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 במדרש ובפיוט   אבני המקום 

נָׁה: רָׁ ַבע ַויֵֶּלְך חָׁ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ יו    ַויֵּצֵּ ַרֲאֹשתָׁ קֹום ַויֶָׁשם מְּ י ַהמָׁ נֵּ ַאבְּ א ַהֶשֶמש ַוִיַקח מֵּ ם ִכי־בָׁ קֹום ַויֶָׁלן שָׁ ַגע ַבמָׁ ַוִיפְּ

קֹום ַההּוא ַכב ַבמָׁ  1.(יא- י כח  בראשית  ) :ַוִישְּ

   סימן א  סח פרשה רבה ראשיתב

  אם '  וגו  דרכך  לבטח  תלך  אז"  :פתח  פפא  בר  הונא  רבי   בשם  פנחס  רבי  -"  חרנה  וילך   שבע  מבאר  יעקב  ויצא"

"  תפחד לא  תשכב אם". " יעקב  ויצא "  :דכתיב יעקב זה  -"  לבטח  תלך  אז " .(כד-כג  ג משלי )" תפחד  לא  תשכב

 2. "ההוא  במקום וישכב"  –" שנתך וערבה  ושכבת. "ומלבן  מעשו -

 הושע פרק יב -הפטרת השבת 

ְבַרח ְשָרֵאל ַוַיֲעֹבד  ֲאָרם ְשֵדה ַיֲעֹקב  ַויִּ ָשה יִּ ָשה  ְבאִּ  )הושע יב יג(  : ָשָמר ּוְבאִּ

י ָחָרָנה י ְוקּום ְבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאחִּ י ְשַמע ְבֹקלִּ  3. מג( בראשית כז: )ְוַעָתה ְבנִּ

 אגדת בראשית )בובר( פרק סט 

יֶתָך " ם־ַאְבֵני ַהָשֶדה ְברִּ י עִּ .  )בראשית כח יא(  " מאבני המקום וישם מראשותיוויקח  "  ? אימתי  –   )איוב ה כג(  "כִּ

 4. )בראשית לג ד( "וירץ עשו לקראתו " –)שם(  "ְוַחַית ַהָשֶדה ָהְשְלָמה־ָלְך"

 מסכת ברכות דף כו עמוד ב  

אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם" )בראשית יט כז( ...    אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר: "וישכם 

יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר: "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב", "תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה'  

 5. ישפוך שיחו" )תהלים קב א(. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר: "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש"

 סוק יא  רש"י בראשית פרק כח פ

עשאן כמין מרזב סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות. התחילו מריבות זו עם זו, זאת    -וישם מראשותיו 

אבן אחת, וזהו שנאמר )פסוק יח(    הקב"האומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עלי יניח, מיד עשאן  

 6. ויקח את האבן אשר שם מראשותיו

 
שים    הוא הפיוט.  -אל אחיו התאום של המדרש  בעיקר  , אך הפעם נביא רק מקצתם ונפנה  המקום"מדרשים רבים יש על "אבני   1

   לב לאזכור "המקום" פעמיים בפסוקים אלה. 
  הוא   בעיר  שהצדיק  שבזמן,  רושם  עושה  המקום   מן  צדיק   שיציאת  מגיד ":  אחר  דברי רש"י בעקבות מדרש נוסיף למדרש זה את    2

האמנם הייתה יציאתו של יעקב מבאר שבע פסטורלית  ".  הדרה  פנה  זיוה  פנה  הודה  פנה  משם  יצא,  הדָרּה  הוא  זיָוּה  הוא  הֹוָדּה
בדרכו אל הבלתי  ונעימה כפי שמתואר במקורות אלה? היכולה שנתו לערוב עליו כשהוא מחפש לו מקום מסתור לשנת הלילה,  

 הוא שכל ימיו היה "יושב אהלים"?נודע, 
פרשה, עומד "ויברח" יעקב של הנביא, אשר מזכיר לנו את יעקב הפליט הנס על נפשו ויוצא לגלות  כנגד "ויצא יעקב" של ה  3

 ובד אבי". אהראשונה, גלות "ארמי  
היציאה לשדה וההיתקלות עם אבני המקום מסמלים את המעבר של יעקב מאיש אהלים לאיש שדה כדוגמת אחיו עשו. יציאה    4

ת וישלח הסמוכה, אבל נראה ששוב לא חזר יעקב לשלוות איש תם יושב אהלים כפי  זו נסגרת לכאורה במפגש עם עשו בפרש
שמעידה פרשת וישב וכל הפרשות עד סוף הספר. עפ"י מדרש תנחומא וישלח סימן י אבני המקום גם מסמלות נקודת התחלה  

 נחנו הפעם בכיוון הפיוט. נמוכה של יעקב ממנה צמח לעושר גדול בבית לבן בשל עבודת שדה קשה ויגיע כפיים מפרך. וא
תפילות  במקום זה ובשעה קשה זו מתקן יעקב את תפילת ערבית המשלימה את שלוש תפילות היום שתקנו האבות. ראה דברינו    5

בפרשת וירא. מדרש זה מצוי גם בבראשית רבה סח ט בפרשתנו ושם נלווית לו דרשתו של ר' שמואל בן נחמן    אבות תקנום
להי שתוציאני מאפילה -בערבית צריך אדם לומר: יהי רצון מלפניך ה' אששלוש התפילות הן "כנגד ג' פעמים שהיום משתנה.  

להי שהוצאתני מאפילה לאורה. במנחה צריך אדם לומר: יהי רצון מלפניך ה'  -ודה אני לפניך ה' אלאורה. בשחרית צריך לומר: מ 
אלהי שכשם שזכיתני לראות חמה בזריחתה כך תזכני לראותה בשקיעתה". האם התפלל יעקב שם גם תפילת מנחה שחידש  

י מאפילה לאורה? האם ציפה לתפילת אברהם  להי שתוציאנ-יצחק אביו בשדה? האם בתפילת ערבית אמר: יהי רצון מלפניך ה' א
 להי שהוצאתני מאפילה לאורה?-זקנו שיאמר כשיאיר היום: מודה אני לפניך ה' א

כתיב ויקח מאבני המקום, וכתיב ויקח את  " צא ע"ב:  מבוססים על דברי הגמרא בחוליןלרבים,   גירסא דינקותא, דברי רש"י אלה 6
האבן! אמר רבי יצחק: מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד, וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו; תנא:  

לשון רש"י. כך או כך, לפי דרשות אלה פרשת    -לשון הגמרא, "עשאן הקב"ה אבן אחת"    -"נבלעו כולן באחת"  .  "וכולן נבלעו באחד
מתחילה מאפס", בלי שום קשר לפרשה הקודמת. אין שום זכר לדרמה הגדולה של פרשת תולדות שבגינה נאלץ יעקב  "ויצא  

   בנות מאבני השדה, משכב לגופו, כרית לראשו וכסות ללילו.ממקומו ולולנדוד לגלות  )או "הצדיק"( הצדיק

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9D
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 א יא, פרשת ויצ סח  בראשית רבה

מעמיד י"ב  הוא  ש  ,הקב"הכך גזר    :אבנים נטל, אמרמר: שתים עשרה  ר' יהודה א  -  "ויקח מאבני המקום"

יודע    ,זו לזואבנים  הן שתים עשרה האם מתאחות    ,, ואנים, יצחק לא העמידםאברהם לא העמיד   .שבטים

ר' נחמיה    .שבטיםר  שנים עש מעמיד  הוא  ידע ש   ,כיון שנתאחו זו לזו   7.שבטיםשנים עשר  אני שאני מעמיד  

ייחד    :אמר  .אבנים נטלשלושה  מר:  א ייחד    הקב"האברהם  אם    ,שמו עליו, ואני  הקב"ה שמו עליו, יצחק 

שהקב"ה ייחד שמו  ידע    ,כיון שנתאחו  .מתייחד עלי  הקב"הם  אני יודע ששֵ   , אבנים זו לזושלוש המתאחות הן  

 8. עליו

 פרקי דרבי אליעזר, פרק לה

קח יעקב שתים עשרה אבנים מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק אביו ושם אותם  ל ,  "השמשוילן שם כי בא  "

לן אבן אחת, להודיעו  ו , להודיעו שעתידין לעמוד ממנו שנים עשר שבטים. ונעשו כבאותו מקום  מראשותיו

הימים  , דברי  ז כג  מואל ב)שבארץ"    ומי כעמך ישראל גוי אחד"  :עתידים להיות גוי אחד בארץ, שנאמר  ולםשכ

 9. (א יז כא

 שכל טוב )בובר( בראשית פרק לא  

במלך מלכי המלכים הקב"ה    -"  וישבע יעקב בפחד אביו יצחק "עד שנשבע לו:    10כל כך היה דוחקו בדברים ...  

 11. שמפחדו פרחה נשמת אביו יצחק על גבי המזבח וחזרה לו בטלליו
 

 

 

 

 בעמוד הבא הפיוט

 
 (, אופייני לסגנון המדרש וגם לסגנון הפיוט שלהלן.יחיד )"אני" מדברשינוי לשון מגוף שלישי נסתר )"הוא"( לגוף  7
ושם גם שיטת "רבותינו" שיעקב נטל רק שתי אבנים. כמה אבנים התאחו ומה הן מסמלות? אליבא דר' יהודה מספר האבנים   8

הוא שתים עשרה והמבט הוא קדימה, אל דור ההמשך, אל המשפחה שיעקב מתעתד לבנות. להגשים את מה שאברהם ויצחק  
. על פי ר' נחמיה, מספר האבנים הוא שלוש והמבט הוא אל העבר, אל  )ראה המדרשים על "למה זה אנכי"(  יו מיועדים לקיים ה

. וכמו שפותח מדרש רבה את פרשתנו בדרשתו של ר' שמואל בן נחמן:  להסתפחו, אליהם יעקב מבקש להתחבר  דור ההורים
א עיני אל ההורים". ויעקב עצמו בכללם. מעניין למה רש"י ראה להביא  אש –"שיר למעלות אשא עיני אל ההרים )תהלים קכא( 

משמעות   ושיש ל פרט  ,כשיטת ר' נחמיה ור' יהודה בבראשית רבה ,רק את איחוד האבנים עפ"י הגמרא בחולין ולא את מספרם 
 . כפי שנראה חשובה

ויצא כח י, אברבנאל ויצא כח בן אשר בחיי  יקיט, רב, ילקוט שמעוני ויצא רמז ראה מקבילה בבראשית רבתי פרשת ויצא כח יא  9
שמסיים במילים: "השכים יעקב בפחד גדול ואמר: ביתו של    ,יז בראשית כח  בפירושו לרמב"ן  מדרש זה מצוטט גם בי ועוד.  

וגרפית  יש כאן בעיה גיא  בתחילת מסעו לגלות "ארמי אובד אבי" פוגע יעקב במקום בו נעקד אביו יצחק.הקב"ה במקום הזה".  
"קטנה" של בית אל מול ירושלים )הר המוריה( שכבר חז"ל ציינו אותה בגמרא חולין צא ב ורש"י מתעכב עליה בפירושו לבראשית  

"שבא בית המקדש לקראתו  כח יז ופותר אותה בדרך של שינוי השם: "יעקב קראה לירושלים בית אל", או בסיוע "קפיצת הארץ":  
הם אבני המזבח    ,שהאבנים שלקח יעקב למשכב ומגן בלילה ההואאנו משתאים מול הרעיון  אך    ."עד בית אל, וזהו ויפגע במקום

כשיטת ר' יהודה של שתים עשרה אבנים, כמספר בני יעקב, אך הם כולם מהמזבח עליו  מדרש זה הוא שעליו נעקד יצחק אביו! 
יש לנו  ביני לביני  ראויים לבוא מאברהם ויצחק.    נעקד יצחק ובכך יש אולי גם רמז לשיטת ר' נחמיה ששנים עשר השבטים היו

מהגמרא    .הולכים ומפתחים רעיונות שתחילתם במדרשים קדומים  מדרשים מאוחריםדרכי התפתחות המדרש. איך  של  דוגמא  
ושוב יש  מאבנים סתם לאבנים במספר סמלי ומשם למקורם של האבנים.  בחולין, דרך בראשית רבה ועד פרקי דרבי אליעזר.  

 ן את רש"י שנצמד לגמרא בחולין ולא יסף. להבי
 לבן ביעקב בעת פרידתם בסוף פרשת ויצא.   10
". פעמיים מזכיר יעקב  ופחד יצחק. שהיה לו בשעה שנעקד: "סימן מב  מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת ויצא פרק לאוכך גם ב  11

ברית   כריתת  ובעת  לבן  ובין  בינו  בדיאלוג הקשה שהיה  יצחק"  "פחד  גבולאת  והצבת  ביניהם, כמתואר בסוף  -פרידתם  גלעד 
ַכַפי ָרָאה ֱאֹלִהים ַוּיֹוַכח    לּוֵלי ֱאֹלֵהי ָאִבי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִכי ַעָתה ֵריָקם ִשַלְחָתִני ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת  ְיִגיעַ הפרשה: "

ָנחֹור  ...  ָאֶמש:   ֵואֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ִיְצָחק:  ֱאֹלֵהי  ָאִביו  ְבַפַחד  ַיֲעֹקב  ַוִּיָשַבע  ֲאִביֶהם  ֱאֹלֵהי  ֵביֵנינּו  נג(.)ִיְשְפטּו  מא,  לא  ואנו    בראשית 
שואלים: איך וכיצד נודע ליעקב סיפור העקידה שעקד סבו את אביו עד שפרחה נשמתו ובנס חזרה? )מוטיב שמופיע במדרשים  

 יצחק? האם סיפר זאת יצחק ליעקב בנו בהזדמנות כלשהיא?נוספים(. האם נודע סיפור זה בבית אברהם ו
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יַע ַיֲעֹקב גִּ   ָעֵיף ְוָיֵגַע הִּ

  ֶאל ַהָמקֹום

 ְברֹאש ָהָהר,

 לּוז ְשמֹו ַהיֹום 

 ֵבית ֵאל הּוא ָמָחר. 

ְלָבבֹו  ָעֵיף  ְוָיֵגַע ּובִּ

 ֵאיַמת ָאָדם ַהָנס ַעל ַנְפשֹו, 

 ָיַדע מֹוְצאֹו לֹא ֵיַדע ְמבֹואֹו 

 ְלָאן ֵיֵלְך ְוָאָנה ָיבֹוא?

 ָעֵיף, ָיֵגַע ּוְמֻפָחד 

ה ַרד לָׁ א ַהֶשֶמש ַהַליְּ  ִכי בָׁ

ַבד. הּוא לְּ ַבד, וְּ הּוא לְּ  וְּ

 

ים יש ָתם יֹוֵשב ֹאָהלִּ  אִּ

 ְבַאַחתָהַפְך 

ים יש ָנד ָרדּוף ַבְדָרכִּ   ָלאִּ

ְקָלט.   ְבֵאין מִּ

  ֵאי ָהֵאם ֲאֶשר ֲעָטַפתּו

  ְבַאֲהָבה סֹוֶכֶכת

ְכְסָכה אֹותֹו   ְוַעָתה סִּ

 ְכֵאש ְמַלֶחֶכת

יב ְרָמה, ָמדֹון ְורִּ   ְבמִּ

יו? יו ְוָאחִּ ם ָאבִּ  עִּ

ְשָכן   ַאֵיה ֹאֶהל ַהמִּ

י ַהְשֵקָטה ָנתִּ  פִּ

ְדרֹות ַהצֹאןֵבין    גִּ

י ַמְרגֹוַע ּוְמנּוָחה?   לִּ

ְנֹגעַ    ַעָתה ָכל ֶזה ַמר מִּ

 ְוַכֲחלֹום ָרחֹוק 

י ָנטּוש ַעל ַהר ָגבֹוהַ    ַוֲאנִּ

 -ְבֹחֶשְך ַקר ְוָעֹמק 

י ָבא ַהֶשֶמש ְוָהֶעֶרב ַרד   כִּ

 

ַבד ַבד ֲאִני לְּ  ֲַאִני לְּ

ד  ֻפחָׁ ִעיד ּומְּ יֵּף, ַמרְּ  עָׁ

 

יָרהרּוַח   ֶעֶרב ְקרִּ

ְטָפה   ֶאת גּופֹו ָהרֹוֵעד לִּ

ְשָמע  ֵמָרחֹוק נִּ

ָנה  פֹור ַהָשָבה ֶאל קִּ יּוץ צִּ  צִּ

ְרָאה  ָבֹאֶפק נִּ

ְבָקה  ְצנּוץ ַאֲחרֹון ֶשל ֹאֶהל רִּ  נִּ

ְשָמע: ָקרֹוב נִּ  ְוקֹול מִּ

 ַחֵפש ּוְמָצא ַיֲעֹקב ָכאן ְמנּוָחה

ְשכָ  ים מִּ ם ַחַית ַהָשֶדה שִּ  ֶנָך עִּ

 עֹוד ַרָבה ְלָפֶניָך ַהֶדֶרְך 

 ָקָשה ַוֲאֻרָכה

 עֹוד ָנכֹונּו ְלָך ֵלילֹות ֶקַרח ְוֹחֶרב 

ם בֹוא ָהֶעֶרב.  ְמָצא ָכֵעת ְמנּוָחה עִּ

יָך ֶמְדָך ֵעָשו ָאחִּ  ֲהלֹוא לִּ

ְבנֹות ים לִּ  ֶגֶדר ֲאָבנִּ

ים ימִּ ים ְתמִּ יֶתם ְנָערִּ  ֵעת ֱהיִּ

יָצאֶתם ְלַשֵחק ַבָשדֹו   תוִּ

 ֶאת ַהֶטַבע ַלֲחוֹות

ְשַתֲעַשְעֶתם ַעד ַכּלֹות   הִּ

פֹור ְוַחיֹות.   ְבֵציד צִּ

ים ְחקּוֵקי ַאחִּ ים ְוצִּ  ּוְמשּוַבת ְנעּורִּ

ְתַחְּלפּו   ֶטֶרם הִּ

ים. -ְבַמְשֵטַמת ָאח  ָזרִּ

 ַאְך ֵעָשו לֹא ָכאן 

י   הּוא ְכָבר לֹא ָאחִּ

ָמא  ם ַאָבא ְואִּ   הּוא ָשם עִּ

י ..   ַוֲאנִּ

י ְלַבד  י ְלַבד ֲאנִּ  ֲאנִּ

ְטָרד   ָנע ָוָנד ַנָּוד נִּ

י ַחת י ֵאיָמה ֻכּלִּ  ֻכּלִּ

 

ִעיד   ַוַיֲעֹמד ַיֲעֹקב ַמרְּ

ִבית  ִפַלת ַערְּ ן תְּ ַתקֵּ  ַויְּ

  

יל ַיֲעֹקב ַמָבטֹו ְוָרָאה  ְשפִּ  הִּ

ים ְועֹוד ְשֵנים     ָעָשרָשלֹוש ֲאָבנִּ

 עֹוְמדֹות ְבשּוָרה

 ְכאֹוְמרֹות ָקֵחנּו ַיֲעֹקב 

ְשֶמֶרת ְוֶחְבָרה   ָאנּו ְלָך מִּ

 ָמֵגן ַבַעְדָך, ָמנֹוַח ְלרֹאֶשָך.

ים דֹוְממֹות ָאנּו  לֹא ֲאָבנִּ

ֵננּו  ְנָין הִּ ים ּובִּ  ַאְבֵני ַחיִּ

יר ַיֲעֹקב  ְשָרֵאל ַלֲאבִּ  ֶאֶבן יִּ

ְמנּוָחה ּואָׁ  ִניםבֹות לִּ   ְתקּוָמה.לִּ  בָׁ

ים. -י- נִּ -בָ -אֲ   ם ְלָאב ּוָבנִּ

יָרא!   קּוָמה ַיֲעֹקב, קּוָמה ַאל תִּ
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 ָאנּו ְלָך ֹחם, ָאנּו ְלָך חֹוָמה.

  ְוָכל ֶאֶבן קֹוֶרֶצת ְואֹוֶמֶרת:

י ַיֲעֹקב!  ָקֵחנִּ

  ַהַנח ָעַלי ְכֵתְפָך ַהְשמּוָטה

ְשָכב ּוַמָצע ְלגּוְפָך  י מִּ יֵמנִּ  שִּ

ית   ְלרֹאֶשָך, ָמֵגן ַבַעְדָךָכרִּ

 

ָך ִפנָׁה.  ָך רֹאש, ֲאִני לְּ   ֲאִני לְּ

 

יט ַיֲעֹקב ְבַאְבֵני ַהָמקֹום  בִּ  הִּ

 ּוְסָקָרן ַאַחת ְלַאַחת 

 ָכל ַאַחת ְראּוָיה

  ָכל ַאַחת ֻמְפָלָאה

 ָכל ֶאֶבן ּוְסגָֻּלָתה

 ָכל ֶאֶבן ּוְתכּוָנָתה 

חּוָדה.  -ְוָכל ֶאֶבן   אֹוָרה ְויִּ

  ֲהתֹאֶביָנה ַלֲחֹבר ַיְחָדיו

 ְלָשלֹום ּוְלַשְלָוה, 

יב ְוֵאיָבה?   או ַתְרֶביָנה רִּ

ֵנה ָהֶאֶבן ַהּזֹו,   ַאְך הִּ

 ַמה מּוָזר ּוְמיָֻחד ָבה 

י ָטַבע ָבה ַהֶשַקע ָהָרָחב   מִּ

ּלּו רֹאש ָאָדם ָבה ֶנְחַקק ְוֶנְחצַ   ב?ְכאִּ

ים ְוָאחֹור יא ָפנִּ  ַמדּוַע ְמֻסֶתֶתת הִּ

יל ָכה ָבה ַהַכשִּ   ַמדּוַע הִּ

יק ָבה ָהאֹור?   ּוַמְבזִּ

ים ְזֵרי ָהֵעצִּ   ַמה ֵפֶשר גִּ

ָדה  ים ְלצִּ  ַהֲחרּוכִּ

ים  ירִּ  ְוֶקֶרן ֵאיל ְצפִּ

 ָשפּוְך ְלָיָדה? 

 

דֹולָׁה ה גְּ דָׁ   ַוֶיֱחַרד ַיֲעֹקב ֲחרָׁ

 

ים ָימִּ ְזכֹור ַיֲעֹקב ֶאת אֹותֹו יֹום מִּ  ַויִּ

ים  ֲאֶשר ֵעָשו ָיָצא בֹו ָלצּוד ֶבָהרִּ

ים ְרעֹות ְוַהְשקֹות ָהֲעָדרִּ מֹו לִּ  ְואִּ

ים יו ְלַבָדם ָבֹאֶהל ְספּונִּ  ְוהּוא ְוָאבִּ

ים.  ים לֹוֲהטִּ ץ ַחמִּ ים ְיֵמי ַקיִּ  ְוַהָימִּ

י ַמיִּם יֵאנִּ ְצָחק קֹוֵרא ַהְגמִּ  ְויִּ

 ְבָקה ֵאיֶנָנה ַרק ַיֲעֹקב שֹוֵמַע.ְורִּ 

ים ם ַחיִּ יו ַמיִּ ְשָקה ַיֲעֹקב ֶאת ָאבִּ  הִּ

י  יַתנִּ י ֶהֱחיִּ ְצָחק ֶאת ַנְפשִּ  ְוָעָנה יִּ

ָיה  ְתחִּ  ַכיֹום ַההּוא ֲאֶשר ָשָבה לִּ

 ְועֹוד ֶרַגע ְוָשָבה ְלבֹוְרָאה. 

 

ַהֹכל נַָׁדם ַתק וְּ ֶפַתע ַהקֹול שָׁ  ּולְּ

חָׁ  ק ִיצְּ ַחבֵּ הּו ַויְּ קֵּ ַיֲעֹקב ַוִישָׁ  ק לְּ

ם  עֹולָׁ קֹו מֵּ ִחבְּ קֹו וְּ שָׁ ִפי ֶשלֹא נְּ  כְּ

 

  ַמה ֶּזה ַאָבא? ָשַאל ַיֲעֹקב

 ַעל ַמה ְתַדֵבר?

י ָדָבר, ַאל ַתְסֵתר! ֶמנִּ  ַאל ַתְסֵתר מִּ

ְצָחק ַמֵהר  -  לֹא שּום ָדָבר, ָעָנה יִּ

י ַמה ָקָרה?  -  לֹא ַאָבא, ַסֵפר לִּ

ְמֵהָרה?  ּוַמדּוַע ֶזה ֵעיֶניָך ָכהּו ֹכה בִּ

ְצָחק:   ָעָנה יִּ

ים  ים ּוַמְראֹות ֱאֹלהִּ י ַמְלָאכִּ יתִּ י ָראִּ  כִּ

ין ֵסא דִּ   ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵשב ַעל כִּ

ים. ֵסא ַרֲחמִּ  ְועֹוֵבר ְלכִּ

 ָמַתי ַאָבא, ָמַתי ֶזה ָקָרה?  -

י ַאָבא -  ָסָבא ָקְרָבן ְלעֹוָלה -ְכֶשֲעָקַדנִּ

 ָשם "ַבָמקֹום"  –ָשם ַעל ָהָהר ַההּוא 

 ָשם ַעל ַאְבֵני ַהָמקֹום.

 ֶזה לֹא ָהָיה ֲחלֹום, ֶזה לֹא ָהָיה ֲחלֹום 

 

ֹאד ה ַעד מְּ דֹולָׁ ה גְּ דָׁ   ַוֶיֱחַרד ַיֲעֹקב ֲחרָׁ

 

י עֹוֶשה ָכאן ים, ָמה ֲאנִּ   ֱאֹלהִּ

י? י ְבָצָרתִּ  ְלַהָּותִּ

 ָהםְבָמקֹום ֲאֶשר ָעַקד ָסָבא ַאְבָר 

י?  ֶאת ַאָבא ֶשּלִּ

ם ַעל ָהֶאֶבן ַהּזֹו   ַהאִּ

יַח ַאָבא ֶאת רֹאשֹו  נִּ  ֲאֶשר הִּ

ְשַחט ְכֶשה ְלעֹוָלה,   ְועֹוד ֶרַגע ְונִּ

י ָיתִּ י ְגוִּ יד ֶאת רּוחִּ  ַאְפקִּ

יָרא?  יַשן ְולֹא אִּ  אִּ

י ַהְשָלַמת ַהָקְרָבן ם ֲאנִּ  ַהאִּ

 ָלֵעת ַהּזֹאת ְמֻזָמן? 

י  ם ֲאנִּ י? ַהאִּ  ַכָפַרת ֲאבִּ

י? י ַתְשלּום חֹוב ָסבִּ ם ֲאנִּ  ַהאִּ

 ֹכה ָסֲעָרה ַנְפשֹו ֶשל ַיֲעֹקב 

ְכָפה גּופֹו,   ְוֹכה ָרָפה ְונִּ
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ֵקש ַלֲחטֹוף  ְמנּוָחה ַרק בִּ

גֹוָרלֹו. ם ַלֲעֹצם מִּ   ֵעיַניִּ

ֵהר ַיֲעֹקב ּוָבָנה   מִּ

ְשָכנֹו ַהַדל  ֶאת ֵליל מִּ

  ַהָמקֹום ַהנֹוָראֵמַאְבֵני 

ְתַחְלַחל.   ֵמֶהם הִּ

  ָאַכל ֶאת ַפת ַהְמַעט

מֹו ְבָחְפָזה  יָנה אִּ  ֶשֵהכִּ

ַכד  ם מִּ  ָשָתה ְמַעט ַמיִּ

יס ָעָליו ַאָבא ַבֲחֵשָכה.   ֶשֶהֱעמִּ

 ְתנּוָמה ֲאָחַזתּו ְבַתְרֵדמֹות 

ְכרֹונֹות, ּזִּ יַע ַהֶדֶרְך ּומִּ יגִּ  מִּ

ְשַכב ַוֵיָרַדם  ים ַויִּ  ַעל ָהֲאָבנִּ

 

רֹוִנים.  ש ִפתְּ ַבקֵּ  ַוַיֲחלֹום ֲחלֹום ַויְּ

 

ֵנה ֻסָּלם ֻמָצב ַאְרָצה   ַוַיְרא ְוהִּ

ים  ים ְויֹוְרדִּ ים בֹו עֹולִּ  ּוַמְלָאכִּ

ים ּוֵמַעל ַהֻסָּלם   ּוֵמַעל ַמְלָאכִּ

ים.  ָצב ָהֱאֹלהִּ  נִּ

י ַיֲעֹקב, ָפָנה ֵאָליו ַהקֹול  יָרא ַעְבדִּ  ַאל תִּ

יָרא ַאל   תִּ

  ֵאין עֹוד ֲעֵקדֹות, ַיֲעֹקב,

 ֵאין עֹוד ֲעֵקָדה.

 ְשַאל ַמה ְתַבֵקש ְבֵצאְתָך ְלַדְרְכָך 

 ְשַאל ַמה ְתַבֵקש ְוֶאְתֶנָנה ָלְך. 

ְהיּו עֹוד ַיֲעֹקב ים יִּ ְסיֹונֹות ָקשִּ י נִּ  כִּ

ים, ְסיֹונֹות ָקשִּ  נִּ

ים ְתֵהא סּוָגה ַדְרְכָך  לֹא ַבשֹוַשנִּ

ים.   לֹא ַבשֹוַשנִּ

 

ִמישֹור ֹקב לְּ ֶיה עָׁ  ַעד ִיהְּ

ַאֲחִרית ַהיִָׁמים.   בְּ

 

ים?  ָמה ֲאַבֵקש, ֱאֹלהִּ

י  י ּוְלַנְפשִּ  ָמה ֲאַבֵקש ְלרּוחִּ

י   ְבֵעת ַאְבֵני ֲעֵקַדת ָאבִּ

י? יבִּ  ְכרּוכֹות ֲעֵלי ְסבִּ

י ֵאין ַהְבָטָחה י כִּ   ְוָיַדְעתִּ

 ָבעֹוָלם ְלעֹוָלם 

יק ְיסֹוד עֹוָלם ַגם   ְלַצדִּ

י! י ַיֲעֹקב הּוא ְשמִּ  ַוֲאנִּ

 

ים ֶאָשא ֵעיַני   ֶאל ֶהָהרִּ

 מּול ַהַשַחר ָהעֹוֶלה 

ְפתֹוַתי  ָּלה ְידֹוְבבּו שִּ  ּוְתפִּ

י ֲאדֹוָני ְרֵצה ְדבֹות פִּ  נִּ

י ַיֲעֹקב י כִּ ָּלה ֶלָענִּ  ְתפִּ

יחֹו ֵיָרֶצה   ּוְלָפֶניָך שִּ

ְרֶצה   ְוַעָתה ֵתָרֶצהְוַאָתה תִּ

 

ים י ֱאֹלהִּ   ָשְמֵרנִּ

י נֹוָדע ְלתִּ י ֶאל ַהבִּ  ְבַמָסעִּ

י ְבָכל ֲאֶשר ֵאֵלְך מִּ   ֱהֵיה עִּ

י ֶאְתֶעה ְולֹא ֵאַדע.  ַגם כִּ

ַכף ָכל אֹוֵרב י מִּ יֵלנִּ   ַהצִּ

 מֹוֵקש ַפח ּוְמצּוָדה, 

 

י ְבבֹוא ָהֵעת יֵבנִּ  ֲהשִּ

 ֶאל זֹאת ָהֲאָדָמה. 

י ֱאֹלֵהי ֱאֶמת ַאל ַתַעזְ   ֵבנִּ

 לֹא עֹוד ֲעֵקָדה!

ְשֵמי ַשַחק ְבַטְחָת מִּ י ָכל ֶשהִּ   ַקֵים בִּ

ְצָחק   ְלָסָבא ַאְבָרָהם ּוְלַאָבא יִּ

ְבַטְחָתם ֶנֱאָמָנה  -ְלַזְרֲעָך ֶאְתֶנָנה   - הִּ

 ָיָמה ָוֵקְדָמה, ָצפֹוָנה ָוֶנְגָבה. 

י "ְקַטנָ  ים ַבָקָשה לִּ  ה" ְועֹוד זֹאת ֱאֹלהִּ

  ֲעצּוָמה ְלַבְקָשה,

י ְלָפְרָטה ְלשֹונִּ   בִּ

יָעה  י ְלַהבִּ  ְבַדְעתִּ

ָיְדָך ַהְפשּוָטה  ֲאַבְקָשה ַרק מִּ

י  ים ֵתן לִּ ְלֹבש ֱאֹלהִּ  ֶבֶגד לִּ

י ָהרֹוֵעד   ְכסּות ְלגּופִּ

י י ַהְמֵצא לִּ ְשחֹור יֹומִּ  ְוֶלֶחם, ָשחֹור כִּ

 ְלשֹוֵקק בֹו ֵלב סֹוֵעד

ים  ְשָפָחה אֹוֶהֶבת ֱאֹלהִּ י מִּ  ֵתן לִּ

ים ְסַפר ָהֲאָבנִּ ְשָפָחה ְכמִּ  מִּ

יד ְוֶנֱעַקד   לֹא עֹוד ֵבן ָיחִּ

ים. ים בֹוְדדִּ ים ְתאֹומִּ   לֹא עֹוד ַאחִּ

י  ֵבית ַיֲעֹקב ָהֵקם לִּ

ים ם ְבֶדֶרְך ַחְתַחתִּ  ַגם אִּ

ְשָפָחה אֹוֶהֶבת י מִּ  ֵתן לִּ
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י ָבנֹות  יםֵתן לִּ  ּוָבנִּ

ים   ַוֲאַלְמֵדם ְוַאְנֵחם ְבֵלב ָתמִּ

ים. ְשָפֶטיָך ֵמיָשרִּ ים ּומִּ  ֻחֶקיָך ַהטֹובִּ

ּלּואֹוָתם ים ָהֵאֶּלה ְבמִּ  ְוָהֲאָבנִּ

יָמה ים ְלָך ָאקִּ  ֵבית ֱאֹלהִּ

ָּלָתם ים ּוְתפִּ   בֹו תֹוַרת ֲחָכמִּ

יָמה  יָחה ְוָאהִּ  ָאשִּ

  ּוָפָרַשת ָהֲעֵקָדה

כָ  יא תִּ  ֵתב ַבתֹוָרה ַגם הִּ

יַח ּוְלַאָגָדה ְולֹא ַלֲהָלָכה   ָלשִּ

 

לֹום שָׁ ן וְּ יָׁ י ִבנְּ נֵּ דֹות, ַרק ַאבְּ  ִכי לֹא עֹוד ֲעקֵּ

קֹום. י ַהמָׁ נֵּ ַרֶצה ִעם ַאבְּ ִנתְּ ֶצה וְּ ת ִנרְּ  עֵּ

 

   ושלווה   שבת שלום 

 מחלקי המים 

 

 


