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 בס"ד

 לשכת רב הקמפוס                                                                הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י    
 ע"גתש ,חיי שרהפרשת                                                           מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  999 מספר                                                   ע"ש הלנה ופאול שולמן                                             
 
 

  כנענית אישה עם נישואים
 קאפח יוחנן

 
 לרבקה יצחק נישואי. לקטורה אברהם ונישואי לרבקה יצחק נישואי: נישואים מערכות שתי על מסופר שרה חיי בפרשת

 לחפש עבדו את אברהם ששולח קודם 1.בקצרה מתוארים לקטורה אברהם נישואיאך , רב ובפירוט בהרחבה מתוארים
יֲעָך: "עליו ווהמצ   הוא ליצחק אישה ְשבִּ ה ְוא  ם ֹלֵהי-א  ' ב  יִּ מ  שָּׁ ָאֶרץ ֹלֵהי-ֵוא ה  ח ֹלא ֲאֶשר הָּׁ ק  ה תִּ שָּׁ י אִּ ְבנִּ ְבנֹות לִּ י מִּ ְכנ ֲענִּ  ֲאֶשר ה 
י ְרבוֹ  יֹוֵשב ָאֹנכִּ  ממשפחות ריחוק ליצור הרצון ועל אברהם בעיני האיסור חשיבות על המלמדת שבועה –( ג:כד" )ְבקִּ

 2,(כט-יח:ט) נח של שכרותו בסיפור כמסופר, כנעןסיבתו העיקרית של האיסור היא הקללה שניתנה ל הנראה ככל. הכנעני
ח ֹלא: "יעקב את תובצווֹ  בבוא העת, יצחק חזר זה איסור עלו ק  ה תִּ שָּׁ ְבנֹות אִּ ן מִּ  כיצד נאמר לא שבכתוב אלא(. א:כח" )ְכנָּׁע 

 ולםא, משבועתו ניקהו אברהםאמנם . אחריו ללכת האישה תאבה לא אם( אליעזר זה היה המדרש פיל ע) אברהם עבד ינהג
אני לא מבין את השאלה, ברור שהוא  ?מהארץ צאיֵ  שלא ובלבד כנענית עם יצחק נישואי את להתיר כדי גם זהב יש האם

יים העבד את השבועה ונסע לחרן אלא שהאישה אינה מעוניינת ללכת משביע אותו, ולכן העבד הולך לחרן . אבל אם קִּ
אחריו, אלא היא מבקשת שיבוא יצחק אליה, מה עדיף, שירד יצחק מהארץ ובלבד שלא ישא כנענית או במקרה זה מעלת 

 כמו שכתב רלב"ג. –ארץ ישראל גדולה יותר אפי' אם לא תהיה לו ברירה אלא לשאת כנענית 
 במשימתו להצליח אליעזר שיוכל מנת על :עצמו דברי על עובר שהוא נראה לקטורה אברהם בנישואי, כן על יתר

 קטורה שהייתה אןמכ להסיק ניתן האם. בחרן אישה לחפש ביקש לא לעצמו אך, שבחרן למשפחתו אברהם אותו שלח
: מדרשלשון הו(. א:כה) י"רש בפירוש כמובא 3,הגר היא שקטורה יהודה רבי אמר כן שמחמת נראה ?המקום בת כנענית

 פלגשם לו אמר. לאברהם אשר הפילגשים ולבני... והכתיב נחמיה רבי ליה אמר. הגר זו אמר יהודה רבי, קטורה ּוְשמה"
 וכתבו הדברים את דחו הפשט פרשני אולם. לפילגש והגר לאישה שרה – בלבד נשים שתי אברהם נשא דבריול". כתיב

 4.רבים בלשון" פילגשים" כתיב שהרי, הגר אינה קטורה הפשט שבדרך
ת" שהייתה נאמר יהודה אשת על. כנעניות נשים נשאו ושמעון יהודה שגם לכאורה נראה הכתוב מהמשך יש ב  י אִּ  ְכנ ֲענִּ

ְמעֹון ּוְבֵני: "כנענית שהייתה כתוב שמעון של מנשותיו אחת ועל 5(,ב:לח" )שּוע   ּוְשמוֹ  אּול... שִּ ית ֶבן ְושָּׁ ְכנ ֲענִּ  6(.י:מו" )ה 
 ?בלבד ויעקב יצחקעבור  הייתה הכנעניות עם מלהתחתן שהקפדה מלמד הדבר האם

                                                           
  המחקר זה מתבצע בקתדר .ע"ש הרב אשר וייזר לחקר פרשנות המקרא בימי הביניים ההרב ד"ר יוחנן קאפח, חוקר בכיר בקתדר. 
שתהיה לו אישה  נתמל א( כתב שעשה כן עלפרשנויות. רד"ק )כה:פתח ובזה הותירה גם במניע לנישואים עצמם סתמה התורה   1

לנישואים אלה אברבנאל כתב שש סיבות אבל רלב"ג )תועלות, התועלת החמישה עשר(.  תבכן לשמשו ולהרבות זרעו בעולם, וכ
 )עורך(, ירושלים תשס"ז. , י' שביבפירוש אברבנאל על התורהמתוך הן המובאות להלן  .(815-815, עמ' פרק כד)

כז( -כו:כ(, רמב"ן )ט :כ(, רד"ק )שםיח; הפירוש הארוך ט:ראב"ע )הפירוש הקצר ט כך כתבו רבים מפרשני המקרא, כגון  2
והסכים עמו  ,לדעת הר"ן )דרשות הר"ן, הדרוש החמישי( :(. אמנם יש שכתבו טעמים אחרים805, עמ' פרק כדואברבנאל )

מאוד, ציווה אברהם  ותפגוממידותיהם של הכנענים שמאחר ולבנים.  ותעוברהפגם במידות מ החשש היהאברבנאל )שם(, 
"אם היה מתחתן בהם שוב לא ייתכן לישראל להוריש הכנעני מארצו אחרי היותם אחים, כמו שלא  ,להתרחק מהם. לדעת שד"ל

 (.181-181, ירושלים תשכ"ז, עמ' עיונים בספר בראשיתיתגרו מלחמה במואב, עמון ואדום" )ראו נחמה ליבוביץ, 
שנה  110 –מופלג כה נאל ראה בדברי המדרש הסבר לצעדו התמוה של אברהם לקחת אישה בגיל אברב. ד, סא באר ראשיתב  3

 (.815, עמ' פרק כח)
(. 815עמ'  פרק כהו( ואברבנאל ):כה ביאור הפסוקיםו(, רלב"ג ):א(, ראב"ע )שם(, רד"ק )שם(, רמב"ן )כה:כך כתבו: רשב"ם )כה  4

א(, וכן :רד"ק: "ואנחנו מצאנוהו מלא ביו"ד בכל הספרים המדויקים" )רד"ק כההעיר  ,על ראיית רבי יהודה ש"פלגשם" כתיב
כלומר, בזה שניקד עזרא את המילה נראה שסבר שהייתה  –"אין ספק שעזרא הסופר הבין אמתת הדבר בנקודה"  :כתב אברבנאל

 לאברהם יותר מפילגש אחת.
והזהיר את יצחק, בא יצחק והזהיר את יעקב, ויהודה אזיל ונסיב?  ( "אפשר בא אברהם.חז"ל עמדו על קושי זה וכתבו )פסחים נ  5

ֲעֹשק ָאֵהב" )הושע יב ה ל  ְרמָּׁ ן ְביָּׁדֹו ֹמאְזֵני מִּ  ח(.:אלא אמר רבי שמעון בן לקיש: בת גברא תגרא, דכתיב "ְכנ ע 
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 בדברי. כנעןל נח לקללת בפרשנות תלויות לעיל זכרונש השאלות לכל שהתשובות נראה הפרשנים בדברי מעיון
 ויש( ג"רלב) תנאי על נבואה בה שראו יש(, ק"רד) מוחלטת נבואה נח בדברי שראו יש: גישות המכ למצואניתן  הפרשנים

 7(.ן"רמב) ריקם חוזרת שאינה צדיק קללת בה שראו
 היה נביא כי, לקללו נח בפי ונתן, רע להיות עתיד כנען זרע כי ל-הא ראה: "מוחלטת נבואה נח בדברי ראה ק"רד

 מעורב יהיה שזרעו אפשרות כל שלל כן ועל, תקנה ללא מקולל זרע כנען בצאצאיו ,(כד שם וראו; כ:ט" )קללתו ונתקיימה
, לדבריו(. א:כה" )כנען מבנות תהיה שלא כן גם ושמר... לו בקש כשרה אשה" הייתה שקטורה פירש לפיכך 8.אברהם בזרע

 מלשאת להימנע צורך אין שוב בנים ממנה והוליד ראשונה אישה נשאש שמאחר שחשב, שמעון של טעותו הייתה אתז
 (.י:מו) הכתוב פרסמו ולכך, כנענית
  לקללה ראוי כנען זרע יהיהאם  רק שתתקיים, תנאי על בנבואה מדובר שלדעתו אלא, נבואה נח בדברי ראה ג"רלב גם

 שאול את מלזהות ג"רלב נמנע לא לפיכך 9.הטובים מעשיהם מצד לברכה ראויים ויפת שם זרע ויהיו, הרעים מעשיו מצד
 אברהם מארץ אישה" ימצא לא אם כנענית אישה ליצחק להשיא לאליעזר אברהם התיר, לדעתו 10.כנענית של בנהעם 

 11".אחריו ללכת שתאבה
 וזכה עולם עבד כנען היה" שבעטייה 12,צדיק קללת אלא נבואה נח בקללת ן"רמב ראה לא, ג"ורלב ק"רדכ שלא
 אשת, לדעתו. כנענית נשא הארץ את היורש אברהם שזרע אפשרות כל ן"רמב שלל שום כךמ(. כז-כו:ט" )בארצו אברהם
, קטורהאמנם . כנענית אישה ליצחק להשיא מקרה בשום לאליעזר התיר לא ואברהם 13,(ב:לח) סוחר בת הייתה יהודה
  (.ו:כה) הייתה כנעניתלדעת רמב"ן , הארץ מנוחלי אינם שבניה

 

                                                                                                                                                                                                     
ד "ְבֵני  :נראה שהמקרא יוצר הקבלה בין אשת שמעון לאשת יהודה ומכנה את שתיהן "כנענית"  6 ה נֹול  ה ְשלֹושָּׁ ה ֵער ְואֹונָּׁן ְוֵשלָּׁ ְיהּודָּׁ

ית" )ד ְכנ ֲענִּ ת שּוע  ה  ב  "ר פ, יא( את נישואי שמעון לכנענית, ומבאר "בן רבעקבות חז"ל )ב שולל י(:ג(. רש"י )מו:"א ביהבלֹו מִּ
 כמשמעם. הכתוביםל פרשני הפשט מסבירים את כדינה שנבעלה לכנעני", אולם כמעט 

 צרתי בהן. יאך מחמת קוצר היריעה ק ,נוספות יש גישות  7
י ֹזאת" )כד  8 תִּ ְשֻבעָּׁ יתָּׁ מִּ קִּ ֶלֶכת ַאֲחֶריָך ְונִּ ה לָּׁ שָּׁ אִּ ם ֹלא ֹתאֶבה הָּׁ ח( סתם רד"ק וכתב "מבואר". נראה :על דברי אברהם לאליעזר "ְואִּ

 אך חלילה לו להשיאו עם כנענית. ,קה אותו אברהם משבועתואמנם ניח( ש:כד ,כרמב"ן)שכוונתו 
הנה בהם בהכרח תנאי, ואם לא נזכר, והוא, שאם היו  ..."הברכות והקללות, אשר יאמרו הנביאים שיגיעו לאנשים בדרך כולל  9

שכנען קולל  ..וכן העניין בקללה. ,האנשים ההם ראויים לברכה תמיד, ימשך להם הברכה תמיד, ואם לא, לא תמשך בהם הברכה
 ה עבד לאחיו, והתפלל נח שיהיו שם ויפת ראויים אל שיגיע להם השירות מכנען" )תועלות רלב"ג, התועלת שלישי(.שיהי

ֵדי ָאֶרץ"   10 ְכב  ֶניהָּׁ נִּ ְנעָּׁ אמנם את בת שוע אשת יהודה ראה רלב"ג כבתו של סוחר, מאחר ומצינו במקרא שכנעני קרוי סוחר, כמו "כִּ
 ח(.:כג ')יש

כתב שם: "כאשר לא יוכל האדם להשיג מהטוב השלם, אין ראוי שיתרשל מההשתדלות בהשגת עוד חמישי. ורלב"ג, התועלת ה  11
שא כנענית ובלבד יהטוב אשר למטה ממנו", ולכן, אם נמנע מיצחק להישאר בארץ ולשאת אישה ממשפחתו של אברהם, י

 ישאר בארץ "להיותה מוכנת יותר אל השלמות".שי
להים לקללת הצדיק להיות -"וספר ענין חם להודיע עונש מקלה אביו, וכי שמע א :ת "תורת ה' תמימה"וכך כתב רמב"ן גם בדרש  12

, דברים, פירוש הרמב"ן על התורה) כלומר בידי עם ישראל –קים עד שהכריתו ביד רצויו" וזרעו עבד עבדים ומרוחק לאל
 מהדורת הרב יהודה מאיר דביר, ירושלים תש"ע, עמ' תק"ו(.

"ועל דרך סברא, איננו נכון שישאו כולם כנעניות, שיהיה בנוחלי הארץ מזרע כנען העבד הארור כמו מזרעו של אברהם, והכתוב   13
 ב(.:צוה להחרימו ולא תהיה לו שארית ופלטה" )לח

 


