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שו"ע אורח חיים סימן א' כב ׀ 

ח ֹיאַמר ִעם ַהָּקְרָּבנֹות ָּפסּוק ְוָׁשַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ָצֹפָנה ִלְפֵני ה'.
בירור הלכה – סעיף ח':

וכתב במ"ב )ס"ק כ( וז"ל, דאיתא במדרש )ויק"ר, ב, 

יא( דכל מי שאומר פסוק זה הקב"ה זוכר עקדת יצחק, 

עכ"ל. ולכאורה זהו מעין מש"כ בסעיף ה', טוב לומר 

וז"ל,  הטור,  בשם  שם  המ"ב  וכתב  העקדה,  פרשת 

כדי לזכור זכות אבות בכל יום, וגם כדי להכניע יצרו 

כמו שמסר יצחק נפשו, עכ"ל. וכתב באליה רבה )ס"ק 

יד( וז"ל, ויכוון בעקידת יצחק כשאומר צפונה לפני 

ה' ויהיה לזכרון טוב. וכשיאמר פרשת העקידה יכוין 

כל  הקב"ה  שיעקוד  בנו,  יצחק  את  ויעקוד  בפסוק 

המקטרגים על ישראל ושלא יקטרגו בשעת התפלה, 

מקור חיים, סק"ח, עכ"ל.

אולם באמת זהו לשון המדרש הנ"ל, ושחט את בן 

הבקר וגו', ובאיל הוא אומר צפונה לפני ה'. אמרו, 

בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, התקין ב' 

וכל כך  ואחד של ערבית.  כבשים אחד של שחרית 

גבי  על  ישראל מקריבין תמיד  למה, שבשעה שהיו 

המזבח וקורין את המקרא הזה צפונה לפני ה', זוכר 

ואת  עלי את השמים  יצחק. מעידני  הקב"ה עקידת 

הארץ, בין גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין עבד 

בין אמה קורין את המקרא הזה צפונה לפני ה', זוכר 

הקב"ה עקידת יצחק, שנאמר צפונה לפני ה'.

והבן שיש כאן ב' חלקים. א. בין גוי בין ישראל בין 

קורין את המקרא  בין אמה  בין עבד  בין אשה  איש 

הזה וכו'. ב. בשעה שהיו ישראל מקרבין תמיד ע"ג 

השו"ע  ודברי  וכו'.  הזה  המקרא  את  וקורין  המזבח 

אינו קאי על קורין בלבד שהוא מדרגת כל העולם 

אף עבד ואמה ואף גוי. אלא השו"ע קאי על בשעה 

את  וקורין  המזבח  ע"ג  תמיד  מקרבין  ישראל  שהיו 

המקרא הזה. ולכך כתב יאמר "עם הקרבנות" פסוק 

ושחט אותו על ירך וגו'. 

ודקדוק זה שסעיף זה קאי דייקא כהמשך לאמירת 

הקרבנות, כבר עמד עליו הבית יעקב )סימן ק"ח, והובא 

בשערי תשובה ס"ק יד( שכתב, יאמר עם הקרבנות וכו', 

זה נמשך למ"ש לפני זה שלא יאמר פרשת הקרבנות 

אור  קודם  המעמדות  בסדר  יאמר  ולא  ביום  אלא 

היום פרשיות הקרבנות, אבל מ"מ יאמר פסוק ושחט 

ששחיטה וזריקה כשירה בלילה. ומ"מ ביום שאומר 

אותו  שאמר  בשביל  לדלג  לו  אין  הקרבנות  פרשת 

קודם אור היום. אבל אין הכוונה לאומרו בפני עצמו 

קודם  לומר  כמו שנוהגין קצת  יצחק  זכירת  בשביל 

הפרשה,  עם  כשאמרו  הוא  הזכירה  שעיקר  איזהו, 

עכ"ד. והטעם הוא כנ"ל כלשון המדרש בשעה שהיו 

המקרא  וקורין  המזבח  ע"ג  תמיד  מקרבין  ישראל 

הזה.

שם  עליו  תשובה  השערי  קושיית  סרה  ובזה 

קרא  האי  דבאמת  דבריו  על  וצ"ע  וז"ל,  שהקשה 

)ומ"ש  כתיבא  התמיד  דפרשת  בענינא  לאו  דושחט 

שהשחיטה וזריקה כשירה בלילה במח"כ שגגה הוא וש"ס ערוך 

ניחא,  בזבחים בכמה דוכתי דפסול, עיי"ש(, עכ"ל. ולהנ"ל 

מצד  ולא  כנ"ל,  המדרש  הוא  לאומרו  המקור  כי 

שכתוב בפרשת תמיד. ובזה ניחא שאין כוונת השו"ע 

לעשות  מותר  כי  בלילה  לאמרו  מותר  שכבר  מצד 

שהקשה  כמו  כן  שאינו  בלילה,  והזריקה  השחיטה 

השערי תשובה, אלא הכוונה שהטעם לאומרו הוא 

כאילו הקרבתי כמ"ש  מפני אמירת התמיד שחשיב 

אמירת  אחר  אותו  אומרים  ולכך  ודו"ק.  ז',  בסעיף 

התמיד. ולכך העתיק הגר"א כל דברי המדרש, ולא 

רק סופו כמקור המובא בב"י )ס"ק ח( משם הר"י בר 

וערוך  הרב,  ושו"ע  ח(,  )ס"ק  וט"ז  )ס"ח(,  ולבוש  יקר, 

השלחן, ודו"ק.



 ׀ כג בלבבי משכן אבנה

הלכה פסוקה – סעיף ח':

ירך  על  אתו  ושחט  פסוק  הקרבנות  עם  יאמר 

המזבח צפנה לפני ה'.

על דרך הסוד – סעיף ח':

כשיסיים ומקורו )בויק"ר, פ"ב( שאמרו דכל מי שאומר 

פסוק זה הקב"ה זוכר עקדת יצחק.

ועיקר הזכרת "צפון", כמ"ש בבעל הטורים )ויקרא, 

יד(  א,  )ירמיה,  ממ"ש  להגין  כדי   – צפונה  וז"ל,  יח(  א, 

מצפון תפתח הרעה )ועיין תיקוני זוהר, ק, ע"ב. וכתב הספר 

הקנה )ד"ה סוד השחיטה( וז"ל, שדין החלוף ממקום הזהב, 

פחד  והוא  הרעה,  תפתח  מצפון  יאתה,  זהב  מצפון 

כנגד  פ"ו(  תדב"א,  )עיין  בצאן  צפון  כתיב  עכ"ל(.  יצחק, 

יצחק שאפרו "צפון", עכ"ל. ומעין כך כתב בשפתי כהן 

)שם, ה, כא( וז"ל, צפונה לפני ה', רמז על אילו של עקידת 

יצחק שאפרו צבור ומונח וצפון לפני ה', עכ"ל. ומקור 

הדברים, עיין ב"ר )צב, ה(. ועיין משך חכמה )ויקרא, א, י(.

והנה שורש כל עבודת הקרבנות כנגד יצחק כנודע. 

וכתב בצרור המור )ויקרא, כח, יג( וז"ל, שהזבחים שחיטתן 

אש  יצחק  ומדת  הגבורה,  מצד  ע"א(,  מז,  )זבחים,  בצפון 

אוכלת אש, עכ"ל. וכן כתב הגר"א )אדרת אליהו, ישעיה, ב, 

ב( וז"ל, והעזרה לקורבנות וכו', ולפי שהם כנגד יצחק, 

לכן שחיטתן בצפון, עכ"ל )ונחלקו הראשונים אם זהו דין צפון 

שיטת  כך  ולעומת  ר"א.  ד"ה  ע"א,  כ,  זבחים,  רש"י,  כ"כ  העזרה, 

הרמב"ם שזהו צפון של מזבח. עיין הלכות ביה"ב, פ"ח, הט"ו(.

ומקור הדברים שיצחק צד צפון הוא בזוה"ק )בראשית, 

התחתון  ומהצד  מערבית.  צפונית  דא  יצחק  ע"ב(  קכ, 

על  אותו  ושחט  וז"ל,  )צו(  בציוני  כמ"ש  הדבר,  טעם 

שם  עמו,  ופחד  המשל  סוד  והוא  צפונה,  המזבח  ירך 

סמר  בלילות,  ופחד  לי,  היה  יצחק  ופחד  פחד,  פחדו 

וכן הוא סוד הגבורה,  מפחדך בשרי, והכל רמז אחד. 

וזהו גיבור ה"כובש"  וכל הגיבורים נקראים על שמה. 

ואת  ע"א(  נב,  )סוכה,  אמרו  וכן  עכ"ל.  וכו',  יצרו,  את 

ועומד  ש"צפון"  יצה"ר  זה  מעליכם,  ארחיק  הצפוני 

בלבו של אדם. אולם מאידך נקרא כן ע"ש שורש האור 

והשפע הצפונים שם, כמ"ש ר' "יצחק" )ב"ב, כה, ע"ב( 

הרוצה להעשיר יצפין ששלחן בצפון, מצפון זהב יאתה. 

עיין מגן דוד )אות ג(. וזהו צפונה מלשון צופה, כי זהב 

מאיר. עיין במפרשי המדרש שם על אתר. ושורש החלוף 

ונמשך  שצפון  למקום  יצה"ר",  שצפון  בצפון "ממקום 

משם השפע, הוא ע"י העקידה, וכמ"ש בחמדת ימים 

מן  אחד  אין  יצחק,  עקידת  ואלמלא  וז"ל,  פ"ו(  )יוה"כ, 

הדין  דקדוק  מרוב  שאלתו  רצון  להפיק  יכול  הנבראים 

במקום הזה, עכ"ל.

ע"ב(  י,  )כתובות,  כמ"ש  מזון,  שפע  נמשך  ובפרטות 

מזבח מזין וכו'. וכתב במגלה עמוקות )וישב( וז"ל, ולפי 

שיוסף נוטה לסוד יצחק, בסוד קץ חי, לכן המזון בא מצד 

יותר  ובעומק  עכ"ל.  בצפון,  שלחן  צפון,  ירכתי  יוסף, 

שם זהו בחינת הטוב "הצפון" לצדיקים לעת"ל. כמ"ש 

בפע"ח )שער עולם העשיה, פ"ח( וז"ל, נ"ל צפנה, גימט' 

בחירה, שהיתה צפונה בידיעתו ית', שכשם שאותיות י"ה, 

ו"ה, כך הבחירה  או"א הם צפונות בתוך הזו"ן בסוד 

צפונה בידיעה, ובעקדת יצחק נאמר עתה ידעתי כי ירא 

אלקים אתה, שאז נתאמתה הידיעה ע"י הבחירה, לכן 

כל האומר פרשה זו, אז זוכרין לו עקידת יצחק, עכ"ל. 

ודו"ק היטב שם. ועיין עוד שער היחודים )פרק טו(. ושם 

נכלל צפון בדרום, ימין בשמאל, כי בבחירה יש ב' צדדים, 

משא"כ בידיעה, והבן. וז"ש בזוה"ק )ח"א, קלו, ע"ב( אלא 

ודאי הא אתכליל יצחק בצפון, ודרום באשא ומיא. וכתב 

מ"ם  יו"ד  במילוי,  ימין  וז"ל,  ימין(  )ערך  יעקב  בקהלת 

בו  שצפון  צפונה  וזהו  עכ"ל.  צפון,  גימט'  נו"ן,  יו"ד 

כללות הכל. וכמ"ש בשער היחודים )שם( וז"ל, צפונה, 

הקרי מלא ו', עה"כ גימט' רל"ב, ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, 

עכ"ל. והיינו כללות כל אופני שם הוי"ה.


