
 שרה-חייפרשת 

 לכל איש יש שם

 

של ארץ ישראל על עתידית פוליטית -מעין מפה גיאוספר בראשית  משרטט נובפרשיותי

 בו תימשפח-מאקרובמעין מבנה מדינית, -רב יהאברהם תהזרע הארץ המובטחת לגדותיה. 

ת שממנו מצוי במעגל הראשון, למרו ,עשו הוא אדוםדרגות שונות של קירבה.  מתקיימות

ָרֵאל" , יד(במדבר כמשה מסוגל לומר לאדום )יצא עמלק.   ,, עמון ומואבבני לוט". ָאִחיָך ִישְׂ

אבי האמהות. פרשתנו  ,לבן הלוא הואשם קצת רחוק יותר. . גם ארם שנימעגל מצויים ב

אברהם  בני צאצאיבן הגר וישמעאל צאצאי  ובומעגל שלישי, רחוק יותר, משרטטת 

טּוָרהמ ָין'אצאי קטורה נזכיר שם אחד, אליו נזדקק בהמשך: . מצקְׂ מבני ישמאל את  .'ִמדְׂ

ֵקָדר" ָבֹית וְׂ ֵאל  ", נְׂ בְׂ ַאדְׂ ָנַתן ליצחק, ולבני קטורה "ן אברהם , נת", הארץֶאת ָכל ֲאֶשר לֹו"וְׂ

עֹוֶדּנּו ַחי נֹו בְׂ ָחק בְׂ ֵחם ֵמַעל ִיצְׂ ַשלְׂ ָרָהם ַמָתֹנת ַויְׂ  מתרחש עםדבר מקביל  ".ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם – ַאבְׂ

ִהי א  כא(: "-)כא, כ מדברלמביתו לח ששּוישמעאל,  ַוֵיֶשב ", ישמעאל, "ֹלִהים ֶאת ַהַּנַער-ַויְׂ

ִהי ֹרֶבה ַקָשת ָבר ַויְׂ  וישגשגו חקלאית, יחיו-מסביב לארצות הציביליזציה העירונית". ַבִמדְׂ

 נוודי המדבר. 

במאה  ( שבדרום איטליהOria) עיר אֹוִריהלהתלוו אלי לקפיצה של אלפיים שנה,  ,אנא

ר' שפטיה בן ר' רבת פעלים,  דמות. פעל אז בה םבאותם הימי, עיר ואם בישראל התשיעית

הסליחות הנאמרות  לקובץאחת מיצירותיו הפיוטיות הוכנסה  .(886)נפטר בשנת אמיתי 

ָרֵאל נֹוַשע לפני ראש השנה " שּוַעת עֹוָלִמיםבה' ִישְׂ עּו : "קוראים אנו בהוכך . "תְׂ ]בני ִיָּושְׂ

ִציֹון מֹוִשיִעים.ישראל[  ַיֲעלּו לְׂ נֹו וְׂ חֹותְׂ ָשִעים. ַכֵלה ֵשִעיר וְׂ לּו ָבם רְׂ שְׂ ַאל ִימְׂ ֵעין ֹכל וְׂ ִכי ַאָתה .. לְׂ

ִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים נֹו" ".ַרב סְׂ חֹותְׂ דֹוםשעיר הוא כן. "? ֵשִעיר וְׂ י שהרישמעאל,   –, חותנו א 

ָחק ָאִביוראה "ֵעָשו  כאשר ֵעיֵני ִיצְׂ ָנַען בְׂ נֹות כְׂ ַוִיַקח ֶאת ַמֲחַלת ַבת הלך ", "ִכי ָרעֹות בְׂ

ָמֵעאל ִאָשה... ִישְׂ נפגוש בימי  , שבין חתן לחותנו,את החיבור הזה .)כח, ח( "ַעל ָנָשיו לֹו לְׂ

ָרֵאל וְׂ ה(: "-, גשופטים ו) גדעון ָהָיה ִאם ָזַרע ִישְׂ ֵני ֶקֶדםוְׂ ָין ַוֲעָמֵלק ּובְׂ ִאירּו ... ָעָלה ִמדְׂ לֹא ַישְׂ וְׂ

ֶשה ָושֹור ַוֲחמֹור ָרֵאל וְׂ ִישְׂ ָיה בְׂ ָאֳהֵליֶהם. ִמחְׂ ֵניֶהם ַיֲעלּו וְׂ ֶבה ָלֹרב , ִכי ֵהם ּוִמקְׂ ֵדי ַארְׂ ּוָבאּו כְׂ

ַשֲחָתּה ָפר ַוָיֹבאּו ָבָאֶרץ לְׂ ַמֵליֶהם ֵאין ִמסְׂ ִלגְׂ ָלֶהם וְׂ  ". וְׂ

 את ביזנטיון הנוצרית ששלטה בדרום איטליההכיר יפה את שעיר וחותנו,  טיהר' שפ

הם גם צרו על אוריה, ור' . וכבש אותה לתקופה ארוכה שנלחם על סיציליה ואת האסלאם

הוא היה בקושטא בניסיון לבטל את  873-שפטיה היה מעורב בניסיון להסיר את המצור. ב

סיליוס הראשון. הוא רצה להכריח את היהודים הגזרות הנוראות של הקיסר הביזנטי ב

להתנצר תוך איום בעינויים נוראיים.  ר' שפטיה הצליח לבטל את הגזרה בעקבות מעשי 

-הפלא בהם ריפא כמה מבני משפחת הקיסר. ר' שפטיה היה תלמידו של איש הסודות אבו

ורה האסלאם אהֻרן, ר' אהרון בן שמואל מבגדד שהביא מבבל את סודות תורת הסוד. לכא



ביזנטיון. אלא שזה לא היה בדיוק -שיפר את מצב היהודים שנאנקו תחת סיבלות אדום

 נכון. 

בן דורו, . על ידי הערבים את סבלותיה של ארץ ישראל, הכבושהגם חי  אלא שר' שפטיה

באחת מתשובותיו )תשובות הגאונים לאסף,  מתייחסר' נחשון בר צדוק, גאון סורא, 

"דאין לך כל אחד ואחד מישראל שאין לו קרקע  התלמודי את העיקרון( 31תרפ"ט, עמ' 

 גוים "ואם תאמר כבר גזלוה, ושואל מה שהוא בוודאי נשאל: ארבע אמות בארץ ישראל"

עונה: "דקרקע אינה הוא על כך  במאה השביעית.כיבוש הערבים בייחוד ב", ?כמה דורות

 פוקע.    ואינעל הקרקע  נונגזלת ובחזקת ישראל קימא". זכות

'פרקי דרבי אליעזר', בו הוכנסו קטעים מאוחרים מהמאה השביעית במדרש אכן, 

חמשה עשר דברים  ראומ)!( ר' ישמעאל הערבית ועל גזרותיה: "על הפלישה קוראים אנו 

ה ", כדי לחלקימודו הארץ בחבלים" ", וביניהםלעשות בארץ ישמעאלעתידין בני 

בתי הקברות היהודיים העתיקים ", בץ צאן אשפתותויעשו בית הקברות למרכובשים, "ל

כך החל נישול  ויבנו בניין בהיכל".הביאו... הנוודים השבטים שהפכו שדות מרעה לצאן 

. רדיפות הביזנטיםהחקלאים היהודים מאדמתם, עליה שמרו מאז החורבן, אפילו בימי 

וכך הציביליזציה. כבש את לא ארכו הימים והמדבר הסדר חזר לארץ, אולם  חזרלזמן מה 

ארץ  כל: ", בלשון המזכירה לנו את האמור לעילשנשתמרו בגניזהאגרת אנו בקוראים 

ישראל נשתבשה בגייסות ונקבצו ערב וכל בני קדר... והגרים ]בני הגר[ עם בני ישמעאל 

ויצאו שארית בני ... או כדי ארבה לרוב וחנו על רמלה... ויהרגו כל העומד בפניהםוויב

 "....להרמלה בגו

ָקָראת " ָמֵעאל ִכי ָשַמע וְׂ מֹו ִישְׂ ֵיְך ה'שְׂ התפלאו החכמים. גם שמו של על כך ". ֶאל ָענְׂ

הזדמנות לישמעאל לעזור אמנם כן. כנראה שרצתה ההשגחה לתת  ניתן מלמעלה. ישמעאל

השם לא הובן. שהוכיחה  ההיסטוריהלא כך היה. . כולו לעולםלבני אחיו וולהביא גאולה 

ולמה נקרא שמו ישמעאל שעתיד לשמוע ")לא(:  פרקי דרבי אליעזרבשוב  ראים אנווכך קו

. "ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים ]הסובל[ באנקת העם הקב"ה

שנתנו לו  לכל איש יש שם ...לוהים-שנתן לו א לכל איש יש שםאיך אמרה זלדה: "

 ..."חטאיו

 


