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  ח"כסליו התשס                         ד "בס 

  
  מכירת יוסף ומיתת בני יהודה

  לפרשת וישב
  

  ז "בראשית ל. 1
  ְּכָנַען, ְּבֶאֶרץ--ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי, ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב א
  ז "ז כ"בראשית מ. 2

ַוִּיְפרּו , ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה; ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן , ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיםַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל כז
  .ַוִּיְרּבּו ְמאֹד

  ז "בראשית ל. 3
ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ) ב:(ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען) א(

ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת ֶאָחיו ַּבּצֹאן ְוהּוא 
ָּפה ְנֵׁשי ָאִביו ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ַנַער ֶאת ְּבֵני ִבְלָהה ְוֶאת ְּבֵני ִזלְ 

ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים ) ג:(ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם
ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי אֹתֹו ָאַהב ) ד:(הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים

  .... ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹםֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו
ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו ) יח(

 ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲחלֹמֹות ַהָּלֶזה ִאיׁש ֶאל ָאִחיוַוּיֹאְמרּו ) יט:(ַלֲהִמיתֹו
 ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ד ַהּבֹרֹותְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאחַ ְוַעָּתה ) כ:(ָּבא

ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ) כא:(ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו ֲחלֹמָֹתיו
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל ) כב:(לֹא ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש ַוּיֹאֶמר ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם

ֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ְוָיד ַאל ִּתְׁשְּפכּו ָדם ַהְׁשִליכּו אֹתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה אֲ 
ַוְיִהי ) כג:(ִּתְׁשְלחּו בֹו ְלַמַען ַהִּציל אֹתֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו

ַּכֲאֶׁשר ָּבא יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת ְּכתֶֹנת 
 :ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעָליו

 :ּו אֹתֹו ַהּבָֹרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכ) כד(
ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם ַוִּיְׂשאּו ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה אְֹרַחת ) כה(

ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבָאה ִמִּגְלָעד ּוְגַמֵּליֶהם נְֹׂשִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָולֹט 
 ַמה ֶּבַצע ִּכי הּוָדה ֶאל ֶאָחיוַוּיֹאֶמר יְ ) כו:(הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה

 ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים) כז:(ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו
ַוַּיַעְברּו ) כח:(ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו ִּכי ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו הּוא ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו

כּו ַוַּיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור ַוִּיְמְּכרּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים סֲֹחִרים ַוִּיְמְׁש 
ֶאת יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף ַוָּיִביאּו ֶאת יֹוֵסף 

 ַוִּיְקַרע ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור) כט:(ִמְצָרְיָמה
ּיֹאַמר ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ַוָּיָׁשב ֶאל ֶאָחיו וַ ) ל:(ֶאת ְּבָגָדיו

 ַוִּיְטְּבלּו ֶאת ְׂשִעיר ִעִּזיםַוִּיְקחּו ֶאת ְּכתֶֹנת יֹוֵסף ַוִּיְׁשֲחטּו ) לא:(ָבא
ְּכתֶֹנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל ֲאִביֶהם  ֶאתַוְיַׁשְּלחּו ) לב:(ַהֻּכּתֶֹנת ַּבָּדם

) לג:( ַהְּכתֶֹנת ִּבְנָך ִהוא ִאם לֹאָנאַהֶּכר ַוּיֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּו 
) לד:(ַוַּיִּכיָרּה ַוּיֹאֶמר ְּכתֶֹנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטרֹף טַֹרף יֹוֵסף

ַוִּיְקַרע ַיֲעקֹב ִׂשְמלָֹתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ְּבנֹו ָיִמים 
 ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחםְוָכל ְּבנָֹתיו ְלַנֲחמֹו ַוָּיֻקמּו ָכל ָּבָניו ) לה:(ַרִּבים

ְוַהְּמָדִנים ) לו:(ַוּיֹאֶמר ִּכי ֵאֵרד ֶאל ְּבִני ָאֵבל ְׁשאָֹלה ַוֵּיְבְּך אֹתֹו ָאִביו
  : ְלפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעֹה ַׂשר ַהַּטָּבִחיםָמְכרּו אֹתֹו ֶאל ִמְצָרִים

  ח"פרק ל
 ַוֵּיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיוַוֵּיֶרד  ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא) א(

ַוַּיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע ַוִּיָּקֶחָה ) ב:(ּוְׁשמֹו ִחיָרה
ַוַּתַהר עֹוד ) ד:(ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵער) ג:(ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ 

ַוּתֶֹסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ) ה:( ֶאת ְׁשמֹו אֹוָנןַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא

ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ) ו:(ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב ְּבִלְדָּתּה אֹתֹו
 :ְּבכֹורֹו ּוְׁשָמּה ָּתָמר

ַוּיֹאֶמר ) ח(:ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה ַוְיִמֵתהּו ְיהָֹוה) ז(
ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְוַיֵּבם אָֹתּה ְוָהֵקם ֶזַרע 

ַוֵּיַדע אֹוָנן ִּכי ּלֹא לֹו ִיְהֶיה ַהָּזַרע ְוָהָיה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ) ט:(ְלָאִחיךָ 
הָֹוה ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני יְ ) י:(ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִּתי ְנָתן ֶזַרע ְלָאִחיו

ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ) יא:(ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוָּיֶמת ַּגם אֹתֹו
ַאְלָמָנה ֵבית ָאִביְך ַעד ִיְגַּדל ֵׁשָלה ְבִני ִּכי ָאַמר ֶּפן ָימּות ַּגם הּוא 

ת ַּבת ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוָּתָמ ) יב:(ְּכֶאָחיו ַוֵּתֶלְך ָּתָמר ַוֵּתֶׁשב ֵּבית ָאִביָה 
 ַוַּיַעל ַעל ּגֲֹזֵזי צֹאנֹו הּוא ְוִחיָרה ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדהׁשּוַע ֵאֶׁשת ְיהּוָדה 

ַוֻּיַּגד ְלָתָמר ֵלאמֹר ִהֵּנה ָחִמיְך עֶֹלה ) יג:(ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ִּתְמָנָתה
ַּבָּצִעיף ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ַוְּתַכס ) יד:(ִתְמָנָתה ָלגֹז צֹאנֹו

ַוִּתְתַעָּלף ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים ֲאֶׁשר ַעל ֶּדֶרְך ִּתְמָנָתה ִּכי ָרֲאָתה ִּכי 
ַוִּיְרֶאָה ְיהּוָדה ַוַּיְחְׁשֶבָה ) טו:(ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא לֹא ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה

ּיֹאֶמר ָהָבה ָּנא ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶרְך וַ ) טז:(ְלזֹוָנה ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניהָ 
ָאבֹוא ֵאַלִיְך ִּכי לֹא ָיַדע ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא ַוּתֹאֶמר ַמה ִּתֶּתן ִלי ִּכי ָתבֹוא 

 ִמן ַהּצֹאן ַוּתֹאֶמר ִאם ִּתֵּתן ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח ְּגִדי ִעִּזיםַוּיֹאֶמר ) יז:(ֵאָלי
 ַוּתֹאֶמר ֶאֶּתן ָלךְ ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר ) יח:(ֵעָרבֹון ַעד ָׁשְלֶחךָ 

חָֹתְמָך ּוְפִתיֶלָך ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ְּבָיֶדָך ַוִּיֶּתן ָלּה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוַּתַהר 
ַוָּתָקם ַוֵּתֶלְך ַוָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ) יט:(לֹו

 ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת ְּגִדי ָהִעִּזים ְּבַיד) כ:(ַאְלְמנּוָתּה
ַוִּיְׁשַאל ֶאת ַאְנֵׁשי ) כא:(ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה ְולֹא ְמָצָאּה

ְמקָֹמּה ֵלאמֹר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל ַהָּדֶרְך ַוּיֹאְמרּו לֹא 
יָה ְוַגם ַוָּיָׁשב ֶאל ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר לֹא ְמָצאִת ) כב:(ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה

 :ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ָאְמרּו לֹא ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה
ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ִּתַּקח ָלּה ֶּפן ִנְהֶיה ָלבּוז ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהֶּזה ) כג(

ַוְיִהי ְּכִמְׁשלׁש ֳחָדִׁשים ַוֻּיַּגד ִליהּוָדה ֵלאמֹר ) כד:(ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה
ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה  ַּכָּלֶתָך ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה ִלְזנּוִנים ָזְנָתה ָּתָמר

ְלִאיׁש ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאמֹר ) כה:(ְוִתָּׂשֵרף
 ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ַהֶּכר ָנא ַוּתֹאֶמר ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו ָאנִֹכי ָהָרה

ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני ִּכי ַעל ֵּכן לֹא ) כו:(ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה
ַוְיִהי ְּבֵעת ִלְדָּתּה ) כז:(ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה

ַוְיִהי ְבִלְדָּתּה ַוִּיֶּתן ָיד ַוִּתַּקח ַהְמַיֶּלֶדת ) כח:(ְוִהֵּנה ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה
 : ַעל ָידֹו ָׁשִני ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִראׁשָֹנהַוִּתְקׁשֹר

ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהֵּנה ָיָצא ָאִחיו ַוּתֹאֶמר ַמה ָּפַרְצָּת ָעֶליָך ָּפֶרץ ) כט(
ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו ֲאֶׁשר ַעל ָידֹו ַהָּׁשִני ַוִּיְקָרא ) ל:(ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ

  :ְׁשמֹו ָזַרח
  ט"פרק ל

 ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעֹה ַׂשר  ִמְצָרְיָמההּוַרדְויֹוֵסף ) א(
 : ָׁשָּמההֹוִרֻדהּוַהַּטָּבִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמַּיד ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֲאֶׁשר 

ַוְיִהי ְיהָֹוה ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ) ב(
י ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֶאת ַוְיִה ) ז( ...ַהִּמְצִרי

ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאֶׁשת ) ח:(ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף ַוּתֹאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי
ֲאדָֹניו ֵהן ֲאדִֹני לֹא ָיַדע ִאִּתי ַמה ַּבָּבִית ְוכֹל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ָנַתן 
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ִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני ְולֹא ָחַׂשְך ִמֶּמִּני ְמאּוָמה ִּכי ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבּבַ ) ט:(ְּבָיִדי
ִאם אֹוָתְך ַּבֲאֶׁשר ַאְּת ִאְׁשּתֹו ְוֵאיְך ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת 

ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא ָׁשַמע ) י:(ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים
ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיבֹא ) יא:(ת ִעָּמּהֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ִלְהיֹו

) יב:(ַהַּבְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִית
 ַוֵּיֵצא ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנסַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו ֵלאמֹר ִׁשְכָבה ִעִּמי 

) יד:( ִּכְראֹוָתּה ִּכי ָעַזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַהחּוָצהַוְיִהי) יג:(ַהחּוָצה
ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ֵלאמֹר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש 

ַוְיִהי ) טו:(ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב ִעִּמי ָוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול
מִֹתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ְכָׁשְמעֹו ִּכי ֲהִרי

 :ַהחּוָצה
ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ) יז:(ַוַּתַּנח ִּבְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד ּבֹוא ֲאדָֹניו ֶאל ֵּביתֹו) טז(

ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר ָּבא ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָּלנּו 
 ַוָּיָנס ַוְיִהי ַּכֲהִריִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי) יח:(יְלַצֶחק ִּב 
ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ֲאדָֹניו ֶאת ִּדְבֵרי ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ִּדְּבָרה ֵאָליו ) יט:(ַהחּוָצה

י ַוִּיַּקח ֲאדֹנֵ ) כ:(ֵלאמֹר ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ִלי ַעְבֶּדָך ַוִּיַחר ַאּפֹו
} \ֲאִסיֵרי{\ ְמקֹום ֲאֶׁשר ֲאִסוֵרי יֹוֵסף אֹתֹו ַוִּיְּתֵנהּו ֶאל ֵּבית ַהּסַֹהר

ַוְיִהי ְיהָֹוה ֶאת יֹוֵסף ) כא( :ַהֶּמֶלְך ֲאסּוִרים ַוְיִהי ָׁשם ְּבֵבית ַהּסַֹהר
  : ֵאָליו ָחֶסד ַוִּיֵּתן ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהרַוֵּיט

  'ט א"י על בראשית ל"רש. 3
לסמוך  חוזר לענין ראשון אלא שהפסיק בו כדי - ויוסף הורד

ירידתו של יהודה למכירתו של יוסף לומר לך שבשבילו 
לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר  ועוד כדי, הורידוהו מגדולתו

 לומר לך מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים למעשה תמר
ינה באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו וא שראתה

   יודעת אם ממנה אם מבתה
  מכירת יוסףסיפור לור יהודה ותמר ההקבלות בין סיפ

  'ח א"י על בראשית ל"רש. 4
 למה נסמכה פרשה זו לכאן והפסיק בפרשתו -ויהי בעת ההיא "

של יוסף ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם 
 אלו אמרת להשיבו היינו שומעים .אמרו אתה אמרת למכרו

  "לך
  'ח א"החזקוני על בראשית ל. 5
שלא היה יכול לסבול צערו ,  הלך לו-וירד יהודה מאת אחיו "

  "של אביו
  דה ותמר לסיפור יוסף ואשת פוטיפרההקבלות בין סיפור יהו 

סיפור יהודה ותמר הוא בעל הקבלות לשוניות ותוכניות לא רק 
אלא גם לסיפור יוסף בבית , לסיפור מכירת יוסף שקדם לו

  . פוטיפר שבא לאחריו
  ההשוואה בין יוסף ויהודה

  ע"ראב. 7
  ...ולמה הזכיר הכתוב זאת הפרשה במקום זה"

  ."למעשה אחיו להפריש בין מעשה יוסף בדבר אשת אדוניו
   בין האחים ביחס לגורלו של יוסףהדיעות השונות

  ז"בראשית פרק ל. 8
  :אחיוויאמר יהודה אל 

  .נו את דמו וכסיאחינומה בצע כי נהרג את   
  לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי  
   בשרנו הואאחינו              
  .אחיווישמעו 

  סיפור יהודה ותמר כתגובה אלוקית למכירת יוסף
  כא, בראשית רבה פד. 9

הדא הוא , לאחיותיהם נישאו השבטים: רבי יהודה אומר
  . 'ויֻקמו כל בניו וכל בנֹתיו'דכתיב 

אין אדם נמנע מלקרוא לחתנו ... כנעניות היו: מררבי נחמיה או
  .בנו ולכלתו בתו

  ד, פהבראשית רבה . 10
  .' בת איש סוחר'

  'י, פהבראשית רבה . 11
  ".תמר בתו של שם הייתה "

  'ח ח"ן על ל"הרמב. 21
היו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים כי יש תועלת 

ואחריו הקרוב , ווהוא הראוי להיות קודם ב, גדולה בייבום האח
כי כל שארו הקרוב אליו ממשפחתו אשר הוא יורש , במשפחה

האח או  : והיו נוהגים לישא אשת המת. נחלה יגיע ממנו תועלת
ולא ידענו אם היה מנהג קדמון , האב או הקרוב מן המשפחה

  ... לפני יהודה
ה "רצה הקב, וכאשר באתה התורה ואסרה אשת קצת הקרובים

ולא רצה שידחה מפניו , האח מפני הייבוםלהתיר איסור אשת 
כי באח הורגל הדבר , הבן וזולתם] אשת[איסור אשת אחי האב ו

  . ותועלת קרובה ולא בהם
  .והנה נחשב לאכזריות גדולה באח כאשר לא יחפוץ לייבם

  'ו, ה" דברים כ.31
  ."והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת "
  י"רש. 41
  "שלא היה בדעתו להשיאה לו,  בקשדוחה היה אותה: כלומר"

  מיתת בני יהודה כעונש ליהודה על מכירת יוסף
  א"מבראשית . 51
ּלֹו -ֲאֶׁשר ָיְלָדה, ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב ְּבֶטֶרם, ּוְליֹוֵסף ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים נ

   .אֹון ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן-ַּבת, ָאְסַנת
  לז, ב"מבראשית . 61
 אם לא את שני בני תמית: ו לאמרויאמר ראובן אל אבי"

  " תנה אתו על ידי ואני אשיבנו אליך. אביאנו אליך
  י"רש. 71
וכי בניו הם ולא , הוא אומר להמית בניו. בכור שוטה הוא זה"

  !" ?בני
  ן"הרמב. 18

 לא הזכיר הכתוב פשעו –' ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה
 שלא היה להודיעאבל אמר כי מת בחטאו , כאשר עשה באחיו

 כי ההצלה עמדה על המכירה ,זה בעונש יהודה על מכירת יוסף
ולא היה שכול ) ..."כלומר ההצלה שהצילו עמדה כנגד המכירה(

, כי זרע צדיקים יבורך', בבית האבות זולתי זה שהיה רע בעיני ה
, ועל כן היה יעקב מתאבל על בנו ימים רבים וימאן להתנחם

  ."מלבד אהבתו אותו לו שהיה הדבר בעיניו עונש גדול
   החזקוני19
ואם תאמר הרי אין מירידתו זו עד שירדו אבותינו למצרים "

אלא עשרים ושתים שנה ואיך יארע שבתוך כך ילדה אשתו של 
', וכתיב וירבו הימים ותמת בת שוע וגו, יהודה ער ואונן ושלה

ופרץ הוליד את חצרון , כ נתעברה תמר וילדה פרץ וזרח"ואח
תשובה לדבר  . קודם שירדו למצרים) ב"ו י"ראשית מב(וחמול 

 שדורות ראשונים היו מולידים לשבע שניםאין לתמוה על כך 
כיצד שנה : וכן אלו כדאיתא בסדר עולם רבה, )ט ב"סנהדרין ס(

הגדיל , אחרת לשלה, אחרת לאונן, אחת עלתה לעיבורו של ער
ודה עד שנים ונשא תמר הרי שמונה שנים משירד יה' ער ושהה ז

שנה תשיעית נשא אונן תמר . וימיתהו' ויהי ער רע בעיני ה
שנאמר שבי , שנה עשירית עלתה לגידול שלה, ובאותה שנה מת
שנה אחת עשרה וירבו הימים שגדל שלה ולא , אלמנה בית אביך

שנת שתים עשרה , ויגד לתמר עד ויבא אליה ותהר לו, נשאה
ים ונשא אשה הרי ושהה פרץ שבע שנ, עלתה לעיבור פרץ וזרח

שנת עשרים עלתה לעיבורו של , תשע עשרה שנה משירד יהודה
עשרים ובשנת , חצרון ושנת עשרים ואחת לעיבורו של חמול

נולד חמול וירד הוא וחצרון אחיו עם בית אביו ושתים 
  "למצרים

  ע"הראב. 20
רק קודם ,  אין זה העת כאשר נמכר יוסף–ויהי בעת ההיא "

ח לפירוש זה בעבור שאין מיום שנמכר יוסף והוצרכת... המכרו 
והנה נולד אונן שהוא , ב שנה"עד רדת אבותינו למצרים רק כ

שני לבני יהודה וגדל עד שהיה לו זרע וזה לא ימצא בפחות 
גם הרתה תמר והולידה פרץ והוא , ועוד וירבו הימים, ב שנה"מי

 ..."בא אל מצרים ויש לו שני בנים 


