פרשת ויצא – אבני המקום במדרש ובפיוט

תשע"ד

אבני המקום במדרש ובפיוט
ַויֵּצֵּ א ַי ֲעקֹב ִמבְּ ֵּאר שָׁ בַ ע ַו ֵּילְֶך חָׁ ָׁרנָׁהַ :ויִפְּ גַע בַ מָׁ קֹום ַו ָׁילֶן שָׁ ם כִ י־בָׁ א הַ שֶ מֶ ש ַוי ִַקח מֵּ ַאבְּ נֵּי הַ מָׁ קֹום ַויָׁשֶ ם ְּמ ַראֲ ש ָֹׁתיו
1
ִשכַב בַ מָׁ קֹום הַ הּוא( :בראשית כח י-יא).
ַוי ְּ
בראשית רבה פרשה סח סימן א
"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"  -רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח" :אז תלך לבטח דרכך וגו' אם
תשכב לא תפחד" (משלי ג כג-כד)" .אז תלך לבטח"  -זה יעקב דכתיב" :ויצא יעקב"" .אם תשכב לא תפחד"
 מעשו ומלבן" .ושכבת וערבה שנתך" – "וישכב במקום ההוא"2 .הפטרת השבת  -הושע פרק יב
ַויִּבְ ַרח ַי ֲעקֹב ְשדֵ ה אֲ ָרם ַו ַי ֲעבֹד י ְִּש ָר ֵאל בְ ִּאשָ ה ּובְ ִּאשָ ה שָ מָ ר( :הושע יב יג)
א ִּחי חָ ָרנָה( :בראשית כז מג)3 .
קלִּי וְ קּום בְ ַרח לְָך ֶאל לָבָ ן ָ
וְ עַ ָתה בְ נִּי ְשמַ ע בְ ֹ
אגדת בראשית (בובר) פרק סט
יתָך" (איוב ה כג) – אימתי? "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" (בראשית כח יא).
ם־אבְ נֵי הַ שָ דֶ ה בְ ִּר ֶ
"כִּ י עִּ ַ
שלְמָ ה־לְָך" (שם) – "וירץ עשו לקראתו" (בראשית לג ד)4 .
"וְ חַ יַת הַ שָ דֶ ה הָ ְ
מסכת ברכות דף כו עמוד ב
אברהם תיקן תפילת שחרית ,שנאמר" :וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם" (בראשית יט כז) ...
יצחק תיקן תפילת מנחה ,שנאמר" :ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב"" ,תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה'
ישפוך שיחו" (תהלים קב א) .יעקב תיקן תפילת ערבית ,שנאמר" :ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש"5 .
רש"י בראשית פרק כח פסוק יא
וישם מראשותיו  -עשאן כמין מרזב סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות .התחילו מריבות זו עם זו ,זאת
אומרת עלי יניח צדיק את ראשו ,וזאת אומרת עלי יניח ,מיד עשאן הקב"ה אבן אחת ,וזהו שנאמר (פסוק יח)
ויקח את האבן אשר שם מראשותיו6 .

 1מדרשים רבים יש על "אבני המקום" ,אך הפעם נביא רק מקצתם ונפנה בעיקר אל אחיו התאום של המדרש  -הוא הפיוט .שים
לב לאזכור "המקום" פעמיים בפסוקים אלה.
 2נוסיף למדרש זה את דברי רש"י בעקבות מדרש אחר" :מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם ,שבזמן שהצדיק בעיר הוא
הדרּה ,יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה" .האמנם הייתה יציאתו של יעקב מבאר שבע פסטורלית
הו ָֹדּה הוא זיוָ ּה הוא ָ
ונעימה כפי שמתואר במקורות אלה? היכולה שנתו לערוב עליו כשהוא מחפש לו מקום מסתור לשנת הלילה ,בדרכו אל הבלתי
נודע ,הוא שכל ימיו היה "יושב אהלים"?
 3כנגד "ויצא יעקב" של ה פרשה ,עומד "ויברח" יעקב של הנביא ,אשר מזכיר לנו את יעקב הפליט הנס על נפשו ויוצא לגלות
הראשונה ,גלות "ארמי אובד אבי".
 4היציאה לשדה וההיתקלות עם אבני המקום מסמלים את המעבר של יעקב מאיש אהלים לאיש שדה כדוגמת אחיו עשו .יציאה
זו נסגרת לכאורה במפגש עם עשו בפרש ת וישלח הסמוכה ,אבל נראה ששוב לא חזר יעקב לשלוות איש תם יושב אהלים כפי
שמעידה פרשת וישב וכל הפרשות עד סוף הספר .עפ"י מדרש תנחומא וישלח סימן י אבני המקום גם מסמלות נקודת התחלה
נמוכה של יעקב ממנה צמח לעושר גדול בבית לבן בשל עבודת שדה קשה ויגיע כפיים מפרך .ואנחנו הפעם בכיוון הפיוט.
 5במקום זה ובשעה קשה זו מתקן יעקב את תפילת ערבית המשלימה את שלוש תפילות היום שתקנו האבות .ראה דברינו תפילות
אבות תקנום בפרשת וירא .מדרש זה מצוי גם בבראשית רבה סח ט בפרשתנו ושם נלווית לו דרשתו של ר' שמואל בן נחמן
ששלוש התפילות הן "כנגד ג' פעמים שהיום משתנה .בערבית צריך אדם לומר :יהי רצון מלפניך ה' א-להי שתוציאני מאפילה
לאורה .בשחרית צריך לומר :מודה אני לפניך ה' א-להי שהוצאתני מאפילה לאורה .במנחה צריך אדם לומר :יהי רצון מלפניך ה'
אלהי שכשם שזכיתני לראות חמה בזריחתה כך תזכני לראותה בשקיעתה" .האם התפלל יעקב שם גם תפילת מנחה שחידש
יצחק אביו בשדה? האם בתפילת ערבית אמר :יהי רצון מלפניך ה' א-להי שתוציאני מאפילה לאורה? האם ציפה לתפילת אברהם
זקנו שיאמר כשיאיר היום :מודה אני לפניך ה' א-להי שהוצאתני מאפילה לאורה?
 6דברי רש"י אלה ,גירסא דינקותא לרבים ,מבוססים על דברי הגמרא בחולין צא ע"ב" :כתיב ויקח מאבני המקום ,וכתיב ויקח את
האבן! אמר רבי יצחק :מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד ,וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו; תנא:
וכולן נבלעו באחד"" .נבלעו כולן באחת"  -לשון הגמרא" ,עשאן הקב"ה אבן אחת"  -לשון רש"י .כך או כך ,לפי דרשות אלה פרשת
ויצא " מתחילה מאפס" ,בלי שום קשר לפרשה הקודמת .אין שום זכר לדרמה הגדולה של פרשת תולדות שבגינה נאלץ יעקב
הצדיק (או "הצדיק") לגלות ולנדוד ממקומו ולבנות מאבני השדה ,משכב לגופו ,כרית לראשו וכסות ללילו.
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בראשית רבה סח יא ,פרשת ויצא
"ויקח מאבני המקום"  -ר' יהודה אמר :שתים עשרה אבנים נטל ,אמר :כך גזר הקב"ה ,שהוא מעמיד י"ב
שבטים .אברהם לא העמידם ,יצחק לא העמידם ,ואני ,אם מתאחות הן שתים עשרה האבנים זו לזו ,יודע
אני שאני מעמיד שנים עשר שבטים 7.כיון שנתאחו זו לזו ,ידע שהוא מעמיד שנים עשר שבטים .ר' נחמיה
אמר :שלושה אבנים נטל .אמר :אברהם ייחד הקב"ה שמו עליו ,יצחק ייחד הקב"ה שמו עליו ,ואני ,אם
מתאחות הן שלוש האבנים זו לזו ,אני יודע ששֵ ם הקב"ה מתייחד עלי .כיון שנתאחו ,ידע שהקב"ה ייחד שמו
עליו8 .
פרקי דרבי אליעזר ,פרק לה
"וילן שם כי בא השמש" ,ל קח יעקב שתים עשרה אבנים מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק אביו ושם אותם
מראשותיו באותו מקום ,להודיעו שעתידין לעמוד ממנו שנים עשר שבטים .ונעשו כולן אבן אחת ,להודיעו
שכולם עתידים להיות גוי אחד בארץ ,שנאמר" :ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (שמואל ב ז כג ,דברי הימים
א יז כא)9 .
שכל טוב (בובר) בראשית פרק לא
 ...כל כך היה דוחקו בדברים 10עד שנשבע לו" :וישבע יעקב בפחד אביו יצחק"  -במלך מלכי המלכים הקב"ה
שמפחדו פרחה נשמת אביו יצחק על גבי המזבח וחזרה לו בטלליו11 .

בעמוד הבא הפיוט

 7שינוי לשון מגוף שלישי נסתר ("הוא") לגוף מדבר יחיד ("אני" ) ,אופייני לסגנון המדרש וגם לסגנון הפיוט שלהלן.
 8ושם גם שיטת "רבותינו" שיעקב נטל רק שתי אבנים .כמה אבנים התאחו ומה הן מסמלות? אליבא דר' יהודה מספר האבנים
הוא שתים עשרה והמבט הוא קדימה ,אל דור ההמשך ,אל המשפחה שיעקב מתעתד לבנות .להגשים את מה שאברהם ויצחק
היו מיועדים לקיים (ראה המדרשים על "למה זה אנכי")  .על פי ר' נחמיה ,מספר האבנים הוא שלוש והמבט הוא אל העבר ,אל
דור ההורים ,אליהם יעקב מבקש להתחבר ולהסתפח .וכמו שפותח מדרש רבה את פרשתנו בדרשתו של ר' שמואל בן נחמן:
"שיר למעלות אשא עיני אל ההרים (תהלים קכא) – אשא עיני אל ההורים" .ויעקב עצמו בכללם .מעניין למה רש"י ראה להביא
רק את איחוד האבנים עפ"י הגמרא בחולין ולא את מספרם ,כשיטת ר' נחמיה ור' יהודה בבראשית רבה ,פרט שיש לו משמעות
חשובה כפי שנראה.
 9ראה מקבילה בבראשית רבתי פרשת ויצא כח יא ,ילקוט שמעוני ויצא רמז קיט ,רבי בחיי בן אשר ויצא כח י ,אברבנאל ויצא כח
י ועוד .מדרש זה מצוטט גם ברמב"ן בפירושו לבראשית כח יז ,שמסיים במילים" :השכים יעקב בפחד גדול ואמר :ביתו של
הקב"ה במקום הזה" .בתחילת מסעו לגלות "ארמי אובד אבי" פוגע יעקב במקום בו נעקד אביו יצחק .יש כאן בעיה גיאוגרפית
"קטנה" של בית אל מול ירושלים (הר המוריה) שכבר חז"ל ציינו אותה בגמרא חולין צא ב ורש"י מתעכב עליה בפירושו לבראשית
כח יז ופותר אותה בדרך של שינוי השם" :יעקב קראה לירושלים בית אל" ,או בסיוע "קפיצת הארץ"" :שבא בית המקדש לקראתו
עד בית אל ,וזהו ויפגע במקום" .אך אנו משתאים מול הרעיון שהאבנים שלקח יעקב למשכב ומגן בלילה ההוא ,הם אבני המזבח
שעליו נעקד יצחק אביו! מדרש זה הוא כשיטת ר' יהודה של שתים עשרה אבנים ,כמספר בני יעקב ,אך הם כולם מהמזבח עליו
נעקד יצחק ובכך יש אולי גם רמז לשיטת ר' נחמיה ששנים עשר השבטים היו ראויים לבוא מאברהם ויצחק .ביני לביני יש לנו
דוגמא של דרכי התפתחות המדרש .איך מדרשים מאוחרים הולכים ומפתחים רעיונות שתחילתם במדרשים קדומים .מהגמרא
בחולין ,דרך בראשית רבה ועד פרקי דרבי אליעזר .מאבנים סתם לאבנים במספר סמלי ומשם למקורם של האבנים .ושוב יש
להבין את רש"י שנצמד לגמרא בחולין ולא יסף.
 10לבן ביעקב בעת פרידתם בסוף פרשת ויצא.
 11וכך גם במדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת ויצא פרק לא סימן מב" :ופחד יצחק .שהיה לו בשעה שנעקד" .פעמיים מזכיר יעקב
את "פחד יצחק" בדיאלוג הקשה שהיה בינו ובין לבן ובעת כריתת ברית פרידתם והצבת גבול-גלעד ביניהם ,כמתואר בסוף
ֹלהים וַ ּי ֹוכַח
יקם ִשל ְַח ָתנִי אֶ ת עָ ְניִי וְ אֶ ת ְיגִיעַ כַפַ י ָרָאה אֱ ִ
הפרשה " :לּולֵי אֱ ֹלהֵ י ָאבִ י אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם ּופַ חַ ד י ְִצחָ ק הָ יָה לִ י כִ י עַ ָתה ֵר ָ
ִשבַ ע יַעֲ קֹב בְ פַ חַ ד ָאבִ יו י ְִצחָ ק( :בראשית לא מא ,נג) .ואנו
ָאמֶ ש ... :אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם וֵאֹלהֵ י נָחוֹר י ְִשפְ טּו בֵ ינֵינּו אֱ ֹלהֵ י אֲ בִ יהֶ ם וַ ּי ָ
שואלים :איך וכיצד נודע ליעקב סיפור העקידה שעקד סבו את אביו עד שפרחה נשמתו ובנס חזרה? (מוטיב שמופיע במדרשים
נוספים) .האם נודע סיפור זה בבית אברהם ויצחק? האם סיפר זאת יצחק ליעקב בנו בהזדמנות כלשהיא?
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עָ יֵף וְ ָיגֵעַ ִּהגִּ יעַ ַי ֲעקֹב
ֶאל הַ מָ קֹום
בְ ר ֹאש הָ הָ ר,
לּוז ְשמֹו הַ יֹום
בֵ ית ֵאל הּוא מָ חָ ר.
עָ יֵף וְ ָיגֵעַ ּובִּ לְבָ בֹו
ֵאימַ ת ָאדָ ם הַ נָס עַ ל נַפְ שֹו,
יָדַ ע מֹוצְ אֹו ל ֹא יֵדַ ע ְמבֹואֹו
ל ְָאן ֵילְֵך וְ ָאנָה יָבֹוא?
ּומפֻחָ ד
עָ יֵףָ ,יגֵעַ ְ
כִ י בָׁ א הַ שֶ מֶ ש הַ ַל ְּילָׁה ַרד
וְּ הּוא לְּבַ ד ,וְּ הּוא לְּבַ ד.
ִּאיש ָתם יֹושֵ ב אֹהָ לִּים
הָ פְַך בְ ַאחַ ת
ל ִָּאיש נָד ָרדּוף בַ ְד ָרכִּ ים
בְ ֵאין ִּמ ְקלָט.
ֵאי הָ ֵאם אֲ שֶ ר עֲטָ פַתּו
בְ ַאהֲ בָ ה סֹו ֶככֶת
וְ עַ ָתה ִּסכְ ְסכָה אֹותֹו
כְ ֵאש ְמלַחֶ כֶת
בְ ִּמ ְרמָ ה ,מָ דֹון וְ ִּריב
עִּ ם ָאבִּ יו וְ ָא ִּחיו?
ַאיֵה אֹהֶ ל הַ ִּמ ְשכָן
פִּ נ ִָּתי הַ ְש ֵקטָ ה
בֵ ין גִּ ְדרֹות הַ צ ֹאן
ּומנּוחָ ה?
לִּי מַ ְרגֹועַ ְ
עַ ָתה כָל זֶה מַ ר ִּמ ְנגֹעַ
וְ כַחֲ לֹום ָרחֹוק
וַאֲ נִּי נָטּוש עַ ל הַ ר גָבֹוהַ
בְ חֹשֶ ְך ַקר וְ עָ מֹק -
כִּ י בָ א הַ שֶ מֶ ש וְ הָ עֶ ֶרב ַרד
ַאֲ נִי לְּבַ ד אֲ נִי לְּבַ ד
ּומפֻחָׁ ד
עָׁ יֵּף ,מַ ְּרעִ יד ְּ
ירה
רּוחַ עֶ ֶרב ְק ִּר ָ
ֶאת גּופֹו הָ רֹועֵ ד ל ְִּטפָה
מֵ ָרחֹוק נ ְִּשמָ ע
צִּ יּוץ צִּ פֹור הַ שָ בָ ה ֶאל ִּקנָה
אפֶק נ ְִּר ָאה
בָ ֹ

תשע"ד

נִּצְ נּוץ ַאחֲ רֹון שֶ ל אֹהֶ ל ִּרבְ ָקה
וְ קֹול ִּמ ָקרֹוב נ ְִּשמָ ע:
ּומצָ א ַי ֲעקֹב כָאן ְמנּוחָ ה
חַ פֵש ְ
עִּ ם חַ יַת הַ שָ דֶ ה ִּשים ִּמ ְש ָכנֶָך
עֹוד ַרבָ ה ְל ָפנֶיָך הַ דֶ ֶרְך
ָקשָ ה וַאֲ רֻ כָה
עֹוד נָכֹונּו לְָך לֵילֹות ֶק ַרח וְ ח ֶֹרב
ְמצָ א כָעֵ ת ְמנּוחָ ה עִּ ם בֹוא הָ עֶ ֶרב.
הֲ לֹוא לִּמֶ ְדָך עֵ שָ ו ָא ִּחיָך
גֶדֶ ר אֲ בָ נִּים לִּבְ נֹות
ימים
ִּיתם נְעָ ִּרים ְת ִּמ ִּ
עֵ ת הֱ י ֶ
אתם לְשַ חֵ ק בַ שָ דֹות
וִּ יצָ ֶ
ֶאת הַ טֶ בַ ע לַחֲ וֹות
ִּה ְש ַתעֲשַ עְ ֶתם עַ ד כַּלֹות
בְ צֵ יד צִּ פֹור וְ חַ יֹות.
קּוקי ַא ִּחים
ְעּורים וְ צִּ ְח ֵ
ּומשּובַ ת נ ִּ
ְ
טֶ ֶרם ִּה ְתחַ ּלְפּו
בְ מַ ְשטֵ מַ ת ָאח-ז ִָּרים.
ַאְך עֵ שָ ו ל ֹא כָאן
הּוא כְ בָ ר ל ֹא ָא ִּחי
הּוא שָ ם עִּ ם ַאבָ א וְ ִּאמָ א
וַאֲ נִּי ..
אֲ נִּי לְבַ ד אֲ נִּי לְבַ ד
נָע ָונָד ַנּוָד נ ְִּט ָרד
ֻכּלִּי ֵאימָ ה ֻכּלִּי חַ ת
ַו ַי ֲעמֹד ַי ֲעקֹב מַ ְּרעִ יד
ַוי ְַּת ֵּקן ְּתפִ לַת עַ ְּרבִ ית
ִּה ְשפִּ יל ַי ֲעקֹב מַ בָ טֹו וְ ָר ָאה
שָ לֹוש אֲ בָ נִּים וְ עֹוד ְשנֵים עָ שָ ר
שּורה
עֹומדֹות בְ ָ
ְ
אֹומרֹות ָקחֵ נּו ַי ֲעקֹב
כְ ְ
ָאנּו לְָך ִּמ ְשמֶ ֶרת וְ חֶ בְ ָרה
מָ גֵן בַ עַ ְדָך ,מָ נֹוחַ לְר ֹאשֶ ָך.
דֹוממֹות ָאנּו
ל ֹא אֲ בָ נִּים ְ
ַאבְ נֵי חַ יִּים ּובִּ ְניָן ִּהנֵנּו
ֶאבֶ ן י ְִּש ָר ֵאל לַאֲ בִּ יר ַי ֲעקֹב
ָׁאבֹות ל ְִּמנּוחָ ה ּובָׁ נִים ִּל ְתקּומָ ה.
אֲ -בָ ִּ -נ-י-ם ל ְָאב ּובָ נִּים.
ירא!
קּומָ ה ַי ֲעקֹב ,קּומָ ה ַאל ִּת ָ
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ָאנּו לְָך חֹםָ ,אנּו לְָך חֹומָ ה.
קֹורצֶ ת וְ אֹומֶ ֶרת:
וְ כָל ֶאבֶ ן ֶ
ָקחֵ נִּי ַי ֲעקֹב!
הַ נַח עָ לַי כְ ֵתפְ ָך הַ ְשמּוטָ ה
ִּשימֵ נִּי ִּמ ְשכָב ּומַ צָ ע לְגּופְ ָך
כ ִָּרית לְר ֹאשֶ ָך ,מָ גֵן בַ עַ ְדָך

תשע"ד

ִּיתנִּי
וְ עָ נָה יִּצְ חָ ק ֶאת נַפְ ִּשי הֶ חֱ י ַ
כַיֹום הַ הּוא אֲ שֶ ר שָ בָ ה ל ְִּת ִּחיָה
ְבֹור ָאה.
וְ עֹוד ֶרגַע וְ שָ בָ ה ל ְ
ּו ְּלפ ֶַתע הַ קֹול שָׁ ַתק וְּ הַ כֹל נָׁדַ ם
ַויְּחַ בֵּ ק יִצְּ חָׁ ק ְּל ַי ֲעקֹב ַויִשָׁ ֵּקהּו
כְּ פִ י שֶ ל ֹא נְּשָׁ קֹו וְּ ִחבְּ קֹו מֵּ עֹולָׁם

אֲ נִי לְָּך ר ֹאש ,אֲ נִי לְָּך פִ נָׁה.
ִּהבִּ יט ַי ֲעקֹב בְ ַאבְ נֵי הַ מָ קֹום
ּוס ָק ָרן ַאחַ ת ל ְַאחַ ת
ְ
כָל ַאחַ ת ְראּויָה
כָל ַאחַ ת מֻ פְ ל ָָאה
ּוסגֻּל ָָתה
כָל ֶאבֶ ן ְ
ּותכּונ ָָתה
כָל ֶאבֶ ן ְ
אֹורה וְ יִּחּודָ ה.
וְ כָל ֶאבֶ ן ָ -
הֲ ת ֹאבֶ ינָה לַחֲ בֹר י ְַחדָ יו
לְשָ לֹום ּולְשַ ְלוָה,
או ַת ְרבֶ ינָה ִּריב וְ ֵאיבָ ה?
ַאְך ִּהנֵה הָ ֶאבֶ ן הַ ּזֹו,
ּומיֻחָ ד בָ ה
מַ ה מּוזָר ְ
ִּמי טָ בַ ע בָ ה הַ שֶ ַקע הָ ָרחָ ב
כְ ִּאּלּו ר ֹאש ָאדָ ם בָ ה נ ְֶח ַקק וְ נ ְֶחצַ ב?
מַ דּועַ ְמסֻ ֶת ֶתת ִּהיא ָפנִּים וְ ָאחֹור
מַ דּועַ ִּהכָה בָ ה הַ כ ִַּשיל
ּומַ בְ זִּ יק בָ ה הָ אֹור?
מַ ה פֵשֶ ר גִּ זְ ֵרי הָ עֵ צִּ ים
הַ חֲ רּוכִּ ים לְצִּ דָ ה
וְ ֶק ֶרן ֵאיל צְ פִּ ִּירים
שָ פּוְך ְליָדָ ה?
ַויֶחֱ ַרד ַי ֲעקֹב חֲ ָׁרדָׁ ה גְּ דֹולָׁה
ַויִּזְ כֹור ַי ֲעקֹב ֶאת אֹותֹו יֹום ִּמי ִָּמים
אֲ שֶ ר עֵ שָ ו יָצָ א בֹו לָצּוד בֶ הָ ִּרים
וְ ִּאמֹו ל ְִּרעֹות וְ הַ ְשקֹות הָ עֲדָ ִּרים
וְ הּוא וְ ָאבִּ יו לְבַ דָ ם בָ אֹהֶ ל ְספּונִּים
וְ הַ י ִָּמים יְמֵ י ַקיִּץ חַ ִּמים לֹוהֲ ִּטים.
יאנִּי מַ יִּם
קֹורא הַ גְ ִּמ ֵ
וְ יִּצְ חָ ק ֵ
וְ ִּרבְ ָקה ֵאי ֶננָה ַרק ַי ֲעקֹב שֹומֵ עַ .
ִּה ְש ָקה ַי ֲעקֹב ֶאת ָאבִּ יו מַ יִּם חַ יִּים

מַ ה ּזֶה ַאבָ א? שָ ַאל ַי ֲעקֹב
עַ ל מַ ה ְתדַ בֵ ר?
ַאל ַת ְס ֵתר ִּממֶ נִּי דָ בָ רַ ,אל ַת ְס ֵתר!
 ל ֹא שּום דָ בָ ר ,עָ נָה יִּצְ חָ ק מַ הֵ ר ל ֹא ַאבָ א ,סַ פֵר לִּי מַ ה ָק ָרה?ּומַ דּועַ זֶה עֵ ינֶיָך כָהּו כֹה בִּ ְמהֵ ָרה?
עָ נָה יִּצְ חָ ק:
ֹלהים
יתי מַ ל ְָאכִּ ים ּומַ ְראֹות אֱ ִּ
כִּ י ָר ִּא ִּ
ֵאל מֶ לְֶך יֹושֵ ב עַ ל כִּ סֵ א ִּדין
וְ עֹובֵ ר לְכִּ סֵ א ַרחֲ ִּמים.
 מָ ַתי ַאבָ א ,מָ ַתי זֶה ָק ָרה? כְ שֶ ע ֲָקדַ נִּי ַאבָ א-סָ בָ א ָק ְרבָ ן לְעֹולָהשָ ם עַ ל הָ הָ ר הַ הּוא – שָ ם "בַ מָ קֹום"
שָ ם עַ ל ַאבְ נֵי הַ מָ קֹום.
זֶה ל ֹא הָ יָה חֲ לֹום ,זֶה ל ֹא הָ יָה חֲ לֹום
ַויֶחֱ ַרד ַי ֲעקֹב חֲ ָׁרדָׁ ה גְּ דֹולָׁה עַ ד ְּמאֹד
ֹלהים ,מָ ה אֲ נִּי עֹושֶ ה כָאן
אֱ ִּ
לְהַ ּו ִָּתי בְ צָ ָר ִּתי?
בְ מָ קֹום אֲ שֶ ר עָ ַקד סָ בָ א ַאבְ ָרהָ ם
ֶאת ַאבָ א שֶ ּלִּי?
הַ ִּאם עַ ל הָ ֶאבֶ ן הַ ּזֹו
אֲ שֶ ר ִּהנִּיחַ ַאבָ א ֶאת ר ֹאשֹו
וְ עֹוד ֶרגַע וְ נ ְִּשחַ ט כְ שֶ ה לְעֹולָה,
רּוחי גְ וִּ י ִָּתי
ַאפְ ִּקיד ֶאת ִּ
ירא?
ִּאישַ ן וְ ל ֹא ִּא ָ
הַ ִּאם אֲ נִּי הַ ְשלָמַ ת הַ ָק ְרבָ ן
לָעֵ ת הַ ּז ֹאת ְמזֻמָ ן?
הַ ִּאם אֲ נִּי ַכפ ַָרת אֲ בִּ י?
הַ ִּאם אֲ נִּי ַת ְשלּום חֹוב סָ בִּ י?
כֹה סָ ע ֲָרה נַפְ שֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב
וְ כֹה ָרפָה וְ נִּכְ פָה גּופֹו,
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ְמנּוחָ ה ַרק בִּ ֵקש לַחֲ טֹוף
גֹורלֹו.
עֵ י ַניִּם ַל ֲעצֹם ִּמ ָ
ִּמהֵ ר ַי ֲעקֹב ּובָ נָה
ֶאת לֵיל ִּמ ְשכָנֹו הַ דַ ל
נֹורא
מֵ ַאבְ נֵי הַ מָ קֹום הַ ָ
מֵ הֶ ם ִּה ְתחַ לְחַ ל.
ָאכַל ֶאת פַת הַ ְמעַ ט
שֶ הֵ כִּ ינָה ִּאמֹו בְ חָ פְ זָה
שָ ָתה ְמעַ ט מַ יִּם ִּמכַד
שֶ הֶ ע ֱִּמיס עָ לָיו ַאבָ א בַ חֲ שֵ כָה.
ְתנּומָ ה אֲ חָ זַתּו בְ ַת ְרדֵ מֹות
ּומּזִּ כְ רֹונֹות,
ִּמיגִּ יעַ הַ דֶ ֶרְך ִּ
ַוי ְִּשכַב ַוי ֵָרדַ ם עַ ל הָ אֲ בָ נִּים
ַויַחֲ לֹום חֲ לֹום ַויְּבַ ֵּקש פִ ְּתרֹונִים.
ַוי ְַרא וְ ִּהנֵה סֻ ּלָם מֻ צָ ב ַא ְרצָ ה
יֹור ִּדים
ּומַ ל ְָאכִּ ים בֹו עֹולִּים וְ ְ
ּומֵ עַ ל מַ ל ְָאכִּ ים ּומֵ עַ ל הַ סֻ ּלָם
ֹלהים.
נִּצָ ב הָ אֱ ִּ
ירא עַ בְ ִּדי ַי ֲעקֹבָ ,פנָה ֵאלָיו הַ קֹול
ַאל ִּת ָ
ירא
ַאל ִּת ָ
ֵאין עֹוד ע ֲֵקדֹותַ ,י ֲעקֹב,
ֵאין עֹוד ע ֲֵקדָ ה.
אתָך לְדַ ְרכְ ָך
ְש ַאל מַ ה ְתבַ ֵקש בְ צֵ ְ
ְש ַאל מַ ה ְתבַ ֵקש וְ ֶא ְת ֶננָה לְָך.
כִּ י נ ְִּסיֹונֹות ָק ִּשים י ְִּהיּו עֹוד ַי ֲעקֹב
נ ְִּסיֹונֹות ָק ִּשים,
ל ֹא בַ שֹושַ נִּים ְתהֵ א סּוגָה דַ ְרכְ ָך
ל ֹא בַ שֹושַ נִּים.
עַ ד י ְִּהיֶה עָׁ קֹב ל ְִּמישֹור
בְּ ַאחֲ ִרית הַ י ִָׁמים.
ֹלהים?
מָ ה אֲ בַ ֵקש ,אֱ ִּ
ְרּוחי ּו ְלנַפְ ִּשי
מָ ה אֲ בַ ֵקש ל ִּ
בְ עֵ ת ַאבְ נֵי ע ֲֵקדַ ת ָאבִּ י
כְ רּוכֹות ֲעלֵי ְסבִּ יבִּ י?
וְ יָדַ עְ ִּתי כִּ י ֵאין הַ בְ טָ חָ ה
בָ עֹולָם לְעֹולָם
גַם לְצַ ִּדיק יְסֹוד עֹולָם
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וַאֲ נִּי ַי ֲעקֹב הּוא ְש ִּמי!
ֶאל הֶ הָ ִּרים ֶאשָ א עֵ ינַי
מּול הַ שַ חַ ר הָ עֹולֶה
תֹותי
ּותפִּ ּלָה יְדֹובְ בּו ִּשפְ ַ
ְ
נ ְִּדבֹות פִּ י אֲ דֹונָי ְרצֵ ה
ְתפִּ ּלָה לֶעָ נִּי כִּ י ַי ֲעקֹב
ּו ְל ָפנֶיָך ִּשיחֹו י ֵָרצֶ ה
וְ ַא ָתה ִּת ְרצֶ ה וְ עַ ָתה ֵת ָרצֶ ה
ֹלהים
שָ ְמ ֵרנִּי אֱ ִּ
בְ מַ סָ עִּ י ֶאל הַ בִּ ל ְִּתי נֹודָ ע
הֱ יֵה עִּ ִּמי בְ כָל אֲ שֶ ר ֵאלְֵך
גַם כִּ י ֶא ְתעֶ ה וְ ל ֹא ֵאדַ ע.
אֹורב
הַ צִּ י ֵלנִּי ִּמכַף כָל ֵ
ּומצּודָ ה,
מֹוקש פַח ְ
ֵ
הֲ ִּשיבֵ נִּי בְ בֹוא הָ עֵ ת
ֶאל ז ֹאת הָ אֲ דָ מָ ה.
ַאל ַתעַ זְ בֵ נִּי אֱ ֹלהֵ י אֱ מֶ ת
ל ֹא עֹוד ע ֲֵקדָ ה!
ַקיֵם בִּ י כָל שֶ ִּהבְ טַ ְח ָת ִּמ ְשמֵ י שַ חַ ק
לְסָ בָ א ַאבְ ָרהָ ם ּול ְַאבָ א יִּצְ חָ ק
ְלז ְַרעֲָך ֶא ְת ֶננָה ִּ -הבְ טַ ְח ָתם נֶאֱ מָ נָה -
יָמָ ה ו ֵָק ְדמָ ה ,צָ פֹונָה ָונֶגְ בָ ה.
"קטַ ָנה"
ֹלהים בַ ָקשָ ה לִּי ְ
וְ עֹוד ז ֹאת אֱ ִּ
עֲצּומָ ה לְבַ ְקשָ ה,
בִּ לְשֹונִּי ְלפ ְָרטָ ה
בְ דַ עְ ִּתי לְהַ בִּ יעָ ה
אֲ בַ ְקשָ ה ַרק ִּמי ְָדָך הַ פְ שּוטָ ה
ֹלהים ֵתן לִּי
בֶ גֶד ִּל ְלבֹש אֱ ִּ
כְ סּות לְגּופִּ י הָ רֹועֵ ד
יֹומי הַ ְמצֵ א לִּי
וְ לֶחֶ ם ,שָ חֹור כִּ ְשחֹור ִּ
ְשֹוקק בֹו לֵב סֹועֵ ד
ל ֵ
ֹלהים
ֵתן לִּי ִּמ ְשפָחָ ה אֹוהֶ בֶ ת אֱ ִּ
ִּמ ְשפָחָ ה כְ ִּמ ְספַר הָ אֲ בָ נִּים
ל ֹא עֹוד בֵ ן י ִָּחיד וְ ֶנע ֱַקד
בֹוד ִּדים.
אֹומים ְ
ל ֹא עֹוד ַא ִּחים ְת ִּ
בֵ ית ַי ֲעקֹב הָ ֵקם לִּי
גַם ִּאם בְ דֶ ֶרְך חַ ְתחַ ִּתים
ֵתן לִּי ִּמ ְשפָחָ ה אֹוהֶ בֶ ת
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ֵתן לִּי בָ נֹות ּובָ נִּים
וַאֲ ל ְַמדֵ ם וְ ַאנְחֵ ם בְ לֵב ָת ִּמים
ּומ ְשפָטֶ יָך מֵ ישָ ִּרים.
חֻ ֶקיָך הַ טֹובִּ ים ִּ
ּלּואֹותם
ָ
וְ הָ אֲ בָ נִּים הָ ֵאּלֶה בְ ִּמ
ֹלהים לְָך ָא ִּקימָ ה
בֵ ית אֱ ִּ
ּותפִּ ּל ָָתם
תֹורת חֲ כ ִָּמים ְ
בֹו ַ
ָא ִּשיחָ ה וְ ָא ִּהימָ ה

תשע"ד

ּופ ָָרשַ ת הָ ע ֲֵקדָ ה
תֹורה
גַם ִּהיא ִּת ָכ ֵתב בַ ָ
ל ִָּשיחַ ּול ְַאגָדָ ה וְ ל ֹא לַהֲ ָלכָה
כִ י ל ֹא עֹוד ע ֲֵּקדֹותַ ,רק ַאבְּ נֵּי בִ ְּניָׁן וְּ שָׁ לֹום
עֵּ ת נ ְִּרצֶ ה וְּ נ ְִּת ַרצֶ ה עִ ם ַאבְּ נֵּי הַ מָׁ קֹום.

שבת שלום ושלווה
מחלקי המים
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