
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  ם  יהוות ולס לע

2 1

על יהדות ואסלאם
סיפורי התורה הע, כביטויו המפורסע ש  לריך לולרבך, "רקם קומי" 
שמלחוריו רוחש "רקם לחורי" םשיר. בצי ע ש  הסיפוריע הג וייע 
נמצליע סיפוריע שקטיע שלנו נקרליע  חשוף. מתחת  פני השטח 
ש  פרשת חיי שרה,  מש , נחבל סיפור לחר, שרק ש ושה רמזיע 

ב שון הכתוב מ מויע ם  קיומו.

הלישה  םע  חוזר  לברהע  םבו  כלשר  נמסר  נו  הרלשון  הרמז 
ל ִמּבֹול  המיוםות  יצחק. כלשר רבקה רולה לת יצחק מרחוק, יצחק "ּבָ
ֵלר ַ ַחי רִֹלי"  שוח בשוה )ברלשית כו, סב(. המיקוע הזה מפתים.  ּבְ
חזר ל יה  םו כה מצלנו לת משפחת הלבות בבלר שבם, שלברהע 
ונקברה. מהו המיקוע  ובחברון, מקוע שע שרה מתה  יצחק,  מםקות 

הש ישי הזה, בלר  חי רולי, ומה משמםותו?

הרמז השני הול סיומע היוצל־וופן ש  חיי לברהע. פרק לחר 
פרק קרלנו ם  הלהבה והנלמנות שרחשו לברהע ושרה זה  זו. יחו 
יוום. יחו הע םמוו מן הםבר השני  יצלו  מסם לרוך  יםו  ל  הע 
לת  שרה  הצי ה  פםמייע  זרה.  םבווה  םבוו  הלוע  בני  שלר  כשכ  
ופי  ו  י ו,  קיוו  הע  לחותו.  שהיל  פניע  כשהםמיוה  לברהע  חיי 
וםברו שניע רבות ומייסרות ש  םקרות םו שיצחק נו ו. ולז הגיםו 
חיי שרה  סופע. היל מתה. לברהע התלב  ובכה ם יה וקנה מםרה 
 קבור לותה בה, ובבול היוע  היקבר בה בםצמו. הציפייה בש ב זה 

היל שלברהע יחיה לת שלרית ימיו  בוו םו שייטמן םע שרה לשתו 
במםרת המכפ ה. 

ימיו.  שלרית  לת  בי ה  לך  ל  בו  לברהע;  נקבר  שע  לכן, 
במפתים, משנשל יצחק לישה, התחתן לברהע םע לישה ושמה קטורה 
והו יו ממנה שישה י ויע. ליננו שומםיע םוו שוע ובר ם  לישה זו, 
ופשר הלפיזווה לינו ברור. התורה לינה נוהגת  ספר פרטיע שלינע 
נחוציע  סיפור. ליננו יווםיע  מש  ליך לברהע נרלה. ליננו יווםיע 
לפי ו לת שמו ש  הםבו שהול ש ח  מצול לישה  יצחק. המסורת 
לע  מהי  כתוב.  הובר  לין  בתורה  לך  ל יםזר,  זה  מספרת  נו שהיה 
כן חשיבות הנישוליע השנייע ש  לברהע, ומה זיקתע  סיפור חייו?

הרמז הש ישי  סיפור החבוי ניתן בתילור מותו ש  לברהע:

יו.  ָלֶסף ֶל  ַםָמּ ֵבַם, ַוֵיּ יָבה טֹוָבה, ָזֵקן ְוָשׂ ֵשׂ ָמת ַלְבָרָהע ְבּ ַוִיְּגַום ַוָיּ
ָ ה, ֶל   ְכֵפּ ַהַמּ ָניו ֶל  ְמָםַרת  ָבּ ָמֵםל   ְוִיְשׁ ִיְצָחק  רּו לֹתֹו  ְקְבּ ַוִיּ
ר  ֶוה ֲלֶשׁ ׂ ֵני ַמְמֵרל, ַהָשּ ר ַם  ְפּ י ֲלֶשׁ ן צַֹחר ַהִחִתּ ֵוה ֶםְפרֹן ֶבּ ְשׂ
ּתֹו  ָרה ִלְשׁ ר ַלְבָרָהע ְוָשׂ ה ֻקַבּ ָמּ ֵני ֵחת. ָשׁ ָקָנה ַלְבָרָהע ֵמֵלת ְבּ

)כה, ח-י(. 

 ל ציפינו שישמםל  ישתתף ב וויה. הרי הול גורש  מובר  פני שניע 
רבות, כשיצחק היה נםר. םו כה חשבנו ששני לחיע־ מחצה ל ה חיו 
לביהע,  בקבורת  לותע  מפגישה  התורה  והנה  מזה.  זה  גמור  בביווו 

כלי ו הובר מתבקש, ולינה מוסיפה ם  כך הסבר. 

המוזרויות ה  ו  ל חמקו מםיני חכמינו, וספרות המורש רוקמת 
ממנו  הגים  שיצחק  המקוע  רולי,  בלר  חי  שובה  ב.  סיפור  מהע 
יו(,  )טז,  נזכר קווע  כן בסוף פרשת  ך  ך  כשרבקה רלתה לותו, 
כלשר הגר ההרה שברחה משרה פגשה מ לך שלמר  ה  שוב. הגר 
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ישמםל  הבין לת הרמז והתגרש מםיסה. במקומה הבילה  ו הגר "לשה 
ישמםל ,  בבית  לברהע  בקר  בל  שוב  פטימה".  ושמה  לביה  מבית 
ושוב ישמםל   ל היה בבית, ושוב פתחה לת הו ת לשת ישמםל , 
הפםע לשתו החושה, ושוב לברהע  ל גי ה  ה מי הול — לך  שע 
שינוי, פטימה כיבוה לת הלורח. ממשיך המורש: "םמו לברהע והיה 
טוב  מכ   ישמםל   ש   ביתו  ונתמ ל  בנו,  ם   הקב"ה  מתפ    פני 
ממין הברכות. וכשבל ישמםל  הגיוה  ו לשתו לת הובר הזה — ויום 

ישמםל  שםו םכשו רחמי לביו ם יו".3 הלב והבן התפייסו.

השמינית  המלה  מן  זה,  מלוחר  מורש  ש   הייחווית  חשיבותו 
 ספירה, ימי הכיבוש הלס למי וש טון בני ישמםל , טמונה בשמות 
הניתניע בו  נשות ישמםל . םיסה היל כנרלה םלישה, הי וה שהושלה 
 מוחמו. פטימה הול שע בתו ש  נביל הלס לע. המורש מצייר לותה 

כלשת חסו. 

זמננו.  ם   כבירות  הש כות  שרה  חיי  בפרשת  החבוי   סיפור 
יצחק,  ורך  היהוויע   — לברהע  ם   מתייחסיע  והמוס מיע  היהוויע 
לביהע  קבר  ם   הבניע  שני  בין  המפגש  ישמםל .  ורך  המוס מיע 
במורשיע,  ופםנוחע  בכתוב  הרמזיע  פי  ם   קווע,  וםוו   — לברהע 
מםרכת הקשריע המתחושיע בין יצחק ולברהע מכלן  בין ישמםל  
והגר מכלן — מ מויע כי גירוש ישמםל   ל היה סוף ובר. בין היהוות 
 לס לע יכו יע  שרור כבוו הווי ויויוות. לברהע להב לת שני בניו, 
ובבול יומו נטמן ביוי שניהע. סיפור זה מן הםבר זורם תקווה  םתיו. 

נתנה לז  מקוע לת שמו, שפירושו "הבלר  ל ־חי הרולה לותי". ם  
כך מתבסס ר' לושםיה במורש: 

ר' לושםיה לומר, כיוון שרלה יצחק שלביו ש ח  יקח  ו 
לשה למר, "לפשר לתייחו םמה ויהיה לבי יושב  בוו? ל ל 
יבט   ו ל  רוח  קורת  ולמציל  ו  הגר  לת  ולחזיר  ו  ל ך 

ֵלר ַ ַחי רִֹלי".1  מפריה ורביה".  כך נלמר "ִמּבֹול ּבְ

מכלן תשובתע ש  חז"   של ה השנייה: מי הייתה קטורה? ם  פי 
חז"  היל הייתה הגר בכבווה ובםצמה. לותה הביל יצחק  לביו מבלר 
 חי רולי. לכן, לין זה נויר שהמקרל מכנה לוע בשמות שוניע.  יתרו, 
מפני  חז"   לומריע  קטורה,  נקרלה  הגר  שמות.  שבםה  היו   מש , 
ליע מםשיה כקטורת".2 נישוליו השנייע ש  לברהע מתג יע כך  ּנָ "ׁשֶ
נישוליו ש ו,  םזור  לביו  יצל  קרלת  יצחק  בסיפור.  כרכיב חשוב 
 התחתן םע פי גשו המשו חת. הגר  ל כי תה לת שנותיה כנווות 
במובר. הובר משנה גע לת היוום  נו ם  גירושו ש  ישמםל  מבית 

לברהע.

כזכור, לברהע  ל רצה  גרש לת ישמםל . שרה היל שורשה 
 םשות זלת, וורישתה הייתה רםה בםיני לברהע. לו ע ל והיע למר 
גורש  מובר, התיישב   לברהע שישמם בקו  שרה לשתו. ישמםל  
שע, ולימו מצלה  ו לישה. לת כ  זלת מספרת התורה. מורש יוצל־
וופן, המובל ב"פרקי ורבי ל יםזר", מפתים ומספר כי לברהע ביקר 

פםמייע לצ  בנו המגורש. 

בפםע הרלשונה, מספר המורש, ישמםל   ל היה בבית. לשתו, 
לברהע,  הול  שהלורח  יוםה  ְשמּה",  ל  וםיסה  מולב  מבנות  "לשה 
וסירבה  תת  ו  חע ומיע. לברהע למר  ה, "כשיבֹל ישמםל ... למרי 
 ו שבל זקן לחו מלרץ כנםן  רלותך ולמר שסף הבית לינה טובה". 

1  מורש הגוו , ברלשית כו, סב. ורלו גע ברלשית רבה ס, יו.
2  מורש תנחומל, חיי שרה ח; פרקי ורבי ל יםזר כט. 

3  פרקי ורבי ל יםזר  . 


