
מ יצחק ח"תשס●'בית


ע העליון הכולל וקסנר"חבר ש



במנחות :):לה(איתא

אחורי" את וראית כפי את ר"והסרתי ביזנא'אמר בר חנא

ר הקב'אמר שהראה מלמד חסידא קשר"שמעון למשה ה

יהודה.תפילין רב למעלה,אמר תפלין של קשר להיות צריך

ישר שיהו למטהכדי ולא למעלה כלפי,אל להיות וצריך

לאחור,פנים ולא לפנים ישראל שיהיו .כדי

קושיות שתי להקשות .ויש

הקב.א שהראה ממה ללמוד יש דבר התפילין"איזה קשר את למשה ?ה

הגרי הקשה הרי"וכן הביא למה להלכה"ז קשור אינו שלכאורה סוגיין את .ף

הקב.ב שהראה הא בין הקשר ל"מה תפליןה קשר,משה הנחת מקום ודין

הגמ שבהמשך .ראהתפילין



אלו קושיות לתרץ משמעות,כדי ולבאר להקדים 'עורף'המלהעלינו

תפלין,ך"בתנ הנחת למקום קשורה זו מלה מופיעה.ואיך עורף המלה

במקרא"ל פעמים בעורף.ט הקשורות המצוות לשתי קשורות פעמים :ארבע

ערופה כאדב(עגלה חמור,)ו-ד:רים פטר יג(ועריפת ).כ:לד,יג:שמות

חז ביארו הללו"וכבר מצות לענין העורף מקום הוא מה מקום,ל שהוא

הבהמה של הראש הל"רמב(באחורי נפשרו'ם ושמירת ביכורים'הל,ג:טצח

יג,ז:יב בכורות פי מו,.על 1:).סוטה

רשד1 הראשהיאי"עת באחורי ולא הצוואר באחורי נעשות אילו עריפות י(ששתי ,:בכורות

מה בסוטה,:)סוטה עוף מחטאת הלימוד לפרש לת):מו(כדי כתובותוכדי התוספות קושיית רץ

לרמב[).:לז( שהיתה בסוטה"ופשוט בסוגיא אחרת הבנה איתן,ברם].ם המצפה בעל העיר כבר



במקרא עורף הגדרת רקע על תפילין 439דיני

היא מליקה עורף"מצות (ממול ה" הגמו,)יח:ויקרא דנה'כאן

המלה משמעות מה יט('עורף'בפירוש "חולין עורף:): שם[מאי ששחיטה

ממש?]פסולה עורף שחט,אילימא איריא נמי'אפי,]שפסול[מאי ממול,מולק

עורפו ולא רחמנא אמר "?ערפו

למליקה פסולה עריפה דמקום העורף",י"רשירשופ.הרי מן שיש מה

עורף קרוי הפרצוף כנגד,כלומר2".אחורי הראש אחורי הוא עורף דבאמת

הפנים ולשחיטה,פרצוף למליקה פסול בצוואר,וזה רק ומליקת.ששניהם

עור ממול להיות ראוי העורף,כלומר,ףקרבן כנגד גם שהוא הצואר אחורי

הפנים אחורי .שהוא

פניםראהגמ כנגד הוא שעורף לעובדה ראיה ומביאה ממשיכה

מהא גרון כנגד לעורףולא כמקביל שמשו ב(דהפנים "כז:ירמיה אלי) פנו כי

פנים ולא 3".עורף

כן פירוש,ואם עורף"אין קשה המקרא"כמ"עם מתרגומי כמה ש

עול,בזמננו סובל שאינו קשה צוואר להם יש ישראל פירוש,שכלל אלא

הוא"הפסוק עורף קשה עם והנה הזה העם את שכשמתייחסים"ראיתי הוא

יכפני'לה הייתי לא כביכול פנים כלפי ערפםום טיב רואהו,דע הייתי .שלא

עכשיו פניהם,אבל את ערפם,פנו את הוא,וראיתי שקשה רואה .ואני

לב( ט,ט:שמות 4).יג:דברים



כ ישראל כלל עורף"זהוי קשה העגל,"עם בחטא ורק אך מופיע

לב(והמסתעף ט,ובמקביל,ט:לד,ה-ג:לג,יט:שמות משום).יג-ו:דברים וזה

כו:)י(בבכורות הרא"דבאמת באחורי מקום הוא שעורף פליגי לא הרמב(ש"ע ,)ם"וכפסק

גזה יש אם חולקים המחייבת"ורק אחר ממקום אל"עריפה"כ להלכות הצוואר .ובאחורי
בזבחיםוכ2 פירש .:)סד(ן

אחריםו3 מפסוקים לדייק יש יח(כן ב"דה,לג:לב,יז:ירמיה מהא).ו:כט'י לדייק יש וכן

העורף מן בורחים צבא דאנשי הראש,כלומר,דמצאנו כג(מאחורי ז,כז:שמות ,יב-ח:יהושע

יח כב"ש,מא:תהלים .)מא:ב

התורהו4 על הראשנים כל פירשו .כן



יפה יעקב הרב 440

מה עורף פנו ישראל כלל כאלו נחשב העגל חטא של המעשה ולא'שכל

מקודם היה כאשר פנים כלפי פנים אליו הגון[התייחסו כעונש לא'ה,ולפיכך

בתוכם פנים,עלה אל פנים דבר משה צריך)יא:לג(ורק היה הוא שרק כדי עד

].)לג:לד(מסוה

החטא בי,ואחרי המשה פני את לראות שה,כלומר.'קש רוצה 'הוא

פנים אל פנים העם עם לדבר כמקודם ה.ימשיך של תשובתו וראית"',ופירוש

יראו לא ופני אחורי ולא"את ערפם את לי הראו ישראל שבני שכמו הוא

אחורי,פניהם לכם אראה אני העורף,כן הפנים,כלומר .ולא

כן מהא,ואם להלכה מינה נפקא היש קשר'דהראה את למשה

הפרשה.התפילין הפנים,דבכל היפך היא כן,עורף שהראה,ואם האחור מקום

הפנים'ה כלפי גם הוא התפילין,למשה מונח שם משמע,ואם ממילא

הפנים כלפי שהוא בראש במקום נמצאים הריולכן.שהתפילין כן ף"פסק

הק.להלכה של תפילין של הדרשה את הגמרא סמך מקום,ה"בולכן לדיני

לדידן התפילין .הנחת



ברש"וכ להלן למעלה"ה להיות צריך תפילין של שקשר בגובה"י

בצואר,הראש למטה הקב."ולא של תפילתו מקום מזהוי בעורף"היוצא ה

שם להיות ראויים דידן שתפלין בצואר,הוא להיות.ולא ראוי פנים"וכן ,כלפי

הראש בצדי אח5"ולא בצדדיםשמקום ולא באמצע הוא הפנים פסק.ורי וכן

הרמב,)יב'סי(ש"הרא "א:ד(ם"ולשון שהוא) העורף בגובה הקשר ויהיה

הגולגולת ".סוף

כאןשוןל5 עורף בחולין"ובד,ממול הסוגיא רקע על קשה קשר הב.ע"וצ,ה )י:כז(ח"ופירש

עורף פירושו עורף מול שכאן סותרים יהיו שלא כדי דבריו .את




