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 בראשית 

ד " בס  

 בנה הפרק מ

 

  

והקמת   רידת יהודה מאחיוי

 משפחתו

ה:       מֹו ִחירָּ ִמי ּוׁשְ יו ַויֵּט ַעד ִאיׁש ֲעֻדּלָּ ה ֵמֵאת ֶאחָּ ֵעת ַהִהוא ַויֵֶּרד ְיהּודָּ )ב(    )א( ַוְיִהי ּבָּ

: ֶחהָּ ַויָֹּּבא ֵאֶליהָּ ּקָּ מֹו ׁשּוַע ַויִּ ַנֲעִני ּוׁשְ ת ִאיׁש ּכְ ה ּבַ ם ְיהּודָּ א    ַויְַּרא ׁשָּ ְקרָּ ן ַויִּ ֶלד ּבֵ ַהר ַוּתֵ )ג( ַוּתַ

מֹו ֵער: ן:  ֶאת ׁשְ מֹו אֹונָּ א ֶאת ׁשְ ְקרָּ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ַהר עֹוד ַוּתֵ ן    )ד( ַוּתַ ֶלד ּבֵ ֶסף עֹוד ַוּתֵ )ה( ַוּתֹ

א אֶ  ְקרָּ ּה ֹאתֹו:ַוּתִ ִלְדּתָּ יָּה ִבְכִזיב ּבְ ה ְוהָּ לָּ מֹו ׁשֵ ּה   ת ׁשְ מָּ כֹורֹו ּוׁשְ ה ְלֵער ּבְ ָּ ה ִאׁשּ ח ְיהּודָּ ּקַ )ו( ַויִּ

ר: מָּ ֵעיֵני ה' ַוְיִמֵתהּו ה':  ּתָּ ה ַרע ּבְ כֹור ְיהּודָּ ן ּבֹא ֶאל    )ז( ַוְיִהי ֵער ּבְ ה ְלאֹונָּ )ח( ַויֹּאֶמר ְיהּודָּ

הּ  ם ֹאתָּ ִחיךָּ ְוַיּבֵ ת אָּ :  ֵאׁשֶ ִחיךָּ ֵקם ֶזַרע ְלאָּ יָּה ִאם    ְוהָּ ַרע ְוהָּ י ּלֹא לֹו ִיְהיֶה ַהזָּּ ן ּכִ )ט( ַויֵַּדע אֹונָּ

ִחיו: ן ֶזַרע ְלאָּ י ְנתָּ ה ְלִבְלּתִ ֵחת ַאְרצָּ ִחיו ְוׁשִ ת אָּ א ֶאל ֵאׁשֶ ה   ּבָּ ש ָּ ר עָּ ֵעיֵני ה' ֲאׁשֶ )י( ַויֵַּרע ּבְ

ם ֹאתֹו:    ַויֶָּּמת ּגַ

 מעשה תמר 

ַמר       י אָּ ה ְבִני ּכִ לָּ ל ׁשֵ ִביְך ַעד ִיְגּדַ ה ֵבית אָּ נָּ ִבי ַאְלמָּ תֹו ׁשְ ּלָּ ר ּכַ מָּ ה ְלתָּ )יא( ַויֹּאֶמר ְיהּודָּ

: ִביהָּ ית אָּ ב ּבֵ ׁשֶ ר ַוּתֵ מָּ ֶלְך ּתָּ יו ַוּתֵ ֶאחָּ ם הּוא ּכְ ן יָּמּות ּגַ ת ׁשּוַע    ּפֶ ת ּבַ מָּ ְרּבוּ ַהיִָּּמים ַוּתָּ )יב( ַויִּ

חֶ  ּנָּ ה ַויִּ ת ְיהּודָּ ה:ֵאׁשֶ תָּ ְמנָּ ִמי ּתִ ֲעֻדּלָּ ה ֵרֵעהּו הָּ זֲֵזי ֹצאנֹו הּוא ְוִחירָּ ה ַויַַּעל ַעל ּגֹ )יג(    ם ְיהּודָּ

ֹגז ֹצאנֹו:  ה לָּ תָּ ִמיְך עֶֹלה ִתְמנָּ ר ֵלאֹמר ִהּנֵה חָּ מָּ ד ְלתָּ ֶליהָּ   ַויֻּּגַ ּה ֵמעָּ ְגֵדי ַאְלְמנּותָּ ַסר ּבִ )יד( ַוּתָּ

ַכס ַדל    ַוּתְ י גָּ ה ּכִ ֲאתָּ י רָּ ה ּכִ תָּ ְמנָּ ֶרְך ּתִ ר ַעל ּדֶ ֶפַתח ֵעיַנִים ֲאׁשֶ ב ּבְ ׁשֶ ַוּתֵ ף  ְתַעּלָּ ִעיף ַוּתִ ּצָּ ּבַ

ה: ָּ ה לֹו ְלִאׁשּ נָּ ה ְוִהוא לֹא ִנּתְ לָּ :  ׁשֵ ֶניהָּ ה ּפָּ תָּ י ִכּסְ ה ּכִ ֶבהָּ ְלזֹונָּ ה ַויְַּחׁשְ ְרֶאהָּ ְיהּודָּ )טז(    )טו( ַויִּ

ֶרךְ  אֶמר ַמה ַויֵּט ֵאֶליהָּ ֶאל ַהּדֶ תֹו ִהוא ַוּתֹ י ַכּלָּ י לֹא יַָּדע ּכִ בֹוא ֵאַלִיְך ּכִ א אָּ ה ּנָּ בָּ  ַויֹּאֶמר הָּ

י: ֵאלָּ בֹוא  י תָּ ּכִ י  ּלִ ן  ּתֶ ן    ּתִ ּתֵ ּתִ אֶמר ִאם  ַוּתֹ ַהּצֹאן  ים ִמן  ִעזִּ ִדי  ּגְ ח  ּלַ ֲאׁשַ ֹנִכי  ַויֹּאֶמר אָּ )יז( 

: ְלֶחךָּ בֹון ַעד ׁשָּ בֹון אֲ  ֵערָּ ֵערָּ ה הָּ ךָּ  )יח( ַויֹּאֶמר מָּ ְמךָּ ּוְפִתיֶלךָּ ּוַמּטְ אֶמר חֹתָּ ְך ַוּתֹ ן ּלָּ ר ֶאּתֶ ׁשֶ

ַהר לֹו: ּה ַויָֹּּבא ֵאֶליהָּ ַוּתַ ן ּלָּ ּתֶ יֶָּדךָּ ַויִּ ר ּבְ ׁש    ֲאׁשֶ ְלּבַ ֶליהָּ ַוּתִ ּה ֵמעָּ ַסר ְצִעיפָּ ֶלְך ַוּתָּ ם ַוּתֵ קָּ )יט( ַוּתָּ

ּה: ְגֵדי ַאְלְמנּותָּ ִעזִּ   ּבִ ִדי הָּ ה ֶאת ּגְ ַלח ְיהּודָּ ׁשְ בֹון  )כ( ַויִּ ֵערָּ ַקַחת הָּ ִמי לָּ ֲעֻדּלָּ ַיד ֵרֵעהּו הָּ ים ּבְ

ּה: אָּ ה ְולֹא ְמצָּ ָּ ִאׁשּ ֵעיַנִים    ִמיַּד הָּ ה ִהוא בָּ ֵדׁשָּ ּה ֵלאֹמר ַאיֵּה ַהּקְ י ְמקֹמָּ ַאל ֶאת ַאְנׁשֵ ׁשְ )כא( ַויִּ

ה: ֶזה ְקֵדׁשָּ ה בָּ ְיתָּ ֶרְך ַויֹּאְמרּו לֹא הָּ ה ַויֹּאֶמר  ַעל ַהּדָּ ב ֶאל ְיהּודָּ אִתיהָּ ְוַגם    )כב( ַויָּּׁשָּ לֹא ְמצָּ

ה: ֶזה ְקֵדׁשָּ ה בָּ ְיתָּ ְמרּו לֹא הָּ קֹום אָּ י ַהּמָּ בּוז    ַאְנׁשֵ ן ִנְהיֶה לָּ ּה ּפֶ ח לָּ ּקַ ה ּתִ )כג( ַויֹּאֶמר ְיהּודָּ

ּה: אתָּ ה לֹא ְמצָּ ִדי ַהזֶּה ְוַאּתָּ י ַהּגְ ַלְחּתִ  ִהּנֵה ׁשָּ

 משפט תמר

ה ִלְזנּוִנים      רָּ ֶתךָּ ְוַגם ִהּנֵה הָּ ּלָּ ר ּכַ מָּ ה ּתָּ ְנתָּ ה ֵלאֹמר זָּ ד ִליהּודָּ ים ַויֻּּגַ ׁשִ לֹׁש ֳחדָּ ִמׁשְ )כד( ַוְיִהי ּכְ

ֵרף: ָּ ה הֹוִציאּוהָּ ְוִתש ּ ִמיהָּ ֵלאֹמר ְלִאיׁש    ַויֹּאֶמר ְיהּודָּ ה ֶאל חָּ ְלחָּ )כה( ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ׁשָּ

רָּ  ֹנִכי הָּ ה ּלֹו אָּ ר ֵאּלֶ ה:ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ה הָּ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ א ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהּפְ ר נָּ אֶמר ַהּכֶ )כו(   ה ַוּתֹ

ּה: ה ְבִני ְולֹא יַָּסף עֹוד ְלַדְעּתָּ לָּ יהָּ ְלׁשֵ ן לֹא ְנַתּתִ י ַעל ּכֵ י ּכִ ּנִ ה ִמּמֶ ְדקָּ ה ַויֹּאֶמר צָּ ר ְיהּודָּ     ַויַּּכֵ

 הולדת זרח ופרץ 

ֵעת   ּה:)כז( ַוְיִהי ּבְ ִבְטנָּ ּה ְוִהּנֵה ְתאֹוִמים ּבְ ֶדת    ִלְדּתָּ ח ַהְמַיּלֶ ּקַ ן יָּד ַוּתִ ּתֶ ּה ַויִּ )כח( ַוְיִהי ְבִלְדּתָּ

ה: א ִראׁשֹנָּ ִני ֵלאֹמר ֶזה יָּצָּ ְקׁשֹר ַעל יָּדֹו ׁשָּ אֶמר    ַוּתִ ִחיו ַוּתֹ א אָּ יב יָּדֹו ְוִהּנֵה יָּצָּ ֵמׁשִ )כט( ַוְיִהי ּכְ

ֶרץ ַויִּ  ֶליךָּ ּפָּ ַרְצּתָּ עָּ ֶרץ:ַמה ּפָּ מֹו ּפָּ א ׁשְ א    ְקרָּ ְקרָּ ִני ַויִּ ָּ ר ַעל יָּדֹו ַהׁשּ ִחיו ֲאׁשֶ א אָּ )ל( ְוַאַחר יָּצָּ

ַרח: מֹו זָּ    ׁשְ
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 בראשית 

ד " בס  

 ירידת יהודה מאחיו 

 הקדמה למורה 

לקריאה והבנה  פרק זה מורכב להוראה אך חשיבותו רבה. בהוראת פרק זה, נותנים לנו חז"ל הנחיה  

האם   חז"ל,  דברי  את  התלמידים  בפני  להביא  כיצד  הוא  המורה  של  דעתו  שיקול  ארוך.  לטווח 

בתחילת הלימוד או סופו, אולם חשוב לוודא כי בסיומה של ההוראה יבינו התלמידים את עומק  

 הפרק, חשיבותו במיקומו ובהכוונה שהוא נותן לעתיד.

ו  ללמד  חובהאין   , ואפשר להסתפק ברעיון העולה  עצמם  בבראשית רבהאת המקורות בתוספתא 

 מהם על פי משפטי  ההסבר. 

 ( תוספתא מגילה ג,יט:1

 יש נקראין ומתרגמין, נקראין ולא מתרגמין, לא נקראין ולא מתרגמין.  

  -מעשה יהודה ותמר    ,נקרא ומתרגם  - מעשה לוט ושתי בנותיו    ,נקרא ומתרגם  - מעשה בראשית  

 נקרא ומתרגם.

 

 ]בבלי מגילה כה ע"א[: פירוש המאירי

הא כל אחד בביתו אין לך דבר  .רצה לומר בבית הכנסת שהוא הפרסום הגדול ,ועניין מתרגם 

ולא עוד אלא ששבח    ,שאינו מתרגם. מעשה יהודה ותמר נקרא ומתרגם שאין כאן גנאי לאחד מהם

 הוא לו על מה שהודה. 

יש בו   -על פי המאירי ו  .את מעשה יהודה ותמר בציבור ולהסבירויש ללמוד לפי דברי התוספתא  

 משום שבח ליהודה על התנהגותו. 

 פרשת וישב פרשה פה: ( בראשית רבה2

ויהי בעת ההיא, רבי שמואל בר נחמן פתח )ירמיה כט( 'כי אנכי ידעתי את המחשבות', שבטים היו  

ובתעניתו,   היה עסוק בשקו  ובתעניתו, ראובן  ויוסף היה עסוק בשקו  יוסף,  עסוקין במכירתו של 

היה עוסק בורא אורו והקב"ה  ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה,  

 של מלך המשיח.  

בפרק   המתואר  הכולל  למצב  פרספקטיבה  נותן  יעקב –המדרש  בבית  שפל  בין    –נקודת  ולפער 

 לוקית. -כנית הא ותחושותיהם של בני האדם ובין הת 

כל מורה יחליט האם לפתוח במדרשים אלו או לסיים בהם את הלימוד בהתאם לשיקול הדעת שלו  

 והכרותו עם תלמידיו. 
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 בראשית 

ד " בס  

 ירידת יהודה מאחיו: 

יו ַויֵּט ַעד ה ֵמֵאת ֶאחָּ ֵעת ַהִהוא ַויֵֶּרד ְיהּודָּ ה: -א ַוְיִהי ּבָּ מֹו ִחירָּ ִמי ּוׁשְ  ִאיׁש ֲעֻדּלָּ

 בשני אופנים: הפסוק מחבר את הפרק עם ההקשר הכולל –  ויהי בעת ההיא

   .הורדתו של יוסף מצרימהזמן  –המילים "ויהי בעת ההיא"  –תיאור זמן  .א

ף " בפרקנו,  ְיהּוָדה  ַויֵֶּרד: "גם בדרך לשוניתישנו חיבור ו  במילים אל .ב   "ִמְצָרְיָמה הּוַרדְויֹוסֵּ

 בפרק הבא. 

 אולם רש"י מבאר את הקשר העמוק בין הדברים, ולא רק את ההקשר הכולל:

 )א( רש"י:

למה נסמכה פרשה זו לכאן, והפסיק בפרשתו של יוסף? ללמד שהורידוהו אחיו   - ויהי בעת ההיא 

 מגדולתו כשראו בצרת אביהם. אמרו: אתה אמרת למכרו, אילו אמרת להשיבו היינו שומעים לך. 

הם    –האחים, "כשראו בצרת אביהם" רואים איך בית יעקב בצער, באבל, במצב של סילוק שכינה 

עקב, שיחשוב כי מת בנו, יקבל תנחומים בסופו של דבר ובית יעקב ללא  לא צפו זאת. הם סברו כי י 

 יוסף, יצמח ויגיע אל ייעודו. כעת, בעצם, אין בית. 

. לפי רש"י  האחים תולים את הטעות ביהודה ודברי רש"י מעידים על מעמדו של יהודה בעיני אחיו

   ית. האחים היו מקבלים את דברי יהודה אילו היה אומר להם לסגת מהתוכנ 

 מגדולתו.   מורידים את יהודההם שלפי רש"י האחים 

 אך לדעת חזקוני יהודה מוריד את עצמו: 

  )א( :חזקוני

 וירד יהודה מאת אחיו. הלך לו שלא היה יכול לסבול צערו של אביו. 

 מבנה הפרק: 

 לפרק ארבעה חלקים: 

 יא: נישואיו של יהודה וקורות בניו  -ב 

 ותמרכג: המפגש בין יהודה  -יב 

 כו: משפטה של תמר  -כד 

 ל: לידת זרח ופרץ  -כז 
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 בראשית 

ד " בס  

 קורות יהודה ברדתו מאחיו  חלק א:

ה:א  מֹו ִחירָּ ִמי ּוׁשְ יו ַויֵּט ַעד ִאיׁש ֲעֻדּלָּ ה ֵמֵאת ֶאחָּ ֵעת ַהִהוא ַויֵֶּרד ְיהּודָּ  ַוְיִהי ּבָּ

   העמקה 

 המושג "בעת ההיא" 

נישואין, לידה, נישואי הילדים, פסק זמן בין מותם  אירועי פרק לח אורכים שנים רבות וכוללים,  

"בעת   הביטוי  פירוש  מה  השאלה  עם  מתמודדים  שונים  פרשנים  ויהודה.  תמר  בין  המפגש  ובין 

 ההיא", האם אפשר שכל זה קרה בין ירידת יוסף למצרים ובין התגלותו לאחיו? 

 שמות הבנים 

ַהר מֹו ֵער:    ג ַוּתַ א ֶאת ׁשְ ְקרָּ ן ַויִּ ֶלד ּבֵ ן:    ַוּתֵ מֹו אֹונָּ א ֶאת ׁשְ ְקרָּ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ַהר עֹוד ַוּתֵ ֶסף עֹוד    ד  ַוּתַ ה  ַוּתֹ

ּה ֹאתֹו:  ִלְדּתָּ יָּה ִבְכִזיב ּבְ ה ְוהָּ לָּ מֹו ׁשֵ א ֶאת ׁשְ ְקרָּ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ  ַוּתֵ

   העמקה

 המושג "ייבום" מופיע כאן לראשונה. מה משמעותו? 

ֹּא ֶאל וַ  ֹּאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ב ם ֶזַרע ְלָאִחיָך:  - י ם אָֹּתּה ְוָהקֵּ ֶשת ָאִחיָך ְוַיבֵּ  אֵּ

 רמב"ן: 

מסודות התורה בתולדת האדם, וניכר הוא לעיני רואים אשר נתן להם השם   אבל הענין סוד גדול

עלת גדולה  עיניים לראות ואזנים לשמוע. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים כי יש תו

אליו   הקרוב  שארו  כל  כי  במשפחה,  הקרוב  ואחריו  בו  קודם  להיות  הראוי  והוא  האח,  ביבום 

האח או האב או  והיו נוהגים לישא אשת המת    .ממשפחתו אשר הוא יורש נחלה יגיע ממנו תועלת

 ולא ידענו אם היה המנהג קדמון לפני יהודה.  הקרוב מן המשפחה.

תורה )דברים כה( מתייחסת אך ורק לאח. לעומת זאת לאב  יש לציין כי מצוות הייבום שב •

כן על פי התורה היבם יכול  לסרב ליבום -נאסר לשאת את כלתו והוא אינו יכול לייבם. כמו

ובמקרה כזה הוא חייב לעשות חליצה ולשחרר את האשה, על מנת שתוכל להינשא לאחר. 

 ליצה, פרק א, ב(. לפי הרמב"ם גם האשה רשאית לסרב ליבום )הלכות ייבום וח

כאן אנו פוגשים במנהג קדום הנובע, לדברי רמב"ן, מידע נסתר ועמוק כי יש תועלת גדולה   •

 ביבום האח. "יהודה התחיל במצות יבום תחלה" )מדרש רבא, פה, ה(. 

כ • ומתוך  התורה,  ניתנה  טרם  העמוקה,  מחכמתו  כאן  פועל  והתיקון    ךיהודה  התשובה 

א אפילו  לתקן  אפשר  לו:  זרע  המיוחד  ללא  המת  המוות!  מבחינה    –ת  להתקיים  ימשיך 

 מסוימת. 

 יח"ל  5לתלמידי  –מות בני יהודה  

 ספורנו, בפירושו לפסוק א, תולה את מות בני יהודה במכירת יוסף:  ובדיהע בנו ר
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 בראשית 

ד " בס  

 )א( ספורנו:

ְיה ֲעַצת  ְבִסַבת  ְלִמְצַרִים  ף  יוסֵּ ֶשִנְמַכר  ַהְזַמן  ְבאותו  ַהִהיא  ת  ָבעֵּ ָאַמר  ַוְיִהי  ְולא  ְלָמְכרו  ֶשָאַמר  ּוָדה, 

ל ֶאת ָאִביו,  יֶהם.  ָחל ַעל ְיהּוָדה ְפִרי ַמֲעָלָליוַלֲהִשיבו ְוִשכֵּ י ָמֶות ְוִנְשַאר ָשכּול ִמְשנֵּ י ְבנֵּ  , ְוהוִליד ְשנֵּ

 . למכור את יוסף םלפי הספורנו מותם של בני יהודה היה עונש על עצת

דבריו אלה מסבירים את ההיגיון שבעצת ראובן בהמשך "את שני בני תמית" )בראשית מב, לז( כי  

נראה היה שבעבור האח משלמים בשני בנים. ראובן אינו מתכוון להריגתם, אלא אומר שהוא מודע  

 . לכך שאחריותו כה גדולה, עד כי זה יהיה עונשו

 מדוע יהודה לא נותן לשלה להינשא לתמר? 

ם הּוא  ַויֹּיא   ן יָּמּות ּגַ ַמר ּפֶ י אָּ ה ְבִני ּכִ לָּ ל ׁשֵ ִיְגּדַ ִביְך ַעד  ה ֵבית אָּ נָּ ִבי ַאְלמָּ תֹו ׁשְ ּלָּ ּכַ ר  מָּ ה ְלתָּ אֶמר ְיהּודָּ

 : ִביהָּ ית אָּ ב ּבֵ ׁשֶ ר ַוּתֵ מָּ ֶלְך ּתָּ יו ַוּתֵ ֶאחָּ  ּכְ

 יהודה מצווה על תמר לחכות. היא אינה יכולה להינשא לאחר עד שתתייבם לאחי בעלה שנפטר. 

 תמר הוא אומר שהסיבה היא גילו הצעיר של שלה, אך הכתוב מגלה לנו את לבו: ל

ן ַמר ּפֶ י אָּ ם -ּכִ יו. -יָּמּות ּגַ ֶאחָּ  הּוא ּכְ

 : )יא(רש"י

 . כלומר דוחה היה אותה בקש, שלא היה בדעתו להשיאה לו  - כי אמר וגו' 

 . מוחזקת היא זו שימותו אנשיה -כי אמר פן ימות 

 . פירושים: הראשון מתייחס לכוונותיו של יהודה והשני לסיבותיוי מביא שני  "רש

 יח"ל:   5לתלמידי 

 : )יא( רמב"ן 

שהיה שלה ראוי ליבם, אבל לא רצה אביו שייבם אותה ועודנו נער ... כאחיו אשר מתו  והנכון בעיני  

אז  וכאשר יגדל וישמע למוסר אביו  בנעוריהם, כי נערים היו, אין לאחד מהם שתים עשרה שנה,  

 יתננה לו לאשה. 

 מה ההבדל בין פירוש רש"י לבין פירוש רמב"ן בהבנת תכניתו של יהודה וטעמה?  •

 העמקה

 ?מה ניתן להסיק מכך על ההבדל בין פירוש רש"י ופירוש רמב"ן ביחס למעשיו של יהודה
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 בראשית 

ד " בס  

 המפגש בין יהודה ותמר  חלק ב:

 העמקה  

בסוגיה זו אינו מחויב, והמורה יכול לבחור כיצד  פרשנים רבים נדרשו למעשהו של יהודה. הדיון  

 . ידון בסוגיה ואיזו פרשנות יביא בהתאם לתלמידיו

 ( משנה תורה לרמב"ם, הלכות אישות א, ד:1

ל אֹוָתּה עַ   ן ָלּה ְשָכָרּה, ּובֹועֵּ ַע ִאָשה ַבשּוק. ִאם ָרָצה הּוא ְוִהיא נֹותֵּ ם  קֶֹּדם ַמַתן תֹוָרה, ָהָיה ָאָדם ּפֹוגֵּ ל אֵּ

ֹּא 'ל ֶשֶנֱאָמר  ָשה,  ַהְקדֵּ ֶנְאְסָרה  ַהתֹוָרה,  ִמֶשִנְתָנה  ָשה.   ְקדֵּ את  ַהִנְקרֵּ ִהיא  ְוזֹו  לֹו;  ְך  ְוהֹולֵּ ִתְהֶיה  -ַהֶדֶרְך 

ל'.  ָשה, ִמְבנֹות ִיְשָראֵּ  ְקדֵּ

דה  מדברי הרמב"ם אנו למדים, שלפני מתן תורה אין איסור זנות, ולכן מבחינה פורמלית תמר ויהו

 . אינם עוברים על איסור

 ( ר"י אברבנאל: 2

 ותמת בת שוע אשת יהודה ונעצר יהודה מאשה ימים רבים... מה שלא היה עושה בחיי אשתו 

 ( בראשית רבה פרשת וישב פרשה פה:  3

 אמר ר' יוחנן בקש ]יהודה[ לעבור ]מעל הקדשה[. 

 וזימן לו הקב"ה מלאך שהוא ממונה על התאווה. 

 ! מהיכן גדולים עומדים? ?!מהיכן מלכים עומדים  !יהודה, היכן אתה הולך?אמר לו: 

 כרחו שלא בטובתו. -ויט אליה אל הדרך, בעל

לפי ר' יוחנן מעשהו של יהודה, שאינו הולם את אישיותו המלכותית והשקולה, מכוון משמים, כדי  

 שתצא מזרעו שושלת המלוכה )דוד המלך הוא מצאצאי יהודה ותמר(. 

 לוקי:- מישור אנושי ומישור א - רנו מתייחס לסיפור בשני מישורים ר"ע ספו

 ( ו)טספורנו:

גם אחר שנטה אליה אל הדרך לא הכירה שאם היה מכירה היה מדבר בה   - כי לא ידע כי כלתו היא

  , שהיה יותר שלם ורצוי משלה  ,ל יתברך נתכנו עלילות שרצה שיהיה זרעה מיהודה-בשביל בנו ולא

 . יח צדקנווממנה יהיה מש 

הספורנו מתחיל מהסבר של העלילה )הסיפור האנושי( ועוסק בשאלה האם יהודה הכיר את תמר  

או לא. לדעתו העובדה שהוא לא מדבר אתה על נישואיה לבנו מראה שהוא לא הכיר אותה. אח"כ  

  לוקי(: ה' רצה שכך תתרחש העלילה ויהודה לא יכיר את תמר -הוא עובר למישור של השגחת ה' )הא

 כדי שייוולד דווקא מיהודה בן שממנו יצא המשיח.   
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 בראשית 

ד " בס  

 גדי עיזים

י:   בֹוא ֵאלָּ י תָּ ן ִלי ּכִ ּתֶ אֶמר ַמה ּתִ  טז ... ַוּתֹ

ֹנִכי   יםיז ַויֹּאֶמר אָּ ִדי ִעזִּ ח ּגְ ּלַ :  ֲאׁשַ ְלֶחךָּ בֹון ַעד ׁשָּ ן ֵערָּ ּתֵ אֶמר ִאם ּתִ  ִמן ַהּצֹאן ַוּתֹ

ַויָֹּּבא   יח ּה  ן לָּ ּתֶ יֶָּדךָּ ַויִּ ר ּבְ ךָּ ֲאׁשֶ ּוַמּטְ ְמךָּ ּוְפִתיֶלךָּ  אֶמר חֹתָּ ְך ַוּתֹ ן לָּ ר ֶאּתֶ בֹון ֲאׁשֶ ֵערָּ ה הָּ ֵאֶליהָּ    ַויֹּאֶמר מָּ

ַהר לֹו:   ַוּתַ

 גדי העיזים מזכיר לנו את שעיר העיזים ששלחו האחים ליעקב )מידה כנגד מידה(  

 :לב- לא בראשית פרק לז

 ... ֶאת ְכתֶֹּנת ַהַּפִסים ַוְיַשְלחּוַוִיְטְבלּו ֶאת ַהכֻּתֶֹּנת ַבָדם:  ִעִזיםטּו ְשִעיר ... ַוִיְשחֲ 

 )כג( רש"י:

לפי שרימה יהודה את אביו בגדי עזים, שהטביל כתנת יוסף בדמו, רמוהו    -הנה שלחתי הגדי הזה  

 . גם אותו בגדי עזים

 

 מה מבקשת תמר מיהודה?  

 )יח(: רשב"ם

 ומטך .  .אזור  –פתילך  .טבעתך –חותמך  

 )יח( ספורנו :

והאזור. המושל  ושבט  כחותם  והגבורה  הגדולה  המורים  הכלים  באלה  כדי  .ובחרה  עשתה  וזה   .

 . שתהרהר במעלת יהודה וגדולתו

 מפרש מדוע לקחה דווקא אותם.  ואילו ספורנו  ,לקחהתמר רשב"ם מפרש מהם הדברים ש 

הערבון שבקשה ממנו  ותמר מכוונת במעשיה ובמחשבותיה להעמיד מלכים וגיבורים מבית יהודה,  

 הם סמלי המלכות והשלטון שלו.

 

 כאשר מחפש חירה רעהו של יהודה את הקדשה להחזיר את כליו ולא מוצא אותה אומר יהודה: 

ּה פֶּ  ח לָּ ּקַ ה ּתִ ּה:)כג( ַויֹּאֶמר ְיהּודָּ אתָּ ה לֹא ְמצָּ ִדי ַהזֶּה ְוַאּתָּ י ַהּגְ ַלְחּתִ בּוז ִהּנֵה ׁשָּ    ן ִנְהיֶה לָּ

 הרצון של יהודה לסיים את הפרשה בלי להתבזות בא לידי ביטוי בדבריו כמו שאומר רש"י:

 רש"י:

 אם תבקשנה עוד יתפרסם הדבר ויהיה גנאי. -פן נהיה לבוז  
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 בראשית 

ד " בס  

 שבחרההמניע של תמר להיפגש עם יהודה בדרך 

ה זֲֵזי ֹצאנֹו הּוא ְוִחירָּ ה ַויַַּעל ַעל ּגֹ ֶחם ְיהּודָּ ּנָּ ה ַויִּ ת ְיהּודָּ ת ׁשוַּע ֵאׁשֶ ת ּבַ מָּ ְרּבּו ַהיִָּּמים ַוּתָּ ִמי   יב ַויִּ ֲעֻדּלָּ ֵרֵעהּו הָּ

ְגדֵ  ַסר ּבִ ֹגז ֹצאנֹו: יד ַוּתָּ ה לָּ תָּ ִמיְך עֶֹלה ִתְמנָּ ר ֵלאֹמר ִהּנֵה חָּ מָּ ד ְלתָּ ה: יג ַויֻּּגַ תָּ ְמנָּ ֶליהָּ  ּתִ ּה ֵמעָּ י ַאְלְמנּותָּ

ה וְ  לָּ ַדל ׁשֵ י גָּ ה ּכִ ֲאתָּ י רָּ ה ּכִ תָּ ְמנָּ ֶרְך ּתִ ר ַעל ּדֶ ֶפַתח ֵעיַנִים ֲאׁשֶ ב ּבְ ׁשֶ ף ַוּתֵ ְתַעּלָּ ִעיף ַוּתִ ּצָּ ַכס ּבַ ִהוא לֹא  ַוּתְ

ה: ָּ ה לֹו ְלִאׁשּ נָּ  ִנּתְ

 תמר רואה כי אין היא ניתנת לשלה, ומחליטה לפעול בדרך מסובכת מאד . 

 אותה למעשה זה?  מה מביא

 )יא( רמב"ן:

וכאשר המתינה ימים רבים וראתה כי גדל שלה בעיניה, והוא עודנו נער לאביו כי אין לו עשר שנים  

 . והיה ממתין לו עוד, אז מהרה תמר ברב תאוותה להוליד מזרע הקדש ועשתה המעשה הזה

   העמקה

 : בראשית רבה פרשת וישב

אמר רבי אמי חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו 'פתח עינים'. ומה הוא 'בפתח עינים'?  

אלא מלמד שתלתה עיניה בפתח שכל העיניים תלויות בו, ואמרה: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא  

 .  אצא מן הבית הזה ריקנית

 מה משותף לדברי רמב"ן ולדברי המדרש בהבנת מעשה של תמר? 

רואה   אינה  תמר  בנים. תמר  בלא  בניו המתים  לשני  זרע  ועל הקמת  היבום,  על  מוותר  יהודה  כי 

גם אם בצורה קשה: היא   יהודה, ומחליטה לפעול,  זרע מבית  היא משתוקקת להעמיד  מוותרת. 

 מתחפשת ויושבת על דרכו של יהודה כדי להיפגש אתו ולהרות ממנו. 

ֶבהָּ ְלזוֹ  ה ַויְַּחׁשְ ְרֶאהָּ ְיהּודָּ :)טו( ַויִּ ֶניהָּ ה ּפָּ תָּ י ִכּסְ ה ּכִ בֹוא ֵאַלִיְך    נָּ א אָּ ה ּנָּ בָּ ֶרְך ַויֹּאֶמר הָּ )טז( ַויֵּט ֵאֶליהָּ ֶאל ַהּדֶ

י: בֹוא ֵאלָּ י תָּ ן ִלי ּכִ ּתֶ אֶמר ַמה ּתִ תֹו ִהוא ַוּתֹ י ַכּלָּ י לֹא יַָּדע ּכִ ים ִמן ַהּצֹאן    ּכִ ִדי ִעזִּ ח ּגְ ּלַ ֹנִכי ֲאׁשַ )יז( ַויֹּאֶמר אָּ

אֶמר ִאם ּתִ  :ַוּתֹ ְלֶחךָּ בֹון ַעד ׁשָּ ן ֵערָּ ךָּ    ּתֵ ְמךָּ ּוְפִתיֶלךָּ ּוַמּטְ אֶמר חֹתָּ ְך ַוּתֹ ן לָּ ר ֶאּתֶ בֹון ֲאׁשֶ ֵערָּ ה הָּ )יח( ַויֹּאֶמר מָּ

לֹו: ַהר  ַוּתַ ֵאֶליהָּ  ַויָֹּּבא  ּה  לָּ ן  ּתֶ ַויִּ יֶָּדךָּ  ּבְ ר  ְגֵדי   ֲאׁשֶ ּבִ ׁש  ְלּבַ ַוּתִ ֶליהָּ  ֵמעָּ ּה  ְצִעיפָּ ַסר  ַוּתָּ ֶלְך  ַוּתֵ ם  קָּ ַוּתָּ   )יט( 

ּה: ּה:   ַאְלְמנּותָּ אָּ ה ְולֹא ְמצָּ ָּ ִאׁשּ בֹון ִמיַּד הָּ ֵערָּ ַקַחת הָּ ִמי לָּ ֲעֻדּלָּ ַיד ֵרֵעהּו הָּ ים ּבְ ִעזִּ ִדי הָּ ה ֶאת ּגְ ַלח ְיהּודָּ ׁשְ   )כ( ַויִּ

יְ  ֶרְך ַויֹּאְמרּו לֹא הָּ ֵעיַנִים ַעל ַהּדָּ ה ִהוא בָּ ֵדׁשָּ ּה ֵלאֹמר ַאיֵּה ַהּקְ י ְמקֹמָּ ַאל ֶאת ַאְנׁשֵ ׁשְ ה: )כא( ַויִּ ֶזה ְקֵדׁשָּ ה בָּ  תָּ

ה: ֶזה ְקֵדׁשָּ ה בָּ ְיתָּ ְמרּו לֹא הָּ קֹום אָּ י ַהּמָּ אִתיהָּ ְוַגם ַאְנׁשֵ ה ַויֹּאֶמר לֹא ְמצָּ ב ֶאל ְיהּודָּ  )כב( ַויָּּׁשָּ
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 בראשית 

ד " בס  

 משפט תמר והולדת הבנים  חלק ג:

 בשלב זה כאשר האירועים מגיעים לשיאם, בא לידי ביטוי התיקון: 

 משפטה של תמר 

ֹּאֶמרכד ַוְיִהי ְכִמְש  ה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַוי אמֹּר ָזְנָתה ָתָמר ַכָלֶתָך ְוַגם ִהנֵּ ְיהּוָדה    לש ֳחָדִשים ַויַֻּגד ִליהּוָדה לֵּ

ף  : הֹוִציאּוָה ְוִתָשרֵּ

 

 יח"ל:   5לתלמידי 

 )כד( רמב"ן:

שהיה יהודה קצין שוטר ומושל בארץ, והכלה אשר תזנה עליו איננה נידונת כמשפט שאר   ונראה לי 

, ועל כן כתוב 'ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף', כי באו לפניו לעשות  כמבזה את המלכותהאנשים, אך  

בה ככל אשר יצווה. והוא חייב אותה מיתה למעלת המלכות, ושפט אותה כמחללת את אביה לכבוד  

 לא שיהיה דין הדיוטות כן: כהונתו, 

 כך חמור.- רמב"ן מסביר מדוע העונש של תמר היה כל •

 מדבריו אנו למדים על מעמדו של יהודה כבעל סמכות שלטונית.  •

 ה של תמר:  תגדול

ִמיהָּ ֵלאֹמר   ה ֶאל חָּ ְלחָּ אֶמר הַ   )כה( ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ׁשָּ ה ַוּתֹ רָּ ֹנִכי הָּ ה ּלֹו אָּ ר ֵאּלֶ אְלִאיׁש ֲאׁשֶ ר נָּ ְלִמי    ּכֶ

ה: ֵאּלֶ ה הָּ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ  ַהחֶֹתֶמת ְוַהּפְ

 ' מקשרות אותנו אל דברי האחים ליעקב:הכר נאהמילים '

 בראשית פרק לז, לב:   

א לב    ר נָּ ְנךָּ ִהוא ִאם לֹא:   ַהּכֶ ֹתֶנת ּבִ ּה ַויֹּ   ַהּכְ ירָּ רֹף טַֹרף יֹוֵסף: לג ַויַּּכִ ְתהוּ טָּ לָּ ה ֲאכָּ עָּ ִני ַחיָּּה רָּ ֹתֶנת ּבְ  אֶמר ּכְ

   בבלי סוטה דף י ע"ב: 

   א"ר חמא ברבי חנינא: ב'הכר' בישר ]יהודה[ לאביו, ב'הכר' בישרוהו.

אתה צריך לבחון האם גם    –תמר רומזת בדבריה ליהודה    .האחים על מעשיהם  "כיסו "בפרק לז  

  .ר(את מעשיך )הכ "מכסה"אתה 

גדולתה של תמר היא בכך שאינה מגנה על עצמה ומלבינה את פניו של יהודה אלא משאירה את  

 גורלה בידי יהודה.  

 



11 
 

 

 בראשית 

ד " בס  

 בבלי סוטה דף י ע"ב:   

אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל  ילבין פני  

 חבירו ברבים. מנלן? מתמר. 

חז"ל שבחו את תמר על כך שלא חשפה ברבים את קלונו של יהודה. היא הייתה מוכנה להסתכן בכך  

 ין את פניו ברבים.שיהודה לא יודה על מעשהו ולשלם על כך בחייה, על מנת שלא להלב 

 גדולתו של יהודה:

  יחידות:  5לתלמידי 

 המדרש מתאר את המצב בו נמצא יהודה באותה שעה:  

 שמות רבה ל:

 והיו מחפין אותו.  ,וכל אחיו ,יצחק ויעקב יושבים שם ?כיצד היו

 )בראשית לח( 'צדקה ממני'  :ואמר  ,הכיר יהודה למקום ואמר אמיתת הדבר

 הקב"ה נשיא.   ועשאו

מול כל הנכבדים והחשובים יכול היה יהודה להתפתות לסיים את הפרשה בלי לפרסמה, אנו זוכרים  

 את דבריו לרעו 'פן נהיה לבוז', אבל הוא מודה על האמת:  

ה ְבִני.  לָּ יהָּ ְלׁשֵ ן לֹא ְנַתּתִ י ַעל ּכֵ י ּכִ ּנִ ה ִמּמֶ ְדקָּ ה ַויֹּאֶמר צָּ ר ְיהּודָּ  )כו( ַויַּּכֵ

 רש"י :

 . בדבריה –דקה צ

 היא מעוברת.  - ממני 

 .כי בדין עשתה, על אשר לא נתתיה לשלה בני -כי על כן לא נתתיה 

 רש"י אינו מפרש את המילים 'צדקה ממני' כמושג אחד אלא כל מילה לחוד. 

 העמקה

 רמב"ן: 

 צדקה במעשיה יותר ממני, כי היא הצדקת ואני החוטא אליה, שלא נתתיה לשלה בני.  

 ן רש"י ורמב"ן בפירוש המלים 'צדקה ממני'?מה ההבדל בי 

 

 : פירושו הנוסף של רש"י

צנועה בבית   , לפי שהיתה"ממני ומאתי יצאו הדברים" :ורבותינו ז"ל דרשו שיצאה בת קול ואמרה

 . חמיה גזרתי שיצאו ממנה מלכים, ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלכים בישראל

 מהי האפשרות הנוספת להבין את המילים 'ממני'  על פי המדרש שמביא רש"י? 
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 בראשית 

ד " בס  

 הולדת הבנים 

ן יָּד ּתֶ ּה ַויִּ ּה: כח  ַוְיִהי ְבִלְדּתָּ ִבְטנָּ ּה ְוִהּנֵה ְתאֹוִמים ּבְ ֵעת ִלְדּתָּ ְקׁשֹר ַעל יָּדֹו    כז ַוְיִהי ּבְ ֶדת ַוּתִ ח ַהְמַיּלֶ ּקַ ַוּתִ

ֶרץ  ֶליךָּ ּפָּ ַרְצּתָּ עָּ אֶמר ַמה ּפָּ ִחיו ַוּתֹ א אָּ יב יָּדֹו ְוִהּנֵה יָּצָּ ֵמׁשִ ה: כט  ַוְיִהי ּכְ א ִראׁשֹנָּ ִני ֵלאֹמר ֶזה יָּצָּ א    ׁשָּ ְקרָּ ַויִּ

ֶרץ: ל  מֹו ּפָּ קְ   ׁשְ ִני ַויִּ ָּ ר ַעל יָּדֹו ַהׁשּ ִחיו ֲאׁשֶ א אָּ ַרח:ְוַאַחר יָּצָּ מֹו זָּ א ׁשְ  רָּ

 תמר זוכה לתאומים, כנגד שני בני יהודה שמתו, ומקימה את בית יהודה ואת שושלת משיח בן דוד. 

 עתה יכולים אנו להעמיק את תשובתנו לשאלה שהצבנו בתחילת הלימוד:  

 מדוע הובא סיפור יהודה באמצע סיפור מכירת יוסף? 

 בראשית רבה פרשת וישב פרשה פה:

ויהי בעת ההיא, רבי שמואל בר נחמן פתח )ירמיה כט( 'כי אנכי ידעתי את המחשבות', שבטים היו  

ובתעניתו,   היה עסוק בשקו  ובתעניתו, ראובן  ויוסף היה עסוק בשקו  יוסף,  עסוקין במכירתו של 

ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, והקב"ה היה עוסק בורא אורו  

 ל מלך המשיח.    ש

בשיא הצער על מכירת יוסף וירידתו מצרימה, הקב"ה עוסק ובורא אורו של מלך המשיח. התגלגלות  

 פרץ ממנו יוולד דוד.   -מעשיו של יהודה מביאים להולדתו של אבי שושלת מלך המשיח 

ריות  פרק זה מסביר לנו פרטים רבים בהמשך אירועי מכירת יוסף, את הערבות של יהודה, את האח

את הסיבות למעמדו של    - שיעקב מעביר אליו, ואת יכולת עמידתו מול השליט הזר , ובאופן כולל

   .יהודה כמנהיג של אחיו

בהבנת   חשוב  חלק  הוא  זה  בני    הכפולה  הסיבתיותלימוד  עושים  במסגרתה  בכתובים,  המופיעה 

בר לכך )כל סיפור  יהם אך הקב"ה מכוון את המציאות הרבה מעתהאדם את מהלכיהם על פי כוונו

להים'.  -מכירת יוסף מתפרש כך, קודם כל על ידי יוסף עצמו: 'לא אתם שלחתם אותי הנה , כי הא

וכן כפי שלמדו התלמידים בשנה שעברה בסיפור עצת אחיתופל ופילוג הממלכה כי המעשה האנושי  

 להית בעולם .  -בלי שהאדם מודע לכך , הוא חלק מן התכנית הא

 לדורות הבאים של הודאת יהודה במעשהו : ההשלכה  – העמקה

 בעקבות דבריו של יעקב לראובן שמעון ולוי בברכותיו )בבראשית פרק מט( אומר המדרש:

"והיה מתירא יהודה שלא יזכור לו מעשה תמר. התחיל ]יעקב אביו[ קורא לו: "יהודה אתה יודוך  

"ידך  אחיך להיות מלך עליהם.  אתה הודית במעשה תמר, יודוך    אחיך". אמר לו הקדוש ברוך הוא:

 )בראשית רבה ויחי, צט(. בעורף אויביך" זה דוד שהוא עומד ממנו"
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 בראשית 

ד " בס  

 ]רשות[ הקשר רחב

קיים קשר עמוק בין פרקנו ובין מגילת רות העוסקת אף היא בייבום שנדרשת התערבות על מנת  

 לקיימו. 

 מגילת רות מדגישה זאת בברכת זקני יהודה לבועז: 

 רות פרק ד 

ֵחל יא רָּ יֶתךָּ ּכְ ה ֶאל ּבֵ אָּ ה ַהּבָּ ָּ ִאׁשּ ן ה' ֶאת הָּ ֵקִנים ֵעִדים ִיּתֵ ַער ְוַהזְּ ַ ׁשּ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ עָּ ל הָּ  ַויֹּאְמרּו ּכָּ

ֶחם:     ֵבית לָּ ם ּבְ א ׁשֵ ה ּוְקרָּ תָּ ֶאְפרָּ ה ַחִיל ּבְ ֵ ֵאל ַוֲעש  רָּ ית ִיש ְ יֶהם ֶאת ּבֵ ּתֵ נּו ׁשְ ר ּבָּ ה ֲאׁשֶ  ּוְכֵלאָּ

ֶרץ  ִויִהי ֵביְתךָּ כְּ   יב הֵבית ּפֶ ר ִליהּודָּ מָּ ה תָּ ר יְָּלדָּ ה ַהזֹּאת: ֲאׁשֶ ֲערָּ ן ה' ְלךָּ ִמן ַהּנַ ר ִיּתֵ  ִמן ַהזֶַּרע ֲאׁשֶ

כאשר   גם  אליו,  ומתחברות  גדולתו  את  רואות  ישראל,  לעם  מחוץ  המגיעות  נשים  הן  ורות  תמר 

 יח. התנאים הנדרשים לכך אינם פשוטים. זהו השורש של הגאולה שמביאה להולדת המלך המש
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 בראשית 

ד " בס  

 ]רשות[ הקשר אישי

 מיהודה ותמר לומדים יסודות עמוקים:

 המוכנות להקריב עצמה ולא לבייש אחרים  –מתמר 

 כוח ההודאה והתשובה שהיא ביסוד המנהיגות –מיהודה 

 איך נוכל אנחנו להידבק במעשיהם? 

 


