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ספר בראשית פרקים לז-לט
פַרעֹ ה שַ ר הַ טַ בָ ִחים:
לז (לו) וְ הַ ְמ ָדנִים מָ כְ רּו אֹ ת ֹו אֶ ל ִמצְ ָריִם לְ פו ִֹטיפַ ר סְ ִריס ְ
ּוׁשמ ֹו
ְהּודה בַ ת אִ יׁש כְ ַנ ֲענִי ְ
ּוׁשמ ֹו ִח ָירה( :ב) וַ י ְַרא ׁשָ ם י ָ
ְהּודה מֵ אֵ ת אֶ חָ יו וַ יֵט עַ ד אִ יׁש עֲדֻ ל ִָמי ְ
לח (א) וַ יְהִ י בָ עֵ ת הַ הִ וא וַ י ֵֶרד י ָ
ׁשּועַ וַיִ קָ חֶ הָ וַ ָיבֹא אֵ לֶיהָ ( :ג) וַ תַ הַ ר וַ תֵ לֶד בֵ ן וַיִ ְק ָרא אֶ ת ְׁשמ ֹו עֵ ר( :ד) וַ תַ הַ ר עוֹד וַתֵ לֶד בֵ ן וַ תִ ְק ָרא אֶ ת ְׁשמ ֹו א ֹונָן( :ה) וַ תֹ סֶ ף
ּוׁשמָ ּה תָ מָ ר( :ז) וַ יְהִ י עֵ ר
ְהּודה אִ שָ ה לְ עֵ ר בְ כוֹר ֹו ְ
עוֹד וַ תֵ לֶד בֵ ן וַ תִ ְק ָרא אֶ ת ְׁשמ ֹו ׁשֵ לָה וְ הָ יָה בִ כְ זִ יב בְ לִ ְדתָ ּה אֹ תוֹ( :ו) וַ יִ קַ ח י ָ
ָאחיָך( :ט) וַ י ֵַדע
ָאחיָך וְ יַבֵ ם אֹ תָ ּה וְ הָ קֵ ם ז ֶַרע לְ ִ
ְהּודה לְ א ֹונָן בֹא אֶ ל אֵ ׁשֶ ת ִ
ְהּודה ַרע בְ עֵ ינֵי ה' וַ י ְִמתֵ הּו ה'( :ח) וַ יֹאמֶ ר י ָ
בְ כוֹר י ָ
ָאחיו( :י) וַ י ֵַרע בְ עֵ ינֵי ה' אֲׁשֶ ר עָ שָ ה
ַארצָ ה לְ בִ לְ תִ י נְתָ ן ז ֶַרע לְ ִ
ָאחיו וְ ִׁשחֵ ת ְ
א ֹונָן כִ י ֹּלא ל ֹו יִהְ יֶה הַ ז ַָרע וְ הָ יָה אִ ם בָ א אֶ ל אֵ ׁשֶ ת ִ
ְהּודה לְ תָ מָ ר ַכלָת ֹו ְׁשבִ י ַאלְ מָ נָה בֵ ית ָאבִ יְך עַ ד יִגְ ַדל ׁשֵ לָה בְ נִי כִ י ָאמַ ר פֶ ן יָמּות גַם הּוא כְ אֶ חָ יו
וַ יָמֶ ת גַם אֹ תוֹ( :יא) וַ יֹאמֶ ר י ָ
ְהּודה וַ ַיעַ ל עַ ל גֹ זֲזֵי צֹאנ ֹו הּוא וְ ִח ָירה
ְהּודה וַיִ נָחֶ ם י ָ
וַ תֵ לְֶך תָ מָ ר וַ תֵ ׁשֶ ב בֵ ית ָאבִ יהָ ( :יב) וַיִ ְרבּו הַ י ִָמים וַ תָ מָ ת בַ ת ׁשּועַ אֵ ׁשֶ ת י ָ
ֵרעֵ הּו הָ עֲדֻ ל ִָמי תִ ְמנָתָ ה( :יג) וַ יֻגַד לְ תָ מָ ר לֵאמֹר הִ נֵה חָ ִמיְך עֹ לֶה תִ ְמנָתָ ה לָגֹ ז צֹאנוֹ( :יד) וַ תָ סַ ר בִ גְ ֵדי ַאלְ ְמנּותָ ּה מֵ עָ לֶיהָ וַ תְ כַס
בַ צָ עִ יף וַ תִ תְ עַ לָף וַ תֵ ׁשֶ ב בְ פֶ תַ ח עֵ י ַניִם אֲׁשֶ ר עַ ל ֶד ֶרְך תִ ְמנָתָ ה כִ י ָראֲתָ ה כִ י ג ַָדל ׁשֵ לָה וְ הִ וא ֹלא נִתְ נָה ל ֹו לְ אִ שָ ה( :טו) וַיִ ְראֶ הָ
ְהּודה וַ י ְַח ְׁשבֶ הָ לְ ז ֹונָה כִ י כִ סְ תָ ה פָ נֶיהָ ( :טז) וַ יֵט אֵ לֶיהָ אֶ ל הַ ֶד ֶרְך וַ יֹאמֶ ר הָ בָ ה נָא ָאבוֹא אֵ ַליְִך כִ י ֹלא י ַָדע כִ י ַכלָת ֹו הִ וא וַ תֹ אמֶ ר
י ָ
מַ ה תִ תֶ ן לִ י כִ י תָ בוֹא אֵ לָי( :יז) וַ יֹאמֶ ר ָאנֹ כִ י אֲׁשַ לַח גְ ִדי עִ זִ ים ִמן הַ צֹאן וַ תֹ אמֶ ר אִ ם תִ תֵ ן עֵ ָרבוֹן עַ ד ׁשָ לְ חֶ ָך( :יח) וַ יֹאמֶ ר מָ ה
הָ עֵ ָרבוֹן אֲׁשֶ ר אֶ תֶ ן לְָך וַ תֹ אמֶ ר חֹ תָ ְמָך ּופְ תִ ילֶָך ּומַ ְט ָך אֲׁשֶ ר בְ י ֶָדָך וַיִ תֶ ן לָּה וַ ָיבֹא אֵ לֶיהָ וַתַ הַ ר לוֹ( :יט) וַ תָ קָ ם וַ תֵ לְֶך וַ תָ סַ ר צְ עִ יפָ ּה
ְהּודה אֶ ת גְ ִדי הָ עִ זִ ים בְ יַד ֵרעֵ הּו הָ עֲדֻ ל ִָמי לָקַ חַ ת הָ עֵ ָרבוֹן ִמיַד הָ אִ שָ ה וְ ֹלא
מֵ עָ לֶיהָ וַ תִ לְ בַ ׁש בִ גְ ֵדי ַאלְ ְמנּותָ ּה( :כ) וַיִ ְׁשלַח י ָ
ֹאמרּו ֹלא הָ יְתָ ה בָ זֶה ְק ֵדׁשָ ה( :כב) וַ יָׁשָ ב
ְמצָ אָ ּה( :כא) וַיִ ְׁשַאל אֶ ת ַאנְׁשֵ י ְמקֹ מָ ּה לֵאמֹר אַ יֵה הַ ְק ֵדׁשָ ה הִ וא בָ עֵ י ַניִם עַ ל הַ ָד ֶרְך וַ י ְ
ְהּודה תִ קַ ח לָּה פֶ ן נִהְ יֶה לָבּוז
ָאמרּו ֹלא הָ יְתָ ה בָ זֶה ְקדֵ ׁשָ ה( :כג) וַ יֹאמֶ ר י ָ
ְהּודה וַ יֹאמֶ ר ֹלא מְ צָ אתִ יהָ וְ גַם ַאנְׁשֵ י הַ מָ קוֹם ְ
אֶ ל י ָ
יהּודה לֵאמֹר ָזנְתָ ה תָ מָ ר ַכלָתֶ ָך וְ גַם הִ נֵה הָ ָרה
הִ נֵה ׁשָ ל ְַחתִ י הַ גְ ִדי הַ זֶה וְ אַ תָ ה ֹלא ְמצָ אתָ ּה( :כד) וַ יְהִ י כְ ִמ ְׁשלׁש ח ֳָד ִׁשים וַ יֻגַד לִ ָ
ְהּודה הוֹצִ יאּוהָ וְ תִ שָ ֵרף( :כה) הִ וא מּוצֵ את וְ הִ יא ׁשָ לְ חָ ה אֶ ל חָ ִמיהָ לֵאמֹר לְ אִ יׁש אֲׁשֶ ר אֵ לֶה ל ֹו ָאנֹ כִ י הָ ָרה
לִ זְ נּונִים וַ יֹאמֶ ר י ָ
ְהּודה וַ יֹאמֶ ר צָ ְדקָ ה ִממֶ נִי כִ י עַ ל כֵן ֹלא נְתַ תִ יהָ לְ ׁשֵ לָה בְ נִי
וַ תֹ אמֶ ר הַ כֶר נָא לְ ִמי הַ חֹ תֶ מֶ ת וְ הַ פְ תִ ילִ ים וְ הַ מַ טֶ ה הָ אֵ לֶה( :כו) וַ ַיכֵר י ָ
וְ ֹלא יָסַ ף עוֹד לְ ַדעְ תָ ּה( :כז) וַ יְהִ י בְ עֵ ת לִ ְדתָ ּה וְ הִ נֵה תְ או ִֹמים בְ בִ ְטנָּה( :כח) וַ יְהִ י בְ לִ ְדתָ ּה וַיִ תֶ ן יָד וַ תִ קַ ח הַ ְמ ַיל ֶֶדת וַתִ ְקׁשֹר עַ ל
פָרץ( :ל)
פָרצְ תָ עָ לֶיָך פָ ֶרץ וַיִ ְק ָרא ְׁשמ ֹו ֶ
ָאחיו וַ תֹ אמֶ ר מַ ה ַ
ׁשנָה( :כט) וַ יְהִ י כְ מֵ ִׁשיב יָד ֹו וְ הִ נֵה יָצָ א ִ
יָד ֹו ׁשָ נִי לֵאמֹר זֶה יָצָ א ִרא ֹ
ָאחיו אֲׁשֶ ר עַ ל יָד ֹו הַ שָ נִי וַיִ ְק ָרא ְׁשמ ֹו ז ַָרח:
וְ ַאחַ ר יָצָ א ִ
הּורד ִמצְ ָריְמָ ה וַיִ ְקנֵהּו פו ִֹטיפַ ר סְ ִריס פַ ְרעֹ ה שַ ר הַ טַ בָ ִחים אִ יׁש ִמצְ ִרי ִמיַד הַ יִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים אֲׁשֶ ר הו ִֹרדֻ הּו ׁשָ מָ ה:
לט (א) וְ יוֹסֵ ף ַ
רש"י על פסוק יא :כי אמר וגו'  -כלומר דוחה היה אותה בקש שלא היה בדעתו להשיאה לו:
רש"י על פסוק טו :כי כסתה פניה  -ולא יכול לראותה ולהכירה .ומדרש ר בותינו כי כסתה פניה כשהיתה בבית חמיה היתה צנועה
לפיכך לא חשדה:
רש"י על פסוק יח :ותהר לו  -גבורים כיוצא בו צדיקים כיוצא בו:
רש"י על פסוק כד :ותשרף  -אמר אפרים מקשאה משום רבי מאיר בתו של שם היתה שהוא כהן לפיכך דנוה בשריפה:
רש"י על פסוק כה :והיא שלחה אל חמיה  -לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת אלא לאיש אשר אלה לו אמרה אם
יודה מעצמו יודה ואם לאו ישרפוני ואל אלבין פניו .מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו
ברבים:
רש"י על פסוק כו :צדקה  -בדבריה :ממני  -היא מעוברת ורז"ל דרשו שיצאה בת קול ואמרה ממני ומאתי יצאו הדברים לפי
שהיתה צנועה בבית חמיה גזרתי שיצאו ממנה מלכים ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלכים בישראל :ולא יסף עוד  -יש אומרים
לא הוסיף ויש אומרים לא פסק:
רש"י על פסוק כז :בעת לדתה  -וברבקה הוא אומר וימלאו ימיה ללדת להלן למלאים וכאן לחסרים :והנה תאומים  -מלא ולהלן
תומים חסר לפי שהאחד רשע אבל אלו שניהם צדיקים:

ילקוט שמעוני בראשית  -פרק לח  -רמז קמד
רבי שמואל בר נחמן פתח "כי אנכי ידעתי את המחשבות" (ירמיה כט ,יא)  -שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף ,ראובן היה
עסוק בשקו ובתעניתו ,ויהודה ירד ליקח לו אשה ,והקב"ה מביא אורו של מלך המשיח" :בטרם תחיל ילדה [בטרם יבוא חבל לה
והמליטה זכר]" (ישעיה סו ,ז) – עד שלא נולד משעבד הראשון נולד גואל האחרון.
זוהר חלק ג דף עא/ב – עב/ב
דתניא ,אמר רבי יהודה ,מחציפותא דצדקת חדא נפקן כמה טבאן לעלמא .ומאן היא? תמר ,דכתיב (בראשית לח יד) ותשב בפתח
עינים:
תלמוד בבלי מסכת נזיר דף כג/ב
אמר עולא תמר זינתה ,זמרי זינה .תמר זינתה – יצאו ממנה מלכים ונביאים ,זמרי זינה – נפלו עליו כמה רבבות מישראל .אמר
ר"נ בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה .והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא
לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן! אלא אימא ,כמצוה שלא לשמה.
ספר רות פרק ד
ֹאמרּו כָל הָ עָ ם אֲׁשֶ ר בַ שַ עַ ר וְ הַ זְ קֵ נִים עֵ ִדים יִתֵ ן ה' אֶ ת הָ אִ שָ ה הַ בָ ָאה אֶ ל בֵ יתֶ ָך כְ ָרחֵ ל ּוכְ לֵָאה אֲׁשֶ ר בָ נּו ְׁשתֵ יהֶ ם אֶ ת בֵ ית י ְִש ָראֵ ל
(יא) ַוי ְ
ַועֲשֵ ה חַ יִל בְ אֶ פְ ָרתָ ה ְּוק ָרא ׁשֵ ם בְ בֵ ית לָחֶ ם( :יב) וִ יהִ י בֵ יתְ ָך כְ בֵ ית פֶרֶ ץ אֲׁשֶ ר יָלְ דָ ה תָ מָ ר לִ יהּודָ ה ִמן הַ זֶרַ ע אֲׁשֶ ר יִתֵ ן ה' לְ ָך ִמן הַ ַנעֲרָ ה
הַ זֹאת( ... :יח) וְ אֵ לֶה תוֹלְ דוֹת פָ ֶרץ פֶ ֶרץ הוֹלִ יד אֶ ת חֶ צְ רוֹן…
אור החיים על במדבר פרק כו פסוק יט
ואומרו ער ואונן  -ירמוז לבית ראשון ובית שני ,ער כנגד בית ראשון ,על דרך אומרו (שה"ש ה) אני ישנה ולבי ער ,שהיה הקדוש ברוך הוא
בו ער בהשגחה גדולה עמנו בבית המקודש ,אונן הוא בית שני ,וקראו אונן לשון אונאה ,לפי שהיה חסר דברים העיקרים של בית המקודש
(יומא כא:):
ואומרו וימת ער ואונן  -הוא חורבן הבתים ,כי סילוק שכינה מהם יקרא מיתה שפרחה הנפש שהיא השכינה ,ונשאר הבית מת בעונות ,ומלא
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
שם) לבלתי נתן זרע לאחיו ,גם לשון אונאה שהיו מאנים זה את זה:

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף לד ,א-ב
אין אשה מתעברת בביאה ראשונה ...אמר ליה רבא לרב נחמן ,והא תמר בביאה ראשונה איעברא? אמר ליה ,תמר באצבע מעכה,
דאמר רבי יצחק כל מועכות של בית רבי תמר שמן ,ולמה נקרא שמן תמר? ע"ש תמר שמעכה באצבעה.
ספר בראשית פרק מט
ַאריֵה ּוכְ לָבִ יא
ְהּודה ִמטֶ ֶרף בְ נִי עָ לִ יתָ כ ַָרע ָרבַ ץ כְ ְ
ַאריֵה י ָ
ְהּודה אַ תָ ה יוֹדּוָך ַאחֶ יָך י ְָדָך בְ עֹ ֶרף אֹ יְבֶ יָך י ְִׁשתַ חֲוּו לְ ָך בְ נֵי ָאבִ יָך( :ט) גּור ְ
(ח) י ָ
ַשרקָ ה בְ נִי
ּומחֹ קֵ ק ִמבֵ ין ַרגְ לָיו עַ ד כִ י ָיבֹא ִׁשיֹלה וְ ל ֹו י ְִקהַ ת עַ ִמים( :יא) אֹ סְ ִרי ַלגֶפֶ ן עִ ירֹה וְ ל ֵ
הּודה ְ
ִמי י ְִקימֶ נּו( :י) ֹלא יָסּור ׁשֵ בֶ ט ִמי ָ
אֲתֹ נ ֹו כִ בֵ ס בַ ַייִן לְ בֻׁש ֹו ּובְ ַדם ֲענָבִ ים סּותֹ ה( :יב) חַ כְ לִ ילִ י עֵ י ַניִם ִמ ָייִן ּולְ בֶ ן ִׁש ַניִם מֵ חָ לָב:
מדרש רבה בראשית פרשה פה פסקה י
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
אלא מלמד שהיתה מטפחת על כריסה ואומרת מלכים אני מעוברת גואלים אני מעוברת.

