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 נישואי אברהם וקטורה
 

ותלד לו את זמרן ואת יקשן , ויֹסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה"): ב-א, כה( התורה מספרת
  ".חואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שו

, כד(' זקן בא בימים'שהנה אברהם שמכבר הוא . הרי לנו תופעה מופלאה של התחדשות נעורים
שה צאצאים ובכך מגשים הוא את שיועד לו י לו מחדש אישה ואף מעמיד ממנה שנושא, )א

גם הוא ,  משמתה אשת נעוריו של אדם,דרכו של עולם: ואף זאת. )ד, יז" (אב המון גוים"להיות 
 ;לא כן אברהם. הרי החיות ממנו והלאה, וגם אם פועמים בו עדיין חיים, דה רבהיכבר מת במ

 נחלץ למצוא  שהואאלא, צטנף בתוך עצמו ושוקע בגעגועים מדכדכיםלא זו בלבד שאין הוא מ
 .  שה מחדשיואף אוזר כגבר חלציו ונושא בעצמו א, דוך נאות לבנו יצחקיש

לעומת ההרחבה שהרחיב בשידוכו של ( סתם הכתוב –מי הוא שדאג לשידוכו זה של אברהם 
 כפי שמביא ,ה לאביו אברהםאגדה מספרת שהיה זה יצחק בנו ששידך את קטורהאולם ). יצחק
שהלך להביא את הגר לאברהם אביו  "–) סב, כד ("ויצחק בא מבוא באר לחי רֹאי"י לכתוב "רש
 ".ישאנהיש

 הרי –בעוד אברהם מייגע את עצמו במציאת הנערה המתאימה לבנו יצחק : הרי חיזיון מאלף
 .יצחק הבן טורח להביא לאביו את האישה המתאימה לו

וכל אחד מהם שת עצות , האם שרה-היו שרויים ביגון כבד עם פטירת הרעיהמסתבר ששניהם 
 ואכן אצל יצחק מפורש בכתוב כי ניחם אחרי אמו עם בואה . ולנחמובנפשו איך להקל על הזולת

 . ומסתבר שמעין זה התרחש גם בלבו של אברהם,)סז, כד(של רבקה אל האוהל 
 ?מי היא קטורה      

שרה הייתה בת אחיו ואילו הגר הייתה .  של אברהם יודעים אנו דברותעל שתי נשותיו הקודמ
 והניח מקום לבעלי המדרש והפשט 1אבל לגבי קטורה סתם הכתוב ולא פירש. ממוצא מצרי

 .לחוות את דעתם
, ויונתן בתרגומו )ב"קלג ע(זו גם דעת הזוהר ". זו הגר): "ד, ר סא"ב(רבי יהודה קובע במדרש 

 2.י" רש גם סבור היהוכך
 ולא נימק ,"לפי הפשט אין זו הגר: "ם קובע קצרות"הרשב. אולם פרשני הפשט לא קיבלו זאת

ואם ". ?והכתיב ויוסף): "שם( שניסח רבי נחמיה במדרש כפיאולי הקושי הוא . את התנגדותו
 ."ויוסף"הרי היא אשתו משכבר ולא שייך לומר לגביה , קטורה היא הגר

                                                           
אבל : "מוסיףהוא  ךא". מאיזה עם ומאיזה משפחה תהיה,  בזולא הקפיד" ללמד כי יש בזה כדיק "לפי הרד 1

 ". ושמר גם כן שלא תהיה מבנות כנען. שלא תהיה מרת רוחו בזקנתו, קש לויודאי אשה כשרה ב
שהרי שילוחה של הגר היה בשל לחצה של שרה , במיוחדהוא הרי מעשהו של יצחק נאצל , אם אכן כן הדבר   2

     ).ה"וראה בהקשר זה את דברי רשר(ו אמו ונבע מדאגה לו ולחינוכ
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כלומר )".  ו,כה(' ולבני הפילגשים'כי כתוב ,  איננה הגר–ה קטור: "ע מעורר קושי אחר"ראב
. ועל כורחנו קטורה היא נוספת על הגר. שתיים לפחות לעפילגש אחת אלא  לע לא דבר מכתובה

תה ישלא הי,  חסר כתיב–ולבני הפלגשם : "י שכתב שם בפסוק ו"קושי זה אינו תקף לגבי רש
 4. מלא"פילגשים"א שבנוסח שבידינו אכן כתיב  אל3."היא הגר היא קטורה, אלא פילגש אחת

 יש אולי מקום להעלות השערה – כדעתם של כמה מן הפרשנים –אם אכן קטורה אינה הגר 
 .בעניינה

ת ונברכו בך כל משפחֹ: "הייתהלאברהם בהתגלות הראשונה ' ההבטחה האחרונה של ה
האם לשון ברכה כאן כפי ? שמעותהמה מ.  ומסתבר שהיא עלתה על כולן,)ג, יב ("האדמה

עולה הבנה ) יד,  כח-למקבילה (ם " מדברי רשב?)ק"רד, ע"ראב, י"רש(שהבינו פרשנים אחדים 
 5."כלומר יתערבו במשפחתך משפחות האדמה, לשון מבריך ומרכיב "–אחרת 

לך לך מארצך וממולדתך "' לפי זה נמצאת לנו בהבטחה זאת מגמה הפוכה מזו העולה מצו ה
הנה ההבטחה ,  שאם הצו מסמן לאברהם כיוון של התבדלות והסתגרות;)א, יב" (בית אביךומ

שכל כולה של ההינתקות מהחברה , מסתבר לפי זה .מורה על כיוון של התחברות מחודשת
 6.הולעצב לא באה אלא לאפשר לאברהם לגבש את אישיותו, ומבית האב

 מייצגות את –הגר וקטורה ,  שרה– ניתן אולי לשער כי שלוש נשותיו של אברהם, מעתה
 נוסדה האנושות החדשה , שם חם ויפת,בני נחמ שכן ,התחברותו עם שלוש משפחות האדמה

 .שאחרי המבול
: ש נשים נשא אברהםושל: "כדברים האלה) ד"רמז תתק(אכן מצינו בילקוט שמעוני לאיוב 

 ועל נשאן כסדר שמונהובפ".  בתו של חם–הגר ;  בתו של יפת–קטורה ;  בתו של שם–שרה 
 .    ולאחרונה בתו של יפת, לאחריה בתו של חם, תחילהשם בתו של ): ט, ו( כתובה

ומשהעמיד . "ת האדמהונברכו בך כל משפחֹ"בנישואיו עם שלוש אלו נתקיים באברהם 
 .   "והיית לאב המון גוים"צאצאים משלוש אלו נתקיים בו 

 
 

                                                                הרב יהודה שביב                                  
  אלון שבות, ת"מכון צומ

 
 

                                
 

 
 

 
 .    ד, ר סא" בראה. ויכוח מעין זה כבר מצינו במדרש   3
על שינויים בין  הנוסח , אשר לו' ס"גליון הש'כבר שיבץ רבי עקיבא איגר פרט זה ברשימה גדולה שערך ב  ו4

 ).  ב" נה עשבת' ס למס"גליון הש(י לבין הנוסח שבספרים שלנו "רשירוש ס ובפ"המובא בש
 מגזרת הברכת –' ונברכו בך'חכם גדול אמר בספרו כי : "ה וכותבמסתייג מפירוש ז) בשיטה האחרת(ע "ראב 5

 ". ולא ידעתי מי הביאו בצרה הזאת, האילן
, לתקן עצמך,  לעצמך–לך לך  ":)בתרגום לעברית ב" ע,עז (הזוהרוכך נתפרשה האמירה לאברהם בספר  6

 ".  לתקן הדרגה שלך
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