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 תמר

 

  לט-זל יםספר בראשית פרק

 )לו( ְוַהְמָדִנים ָמְכרּו ֹאתֹו ֶאל ִמְצָרִים ְלפֹוִטיַפר ְסִריס ַפְרֹעה ַשר ַהַטָבִחים: לז 

)ב( ַוַיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ַבת ִאיׁש ְכַנֲעִני ּוְׁשמֹו  ּוְׁשמֹו ִחיָרה: )א( ַוְיִהי ָבֵעת ַהִהוא ַוֵיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָלִמי לח
)ה( ַוֹתֶסף  )ד( ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַוִתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו אֹוָנן: )ג( ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵבן ַוִיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵער: ׁשּוַע ַוִיָקֶחָה ַוָיֹבא ֵאֶליָה:

)ז( ַוְיִהי ֵער  )ו( ַוִיַקח ְיהּוָדה ִאָשה ְלֵער ְבכֹורֹו ּוְׁשָמּה ָתָמר: ֵבן ַוִתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב ְבִלְדָתּה ֹאתֹו: עֹוד ַוֵתֶלד
)ט( ַוֵיַדע  ָך ְוַיֵבם ֹאָתּה ְוָהֵקם ֶזַרע ְלָאִחיָך:)ח( ַוֹיאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ֹבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחי ְבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְבֵעיֵני ה' ַוְיִמֵתהּו ה':

)י( ַוֵיַרע ְבֵעיֵני ה' ֲאֶׁשר ָעָשה  אֹוָנן ִכי ֹּלא לֹו ִיְהֶיה ַהָזַרע ְוָהָיה ִאם ָבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִתי ְנָתן ֶזַרע ְלָאִחיו:
 ְיהּוָדה ְלָתָמר ַכָלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ָאִביְך ַעד ִיְגַדל ֵׁשָלה ְבִני ִכי ָאַמר ֶפן ָימּות ַגם הּוא ְכֶאָחיו)יא( ַוֹיאֶמר  ַוָיֶמת ַגם ֹאתֹו:

ַעל ַעל ֹגזֲֵזי ֹצאנֹו הּוא ְוִחיָרה )יב( ַוִיְרבּו ַהָיִמים ַוָתָמת ַבת ׁשּוַע ֵאֶׁשת ְיהּוָדה ַוִיָנֶחם ְיהּוָדה ַויַ  ַוֵתֶלְך ָתָמר ַוֵתֶׁשב ֵבית ָאִביָה:
)יד( ַוָתַסר ִבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ַוְתַכס  )יג( ַויַֻגד ְלָתָמר ֵלאֹמר ִהֵנה ָחִמיְך ֹעֶלה ִתְמָנָתה ָלֹגז ֹצאנֹו: ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָלִמי ִתְמָנָתה:

)טו( ַוִיְרֶאָה  ֲאֶׁשר ַעל ֶדֶרְך ִתְמָנָתה ִכי ָרֲאָתה ִכי ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא ֹלא ִנְתָנה לֹו ְלִאָשה: ַבָצִעיף ַוִתְתַעָלף ַוֵתֶׁשב ְבֶפַתח ֵעיַנִים
ִכי ַכָלתֹו ִהוא ַוֹתאֶמר  )טז( ַוֵיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶדֶרְך ַוֹיאֶמר ָהָבה ָנא ָאבֹוא ֵאַלִיְך ִכי ֹלא ָיַדע ְיהּוָדה ַוַיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה ִכי ִכְסָתה ָפֶניָה:

)יז( ַוֹיאֶמר ָאֹנִכי ֲאַׁשַלח ְגִדי ִעִזים ִמן ַהֹצאן ַוֹתאֶמר ִאם ִתֵתן ֵעָרבֹון ַעד ָׁשְלֶחָך: )יח( ַוֹיאֶמר ָמה  ַמה ִתֶתן ִלי ִכי ָתבֹוא ֵאָלי:
)יט( ַוָתָקם ַוֵתֶלְך ַוָתַסר ְצִעיָפּה  ָך ֲאֶׁשר ְבָיֶדָך ַוִיֶתן ָלּה ַוָיֹבא ֵאֶליָה ַוַתַהר לֹו:ָהֵעָרבֹון ֲאֶׁשר ֶאֶתן ָלְך ַוֹתאֶמר ֹחָתְמָך ּוְפִתיֶלָך ּוַמְט 

ִמַיד ָהִאָשה ְוֹלא  )כ( ַוִיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת ְגִדי ָהִעִזים ְבַיד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָלִמי ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ֵמָעֶליָה ַוִתְלַבׁש ִבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה:
)כב( ַוָיָׁשב  ְקֵדָׁשה:)כא( ַוִיְׁשַאל ֶאת ַאְנֵׁשי ְמֹקָמּה ֵלאֹמר ַאֵיה ַהְקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל ַהָדֶרְך ַוֹיאְמרּו ֹלא ָהְיָתה ָבֶזה  ְמָצָאּה:

)כג( ַוֹיאֶמר ְיהּוָדה ִתַקח ָלּה ֶפן ִנְהֶיה ָלבּוז  א ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה:ֶאל ְיהּוָדה ַוֹיאֶמר ֹלא ְמָצאִתיָה ְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָמקֹום ָאְמרּו ֹל
)כד( ַוְיִהי ְכִמְׁשלׁש ֳחָדִׁשים ַויַֻגד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ָתָמר ַכָלֶתָך ְוַגם ִהֵנה ָהָרה  ִהֵנה ָׁשַלְחִתי ַהְגִדי ַהֶזה ְוַאָתה ֹלא ְמָצאָתּה:

)כה( ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶלה לֹו ָאֹנִכי ָהָרה  ִנים ַוֹיאֶמר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָשֵרף:ִלְזנּו
ָקה ִמֶמִני ִכי ַעל ֵכן ֹלא ְנַתִתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני )כו( ַוַיֵכר ְיהּוָדה ַוֹיאֶמר ָצְד  ַוֹתאֶמר ַהֶכר ָנא ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְפִתיִלים ְוַהַמֶטה ָהֵאֶלה:

)כח( ַוְיִהי ְבִלְדָתּה ַוִיֶתן ָיד ַוִתַקח ַהְמַיֶלֶדת ַוִתְקֹׁשר ַעל  )כז( ַוְיִהי ְבֵעת ִלְדָתּה ְוִהֵנה ְתאֹוִמים ְבִבְטָנּה: ְוֹלא ָיַסף עֹוד ְלַדְעָתּה:
)ל(  )כט( ַוְיִהי ְכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהֵנה ָיָצא ָאִחיו ַוֹתאֶמר ַמה ָפַרְצָת ָעֶליָך ָפֶרץ ַוִיְקָרא ְׁשמֹו ָפֶרץ: א ִראֹׁשָנה:ָידֹו ָׁשִני ֵלאֹמר ֶזה ָיצָ 

 ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו ֲאֶׁשר ַעל ָידֹו ַהָשִני ַוִיְקָרא ְׁשמֹו ָזַרח:

 פֹוִטיַפר ְסִריס ַפְרֹעה ַשר ַהַטָבִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמַיד ַהִיְׁשְמֵעאִלים ֲאֶׁשר הֹוִרֻדהּו ָׁשָמה:)א( ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה ַוִיְקֵנהּו לט 

 

 כלומר דוחה היה אותה בקש שלא היה בדעתו להשיאה לו: -כי אמר וגו' : רש"י על פסוק יא

בותינו כי כסתה פניה כשהיתה בבית חמיה היתה צנועה ולא יכול לראותה ולהכירה. ומדרש ר -כי כסתה פניה : רש"י על פסוק טו
 לפיכך לא חשדה:

 גבורים כיוצא בו צדיקים כיוצא בו: -ותהר לו : רש"י על פסוק יח

 אמר אפרים מקשאה משום רבי מאיר בתו של שם היתה שהוא כהן לפיכך דנוה בשריפה: -ותשרף : רש"י על פסוק כד

לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת אלא לאיש אשר אלה לו אמרה אם  -והיא שלחה אל חמיה : רש"י על פסוק כה
יודה מעצמו יודה ואם לאו ישרפוני ואל אלבין פניו. מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו 

 ברבים:

היא מעוברת ורז"ל דרשו שיצאה בת קול ואמרה ממני ומאתי יצאו הדברים לפי  -ממני  בדבריה: -צדקה : רש"י על פסוק כו
יש אומרים  -ולא יסף עוד  שהיתה צנועה בבית חמיה גזרתי שיצאו ממנה מלכים ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלכים בישראל:

 לא הוסיף ויש אומרים לא פסק:

מלא ולהלן  -והנה תאומים   ימלאו ימיה ללדת להלן למלאים וכאן לחסרים:וברבקה הוא אומר ו -בעת לדתה : רש"י על פסוק כז
 תומים חסר לפי שהאחד רשע אבל אלו שניהם צדיקים:

 



 
 רמז קמד  -פרק לח  -ילקוט שמעוני בראשית 

ראובן היה  ,שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף -" )ירמיה כט, יא( כי אנכי ידעתי את המחשבות"רבי שמואל בר נחמן פתח 
]בטרם יבוא חבל לה בטרם תחיל ילדה : "והקב"ה מביא אורו של מלך המשיח ,ויהודה ירד ליקח לו אשה ,עסוק בשקו ובתעניתו

 עד שלא נולד משעבד הראשון נולד גואל האחרון.  – , ז(ישעיה סווהמליטה זכר[" )

 

 עב/ב – זוהר חלק ג דף עא/ב

תמר, דכתיב )בראשית לח יד( ותשב בפתח  ?ומאן היא .דצדקת חדא נפקן כמה טבאן לעלמאדתניא, אמר רבי יהודה, מחציפותא 
 עינים:

 

 תלמוד בבלי מסכת נזיר דף כג/ב 

אמר  .נפלו עליו כמה רבבות מישראל –זמרי זינה  ,יצאו ממנה מלכים ונביאים –תמר זינתה  .זמרי זינה ,אמר עולא תמר זינתה
והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא . ממצוה שלא לשמהר"נ בר יצחק גדולה עבירה לשמה 
 .מצוה שלא לשמהכ ,אלא אימא !לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן

 

 ספר רות פרק ד 

ָך ְכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ָבנּו ְׁשֵתיֶהם ֶאת ֵבית ִיְשָרֵאל )יא( ַוֹיאְמרּו ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַבַשַער ְוַהְזֵקִנים ֵעִדים ִיֵתן ה' ֶאת ָהִאָשה ַהָבָאה ֶאל ֵביתֶ 
ִויִהי ֵביְתָך ְכֵבית ֶפֶרץ ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה ִמן ַהֶזַרע ֲאֶׁשר ִיֵתן ה' ְלָך ִמן ַהַנֲעָרה )יב(  ַוֲעֵשה ַחִיל ְבֶאְפָרָתה ּוְקָרא ֵׁשם ְבֵבית ָלֶחם:

 …ח( ְוֵאֶלה תֹוְלדֹות ָפֶרץ ֶפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצרֹון)י...  ַהֹזאת:

 

 אור החיים על במדבר פרק כו פסוק יט 

ירמוז לבית ראשון ובית שני, ער כנגד בית ראשון, על דרך אומרו )שה"ש ה( אני ישנה ולבי ער, שהיה הקדוש ברוך הוא  -ואומרו ער ואונן 
אונן הוא בית שני, וקראו אונן לשון אונאה, לפי שהיה חסר דברים העיקרים של בית המקודש בו ער בהשגחה גדולה עמנו בבית המקודש, 

 )יומא כא:(:

הוא חורבן הבתים, כי סילוק שכינה מהם יקרא מיתה שפרחה הנפש שהיא השכינה, ונשאר הבית מת בעונות, ומלא  -ואומרו וימת ער ואונן 
 טומאת הקליפה הנתונה בו כידוע:

גם תמצא שעון שבו מת ער הוא העון עצמו שגרם החורבן, שאמרו ז"ל )שבת סב:( שהיו מסריחין על מטותיהם והוא מעשה ער, דכתיב 
)בראשית לח ט( ושחת ארצה, ועון אונן הוא עון שגרם חורבן בית שני, שהיה להם שנאת חנם )יומא ט:( וכמו כן אונן דכתיב בו )בראשית 

 יו, גם לשון אונאה שהיו מאנים זה את זה:שם( לבלתי נתן זרע לאח

 

  ב-א, תלמוד בבלי מסכת יבמות דף לד

, תמר באצבע מעכה ,אמר ליה ?והא תמר בביאה ראשונה איעברא, אמר ליה רבא לרב נחמן... אין אשה מתעברת בביאה ראשונה
 .ה באצבעהע"ש תמר שמעכ ?ולמה נקרא שמן תמר ,דאמר רבי יצחק כל מועכות של בית רבי תמר שמן

 

 ספר בראשית פרק מט 

)ט( גּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶטֶרף ְבִני ָעִליָת ָכַרע ָרַבץ ְכַאְרֵיה ּוְכָלִביא  )ח( ְיהּוָדה ַאָתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְבֹעֶרף ֹאְיֶביָך ִיְׁשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ָאִביָך:
)יא( ֹאְסִרי ַלֶגֶפן ִעיֹרה ְוַלשֵרָקה ְבִני  ְולֹו ִיְקַהת ַעִמים: ַעד ִכי ָיֹבא ִׁשיֹלההּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵבין ַרְגָליו )י( ֹלא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמי ִמי ְיִקיֶמנּו:

 )יב( ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָיִין ּוְלֶבן ִׁשַנִים ֵמָחָלב: ֲאֹתנֹו ִכֵבס ַבַיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים סּוֹתה:

 

 רבה בראשית פרשה פה פסקה י  מדרש

סומכוס אומר בשם רבי מאיר מנין שאין העובר ניכר במעי האשה אלא עד שלשה חדשים מהכא ויהי כמשלש חדשים ר"ה בשם 
ר' יוסי לא סוף שלשה של ימים אלא רובו של ראשון ורובו של אחרון ואמצעי שלם ולא סוף דבר ג' שלמים וגם הנה הרה לזנונים 

 .יתה מטפחת על כריסה ואומרת מלכים אני מעוברת גואלים אני מעוברתאלא מלמד שה


