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1. BEREISHIT 25:1-6 – ABRAHAM GETS MARRIED, TO HIS THIRD WIFE 
 

 .ַחּוׁש תֶאְו קָבְשִי תֶאְו ןָיְדִמ תֶאְו ןָדְמ תֶאְו ןָשְקָי תֶאְו ןָרְמִז תֶא ֹול דֶלֵתַו .הָרּוטְק ּהָמְשּו הָשִא חַקִיַו םָהָרְבַא ףֶסֹיַו
 עָדיִבֲאַו Gֹנֲחַו רֶפֵעָו הָפיֵע ןָיְדִמ יֵנְבּו .םיִמֻאְלּו םיִשּוטְלּו םִרּוּׁשַא ּויָה ןָדְד יֵנְבּו ןָדְד תֶאְו אָבְש תֶא דַלָי ןָשְקָיְו
 םָהָרְבַא ןַתָנ םָהָרְבַאְל רֶשֲא םיִשְגַליִפַה יֵנְבִלְו .קָחְצִיְל ֹול רֶשֲא לָכ תֶא םָהָרְבַא ןֵתִיַו .הָרּוטְק יֵנְב הֶלֵא לָכ הָעָדְלֶאְו

  .םֶדֶק ץֶרֶא לֶא הָמְדֵק יַח ּוּנֶדֹועְב ֹונְב קָחְצִי לַעֵמ םֵחְלַשְיַו תֹנָתַמ
 

1. And Abraham took another wife and her name was Keturah. 2. And she bore him Zimran and 
Jokshan and Medan and Midian and Jishbak and Shuah. 3. And Jokshan begot Sheba and Dedan, and 
the sons of Dedan were Ashurim, Letushim, and Leumim. 4. And the sons of Midian [were] Ephah and 
Epher and Enoch and Abida and Elda'ah; all these were the sons of Keturah. 5. And Abraham gave all 
that he possessed to Isaac. 6. And to the sons of Abraham's concubines, Abraham gave gifts, and he 
sent them away from his son Isaac while he [Abraham] was still alive, eastward to the land of the East. 
 
2. RASHI – KETURAH IS HAGAR 
 

 ...)הבר תישארב( תֶרֹטְקִּכ ָהיֶֹשֲעַמ םיִאָנֶש לַע הָרּוטְק תאֵרְקִנְו ,רָגָה ֹוז .הרוטק
 

KETURAH — This is Hagar. She was named Keturah because her deeds were as beautiful (sweet) as 
"Ketoreth" incense (Genesis Rabbah 61)…  
 
3. CHOMAT ANACH (CHID”A) – A NUMERICAL ASSOCIATION 
 

  :די בתכ שוריפב ל"ז םירפא וניבר ."תירצמ)ה( רגה איה וז" אירטמיגב "הרוטק המשו השא"
 

“A wife and her name was Keturah” has the same ‘gimatria’ (977) as “this is Hagar (the) Egyptian”.  So 
says Rabbeinu Ephraim z”l  in his manuscript commentary. 
 
4. IBN EZRA/RASHBAM – KETURAH IS NOT HAGAR 
 

Ibn Ezra: Keturah cannot be Hagar as in verse 6 it refers to “Abraham’s concubines” in the plural. 
Rashbam: According to the plain meaning of the text this woman is not Hagar.  

 
5. SHADA”L – WHY ARE KETURAH AND HER CHILDREN MENTIONED AT ALL, AND WHY HERE? 
 

 רחואמו םדקומ ןיאו .הרש תתימ רחא אלו ,ןכל םדוק הברה ןמז הז היהש ,קפס ןיא :'וגו םהרבא ףסויו
 ינב ינינע םע תוכייש ול ןיאש ינפמ ,ותתימל ךומסו םהרבא תורוק לכ רחא הז ןינע ריכזהל ןיתמה יכ ,הרותב
 יכ ,המייקתנ ךיתתנ םיוג ןומה בא תכרבשו ערזה יובירב םהרבא תא ךרב 'ה יכ עידוהל אלא בתכנ אלו .לארשי

 אלש קפס ןיא תאזה השאה הנהו .לאעמשי ינב כ"ג ובתכנ ךכיפלו ;ונממ ואצי תורחא תומוא לארשי דבלמ
 אלא םהרבאל םישגליפ ונאצמ אלו ;םהרבאל רשא םישגלפה ינבלו רמוא אוה )'ו( הטמל יכ ,שגליפ אלא התיה
  .םהרבא שגליפ הרוטק ינבו )ב"ל 'א 'א( םימיה ירבדב ןכו .רגהו וז
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6. RAMBAN – WAS KETURAH A “WIFE” OR A “CONCUBINE”?  (AND WAS SHE HAGAR?) 
 

 ערזב אל "ערז ךל ארקי קחציב יכ" )ב"י א"כ ליעל( ול רמאנש רובעב טשפה ךרד לע םהרבאל רשא םישגליפה ינבלו
 לבא ,התיה ושגליפ הרש תחפש רגה יכ ,וישרויב ןערז ןיאש םישנל תובשחנ ויה אלו םישגליפ ולצא וישנ לכ ויה ,רחא
 ארקת קר ,"הרוטק המשו השא חקיו" רמוא היה אל שגליפל החקלו ותיבב החפש התיה םאו ול חקל "השאל" הרוטק
 .םָהָרְבַא ׁשֶגֶליִפ הָרּוטְק יֵנְבּו בותכ )בל א א( םימיה ירבדבו .יתשריפש םעטה ינפמ בותכב שגליפ

 
The plain meaning of the text is [that Keturah is referred to as one of the concubines] because it was 
said to [Abraham by God] “your named offspring will come through Isaac” (Gen. 21:12) i.e. not any 
other offspring, and he therefore considered all his other wives as concubines. They were not 
considered as wives, as their offspring would not be among his heirs. For Hagar, Sarah's maidservant, 
was his concubine; but Keturah was taken as [a full-fledged] wife, for if she would have been a 
maidservant in his house and he then took her as a concubine the Torah would not have said “and he 
took a 'wife' whose name was Keturah”. And yet, despite this, she's called a concubine by the Torah for 
the reason I mentioned. And in I Chronicles (1:32) it is written “And the sons of Keturah the 'concubine' 
of Abraham”. 
 
7. NETIVOT SHALOM – MARRYING HAGAR & KETURAH WAS A SPIRITUAL STRATEGY 
 

 ךל ארקי קחציב יכ" ה"בקה ול רמא רבכ ירה ?הזל ךירצ םהרבא היה המ םשל :רואיב הנועט וז השרפ הנה
 םחלשיו תונתמ םהרבא ןתנ םהרבאל רשא םישגליפה ינבלו ןלהל נ"שמ יפל דחוימבו ?ודבל קחציב ונייה ,"ערז

 ,םשריג ףוסבל םאו .םתוא שריגש ונייה ,"קחצי יוליעמ ןוניכרתו" :לאיזוע ןב ןתנוי םגרתו ,ונב קחצי לעמ
  ?הלחתכלמ תאז ךירצ היה המ םשל

 
 :)א ,א םילהת( ביִתְכ )א ,הכ תישארב( הָרּוטְק ּהָמְשּו הָשִא חַקִיַו םָהָרְבַא ףֶסֹיַו ... )א"ס ר"ב( אתיא שרדמבו

 תַצֲעַב Gַלָה ֹאל רֶשֲא" -- בָשָי ֹאל םיִצֵל בַשֹומְבּו דָמָע ֹאל םיִאָטַח Gֶרֶדְבּו םיִעָשְר תַצֲעַב Gַלָה ֹאל רֶשֲא ׁשיִאָה יֵרְשַא
 ... Gֶלֶמיִבֲא הֶז "בָשָי ֹאל םיִצֵל בַשֹומְבּו" ...םֹודְס יֵשְנַא ּוּלֵא "דָמָע ֹאל םיִאָטַח Gֶרֶדְבּו" .הָגָלְפַה רֹוּד הֶז ,"םיִעָשְר
 הֶשֲעַי רֶשֲא לֹכְו :)ג ,א םילהת( דע ,םהרבא לע קרפ ותואב םיקוספה לכ תא שרדמה םש שרוד הז ךרד לעו
 םהרבא לש רתויב הלודגה החלצהה וזש ונייהו .הָשִא חַקִיַו םָהָרְבַא ףֶסֹיַו :רַמֱאֶנֶש ,הָרּוטְק יֵנְב ּוּלֵא ,ַחיִלְצַי

 ,רמאנ שרדמה ךשמהב אולהו ,"חילצי השעי רשא לכו" הז לע אקווד אורקל אלפומ רבדה הרואכלו .וניבא
 החלצהה המו .ז"עב רתויב םיקודא ויהש ונייהו ,ז"על ףותב ןישיקמ ויהש ןשקי ,ז"על ןירמזמ ויהש ןרמז
  ?הרוטק ינבב םהרבא לש הלודגה

 
 בותכד ומכ ,"השא ול חקיו" ביתכ אל עודמ -- "הרוטק המשו השא חקיו" ביתכד ,קדקדל שי קוספה םצעבו
 ינבלו" ביתכ ןלהלו ,"השא חקיו" בותכד המב רואב ךירצ ןכו ?"םישנ םהל רוחנו םרבא חקיו" ,הרש יבגל ליעל
 ירבדב םג ביתכ ןכו ,השא אלו שגלפ התיהש אצמנ ,שרדמב אתיאדכ הרוטקל זמורמש 'י רסח "םישגליפה
.הזב הריתסה ראבל שיו ,"םהרבא שגליפ הרוטק ינבו" םימיה  

 
 ,הרוטק תא םהרבא חקלש ןינעה ראבמ ]ןהכה יכדרמ ברה םסרופמה לבוקמהמ[ ת"הע ןהכ יתפש רפסבו

 ףאש השמ ראבב הז לע בתכו .בוברע םוש ילב ךז ירפה ראשיש ידכ ץוחל תופילקה ראש איצוהל ידכ אוהש
 תדמו הבהאהו דסחה תדמ ,םירבד 'ב אוה וניבא םהרבא לש ונינעו תויה ןכא ,לאעמשי תדיל ןינע םג היה הזש
 ,הבהאהו דסחה תדממ םיגיסה תא דירפהל היה הזש ,רגהמ דלונש לאעמשיל ןה ךירצ היה ךכל ,הנומאה
 דסחה תדממ םיגיסה תא דירפה וינפ לעמ ושריגש י"עו ... לאעמשיב ולאה םיגיסה לכ תא סינכה םהרבאש
 ,הרוטק ינב ןינע םג היה הזל ףסונבו .םיגיס תבורעת אלב םירוהט ולש הבהאהו דסחה וראשיש ידכ ,הבהאהו
 ומכ םיגיס תניחב שי הנומאב םגש ,םלועב הנומא ץיפהו םינימאמה לכל שאר היהש תירקיעה ותדמ תא ךכזל
 הנומא חכ קחציל וירחא ליחנהל ידכ הנומאהמ םיגיסה תא דירפהל ךירצ היהו ,המודכו תֹולֵפְּת תונומא
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 לש םיגיסה לכ תא םהב תתלו הנממ םינב דילוהל ידכ הרוטק תא חקל כ"ע .םיגיס תבורעת אלב הרוהט
 דירפיו םשרגי ןכ ירחאש ידכ היה לכהו ,ז"על םתדובע ש"ע םהיתומש לכש שרדמב םהב רמאנש ומכו ,הנומא
 בטיה בשוימ ז"פעו .םיגיסמ הרוהט הנומא ובהוא םהרבא ערז וערזלו קחציל ליחני זאו ,הנומאהמ םיגיסה
 תא םהב סינכהל םינב הנממ ךילוהל ידכ קרו ,וליבשב ולא ןיחוקיל ויה אלש "השא ול חקיו" ביתכ אל עודמ
 ךא השאל החקל תמאבש ,שגליפ וא השא התיה םא םיקוספה תריתס ימנ ראובמו .הנומא לש םיגיסה לכ
  ...שגלפל התיה הרטמה

 
 הרוהט תויהל הכירצ הנומאהש תויהו ,םיגיס תבורעת שי רבד לכבש ןפואב םלועה תא ארב ה"בקהד ונייהו...
 ,הזב רואיבהו .הנומאה יגיס תא וררביש ידכ הרוטק ינבל ךירצ םהרבא היה כ"ע ,םיגיס הב ויהיש רוסאו
 םימגפ תניחב םהב שי ,וניבא םהרבא לש ויתודמ םהש ,הנומאה תדמו הבהאהו דסחה תדמ ,ולא תודמב הנהד
 תדמ .םיגיסה ןינע הזש עורג רתוי דוע שיו ,תומלש הב רסח לבא םיגיסמ הלוטנ הדמהש ףאש ,תונורסחו

 רנילוד השמ 'ר ק"הרהל השמ ירבד ק''הפסב ראובמה דוסיה יפ לע ,תומלש תרסחו המוגפ איהש שי דסחה
 הוצמ לכבש ,"ורומשת יתותבש תאו וארית ויבאו ומא שיא" קוספב ,)םישודק 'רפ( ע"יז 'קה ט"שעבה דימלת
 ישרש תא ז"יע ררועמ והירה ,יקולא 'ה ינוצ ךכש םושמ ימשגה הוצמה השעמ תא השוע רשאכ ,םייקמ ידוהיש
 וילע השודק ךישמהל ומצעמ לגוסמ ידוהי ןיאו .הוצמה שרושמ השודק ומצע לע ךישממו הלעמל הוצמה
 לש השודקה שרוש תא ךישממ וניה הזבש ,יקולא 'ה ינוצ רשאכ הוצמה תא םייקמש י"ע קר ,הלעמל שרושהמ
 השרש םאו בא דובכ תוצמ הנהד ,ורומשת יתותבש תאו וארית ויבאו ומא שיא בותכה ראבמ הזבו ... הוצמה
 בא דובכ םימייקמה םייוגהו ... תודמה לכ םיכשמנ םהמש ,הניבו המכח םהש האליע אמיאו האליע אבא אוה
 םניא ירהש ,הזב הוצמה שרושמ השודק םיכישממ םניא ,הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיאש ףא ,השעמל םאו
  ...יקולא 'ה ינוצ רשאכ תאז םישוע
 

 לגוסמ ידוהי ןיא יכ ,תבשל הנכה איה וז הוצמש ,"ורומשת יתותבש תאו וארית ויבאו ומא שיא" 'יפ והזו
 אוה ז"יעש ,וארית ויבאו ומא שיא י"ע ךרדה הזלו ,ולש ןיחומה תא רהטי רשאכ אלא תבשה תשודק ךישמהל
 לעו .ורומשת יתותבש תאל הכוזו ,תודמה לכ םיכשמנ םהמש הניבו המכח לש ןיחומהו השודקה תא ךישממ
 םושמ ,)ד"ל ד"י ילשמ( "תאטח םימואל דסח" ךא ,דסח שי םיוג לצא םג הנהד ,דסחה תדמ ןינעב ל"י הז ךרד
.דסחה תדמב תומלש ןורסחו םגפ הז ירהו ,יקולא 'ה ינוצ רשאכ תאז םישוע םניאש  

 


