
 פיוטים   -מחלקי המים   אבני המקום  - ויצא  פרשת

 4מתוך  1עמ'   אתר מחלקי המים מקור דף זה ב 

 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  (. יא-כח יבראשית ) :ַוִישְּ

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

מראשותיו באותו מקום, להודיעו שעתידין לעמוד ממנו שנים עשר שבטים. ונעשו כולן אבן אחת, להודיעו  

דרבי אליעזר פרק    פרקי) שכולם עתידים להיות גוי אחד בארץ, שנאמר: "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"  

 (.לה

  ָעֵיף ְוָיֵגַע ִהִגיַע ַיֲעֹקב

  ֶאל ַהָמקֹום 

 ְברֹאׁש ָהָהר, 

 לּוז ְׁשמֹו ַהּיֹום

 ֵבית ֵאל הּוא ָמָחר. 

 ף ְוָיֵגַע ּוִבְלָבבֹו ָעיֵ 

 ֵאיַמת ָאָדם ַהָנס ַעל ַנְפׁשֹו, 

 ָ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

 

 ִאיׁש ָתם יֹוֵׁשב ֹאָהִלים 

 ְבַאַחת ָהַפְך 

  ָלִאיׁש ָנד ָרדּוף ַבְדָרִכים

 ְבֵאין ִמְקָלט. 

  ֵאי ָהֵאם ֲאֶׁשר ֲעָטַפתּו 

  ְבַאֲהָבה סֹוֶכֶכת

 ְוַעָתה ִסְכְסָכה אֹותֹו 

 ְכֵאׁש ְמַלֶחֶכת 

  ְבִמְרָמה, ָמדֹון ְוִריב

 ִעם ָאִביו ְוָאִחיו? 

  ַאֵּיה ֹאֶהל ַהִמְׁשָכן

 ַהְשֵקָטה   ִפָנִתי

  ֵבין ִגְדרֹות ַהצֹאן

 ִלי ַמְרגֹוַע ּוְמנּוָחה? 

  ַעָתה ָכל ֶזה ַמר ִמְנֹגעַ 

 ְוַכֲחלֹום ָרחֹוק 

  ַוֲאִני ָנטּוׁש ַעל ַהר ָגבֹוהַ 

 - ְבֹחֶׁשְך ַקר ְוָעֹמק 

 ִכי ָבא ַהֶשֶמׁש ְוָהֶעֶרב ַרד 

ַבד  ַבד ֲאִני לְּ  ַוֲאִני לְּ

פ   ִעיד ּומְּ יֵּף, ַמרְּ ד עָׁ  חָׁ

 

 רּוַח ֶעֶרב ְקִריָרה 

 ֶאת גּופֹו ָהרֹוֵעד ִלְטָפה 

 ֵמָרחֹוק ִנְׁשָמע 

 ִצּיּוץ ִצפֹור ַהָשָבה ֶאל ִקָנה 

 ָבֹאֶפק ִנְרָאה 

 ִנְצנּוץ ַאֲחרֹון ֶׁשל ֹאֶהל ִרְבָקה 

 ְוקֹול ִמָקרֹוב ִנְׁשָמע: 

 ַחֵפׂש ּוְמָצא ַיֲעֹקב ָכאן ְמנּוָחה 

 ַהָשֶדה ִׂשים ִמְׁשָכֶנך ִעם ַחַּית  

 עֹוד ַרָבה ְלָפֶניך ַהֶדֶרְך 

 ָקָׁשה ַוֲאֻרָכה 

 עֹוד ָנכֹונּו ְלך ֵלילֹות ֶקַרח ְוֹחֶרב

 ְמָצא ָכֵעת ְמנּוָחה ִעם בֹוא ָהֶעֶרב.

 ֲהלֹוא ִלֶמְדך ֵעָׂשו ָאִחיך 

 ֶגֶדר ֲאָבִנים ִלְבנֹות 

 ְתִמיִמים ֵעת ֱהִייֶתם ְנָעִרים 

  ִויָצאֶתם ְלַׂשֵחק ַבָשדֹות

 ֶאת ַהֶטַבע ַלֲחוֹות 

  ִהְׁשַתֲעַׁשְעֶתם ַעד ַכּלֹות

 ְבֵציד ִצפֹור ְוַחּיֹות. 

 ּוְמׁשּוַבת ְנעּוִרים ְוִצְחקּוֵקי ַאִחים

  ֶטֶרם ִהְתַחְּלפּו

 ָזִרים.-ְבַמְׂשֵטַמת ָאח

 ַאְך ֵעָׂשו לֹא ָכאן 

 י הּוא ְכָבר לֹא ָאִח 

  הּוא ָׁשם ִעם ַאָבא ְוִאָמא

  ַוֲאִני ..
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 ֲאִני ְלַבד ֲאִני ְלַבד 

  ָנע ָוָנד ַנָּוד ִנְטָרד 

 ֻכִּלי ֵאיָמה ֻכִּלי ַחת 

 

ִעיד   ַוַיֲעֹמד ַיֲעֹקב ַמרְּ

ִבית  ִפַלת ַערְּ ן תְּ ַתקֵּ  ַויְּ

  

 ִהְׁשִפיל ַיֲעֹקב ַמָבטֹו ְוָרָאה 

   ְׁשֵנים ָעָׂשרָׁשלֹוׁש ֲאָבִנים ְועֹוד 

 עֹוְמדֹות ְבׁשּוָרה 

 ְכאֹוְמרֹות ָקֵחנּו ַיֲעֹקב 

  ָאנּו ְלך ִמְׁשֶמֶרת ְוֶחְבָרה

 ָמֵגן ַבַעְדך, ָמנֹוַח ְלרֹאֶׁשך. 

 לֹא ֲאָבִנים דֹוְממֹות ָאנּו 

 ַאְבֵני ַחִּיים ּוִבְנָין ִהֵננּו 

 ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביר ַיֲעֹקב 

ִניםִלְמנּוָחה ּובֹות אָׁ    ִלְתקּוָמה. בָׁ

 ם ְלָאב ּוָבִנים.-י- נִ -בָ -אֲ 

 קּוָמה ַיֲעֹקב, קּוָמה ַאל ִתיָרא!

 ָאנּו ְלך ֹחם, ָאנּו ְלך חֹוָמה. 

  ְוָכל ֶאֶבן קֹוֶרֶצת ְואֹוֶמֶרת:

 ָקֵחִני ַיֲעֹקב! 

  ַהַנח ָעַלי ְכֵתְפך ַהְשמּוָטה

 ך ִׂשיֵמִני ִמְׁשָכב ּוַמָצע ְלגּופְ 

 ָכִרית ְלרֹאֶׁשך, ָמֵגן ַבַעְדך 

ה. ָך ִפנָׁ ָך רֹאש, ֲאִני לְּ   ֲאִני לְּ

 

 ִהִביט ַיֲעֹקב ְבַאְבֵני ַהָמקֹום 

 ּוְסָקָרן ַאַחת ְלַאַחת 

 ָכל ַאַחת ְראּוָיה 

  ָכל ַאַחת ֻמְפָלָאה

 ָכל ֶאֶבן ּוְסגָֻּלָתה 

 ָכל ֶאֶבן ּוְתכּוָנָתה 

 ִיחּוָדה. אֹוָרה וְ  -ְוָכל ֶאֶבן 

  ֲהתֹאֶביָנה ַלֲחֹבר ַיְחָדיו

 ְלָׁשלֹום ּוְלַׁשְלָוה,

 או ַתְרֶביָנה ִריב ְוֵאיָבה? 

  ַאְך ִהֵנה ָהֶאֶבן ַהּזֹו,

 ַמה מּוָזר ּוְמיָֻחד ָבה 

  ִמי ָטַבע ָבה ַהֶשַקע ָהָרָחב

 ְכִאּלּו רֹאׁש ָאָדם ָבה ֶנְחַקק ְוֶנְחַצב?

 ְמֻסֶתֶתת ִהיא ָפִנים ְוָאחֹורַמדּוַע 

  ַמדּוַע ִהָכה ָבה ַהַכִשיל

 ּוַמְבִזיק ָבה ָהאֹור? 

  ַמה ֵפֶׁשר ִגְזֵרי ָהֵעִצים 

 ַהֲחרּוִכים ְלִצָדה 

 ְוֶקֶרן ֵאיל ְצִפיִרים 

 ָׁשפּוְך ְלָיָדה? 

 

ה דֹולָׁ ה גְּ דָׁ   ַוֶיֱחַרד ַיֲעֹקב ֲחרָׁ

 

 אֹותֹו יֹום ִמָּיִמיםַוִּיְזכֹור ַיֲעֹקב ֶאת 

 ֲאֶׁשר ֵעָׂשו ָיָצא בֹו ָלצּוד ֶבָהִרים

 ְוִאמֹו ִלְרעֹות ְוַהְׁשקֹות ָהֲעָדִרים

 ְוהּוא ְוָאִביו ְלַבָדם ָבֹאֶהל ְספּוִנים 

 ְוַהָּיִמים ְיֵמי ַקִיץ ַחִמים לֹוֲהִטים.

 ְוִיְצָחק קֹוֵרא ַהְגִמיֵאִני ַמִים 

 ֹקב ׁשֹוֵמַע.ְוִרְבָקה ֵאיֶנָנה ַרק ַיעֲ 

 ִהְׁשָקה ַיֲעֹקב ֶאת ָאִביו ַמִים ַחִּיים 

 ְוָעָנה ִיְצָחק ֶאת ַנְפִׁשי ֶהֱחִייַתִני 

 ַכּיֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ָׁשָבה ִלְתִחָּיה

 ְועֹוד ֶרַגע ְוָׁשָבה ְלבֹוְרָאה. 

 

ַדם  ַהֹכל נָׁ ַתק וְּ ֶפַתע ַהקֹול שָׁ  ּולְּ

ַיֲעֹקב  ק לְּ חָׁ ק ִיצְּ ַחבֵּ הּו ַויְּ קֵּ  ַוִישָׁ

עֹולָׁם קֹו מֵּ ִחבְּ קֹו וְּ שָׁ ִפי ֶשלֹא נְּ  כְּ

 

  ַמה ֶּזה ַאָבא? ָׁשַאל ַיֲעֹקב

 ַעל ַמה ְתַדֵבר? 

 ַאל ַתְסֵתר ִמֶמִני ָדָבר, ַאל ַתְסֵתר! 

 לֹא ׁשּום ָדָבר, ָעָנה ִיְצָחק ַמֵהר -

 לֹא ַאָבא, ַסֵפר ִלי ַמה ָקָרה?  -

 יך ָכהּו ֹכה ִבְמֵהָרה?ּוַמדּוַע ֶזה ֵעינֶ 

 ָעָנה ִיְצָחק: 

 ִכי ָרִאיִתי ַמְלָאִכים ּוַמְראֹות ֱאֹלִהים 

  ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִכֵסא ִדין

 ְועֹוֵבר ְלִכֵסא ַרֲחִמים. 

 ָמַתי ַאָבא, ָמַתי ֶזה ָקָרה?  -

http://www.mayim.org.il/


 פיוטים   -מחלקי המים   אבני המקום  - ויצא  פרשת

 4מתוך  3עמ'   אתר מחלקי המים מקור דף זה ב 

 ָסָבא ָקְרָבן ְלעֹוָלה -ְכֶׁשֲעָקַדִני ַאָבא -

 ָׁשם "ַבָמקֹום"  –א ָׁשם ַעל ָהָהר ַההּו 

 ָׁשם ַעל ַאְבֵני ַהָמקֹום.

 ֶזה לֹא ָהָיה ֲחלֹום, ֶזה לֹא ָהָיה ֲחלֹום 

 

ֹאד ה ַעד מְּ דֹולָׁ ה גְּ דָׁ   ַוֶיֱחַרד ַיֲעֹקב ֲחרָׁ

 

  ֱאֹלִהים, ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה ָכאן

 ְלַהָּוִתי ְבָצָרִתי? 

 ְבָמקֹום ֲאֶׁשר ָעַקד ָסָבא ַאְבָרָהם

 ֶׁשִּלי? ֶאת ַאָבא 

  ַהִאם ַעל ָהֶאֶבן ַהּזֹו

 ֲאֶׁשר ִהִניַח ַאָבא ֶאת רֹאׁשֹו 

 ְועֹוד ֶרַגע ְוִנְׁשַחט ְכֶׂשה ְלעֹוָלה, 

 ַאְפִקיד ֶאת רּוִחי ְגִוָיִתי 

 ִאיַׁשן ְולֹא ִאיָרא? 

 ַהִאם ֲאִני ַהְׁשָלַמת ַהָקְרָבן 

 ָלֵעת ַהּזֹאת ְמֻזָמן? 

 ַהִאם ֲאִני ַכָפַרת ֲאִבי? 

 ם ֲאִני ַתְׁשלּום חֹוב ָסִבי? ַהִא 

 ֹכה ָסֲעָרה ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב 

 ְוֹכה ָרָפה ְוִנְכָפה גּופֹו, 

 ְמנּוָחה ַרק ִבֵקׁש ַלֲחטֹוף 

  ֵעיַנִים ַלֲעֹצם ִמגֹוָרלֹו.

  ִמֵהר ַיֲעֹקב ּוָבָנה

 ֶאת ֵליל ִמְׁשָכנֹו ַהַדל 

  ֵמַאְבֵני ַהָמקֹום ַהנֹוָרא

 ַחל. ֵמֶהם ִהְתַחלְ 

  ָאַכל ֶאת ַפת ַהְמַעט

 ֶׁשֵהִכיָנה ִאמֹו ְבָחְפָזה 

 ָׁשָתה ְמַעט ַמִים ִמַכד 

 ֶׁשֶהֱעִמיס ָעָליו ַאָבא ַבֲחֵׁשָכה. 

 ְתנּוָמה ֲאָחַזתּו ְבַתְרֵדמֹות 

 ִמיִגיַע ַהֶדֶרְך ּוִמִּזְכרֹונֹות, 

 ַוִּיְׁשַכב ַוֵּיָרַדם ַעל ָהֲאָבִנים 

 

רֹוִנים. ש ִפתְּ ַבקֵּ  ַוַיֲחלֹום ֲחלֹום ַויְּ

 

  ַוַּיְרא ְוִהֵנה ֻסָּלם ֻמָצב ַאְרָצה 

 ּוַמְלָאִכים בֹו עֹוִלים ְויֹוְרִדים 

  ּוֵמַעל ַמְלָאִכים ּוֵמַעל ַהֻסָּלם

 ִנָצב ָהֱאֹלִהים. 

 ַאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב, ָפָנה ֵאָליו ַהקֹול 

 ַאל ִתיָרא 

  ֲעֵקדֹות, ַיֲעֹקב,ֵאין עֹוד 

 ֵאין עֹוד ֲעֵקָדה. 

 ְׁשַאל ַמה ְתַבֵקׁש ְבֵצאְתך ְלַדְרְכך

 ְׁשַאל ַמה ְתַבֵקׁש ְוֶאְתֶנָנה ָלְך. 

 ִכי ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ִיְהיּו עֹוד ַיֲעֹקב

 ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים, 

 לֹא ַבשֹוַׁשִנים ְתֵהא סּוָגה ַדְרְכך

 ַבשֹוַׁשִנים.לֹא 

ִמישֹור  ֹקב לְּ ֶיה עָׁ  ַעד ִיהְּ

ַאֲחִרית ַהיִָׁמים.  בְּ

 

 ָמה ֲאַבֵקׁש, ֱאֹלִהים? 

 ָמה ֲאַבֵקׁש ְלרּוִחי ּוְלַנְפִׁשי 

  ְבֵעת ַאְבֵני ֲעֵקַדת ָאִבי

 ְכרּוכֹות ֲעֵלי ְסִביִבי? 

  ְוָיַדְעִתי ִכי ֵאין ַהְבָטָחה

 ָבעֹוָלם ְלעֹוָלם 

 ְיסֹוד עֹוָלם  ַגם ְלַצִדיק

 ַוֲאִני ַיֲעֹקב הּוא ְׁשִמי! 

 

  ֶאל ֶהָהִרים ֶאָשא ֵעיַני 

 מּול ַהַשַחר ָהעֹוֶלה 

 ּוְתִפָּלה ְידֹוְבבּו ִׂשְפתֹוַתי 

 ִנְדבֹות ִפי ֲאדֹוָני ְרֵצה 

 ְתִפָּלה ֶלָעִני ִכי ַיֲעֹקב 

  ּוְלָפֶניך ִׂשיחֹו ֵיָרֶצה

 ֵתָרֶצה ְוַאָתה ִתְרֶצה ְוַעָתה 

 

  ָׁשְמֵרִני ֱאֹלִהים

 ְבַמָסִעי ֶאל ַהִבְלִתי נֹוָדע 

  ֱהֵיה ִעִמי ְבָכל ֲאֶׁשר ֵאֵלְך

 ַגם ִכי ֶאְתֶעה ְולֹא ֵאַדע. 

  ַהִציֵלִני ִמַכף ָכל אֹוֵרב

 מֹוֵקׁש ַפח ּוְמצּוָדה,
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 ֲהִׁשיֵבִני ְבבֹוא ָהֵעת 

 ֶאל זֹאת ָהֲאָדָמה. 

 ֵהי ֱאֶמת ַאל ַתַעְזֵבִני ֱאֹל 

 לֹא עֹוד ֲעֵקָדה! 

  ַקֵּים ִבי ָכל ֶׁשִהְבַטְחָת ִמְשֵמי ַׁשַחק

 ְלָסָבא ַאְבָרָהם ּוְלַאָבא ִיְצָחק 

 - ִהְבַטְחָתם ֶנֱאָמָנה  - ְלַזְרֲעך ֶאְתֶנָנה 

 ָיָמה ָוֵקְדָמה, ָצפֹוָנה ָוֶנְגָבה. 

 ַבָקָׁשה ִלי "ְקַטָנה"  ְועֹוד זֹאת ֱאֹלִהים

  ֲעצּוָמה ְלַבְקָׁשה,

  ִבְלׁשֹוִני ְלָפְרָטה

 ְבַדְעִתי ְלַהִביָעה 

 ֲאַבְקָׁשה ַרק ִמָּיְדך ַהְפׁשּוָטה 

 ֶבֶגד ִלְלֹבׁש ֱאֹלִהים ֵתן ִלי 

 ְכסּות ְלגּוִפי ָהרֹוֵעד 

 ְוֶלֶחם, ָׁשחֹור ִכְׁשחֹור יֹוִמי ַהְמֵצא ִלי 

 ְלׁשֹוֵקק בֹו ֵלב סֹוֵעד 

 ֵתן ִלי ִמְׁשָפָחה אֹוֶהֶבת ֱאֹלִהים

 ִמְׁשָפָחה ְכִמְסַפר ָהֲאָבִנים 

  לֹא עֹוד ֵבן ָיִחיד ְוֶנֱעַקד

  לֹא עֹוד ַאִחים ְתאֹוִמים בֹוְדִדים.

 ֵבית ַיֲעֹקב ָהֵקם ִלי 

 ַגם ִאם ְבֶדֶרְך ַחְתַחִתים 

 ֵתן ִלי ִמְׁשָפָחה אֹוֶהֶבת 

 ֵתן ִלי ָבנֹות ּוָבִנים 

  ַוֲאַלְמֵדם ְוַאְנֵחם ְבֵלב ָתִמים

 ֻחֶקיך ַהטֹוִבים ּוִמְׁשָפֶטיך ֵמיָׁשִרים.

 

 ְוָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ְבִמּלּואֹוָתם 

 ֵבית ֱאֹלִהים ְלך ָאִקיָמה 

  בֹו תֹוַרת ֲחָכִמים ּוְתִפָּלָתם

 ָאִׂשיָחה ְוָאִהיָמה 

  ָדהּוָפָרַׁשת ָהֲעקֵ 

 ַגם ִהיא ִתָכֵתב ַבתֹוָרה 

 ָלִׂשיַח ּוְלַאָגָדה ְולֹא ַלֲהָלָכה 

 

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
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