"הם כבר לא 

אם לא מוסיף עשן הרי . "וראוי לכתוב בו אפילו על קלף מעופץ" בתוספת שהוסיףמ "מה נפק .4

 . גם בלי הגומא רי הוא ניכר מחמת העשןואם מוסיף עשן ה. הרי מי עפצא וגומא אינם שחורים
 ?כ למה הגומא"א. ואם כוונתו שעושה דיו ממי עפצא וקנקנתום ולכן הוא ניכר על הקלף וכשר .5
ולמה יעדיף את הגומא , הרי גם עשן הוא ממרכיבי הדיו, ואם הגומא נצרך כי הוא ממרכיבי הדיו .6

  ?על פני העשן

  

  :ש"לתירוץ הרא הסברים באחרונים שלשה ומצאנו
                                                 

  .תוספות מסכת מגילה דף יטב 39
  .סימן ו הלכות ספר תורה) מנחות(ש "הלכות קטנות לראב 40
. אינו נכון". י גומא משחירים המי עפצים"ואפשר ע"' אות גאורח חיים סימן טו ) לובאוויטש(ת צמח צדק "שווהתירוץ של  41
כי מחמת הקנקנתום שמכיל הברזל ! דע, זל והשחירו המיםואם ניסית לבשל מי עפצים בכלי העשוי בר) א ל"ש רע"ל בעה"כנ(

- , כי גומא ומי עפצים לחוד. או שהיו העפצים מלוכלכים עם נסורת ברזל ששברת אותם עם פטיש ברזל, השחירו ולא מעצמם
  .לא ישחירו לעולם

  .ח"תכ' מגילה עמ' ל בסדר זמנים בהל"פ ז"ע הערת מהריק"וע
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   .י"המשכנ- ש"ברא' אהסבר 

 מעבר לתירוץ האשכנזים רוצה להתקדםש "הוא שהרא ,פשוטלכאורה ההסבר ה "צריך גומא דווקא"

 ת"ן שתי חומרים שאינם דיו לרהרי יש כא, מה זה עונהאבל  "שרף עפצא"ולא רק " מי עפצא"ולהכשיר 

שעיקרו  מסויים שחור מקבל שדיו זה חומר ש נראה שהוא"מתשובת הרא הנה? לא עפצים ולא גומא-

ת "וממילא כל הקושיות של ר .42אומר שגומא היינו שרףת בהגדרת שרף ו"חולק על ר אלא שהוא" שרף"

ומי עפצא אכן אינם דיו  .וההשלכות שנבעו מזה ,ת"כי לא צריך לבשל קליפות כמו שעושה ר הסתלקו

כל "כבר אין קושיות מ- והוא עיקר הדיו זה שרף אבל בתוספת גומא הם דיו כי ברגע שהגדרנו שגומא

להשחיר כ "אחתוכל ש "כך להרא" ועשןשרף "ת מותר להוסיף מי עפצא ל"וכמו שלר, "השרפין יפין לדיו

' פוראוי לכתוב בו א"ש "של הרא והסיומת. עפצים וקנקנתוםתוספת י תוספת עשן או "קורט גומא הן ע

 מי מילין עם גומאבכי  "ג מי מילין"דאין מי מילין ע"השישית  ב את הקושייהשבאה ליי "על קלף מעופץ

  .על הגווילאף ניכרת כתיבתו  וקנקנתום

ההסבר של  זהו .שרףאת יסוד הדיו שהוא הכי חסר לו  ש"אבל מי עפצא וקנקנתום בלי גומא פסול להרא

   .עם תוספת ביאור ,ש"ז ברא"ל' ס) קרלין(המשכנות יעקב 

  

  , מאד אולם הסבר זה קשה

כ מי עפצא "וא !א לו להכשיר בלי עשן"כ גם א"א, ת אלא שמחליף שרף בגומא"ש סבור כר"אם הרא. א

   .וגומא לא יהיה כשר

ל וסיפו "גומא"יך לדיו חומר מסויים הנקרא צרי -"גומא"ההוא - "קומוס"שמפרש שש "לא יתכן שהרא .ב

בקומוס ולא בקנקנתום ולא בכל דבר  ואינו כותב לא" :איתא 43מאחר ובסוטה ,בלי גומאשדיו את ה

כ "וא גומא- קומוס בלי  נקרא דיו רקדיו הרי ש" כתב שיכול למחות, ומחה: שנאמר, אלא בדיו - שרושם 

  !?ועוד לעשות ממנו עיקר ,כ להטיל בו גומא"מה ההכרח א

  .נפנה להסבר אחר ולכן, י"א לקבל את שיטת המשכנ"א מחמת קושייה זוו

  

  .א"הגר-  ש"ברא 'בהסבר 

, במי עפצים כדי לבטל את שמם דווקא גומאלא צריך ו" מי עפצים"מטרת הגומא לבטל את שם "

לאו דווקא מי אבל , ש מכשיר מי עפצים עם גומא"שהרא 44א"הגרההסבר של  ."אפשר גם בקנקנתום

' בסוכן  .בלי מי עפציםוקנקנתום גומא אף או , שתירץ שמדובר בעפצים עצמם' עפצים אלא גם כתוס

העיקר לא מי עפצים  45שמי עפצא או מי קנקנתום לחוד פסול שאינו דיו אלא בשני מינים ,א כתב"תרצ

ם ומסורת הגאונים "ע והרמב"ש עם השו"א דעת הרא"ובזה משווה הגר. [וכשר אף שאינו נמחק, לחוד

  .]ח"כר

צים וקנקנתום או מי מי עפולא רק  ,גומא דווקא ודי בשני סמנים שיהיובדיו ז אין מוכרח לשים "ולפ

ת "דיו של ר א לא פסל"שהרי פשוט שהגר .כשר, כל שתעשה דיו שחור מעשן-חוץ מזה ו .עפצים וגומא

  .שאין בו גומא ועפצים

ולאו  שני מרכיביםמ כי דיו הוא שחור, סוטה דמשמע שקומוס אינו מחומרי הדיוהמשנה בובזה לא יקשה מ

אז ורק אז עליך לבטלו עם תוספת חומר נוסף כדי  )יב אחדמרכ( ואם עשית דיו של עפצים. דווקא גומא

  .אבל דיו של סוטה עשוי עשן ולכן לא צריך בו גומא ועפצים .שלא יקרא מי עפצא לחוד

                                                 
 .י"ורש, ח"ר, רב נטרונאי- , גומא- מך על מסורת הפרשנים שפירשו כן את הקומוס אבל ברור שהוא מסת, בלי לנמק 42
  ".וכל רבותי מפרשים התם גומא"כתב על הקומוס . ש מסכת שבת דף כג"תוספות הראוב
  .ב, בבלי סוטה יז 43
  .ב ג"ל' בס 44
ומכיל . 'כ משנה ג"ש מסכת כלים פ"ם בפהמ"כ הרמב"כמש" שנים"כלומר  -הוא דוש" דיו"שם זה יכול להתאים גם ל 45

זהו החומר הקושר את הציבען ומצמיד אותו  – המאגד; שהוא חומר המעניק את הצבע לדיו, הציבען: מרכיבים ' בעיקר ב
  . הנוזל שבתוכו מפוזרים הציבען והמאגד – בנשאושניהם מפוזרים ; למצע הכתיבה
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ישמעאל ' והרי ר, שאינו נמחקל "הנשהרי קומא מפורש במשנה , שקומא בדווקא אינו מעכבברור ו

על אלא ? אם אין בו קומא והאיך קורא לו דיו. הנמחקג פסק שכותבים בדיו כמו של סוטה "בעירובין י

ונמצא שיש דיו הנמחק ויש דיו שאינו נמחק  46.ישמעאל שם שרף במקום קומא' רו ,כרחך אין גומא מעכב

  .ושניהם נקראים דיו

והא דתנא רבי חייא כתבו  .דדיו דמתניתין היינו של עפצים"כתב ש 47ן"ונראה שכך שיטתו של הריב

אלא מי שרף ומי עפצים בלא שרף ' א כשר לאו היינו דיו של עפצים דהא תנא ליה במתניבמי טריא ועפצ

דכל חד לחודיה לא מיקרי דיו אלא כשהן מעורבין יחד מי שרף ומי עפצים והיינו דאמר כל השרפים יפים 

  ."לדיו

ן חולק "ומדברי ההגהות אשרי שכתב שהריב. כלומר תוספת שרף למי עפצא נחשבים דיו גם בלי בישול

ן לא הצריך שרף ועפצים "משמע שהריב 48ז פוסל קנקנתום עם מי עפצא"סיים שבאושוגם  ,ת"על ר

הכל נקרא "ן "כתב שלראב 49וכן במרדכי. לחוד" מי עפצא"דווקא אלא כל חומר אחר העיקר שלא יהיה 

 . 50"דיו
חוד או גומא כשר העיקר שלא יעשה מעפצים למשתי מינים א היא שבעצם כל צבע שחור "שיטת הגר

ב "צל "להנאלא ש. ם"כ במעשה רוקח על הרמב"וכ ש"ם לרא"י בהשוואת הרמב"כ זו דעת הב"וא. לחוד

  !?כשרהעשוי משתי חומרים ש להוסיף גומא במקום לכתוב שכל צבע שחור "כתב הרא מדוע

  

 ש כלומר"ם פסק כהרא"שמפרשים רבים לא מקבלים את ההנחה שהרמב, וכן יש להעיר באופן כללי

ם מתבאר שכל צבע שחור כשר לאו "כי מדברי הרמב- , גומא או קנקנתום- שמצריך בדיו של עפצים 

  .ם בדרך אחרת"ש כהרמב"ולקמן תתבאר דעת הרא 51.דווקא מורכב משתי חומרים

  

טה זו ש ,ואם כך הוא ,שיש קפידא על החומרים דווקאא "שמבין בגרמשמע לכאורה היה  52ל"מהבה ,והנה

   .צריכה ביאור

מפורש ב' בשעה שהגמ, ם בדיוא או קנקנתום נהפכו למרכיבים עיקרייומיש להבין איך יתכן שעפצים ק .א

היותר  לכלוקנקנתום הם קומא ואלו עפצים , ושמן ,שרף ,העשוי מעשןלגמרי מגדירה דיו כחומר אחר 

   !?בסיס לא מרכיבי תוספות נלוות אבל ודאי

יהיה מרכיב עיקרי אם המשנה בסוטה פסלה קומוס גומא -י האיך קומוס "וכבר הקשנו לעיל על המשכנ. ב

  .לדיו

                                                 
 . ש"י והרא"ע לפירוש רש"דרך הפלפול אבל באמת גומי ערביק נמחה במים ואינו משאיר רושם וצ כל זה על 46
 .'סימן יהגהות אשרי מסכת גיטין פרק ב מובא  47
ותדע דאינו פוסלו אלא משום " ז"על האו כתבעמוד נג ענין ב ) יורה דעה(לקט יושר חלק ב וגם בספר  .ל"לא מדוייק כנ 48

 ".בוא האמת שבלא עפצים אינו משחיר אלא כהה כמו צבע הוא אבל מטעם שאינו נמחק לא כתוכן ה. שהוא כמו צבע
  .ט"גיטין רמז של 49
  .ת מכשיר להוסיף מי עפצים לשרף"ת הלא גם ר"כ במה פליג על ר"ן מתכוון למי עפצים ושרף דווקא א"ואם הריב 50
רוקח הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה במעשה  כ"וכם "ש לרמב"מ השווה דעת הרא"א ובכס"רע' ד ס"י יו"אמנם גם בב 51

ב דגיטין "ש ואף על גב דבפ"כ הרא"ל כ"כתב מרן הקדוש וז. ואם כתב שלשתם במי עפצא וקנקנתום"ל "וז הקשה פרק א
ש לדברי "וקשה קצת דהיכי השוה סברת הרא .א נקרא דיו"כשמערבים בו קומוס דהיינו גומ. משמע דמי עפצא לאו היינו דיו

ל דמי עפצא לבד לאו היינו דיו כשמערב "ש כתב קומוס ורבינו כתב קנקנתום ונראה דכוונתו לומר דאף דקי"רבינו שהרי הרא
  .'ש וכו"כ הרא"ל ולזה נתכוון באמרו כ"ש ז"בו דבר אחר נקרא דיו ובזה הושוו רבינו והרא

כ ולמאי אהני "וזה תימא שהרי כתב רבינו אח"ם "שדחה דבריו בהבנת הרמבת גירושין פרק ד הלכו) פאלומבו(וראה יד המלך 
ובאמת " הלכות מגילה וחנוכה פרק ב) חעלמא(מרכבת המשנה וכן העיר ב". מ למעוטי שאר צבעונין הרי דדומה לדיו כשר"הל
ז "ל' ס) קרלין(י "וכן העיר במשכנ ."ארל לרבנו לב"ג הו"מ דכה"מ ולא דברי הכ"א להעמיס בלשון רבנו לא דברי המ"א

ם ולפיכך מחמיר "ו בדעת הרמב"קנ' א עמ"ל בקובץ תשובות ח"ש אלישיב זצ"ן הגרי"וכן העיר מר. ש"ם אינו כהרא"דהרמב
  .בדיו שנשתנה מחמת יושן

 ".בין שלא"ה "ב ג ד"ל 52
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ואם ... והרי זה אינו חומר שחור, נקרא דיו לחוד גומא ועפציםאיך א "ל בהבנת הגר"בהלב "ציהיה  .ג

כ למה לו להוסיף עפצים "והגומא וא כ הלא הוא נקרא דיו כבר מחמת העשן"א, תאמר שכבר שם עשן

  53!?לגומא

  

דיו של עפצים שרק בו יש להוסיף חומרים נוספים כפי ל דן רק ב"לא יקשו קושיות אלו אם גם הבה אמנם

שבדיו של עפצים  ,ת על דיו של עפצים"שרק באו ליישב את קושיית רשעוד יבואר בראשונים לקמן 

ת "שהרי הראשונים לא באו לחלוק ולפסול דיו של ר, א צריךכ בדיו של עשן ל"משא, צריך להוסיף גומא

א שכתב שם "לחלוק על הרמב "המשנל שהרי לא בא "וברור שגם זה הפשט בבה. ופשוט, שאין בו גומא

ה "ל ד"וכן מוכח מהבה .א לא חייב לשים בו גומא"למרות שהרמ" דיו של עשן שמנים שרוי במי עפצים"

  .לא עפציםשמכשיר עשן שמנים ב" בין שלא"

  

   .יונה יהבנ– ש"ברא' הסבר ג

  ".צריך גומא כדי שיהיה לדיו עובי וממשות"

ואם כתב במי עפצא . ם"שהעיקר הוא דיו של עשן הנמחק כדברי הרמבכתב ' סעיף וא "רע' סי בני יונהה

 שאינו דק כצבע שצובעים בו בגדי צמר' ג הקלף וכו"וקומא או קנקנתום עד שמעבה ומעמידה קצת ע

מסכת גיטין דף בחידושיו לחתם סופר ה והביאו להלכה". דיו העומדת"כ "דבעינן ג ,פ ששחורה"פסול אע

  .54א"יט ע

  .קנקנתום מעמיד את הצבע אם עושה דיו מעפצים גםלא צריך דווקא גומא אלא שם ולפי דבריו 

   :כמה דברים לברריש כאן גם ו

מצינו שיש דין לעיכובא שהדיו לא יהיה דק אבל היכן ', דיו יבש כקורטא מובא בגמאכן אם גם  .1

 55?בכתיבה
באותו הדיו עצמו אם הקלף דחוס ' האיך אפשר להגדיר את כשרות הדיו בגובה הכתיבה הלא אפ .2

ומאידך בקלף ספוגי במזג אויר לח הוא לא יהיה בולט , ומזג אויר יבש הדיו יהיה בולט הרבה

  .כלל

שדיו  בשבת' בגמ הרי מוכחש ,ב"צ, "ה גובהשיש ל" הכוונה "דיו העומדת"מה שכתב לפרש  .3

מפורש יתירה מזאת ו" שרשומו עומד"הוא הנקרא במהרה כמי פירות המתקיים ואינו נמחק 

  ".הגובה"ולא עניין . 56"שרישמו עומד"בגיטין שקנקנתום לבד אינו נמחק והוא בכלל 

, גומאמ בה אף יותרמי עפצא יהיה להם עובי בכתיוגם אם יכתוב ב, כידוע מי עפצא סמיכים הם .4

כ "ולמה א שמבשלים אותם עד שנעשה קורטא ושכתבלקמן  ן"מהרמבלעיל ו' ומהתוסוכן מוכח 

  .מעכב הגומא

 .קנקנתום אינו עושה קורטא אלא מתפוררעוד יש להעיר ש .5
  

                                                 
 .א"ב לא הצריך עשן לגר"וגם המשנ. ת שצריך עשן וגומא או עשן ועפצים הלא כל דיו של זמנינו אין בו עשן"וא 53
ולא . ת גדרו דיו יבש שעושה קורט"דמשמע שלרו "סימן רנ) יורה דעה(ת חתם סופר חלק ב "שוושים לב למה שהתבאר ב 54

' כתיבה שחורה כמו רצועות שחורו' א שתהי"ט אמרה ההלכה לכתוב בדיו ול"ז מ"לפ"ועוד כתב שם . שבכתיבה יהיה קורט
ל דאלו נקיט כתיבה שחורה כל שנשתנה "וי ?ש דנקיט דיו"נ מ"דאתי שחורות למעוטי שארי צבעונים וה ,הלכה למשה מסיני

וזה רק בדיו "! גובה"ס יש משמעות לסממני דיו מסויימים ולא רק הגדרת "ונמצא שלפי החת" כ שוב איננו שחור ופסול"אח
ב מהיכן מעיינו הטהור שממנו שאב "צ! ועוד. דיוב בהגדרתו את ה"ולפיכך צ. של עפצים וקנקנתום ולא בדיו של עשן
הרי הדיו נקרא דיו גם בלי , ל לגבי עפצים"וכנ. מפורש מגדירה אותו כחומר נלווה' שקנקנתום הוא מסמני הדיו בשעה שהגמ

 .ל"ש אליישיב זצ"כ בהערה הקודמת בשם מרן הגרי"וראה מש. ל"עפצים כנ
אך מהיכי תיתי דהוא , ל"ואולי נסמך מהא דאיתא דדיו חוצץ כנ". פסולים"ה "ס ד"בבה' ס סימן ג"וכבר העיר בזה במשנה 55

  .ובפרט שהראשונים והפוסקים דלקמן לא הצריכו זאת להלכה 27ועיין לעיל הערה . לעיכובא
  .א"ה ע"בית הבחירה להמאירי שבת ק 56
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עלינו לשוב ולעיין בפירוש , ש לכאורה תמוהים"בהסבר דברי הרא ל שדברי האחרונים"הנואחר כל 

  .בההיא סוגיההראשונים 

  

  :ש"דברי הראא המסבירים גם את "ן והריטב"ן הר"הרמב- 'הסבר ד

' אלא העיקר כל דבר העושה קורטא אפ לדיו לא צריך דווקא גומאו, מטרת השרף לעשות קורטא"

שהדיו סתם "הביא את התירוץ אמנם   57ן"הרמב". בתוספת עשן עד שנעשה גוש מי עפצים מבושל

  -אבל הוסיף תפנית חשובה ". ערבי' ל בל"שמשימין בו שרף האילן שקורין צאגאהוא של עפצים לאחר 

אבל מי אפצא בלא בישול אלא כשנשורו , וכן אני אומר שדיו של עפצים הוא דיו סתם לאחר תבשילו"

  ".והמבושל הרבה עושה קורטא .העפצים במים הוא שנתרבה מכל דבר המתקיים והוא מי מילין

 .י"כפי שהבין המשכנ לחוד "מי עפצים"כדי שלא יקרא שמטרת הגומא היא לא  ן מתבאר"רמבמדברי ה

 שמבשלים אף בלא גומא כי לאחר מבושלים כשיר מי עפציםולכן מובן מדוע מ, כדי שיעשה קורטאאלא 

תוכל " ועשן העפצים מי"מילא לומ". העפצים מי"גוש יבש של -קורטא מתקבל  ,מי העפצא ומתאדים

ותירוצו דומה מאד לתירוץ האשכנזים ויתכן ". שרף הכשף"ת לעניין "כ ר"קנקנתום כמשכ "להוסיף אח

  .ששניהם כיוונו לדבר אחד

יגרום חומר שחור שכל אלא " שרף ועשן"דווקא שלא צריך ברור  ,בתירוצו ן"לפי הבנת הרמבפ "עכ

מטרת השרף לעשות ש ,ש היא"בראהברורה ההבנה  ,ולפיכך. וגם לאו דווקא עפצים וגומא. נעשה גושש

ש עדיין צריך להוסיף עשן כדי שיהיה שחור אבל לאו דווקא עשן אלא אפשר להשחיר "וגם לרא ,קורטא

ולפי הבנה זו כדי לעשות קורטא לא צריך דווקא שרף אלא אפשר גם . מי עפצים עם קנקנתוםי "גם ע

" שרף"ת מהצרכת "קושיית ר את בכך דחהו, נטטיידבק ס' גומא או כל חומר אחר שנותן סמיכות במים אפ

די גם - אם אין הקפדה על החומרים אלא על התוצאה של החומרים כי מ"בתור חומר מהלמ בדווקא

  ."שרף"ת בהגדרת ה"ולא בגלל שחולק על ר !בגומא

. ת שהדיו צריך להיות בעל מרכיבים בעלי שמות מסויימים דווקא"ן עוקרים את יסוד שיטת ר"דברי הרמב

ש "והוא גם הביאור הפשוט בראן "הבנת הרמב מרים הסמיכים השחורים כשרים לדיו לפיולפיכך כל החו

  .לעומת הביאורים הקודמים שיש בהם קושי רב

  

ן התקדם "הר ".מי עפצים מבושלים עם גומא ועשן עד שנעשה קורט" ט"בגיטין ין "וכן תירץ הר

ן כי הוא מצריך לבשל את "ן אבל בצורה מורכבת משתי התירוצים האחרונים של הרמב"בדרכו של הרמב

, ח"ן הביא בסוף דבריו את ר"אולם גם הוא כהרמב. מי העפצים עם השרף והעשן עד שייעשה קורטא

  . וכדלקמן, ורטאת ולא לפסול דיו של עפצים שלא התבשלו ולא נעשו ק"לומר שבא רק לתרץ קושיית ר

  :א"עם מהלך דומה הולך גם הריטב

עם התירוץ השלישי של הלך גם  58א"הריטב "מי עפצים עם עשן זה המנהג שיקרא דיו ואין לפקפק"

כבר פשט בכל ישראל לכתוב ספרי תורה ותפילין ומזוזה בדיו של עפצים ומנהגם של : "ן וכתב"הרמב

כלומר שרף ועשן או ( ,מבושל יחד עם כל סממניות אלא שהדיו נקרא אחר שהוא, ישראל תורה היא

  "ופעמים נקרא דיו אפילו קודם בישול )קנקנתום

כלומר מי עפצים לבד אינם דיו אבל עם תוספת סממנים המשחירים הוא דיו גם בלי בישול כי סתם דיו של 

  . 59עפצים הוא

אבל הרי הוא יודע , רטאן לבשל עד שנעשה קו"הביא את דברי הרמבא "סכת מגילה דף יט עאמנם במ

לכן אנו נותנים בו שרף לפי שהוא יפה לו כמו " -שבמציאות לא מבשלים עד שנעשה קורטא ולכן הוסיף

                                                 
  .גיטין דף יטב 57
 .ב"מסכת שבת דף קד ע 58
 .ואפשר שחזר בו. י בישול"ע א דווקא"ט ע"כ בגיטין י"וזה לא כמש 59
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כל השרפים יפין לדיו ושרף הקטף יפה מכולם וכן העשנים יפין לו כמו שאמרו כל העשנים יפין  60שאמרו

  .ושוב רואים שמטרת הגומא כדי שייעשה קורטא ."לדיו

אבל עדיין אם הוא לא עושה קורטא בפועל " ממי עפצא"א שולל את הקושיה "ירוצו של הריטבאמנם ת

ת השניה שצריך שיקרא דיו לפני "ונשארת קושיית ר, ה כשיתייבש ייעשה קורטאיאלא רק שבתאורי

 כלומר לא צריך". ל דהכא סמנין של דיו שאנו שורין קודם הבישול קאמר"וי" 61לכן הוא כותב ... שרייתו

  .62שיקראו דיו קודם השרייה אלא הכוונה שורים סמנים לדיו

אין מכאן "ועונה , "שאין שמן בדיו של עפצים"- ת "קושייתו השמינית של ר לער גם יעמ 63א"הריטב

כי הרבה יש מלאכות בדיו של עפצים ואולי היו הם , ל"ת ז"ראיה שהדיו אינו של עפצים כמו שאומר ר

  .ת על הדיו שלו שאין בו שמן"השמן לא מעכב וכמו שהעיד רכלומר ש". רגילים לתת בו שמן

  

  .ת"לקושיית ר' תירוץ ד

שמי עפצים  ,והואמהלך אחר  עודיש  שם ן"לרמב "המסורת לכתוב במי עפצים עם עשן וגומא"

ובירושלמי אמרו מטיל דיו שאין בו : "ל"וז ס ירושלמי"פ הוכחה מהש"עשן נקראים דיו עבתוספת שרף ו

סתם דיו יש בו אפצא והוא מעורב בדברים כגון שרף האילנות ושמן ודברים הצריכין לו אפצא אלמא 

במה מדליקין כל השרפים יפין לדיו ושרף קטף יותר מכולם וכן אמרו שם כל העשנים ' וכדאמרינן בפ

  ,יפים לדיו וכן הדבר בדיו של עפצים

תוספת נותן גושפנקא שדיו עפצים הוא ברמה ההלכתית אבל בתנאי שהוספת למי העפצים המהלך הזה 

, ומצד שני באותה נשימה שמובן שדיו של מי עפצים הוא הגדרת הדיו .כמבואר בבלי "כגון שרף ושמן"

משמע שגם בלי עפצא הוא " מטיל דיו שאין בו עפצא"ו שהרי כתוב ישלא צריך להטיל עפצים לדגם מובן 

  .ודי

 :הלכות גירושין פרק ד) פאלומבו(ך יד המלב כפי שהעיר. קשה" שסתם דיו יש בו עפצים"ולכן תירוץ זה 
ת מדקאמר מטיל דיו שאין בו עפצא מכלל דדיו נקרא "ולא הבנתי דאדרבא מזה הירושלמי הוי ראיה לר"

  ".שמשמע שדיו הוא בלי עפצים" - ט חידד"שצ' ספר יראים סבו" אף שאין בו עפצא

  

  :הלכהעניין ל ל"שיטת הראשונים הנ

אבל הוא עצמו לא מחייב להלכה לעשות , ת"ן תירץ לעיל את קושיית ר"אמנם הרמבש יש לשים לב

-ח "והרי דיו של ר ,כפי שהעתיק בסוף דבריו את רבנו חננאלוגם לא מחייב עשן ושרף בדיו קורטא 

שהרי אין " צבע שחור הוא דיו"הגדרתו שנמצא כ "ואין בו עשן וא לא נעשה קורטא מתחילתו -ר"האלחיב

אדרבא ראינו להיפך , )לעשן ושרף אלא רק מצטרפים( שום שורש שעפצים וקנקנתום הם יסוד הדיו

  .  ל"כנז

). 2 .נעשה קורטא מתחילתות שהדיו יהיה "לחוש לרלכתחילה צריך ). 1ן "ולפיכך עולה שלהלכה לרמב

ונחשב   כל צבע שחור כשר). 3 .נקרא דיו  ועשןשרף  אף אם לא נעשה קורט מתחילתו דיו של עפצים

  . ובלי עפצים קורטשיעשה אף בלי עשן ובלי לדיו 

  

   .ת"לקושיית ר' תירוץ ה

 ב"מאירי על מסכת מגילה דף יח עהל כתב "ן הנ"כמסקנת הרמב "כל חומר שחור ומתקיים נקרא דיו"

, מהם שמשחירין ומהם שמדביקין: דברים רבים והוא הרכבת, "דיו" :ל"וז. מסוימיםצריך חומרים שלא 

שאין הכוונה אלא שיהא הכתב שחור ומקבץ הראות ושלא  וכל שיש בו כדי להשחיר ולהדביק נקרא דיו

                                                 
  .ג א"שבת כ 60
 :א מסכת שבת דף יז"חידושי הריטבב 61
 ."ל שאין שורין תערובת סממניו"ר שורין דיוואמרו כאן "מ שבת א ד "ם בפה"כדברי הרמב 62
  .מסכת שבת דף כג 63
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אלא יש עושים אותו בדרך , שכן אין אנו צריכין לפרש מעשה הדיו ומאחר. יהא נקל למחקו שלא בהיכר

אנו  –ואף על פי שראינו לקצת מפרשים שטרחו בזו , בכךואין לחוש , בדרך אחרת אחד ויש עושין אותו

  .ל"עכ "לנו אין

לפי שאין בו שמן אלא  65'ת מדברי תוס"דיו של רמעשה הדחה שיטת לאחר ש 64הגהות מיימוניותבוגם 

ן שיעשה אדם דיו ובלבד יהא מתקיים וניכר על הקלף יהעיקר נראה שבכל עניש"העלה  ,"עשן שמן"רק 

   .נועד כאן לשו "פרים תפילין ומזוזותו סדיו הוא וכותבין ב

ואני סבור כל צבע שחור המתקיים על הקלף נקרא דיו כי לא "שכתב  נו שמחהרבמדברי  שם עוד הביאו

דאמרינן בירושלמי דפרק שני דגיטין  ,וש ודיו עפציםרמשה מסיני שלא יהא כשר אלא דיו קמצינו הלכה ל

מ דיש דיו נמי בלא עפצים עד כאן "עד שפוך עליהם דיו שאין בו עפץ ש' הני בי מדינתא עירומין סגין כו

  .ם"וכוונתו לרמב" לשונו והני ככל דברי רבינו המחבר

 66רוחםרבינו יבמופיע גם  למרות שאין בו עשן וגומא ושרף והמנהג לכתוב בדיו עפצים וקנקנתום

  .ואחרונים רבים 71י"ובקו 70צמח צדקת "שוכ ב"וכ 69א"הרמוכן דעת  68ע"שוהוכן דעת   67 כלבווב
  

  

  :סיכום

כך גם סבר ו א"ן והריטב"ן והר"מבם ובר"ח ורבנו נסים גאון המובאים ברמב"פ ר"ע שיטת הגאונים

)  אלמדאד( ועפציםשדיו של עשן  72)3' עמ(פרק ב  שכתב בפירושו למסכת גטיןרבינו נתן אב הישיבה 

  .תנמחק שאינהאף  "דיו"נקראת ) אלחיבר(גם דיו העשויה מעפצים וקנקנתום ו. נקראת דיו

ומרים שיגרמו לאי ואם מוסיפים לו ח. כמבואר בסוטה "הנמחק חומר שחור"דיו הוא  ם"הרמבשיטת 

כי ם "לכתיבת סתאינו פסול אם הוא שחור , ומאידך. סוטהמשנה בכמבואר ב "דיו" מחיקתו פקע ממנו שם

   .אלא שאר צבעים" דיו"לא מיעטה ההלכה שאמרה 

להכשיר מי עפצים וגומא  א"וא. "שרף ועשן"שהם  ,שדיו עשוי מחומרים מסויימים דווקא :ת"רשיטת 

  .אלוחומרי יסוד שני בלי  וקנקנתום

  .קורטא כשר כל חומר שחור שראוי להיעשות :א"ן והריטב"ן הר"ש לפי הבנת הרמב"הרא שיטת

  .אלא שמצריך חומר שחור שעושה גובה בכתיבה עצמה ל"כנ :ס"י והחת"הבנש לפי "הרא שיטת

  .בין אם נמחק או לא -י חומרים נקראים דיושחור המורכב משנכל  :ש"ברא א"הבנת הגר

ל ונגד "ודבריו קשים מאד כנ. )בדיו של עפצים( שצריך גומא בדווקא :ל"והבה הבנת המשכנות יעקב

  .73הראשוניםכל נת הב

  

את  ת מדברי מסורת הגאונים ומכשירים"י רדחו את דברלעניין הלכה כפי שרואים מהראשונים ש

א רק בבבל וכך היה המנהג להכשיר ל ,למרות שאין עושה קורט מתחילתו) דיו עם קנקנתום-(האלחיבר 

רבי אמי פלי קורטא "ונמצא שמה ש. ת על רבותיו שבלותיר"כפי שהעיד רוצרפת אלא גם ב, וקירואן

מ אלא עניין טכני גרידא שהיה מצוי בזמנם וכפי שנראה "אינה תנאי מגדרי הדיו מהלמ" דדיותא ובדיק בה

                                                 
 .ק ח"ס הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק א 64
  .שהיה לנגד עיניו 65
  ".או שנעשה במים עם עפצים שלו רוצה לומר אגלייש כמו דיו שלנו"תולדות אדם וחוה נתיב כד חלק ב דף רג טור ד  66
  ,"כתבה במי עפצא וקנקנתום כשרה, אין כותבין את המגילה אלא בדיו"סימן מה  67
י "דלא כדבריו בב. ומא או שרףולא הזכיר ג, יכתבם בדיו שחור שכתב ,לפי יש מפרשים .א סעיף ו"ד רע"וביו. ב ג"ח ל"או 68

  .ק"א שכבר הערנו לעיל בדב"ודלא כהגר. א"תרצ' ז ס"וכבר עמד בזה הט
. שלא צריך גומא וקנקנתום ודי בדיו של עשן או פחם כי כל שחור שנמחק במים כשר' לפי הסבר א ".בין"ה "ל לב ג ד"בבה 69

  .במים אלא שלכתחילה יעשה משחור הבא מן העץאינו נמחק ' כל דיו שחור ומתקיים כשר אפ' וגם לפי הסבר ב
  ,אורח חיים סימן טו ,לובאוויטש 70
  .ז"ק י"א ס"רע' וס, ב"ק י"ב ס"ל' י ס"קו 71
  .ו"ירושלים תשט, הוצאת אל המקורות 72
 .ועיין עוד משנת אברהם שער הדיו אות טו 73
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" שרף העפצים"מדוע ש, ת קשים מיסודם שהרי אם כל שרף כשר"עצם דברי רשגם מה  .'בפשט הגמ

מסכת שבת דף כג ' ת דברי הגמשעשיית הדיו שלו אינה תואמת א ,ועוד. י בישול לא יהיה כשר"שיוצא ע

ת אין שמן ואין "ואלו לר, שמתבאר בה שמגבלים את הדיו עם שמן ושרף ועשן, שהבאנו לעילא "ע

האיך קורא לדיו שיש בו , ועוד .אלא מערבבים את העשן עם מי שרף ונותנים לו להיקרש 74גיבול

ומאותה משנה  .הדיו שיהיה נמחקנה בסוטה שמתנאי והלא אינו נמחק ומבואר לעיל מהמש" דיו"קנקנתום 

אר שעיקר הקפידא שלא יהיה מהיכן הכריח שדיו הוא דווקא חומרים מסויימים הלא מתב עוד יקשה

  ".שאין כשר אלא דיו ועשן"לא כתבה המשנה שהרי , נמחק

ל שלא מצינו "מופרך כנדבר כמו כן לומר שגדרי הדיו שיהיה עשוי דווקא מעפצים וגומא וקנקנתום זה 

  .ואדרבא מבואר להיפך' מקור לזה בגמ שום

  

  .סוגי הדיו המצויים כיום בשימושכשרות ועתה נבא לדון ב

 תוספת גומא עם או בלי .)ועוד, הברכה, שכטר, דיו נהרי( "מעפצים וקנקנתום"דיו העשוי כשרות 

בגלל יש או , או בגלל שיש בו שני חומרים, מחמת או שכל צבע שחור כשר: כשרותו היא. 75כפי המנהג

אבל כשר בגלל שהוא , אינו דיו כ"א, היות ואינו נמחק במיםם "אבל לרמב. לכל מר כדאית ליה-  בו גובה

  .ת הוא פסול מאחר ואין בו שרף עשוי מלחלוחית עצים ועשן"ולר .שחור

ששמעתי שיש מי , וספירט, שרלק, אנילין שחור ושתרכובת :תפיליןבתי הלכשרות דיו העשוי מצבע 

  .ת פסול"ולר. ם כשר"ל לרמב"וכנז. כיוון ששחור ויש לו גובה. כשר. ם"בו סתשכותבים 

ל "לכל הראשונים והאחרונים הנ). מקריית ספר דיו חיים צדוק( ם"בנוסח הרמב כשרות דיו של עשן

  .ל"ת המצריך שרף כנ"הוא למהדרין  חוץ משיטת ר

ויש מאחר  ,א ועוד"ן ולריטב"ולרמבש "ודר לראהרי הוא דיו מה. 76 העשוי מעשן "דיו לנצח"כשרות 

הוא  79י שריה במים ושפשוף"היות וע, וכן, 78פרט שמוסיפים לו גם מעט גומאוב. ועשוי מעשן 77בו גובה

מאחר ומוסיפים בו בתחילת יצורו מעט , ת"ואפשר שכשר גם לר. ם"כן נמחק לכן הוא מהודר גם לרמב

יותר מדיו של בלי ספק הוא במעלה הלכתית  לכל הדעותכ "וא .לחלוחית היוצא מקליפות עצים- שרף 

 .עפצים
ושמנים צמחיים עשן כשעשוי מ) המצוי כיום עבור תיוג - (rpidograf - "רפידוגרף"דיו של כשרות 

  .הנמחק במים ,ודבקים

                                                 
 .דחוק מאד ח"בשבת י' תוסוהתירוץ של  74
  .ז"ק י"א ס"רע' וס, ב"ק י"סב "ל' י ס"קו -אף בלא בישול 75
ואין בו . עשן 100%גומא ו 100%עברה שדרוג עבור כמה רמות הידור עד כדי רמה של " דיו לנצח"ולאחרונה פורמולת  76

או , או שרף, מ להלכה אם העשן של שמן זית או עשן גז או נפט"והמעיין בסוגיה יבין שאין נפק. סיליקון כמו שחשבו בטעות
  .א לעשות מדברים הבאים מן העץ יש בזה הידור"אלא שמחמת המנהג כדברי הרמ, ג עשן וכל סוג דבק כשרגומא ולכן כל סו

 .וראוי להיעשות קורט לאחר הייבוש כמו דיו של עפצים 77
, עיקר שרבים טעו בו זה ,אבל � .למרות שמבחינה הלכתית אין צורך בזה. י"ובזה תנוח דעתו של הרוצה להחמיר כהמשכנ 78

שהרי תירוצי הראשונים לעניין הגומא , או גומא שלכל השיטות אם עושים דיו של עשן אין צריך עפצים בדווקא: "והוא
שדיו של -ת על דיו של עפצים "אלא רק ליישב קושיות ר, ת שלא שם בדיו שלו גומא ועפצים"ועפצים לא באו לחלוק על ר

אבל אפשר בהחלט שגם  .ופשוט". ולא דברו כלל בדיו של עשן ,עפצים גם יוכל להיקרא דיו אם מוסיפים לו עוד חומר כגומא
  .81ק וכדלקמן הערה "מ מרכיב אחר העשוי מן העץ סגי ליה לחוש לדעת הזוה"מ, אם הדיו מיוצר מעשן גז

שאם היה רישומו ניכר צריך לחזור ולמחוק עד שלא יהא " –לשרישומו ניכר ה "דב "י מסכת סוטה דף יט ע"רשועיין  79
  .משמע ששפשוף מרובה במים מועיל ."ניכררישומו 

א וזה "ברשב ש"עי. מוחק הוא בלח וגורר ביבששב "מנחות ל עב כמבואר. פשוט שהמחיקה היא רק במים ולא בגרירה, אגב
ומחה אל "פרשת נשא פסיקתא זוטרתא בוהוא דאיתא .  פשוט שמדובר בגוויל שאינו מושפע מהמים וכשמתייבש חוזר לקדמותו

 כלומר". מכאן אמרו אין כותב לא על לוח ולא על הנייר אלא על המגלה כתיב על ספר. בדבר הנימוח הוא כותב ,מי המרים
  ".סוגיית הקלף"כמבואר במאמרי  שהוא מעובד בעפצים שרק בהכי שייך מחייה" ספר"

דיו של עפצים  סכיןב היטב שהרי אפשר לגרוד, ועוד. וכפי שהתבאר" היא המחיה לתוך הדיו - גרירהש"ודלא כמי שחשב 
  . ק"ודו ב"ז ע"כ פסלתו המשנה בסוטה י"ואעפ- על הקלף האותיות שאר שום רושם יוקנקנתום בלי שי

 !זה אינו. דמשמע שגוררים למים ולא מוחים בתוך המים" המרים במים"ולא  "המרים ומחה אל מי" ואין להקשות ממה שנאמר
למה לא  ,כלומר". חה אל מי המרים מגיד שהכתב עושה את המים מריםומ"ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא טז באלא כמבואר 

 .המחייהכי המים אינם נקראים מרים אלא לאחר : תשובה? "במי המרים"כתוב ומחה 
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ובודאי שאינו  זה רק בכתיבה מחמת פיו הצר-ומה שהוא נראה דק , כשמתייבש הוא עושה קורטאהיות ו

" דיו"הוא הרי . 80ונמחה במיםועוד חומרים ושמנים והוא עשוי מעשן . כצבע שצובעים בו בגדי צמר

ספר האגור הלכות תפילין סימן ומאחר שב .י"א והבנ"וגם לגר ,ם"וגם לרמב ל"הנ לכל הראשוניםמהודר 

. אולו"ט ויש פוסלין וויטרי"נדיו דידן פלוגתא דרברבתא יש פוסלין עפצים ויש פוסלין אדרימ"כתב ז "מ

ובדיו של ". י מולן"ל מהרר"ת עכ"ם או של ר"כ ירא שמים יצא ידי כולם ויעשה דיו שכתב הרמב"ע

על פני   81הלכתיתהוא במעלה ם גהרי ש, רפידוגרף אין עפצים ואין גומא ואין קנקנתום וגם נמחה במים

שכל מה שהצריכו -, והתבאר באורך "בדיו לנצח"לעיל ל גם כאן אותו יסוד שכתבתי "וכנ .דיו של עפצים

מ "מ, והגם שמעלתו יותר מדיו של עפצים .אינו אלא בדיו של עפצים ולא בדיו של עשן ,הראשונים גומא

  .82העשוי עם עשן עצים "מדיו לנצח"במקרה שהעשן והדבקים אינם מן העץ מעלת הידורו תהיה פחותה 

לעיל ב בקלף המעובד בעפצים כמבואר ותכבאופן שמהדר ו רק זה ,וכמובן שכל הרוצה להדר לכל הדעות

   .25בהערה 

  

  

  
  מרכיבי הדיו הברזלית

  

                                                 
 .כמובן הבדיקה חייבת להיעשות בגוויל מעובד בעפצים העמיד במים 80
: ל"כתב וז ו"א ס"ד רע"ביו א"הרמהביאו אמנם אם אין שם דברים הבאים מן העץ לכאורה חסר לו הידור הזוהר ש 81
) שמות(רעיא מהימנא כרך ב  - זוהר ומקורו מה[ "ולכתחילה טוב להיזהר שלא לעשות הדיו כי אם מדברים הבאים מן העץ"

צריכים כל המרכיבים להיות באים מן  משמע שלאק "בזוה .א הדברים צריכים ביאור שהרי, והנה ].א"ט ע"קנ פרשת תרומה
, "דאתעבידו בעץ אינון) עפצים(ומסטרא אחרא אפילו בהאי עלמא אחזי דכולא חד דיו ועץ מתפוחים : "ק"הוהז ל"זו .העץ

ומתרץ , מינים שונים' ה הרי הם ב"ת שבתוכו רומז להקב"והס, השתא יקשה איך הארון עצי שיטים" מתוק מדבש"ופירש ב
כ די במרכיב אחד "וא .ה"כ הוא מין אחד הרומז לקב"א, מעץעשוי מעפצים שהם מעץ והארון ] שהוא עיקר הספר[כיון שהדיו 

כי העניין מורה שהעפצים שהזכיר הם . ויפה הוא במוסגר, זה בסוגרים" וכל מלין דדיו עץ אינון"כ שם "ומש .הבא מן העץ
אחר מן העץ הרי  והוסיפו מרכיב, ולפיכך אם העשן עשוי מגז. ומים אינם באים מן העץ, ועוד הרי יש בו מים, הבאים מן העץ

ק "ת המונח בארון שבקה"ק משמע שעיקר העניין הוא דווקא בדיו של ס"מדברי הזוה .ב. א"יש בו גם את הידור הזוהר והרמ
ת שהיה בארון וכידוע "ם כמו בס"א להדר להשוות לכתחילה את הכתיבה בסת"ם ויתכן שכוונת הרמ"ולא בכל כתיבת סת

שם  זוהרע על דיו שלנו שהרי ב"וצ. ג. 25והשווה הערה . ב דף יד"ויל כמבואר בבת שכתבו משה שהיה בארון היה גו"שס
 .והרי כל דיו שלנו גם העשוי מעפצים שחור גם מלגאו ואינו כזוהר, "דיו אוכם מלבר וחוור מלגו"כתב 

ר אליהו "של דבבדיקה מעבדתית של הרפידוגרף  משני סוגים וכבר נבדקה כשרות דיו .ל"הנ א כהזוהר"לחוש לדעת הרמ82 
ולאור האמור . של מכון יד רפאל 8' עלון מסגם ב ט התפרסם"ז אייר תשנ"מיח "דוה .ונמצא שאין בו חומרים אסורים ,ליכט

או פרוטאינים המופקים מבהמות לא , לית לן בה גם אם מכיל חומר העשוי מחרקים כמו שרלק, על כשרות הדיו 26לעיל הערה 
       .וגם אם לא נעשה לשמה, כשרות


