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Con’t. of Alon HaDeracha: 

חמשת אלה נולדו  –נן ושלה ופרץ וזרח" ובני יהודה ער ואו" :וכונת הכתוב בראשית מ"ו י"ג מתפרשת בכל פרטיה

ליהודה קודם ירידתו מצרימה. "וימת ער ואונן בארץ כנען", כלומר: אע"פ ששנים אלה מתו ולא היו מיורדי מצרים, 

 ...מכל מקום "ויהיו בני פרץ: חצרון וחמול" באי כחם של ער ואונן, ועל כן לא נפקד מקומם בתוך בני יהודה

 .רון וחמול לא היו מיורדי מצרים אפשר למצוא פתרון לשאלה הכרונולוגיתומשהגענו להחלטה שהחצ

ויהי בעת ההיא" )ולא "אחר הדברים האלה"(, כדי להטעים כי תיכף ומיד אחרי מכירת יוסף ירד יהודה מאת אחיו "...

ידתו של ער הפסוקים הבאים עושים רשם של מהירות רבה. לא נתרחק מכונת המחבר אם נייחס ל –ונשא את בת שוע 

לשנה ראשונה אחר מכירת יוסף, לידתו של אונן, לשניה, של שילה לשלישית. לו נניח שהיה ער כשנשא את תמר בן 

נשער, כי לדעתו של הכתוב, מת ער מיד לאחר  .י"ח, יצא שהיה יוסף אז בן ל"ו, היא השנה הששית משני השובע

שילה  .בפ' י"א ', ומת באותה שנה, יסכים גילו של שילה למה שננשואיו, ובאותה שנה יבם אונן בהיותו בן י"ז, את תמר

היה עדיין כל כך צעיר, שאפשר היה לאביו לומר: "עד יגדל שלה בני", ולא כל כך צעיר שלהשיאו יהיה מן הנמנע 

 .לגמרי, שהרי רק מיראתו פן ימות מאן יהודה להשיאו לתמר. לפי חשבוננו היה שלה אז בן ט"ז

עברה שנה  ,"מוס הספור להתרפות ולהתרחב: המצב הולך ונמשך זמן רב ללא שנוי. "וירבו הימיםמעתה מתחיל רית

עברה עוד שנה, שלה בן י"ח; תמר נוכחה כי  .שלימה, שלה בן י"ז, כמו שהיה אונן כשיבם את תמר, והיא לא נתנה לו

ה שנה שנת השלשים ושמונה לחיי יהודה מכוון לדחותה בדברים, ועשתה בידיה כדי להקים למתים שם בישראל. אות

השנה הראשונה לשני הרעב. ועתה הכל מתפרש בנקל, בשנה השניה לשני הרעב ילדה תמר את התאומים פרץ  ,יוסף

 .וזרח ובאותה שנה ירדו בני ישראל מצרימה עם שני הילדים פרץ וזרח

 .ובוסרה בזה הקושיה הכרונולוגית... כשנסתכל בדיוק ובלי משפט קדום בלשון הכת

 .עד כאן דברי קאסוטו )הובאו בקיצורים והשמטות(                                  

 

 בראשית פרק לח
ה: √ ָֽ ֹו ִחירָּ י ּוְׁשמִ֥ ִמָ֖ יׁש ֲעֻדלָּ יו ַוֵיֵּ֛ט ַעד־ִאִ֥ ָ֑ ת ֶאחָּ ה ֵמֵאֵ֣ ָ֖ ֶַֽרד ְיהּודָּ וא ַוֵיִ֥ ת ַהִהִ֔ ֵעֵ֣ ְַֽיִה֙י בָּ  )א( ַוָֽ

יׁש כְ  ה ַבת־ִאִ֥ ֵּ֛ ם ְיהּודָּ ָׁ֧ :)ב( ַוַיְרא־ׁשָּ יהָּ א ֵאֶלָֽ ב ִ֥ הָּ ַויָּ ֶחָ֖ ּוַע ַוִיקָּ ֹו ׁשָ֑ י ּוְׁשמֵ֣  ַנֲעִנָ֖
ר: ֹו ֵעָֽ א ֶאת־ְׁשמָ֖ ִ֥ ן ַוִיְקרָּ ֶלד ֵבָ֑ ַהר ַוֵתֵ֣  )ג( ַוַתָ֖

ַֽן: ָֽ ֹו אֹונָּ א ֶאת־ְׁשמָ֖ ִ֥ ן ַוִתְקרָּ ֶלד ֵבָ֑ ֹוד ַוֵתֵ֣ ַהר עָ֖  )ד( ַוַתִ֥
 ָ֑ ֹו ֵׁשלָּ א ֶאת־ְׁשמָ֖ ִ֥ ן ַוִתְקרָּ ֶלד ֵבִ֔ ֶסף עֹו֙ד ַוֵתֵ֣ ֹו:)ה( ַות ֹּ֤ תָֽ ּה א  ִ֥ יב ְבִלְדתָּ ִ֥ה ִבְכִזָ֖ יָּ  ה ְוהָּ

ר: ָֽ מָּ ּה תָּ ָ֖ ֹו ּוְׁשמָּ ר ְבכֹורָ֑ ה ְלֵעֵ֣ ָ֖ ה ִאשָּ ֵּ֛ ח ְיהּודָּ  )ו( ַוִיַקָׁ֧
ָֽק: וָּ הּו ְיק  ָ֑ק ַוְיִמֵתָ֖ וָּ ע ְבֵעיֵנֵ֣י ְיק  ה ַרָ֖ ֹור ְיהּודִָּ֔ ר ְבכֵ֣ י ֵעֵ֚  )ז( ַוְיִהִ֗

ֶׁשת אָּ  א ֶאל־ֵאִ֥ ן ב ֵּ֛ ֙ה ְלאֹונִָּ֔ אֶמר ְיהּודָּ יָך:)ח( ַוי ֹּ֤ ִחָֽ ם ֶזַַָֽ֖רע ְלאָּ ֵקִ֥ ּה ְוהָּ ָ֑ תָּ ם א  יָך ְוַיֵבֵ֣  ִחָ֖
ה ְלִבְלִתִ֥  ְרצָּ ת ַאִ֔ ִחי֙ו ְוִׁשֵחֵ֣ ֶׁשת אָּ א ֶאל־ֵאֹּ֤ ה ִאם־בָָּּ֨ יָָּ֞ ַַֽרע ְוהָּ ָ֑ ֹו ִיְהֶיֵ֣ה ַהזָּ א לָ֖ י ל ִ֥ ן ִכֵּ֛ ַַֽדע אֹונִָּ֔ יו:)ט( ַוֵיֵ֣ ִחָֽ ַַֽרע ְלאָּ ן־ ֶזָ֖  י ְנתָּ

ה ָ֑ שָּ ר עָּ ָ֖ק ֲאֶׁשֵ֣ וָּ ַַֽרע ְבֵעיֵנִ֥י ְיק  ֹו: )י( ַוֵיֵּ֛ תָֽ ֶָ֖מת ַגם־א   ַויָּ
ר ֶפן ַמִ֔ י אָּ י ִכֵ֣ ֵ֣ה ְבִנִ֔ יְך ַעד־ִיְגַד֙ל ֵׁשלָּ ִבִ֗ ֵ֣ה ֵבית־אָּ נָּ י ַאְלמָּ ֜תֹו ְׁשִבָׁ֧ ר ַכלָּ מָָּּ֨ ֩ה ְלתָּ אֶמר ְיהּודָּ ֶלְך )יא( ַוי ֵ֣ יו ַוֵתֵ֣ ָ֑ ּוא ְכֶאחָּ ּות ַגם־הָ֖ ־יָּמִ֥

: יהָּ ִבָֽ ית אָּ ֶׁשב ֵבִ֥ ר ַוֵתָ֖ מִָּ֔  תָּ
ים  ִמִ֔ עֲ )יב( ַוִיְרבּ֙ו ַהיָּ הּו הָּ ה ֵרֵעִ֥ ֵּ֛ ּוא ְוִחירָּ י צ אנֹ֙ו הִ֗ זֲֵזֹּ֤ ַעל ַעל־ג ָֽ ה ַוַי֜ ֵֶ֣חם ְיהּודִָּ֗ ה ַוִינָּ ָ֑ ֶׁשת־ְיהּודָּ ּוַע ֵאָֽ ת ַבת־ׁשֵ֣ מָּ ָ֖ ה:ַותָּ תָּ ָֽ י ִתְמנָּ ִמָ֖  ֻדלָּ

ֹו: ז צ אנָֽ ג ִ֥ ה לָּ ָ֖תָּ ֶלִ֥ה ִתְמנָּ יְך ע  ִמֵּ֛ ר ִהֵנִ֥ה חָּ ר ֵלאמ ָ֑ ָ֖ מָּ  )יג( ַויַֻגִ֥ד ְלתָּ
ַס֩ר ִבְגֵדָּ֨  ָ֑ )יד( ַותָּ ֶרְך ִתְמנָּ ר ַעל־ֶדֵ֣ ִים ֲאֶׁשָ֖ ַתח ֵעיַנִ֔ ֶׁש֙ב ְבֶפֵ֣ ף ַוֵת֙ ִעי֙ף ַוִתְתַעלִָּ֔ ס ַבצָּ יהָּ ַוְתַכֹּ֤ ֶלִ֗ עָּ ּה ֵמָֽ י־י ַאְלְמנּותָּ֜ ֙ה ִכָֽ ֲאתָּ י רָּ ה ִכֹּ֤ תָּ

ה: ָֽ ֹו ְלִאשָּ ִ֥ה לָ֖ א־ִנְתנָּ וא ל ָֽ ה ְוִהִ֕ ל ֵׁשלִָּ֔ ַדֵ֣  גָּ
הָּ ְלזֹו ַַֽיְחְׁשֶבָ֖ ה ַוָֽ הָּ ְיהּודִָּ֔ :)טו( ַוִיְרֶאֵ֣ יהָּ ֶנָֽ ה פָּ ָ֖ י ִכְסתָּ ָ֑ה ִכִ֥  נָּ

וא ַות ֙  ֹו ִהָ֑ תָ֖ י ַכלָּ ע ִכִ֥ א יַָּדִ֔ י ל ֵ֣ ִיְך ִכֵ֚ ֹוא ֵאַלִ֔ בֵ֣ ֙א אָּ ה־נָּ בָּ ָֽ אֶמ֙ר הָּ ֶרְך ַוי ֙ יהָּ ֶאל־ַהֶדִ֗ ט ֵאֶל֜ י:)טז( ַוֵיָּ֨ ָֽ ֹוא ֵאלָּ בָ֖ י תָּ י ִכִ֥  אֶמ֙ר ַמה־ ִתֶתן־ִלִ֔
י־ִעִזָ֖  י ֲאַׁשַלִ֥ח ְגִדָֽ ִכֵּ֛ נ  אֶמר אָּ ָך:)יז( ַוי ִ֕ ְלֶחָֽ ד ׁשָּ ֹון ַעִ֥ בָ֖ ן ֵערָּ אֶמר ִאם־ִתֵתִ֥ אן ַות ִ֕  ים ִמן־ַהצ ָ֑

ָך ַויִ  ר ְביֶָּדָ֑ ָך ּוַמְטָךָ֖ ֲאֶׁשֵ֣ ְמָ֙ך ּוְפִתיֶלִ֔ ָֽ תָּ אֶמר ח  ְךְ֒ ַות ִ֗ ר ֶאֶתן־לָּ בֹו֘ן ֲאֶׁשֵ֣ ֵערָּ ָֽ ה הָּ ֵ֣ אֶמר מָּ ֹו:)יח( ַוי ִ֗ ַהר לָֽ יהָּ ַוַתִ֥ א ֵאֶלָ֖ ב ִ֥ ֵּּ֛ה ַויָּ  ֶתן־לָּ
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ם וַ  קָּ ֵ֣ ּה:)יט( ַותָּ ָֽ י ַאְלְמנּותָּ ׁש ִבְגֵדִ֥ יהָּ ַוִתְלַבָ֖ ֶלָ֑ ּה ֵמעָּ ָ֖ ַסר ְצִעיפָּ ִ֥ ֶלְך ַותָּ  ֵתִ֔
ה וְ  ָ֑ ִאשָּ ֹון ִמַיֵ֣ד הָּ בָ֖ ֵערָּ ַחת הָּ ַקִ֥ י לָּ ִמִ֔ ֲעֻדלָּ ָֽ הּו הָּ ים ְבַי֙ד ֵרֵעֵ֣ ִעִזִ֗ ָֽ י הָּ ה ֶאת־ְגִדֵ֣ ח ְיהּודָּ֜ ּה:)כ( ַוִיְׁשַלָּ֨ ָֽ אָּ א ְמצָּ  ל ָ֖

י ְמ  ל ֶאת־ַאְנֵׁשֹּ֤ ה:)כא( ַוִיְׁשַאָ֞ ָֽ ֶזָ֖ה ְקֵדׁשָּ ה בָּ ִ֥ ְיתָּ ּו ל א־הָּ אְמרִ֔ ֶרְך ַוי ֵ֣ ָ֑ ֵעיַנִַָֽ֖ים ַעל־ַהדָּ וא בָּ ה ִהִ֥ ֵּ֛ ר ַאֵיָׁ֧ה ַהְקֵדׁשָּ ּ֙ה ֵלאמ ִ֔ מָּ  ק 
 ָֽ ֶזָ֖ה ְקֵדׁשָּ ה בָּ ִ֥ ְיתָּ ּו ל א־הָּ ְמרִ֔ ָֽ קֹו֙ם אָּ י ַהמָּ ם ַאְנֵׁשֹּ֤ יהָּ ְוַגָּ֨ אִתָ֑ א ְמצָּ אֶמר ל ֵ֣ ה ַוי ָ֖ ֙ב ֶאל־ְיהּודִָּ֔ ׁשָּ  ה:)כב( ַויָּ֙

א ּה:)כג( ַוי ֹּ֤ ָֽ אתָּ א ְמצָּ ה ל ִ֥ ָ֖ ה ְוַאתָּ י ַהֶזִ֔ ְחִת֙י ַהְגִדֵ֣ ַלָּ֨ ּוז ִהֵנֹּ֤ה ׁשָּ בָ֑ ן ִנְהֶיֵ֣ה לָּ ּה ֶפָ֖ ח־לִָּ֔ ַקָֽ ֙ה ִתָֽ  ֶמר ְיהּודָּ
ה לִ  ָ֖ רָּ ָך ְוַגֵּ֛ם ִהֵנִ֥ה הָּ ֶתִ֔ ר ַכלָּ ֵ֣ מָּ ֙ה תָּ ְנתָּ ָֽ ֙ר זָּ אמ  ה ֵלָֽ ֹּ֤ יהּודָּ ד ִלָֽ ים ַוֻיַגָּ֨ ִׁשִ֗ ׁש ֳחדָּ י׀ ְכִמְׁשלֵ֣ ים)כד( ַוְיִהֵ֣ ּוהָּ  ְזנּוִנָ֑ ה הֹוִציאָ֖ אֶמר ְיהּודִָּ֔ ַוי ֵ֣

ף: ֵרָֽ  ְוִתשָּ
אֶמ֙ר ַהֶכר־ ה ַות ֙ ָ֑ רָּ י הָּ ִכָ֖ נ  ֹו אָּ ֶלה לִ֔ ר ְלִאיׁ֙ש ֲאֶׁשר־ֵאֵ֣ יהָּ֙ ֵלאמ ִ֔ ִמ֙ ה ֶאל־חָּ ֹּ֤ ְלחָּ יא ׁשָּ את ְוִהָּ֨ וא מּוֵצִ֗ ֶמת  )כה( ִהֵ֣ ֶתָׁ֧ י ַהח  א ְלִמָ֞ נִָּ֔

ֶלה: ֵאָֽ ה הָּ ים ְוַהַמֶטָ֖  ְוַהְפִתיִלֵּ֛
ר יְ  ּה:)כו( ַוַיֵכֵ֣ ָֽ ֹוד ְלַדְעתָּ ף עָ֖ א־יַָּסִ֥ י ְול ָֽ ֵ֣ה ְבִנָ֑ יהָּ ְלֵׁשלָּ ן ל א־ְנַתִתָ֖ י־ַעל־ֵכִ֥ ִני ִכָֽ ה ִמֶמִ֔ ֵ֣ ְדקָּ ָֽ אֶמ֙ר צָּ ה ַוי ֙  הּודִָּ֗

ּה: ָֽ ים ְבִבְטנָּ ּה ְוִהֵנִ֥ה ְתאֹוִמָ֖ ָ֑ ת ִלְדתָּ י ְבֵעֵ֣  )כז( ַוְיִהָ֖
דֶ  ח ַהְמַיֶלִ֗ ָ֑ד ַוִתַקֵ֣ ּה ַוִיֶתן־יָּ ָ֖ י ְבִלְדתָּ ה:)כח( ַוְיִהִ֥ ָֽ נָּ א ִראׁש  ִ֥ ר ֶזָ֖ה יָּצָּ ִנ֙י ֵלאמ ִ֔ ֹו ׁשָּ ר ַעל־יָּדֹּ֤  ת ַוִתְקׁש ָּ֨

 ָֽ ֹו פָּ א ְׁשמָ֖ ִ֥ ֶרץ ַוִיְקרָּ ָ֑ יָך פָּ ֶלֵ֣ ְצתָּ עָּ ַרָ֖ אֶמר ַמה־פָּ יו ַות ִ֕ ִחִ֔ א אָּ ֵ֣ ֹו ְוִהֵנ֙ה יָּצָּ יב יָּדִ֗ י׀ ְכֵמִׁשֵ֣  ֶרץ:)כט( ַוְיִהֵ֣
י ִנָ֑ ֹו ַהשָּ ר ַעל־יָּדָ֖ יו ֲאֶׁשִ֥ ִחִ֔ א אָּ ֵ֣ ַַֽרח: ס )ל( ְוַאַח֙ר יָּצָּ ָֽ ֹו זָּ א ְׁשמָ֖ ִ֥  ַוִיְקרָּ

Alef.  
1. + 2. Rut’s declaration to Naomi: (Rut 1:16-7) “16 And Rut said: 'Entreat me not to leave 

thee, and to return from following after thee; for whither thou goest, I will go; and where 
thou lodgest, I will lodge; thy people shall be my people, and thy God my God; 17 Where 
thou diest, will I die, and there will I be buried; the LORD Do so to me, and more also, if aught 
but death part thee and me.” That is interpreted by the Talmud in Yevamot 47b as positive 
responses on the part of Rut to what Naomi pointed out would be challenging practices that 
are part of Judaism, thereby demonstrating Rut’s intention to become Jewish and share with 
Naomi her and her people’s fate.   

 Tamar could be understood to do likewise. Her decision to acquiesce to being bound 
to marry first Eir’s brother Onan (v. 8), and then to wait for his younger brother, 
Sheila (v. 11), despite not being mentioned among the members of Yehuda’s 
extended family, suggests that she was Cana’anit, just as Yehuda’s wife was (v. 2). If 
so, she could have returned to her people once either of her first husbands died, but 
she chose not to and preferred to remain attached to Yehuda’s family. And when she 
perceives that Yehuda had no real intention of allowing his third son to marry her (v. 
12), perhaps out of fear that Tamar was a “Katlanit”—see Yevamot 64b—,she 
proceeds to seduce Yehuda himself (v. 13-9) in order to be part of the Jewish people, 
and have a child who turns out to be in a direct line leading to David and the 
Moshiach (v. 29; Rut 4:18-22).  

  Beit.  
1.   

 בראשית פרק לח

ז  ג ִ֥ ה לָּ ָ֖תָּ ֶלִ֥ה ִתְמנָּ יְך ע  ִמֵּ֛ ר ִהֵנִ֥ה חָּ ר ֵלאמ ָ֑ ָ֖ מָּ ד ְלתָּ )יג( ַויַֻגִ֥
ֹו  :צ אנָֽ

 
הָּ )טו( וַ  :ִיְרֶאֵ֣ יהָּ ֶנָֽ ה פָּ ָ֖ י ִכְסתָּ ָ֑ה ִכִ֥ הָּ ְלזֹונָּ ַַֽיְחְׁשֶבָ֖ ה ַוָֽ  ְיהּודִָּ֔

 
 

 בראשית פרק לז

ֹות ֶאת־)יב( ַוֵילְ  יו ִלְרעֵּ֛ ָ֑ ּו ֶאחָּ אן כָ֖ ם:צ ִ֥ ם ִבְׁשֶכָֽ  ֲאִביֶהָ֖
 
 
ּו )יח(   ּו ַוִיְראִ֥ ְתַנְכלִ֥ ם ַוִיָֽ ב ֲאֵליֶהִ֔ ֶר֙ם ִיְקַרֵ֣ ק ּוְבֶט֙ ח ָ֑ ֹו ֵמרָּ תָ֖ א 

ֹו: ֹו ַלֲהִמיתָֽ תָ֖   א 
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יהָּ אֶ  ט ֵאֶל֜ ִיְך )טז( ַוֵיָּ֨ ֹוא ֵאַלִ֔ בֵ֣ ה־נָּ֙א אָּ בָּ ָֽ אֶמ֙ר הָּ ֶרְך ַוי ֙ ל־ַהֶדִ֗
אֶמ֙ר  וא ַות ֙ ֹו ִהָ֑ תָ֖ י ַכלָּ ע ִכִ֥ א יַָּדִ֔ י ל ֵ֣ ֹוא ִכֵ֚ בָ֖ י תָּ י ִכִ֥ ַמה־ ִתֶתן־ִלִ֔

י: ָֽ אן  ֵאלָּ ים ִמן־ַהצ ָ֑ י־ִעִזָ֖ י ֲאַׁשַלִ֥ח ְגִדָֽ ִכֵּ֛ נ  אֶמר אָּ )יז( ַוי ִ֕
ד ׁשָּ  ֹון ַעִ֥ בָ֖ ן ֵערָּ אֶמר ִאם־ִתֵתִ֥ ָך:ַות ִ֕ ה  ְלֶחָֽ ֵ֣ אֶמר מָּ )יח( ַוי ִ֗

ָך ּוַמְטָךָ֖  ְמָ֙ך ּוְפִתיֶלִ֔ ָֽ תָּ אֶמר ח  ְךְ֒ ַות ִ֗ ר ֶאֶתן־לָּ בֹו֘ן ֲאֶׁשֵ֣ ֵערָּ ָֽ הָּ
ֹו: ַהר לָֽ יהָּ וַַתִ֥ א ֵאֶלָ֖ ב ִ֥ ֵּּ֛ה ַויָּ ָך ַוִיֶתן־לָּ ר ְביֶָּדָ֑  ֲאֶׁשֵ֣

 
עֲ  ָֽ הּו הָּ ים ְבַי֙ד ֵרֵעֵ֣ ִעִזִ֗ ָֽ י הָּ ה ֶאת־ְגִדֵ֣ ח ְיהּודָּ֜ י )כ( ַוִיְׁשַלָּ֨ ִמִ֔ ֻדלָּ

ה  ָ֑ ִאשָּ ֹון ִמַיֵ֣ד הָּ בָ֖ ֵערָּ ַחת הָּ ַקִ֥ ּהלָּ ָֽ אָּ א ְמצָּ ל  :ְול ָ֖ )כא( ַוִיְׁשַאָ֞
ֵעיַנִַָֽ֖ים  וא בָּ ה ִהִ֥ ֵּ֛ ר ַאֵיָׁ֧ה ַהְקֵדׁשָּ ּ֙ה ֵלאמ ִ֔ מָּ י ְמק  ֶאת־ַאְנֵׁשֹּ֤

ה: ָֽ ֶזָ֖ה ְקֵדׁשָּ ה בָּ ִ֥ ְיתָּ ּו ל א־הָּ אְמרִ֔ ֶרְך ַוי ֵ֣ ָ֑ ֙ב  ַעל־ַהדָּ ׁשָּ )כב( ַויָּ֙
א ה ַוי ָ֖ קֹו֙ם ֶאל־ְיהּודִָּ֔ י ַהמָּ ם ַאְנֵׁשֹּ֤ יהָּ ְוַגָּ֨ אִתָ֑ א ְמצָּ ֶמר ל ֵ֣

ה: ָֽ ֶזָ֖ה ְקֵדׁשָּ ה בָּ ִ֥ ְיתָּ ּו ל א־הָּ ְמרִ֔ ָֽ  אָּ
 

֙ה  אֶמר ְיהּודָּ ּוז)כג( ַוי ֹּ֤ בָ֑ ן ִנְהֶיֵ֣ה לָּ ּה ֶפָ֖ ח־לִָּ֔ ַקָֽ ִהֵנֹּ֤ה  ִתָֽ
ּה: ָֽ אתָּ א ְמצָּ ה ל ִ֥ ָ֖ ה ְוַאתָּ י ַהֶזִ֔ ְחִת֙י ַהְגִדֵ֣ ַלָּ֨  ׁשָּ

 
ׁש ֳחדָּ  י׀ ְכִמְׁשלֵ֣ ֙ה )כד( ַוְיִהֵ֣ ְנתָּ ָֽ ֙ר זָּ אמ  ה ֵלָֽ ֹּ֤ יהּודָּ ד ִלָֽ ים ַויַֻגָּ֨ ִׁשִ֗

ה  אֶמר ְיהּודִָּ֔ ים ַוי ֵ֣ ה ִלְזנּוִנָ֑ ָ֖ רָּ ָך ְוַגֵּ֛ם ִהֵנִ֥ה הָּ ֶתִ֔ ר ַכלָּ ֵ֣ מָּ תָּ
ף: ֵרָֽ ּוהָּ ְוִתשָּ ה ֶאל־ הֹוִציאָ֖ ֹּ֤ ְלחָּ יא ׁשָּ את ְוִהָּ֨ וא מּוֵצִ֗ )כה( ִהֵ֣

 ָ֑ רָּ י הָּ ִכָ֖ נ  ֹו אָּ ֶלה לִ֔ ר ְלִאיׁ֙ש ֲאֶׁשר־ֵאֵ֣ יהָּ֙ ֵלאמ ִ֔ ִמ֙ אֶמ֙ר חָּ ה ַות ֙
א ֶלה: ַהֶכר־ נִָּ֔ ֵאָֽ ה הָּ ים ְוַהַמֶטָ֖ ֶמת ְוַהְפִתיִלֵּ֛ ֶתָׁ֧ י ַהח    ְלִמָ֞

אֶמר֙ )כו(  ה ַוי ֙ ר ְיהּודִָּ֗ ן ל א־ ַוַיֵכֵ֣ י־ַעל־ֵכִ֥ ִני ִכָֽ ה ִמֶמִ֔ ֵ֣ ְדקָּ ָֽ צָּ
ּה: ָֽ ֹוד ְלַדְעתָּ ף עָ֖ א־יַָּסִ֥ י ְול ָֽ ֵ֣ה ְבִנָ֑ יהָּ ְלֵׁשלָּ   ְנַתִתָ֖

יו  ָ֑ ה ֶאל־ֶאחָּ ָ֖ אֶמר ְיהּודָּ ֙ג ֶאת־)כו( ַוי ִ֥ י ַנֲהר  ַצע ִכֹּ֤ ַמה־ֶבִ֗
ינּו אֶ  ינּו ְוִכִסָ֖ ִחִ֔ ֹו:אָּ מָֽ נּו  ת־דָּ ּו ְוִנְמְכֶרֵ֣ )כז( ְלכָ֞

ּוא  נּו הָ֑ ֵרָ֖ ינּו ְבשָּ ִחִ֥ י־אָּ ֹו ִכָֽ נּ֙ו ַאל־ְתִהי־בִ֔ ים ְויֵָּד֙ ַלִיְׁשְמֵעאִלִ֗
יו: ָֽ ּו ֶאחָּ ִַֽיְׁשְמעָ֖  ַוָֽ

 

ים  ֲחִרִ֗ ים ס ָֽ ים ִמְדיִָּנ֜ ִׁשָּ֨ ַעְברּ֩ו ֲאנָּ ּו )כח( ַוַיָֽ ֲעלֹּ֤ ִַֽיְמְׁשכּ֙ו ַוַיָֽ ַוָֽ
ֹור ים וַ  ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמן־ַהבִ֔ ף ַלִיְׁשְמֵעאִלָ֖ ּו ֶאת־יֹוֵסֵּ֛ ִיְמְכרָׁ֧

ה: ְימָּ ָֽ ף ִמְצרָּ יאּו ֶאת־יֹוֵסָ֖ ִבִ֥ ֶסף ַויָּ ָ֑ ים כָּ ב  ְבֶעְשִרֵ֣ ׁשָּ ֹּ֤ )כט( ַויָּ
ע ֶאת־ ֹור ַוִיְקַרָ֖ ף ַבבָ֑ ֹור ְוִהֵנִ֥ה ֵאין־יֹוֵסָ֖ ְראּוֵב֙ן ֶאל־ַהבִ֔

יו: ָֽ דָּ ר ַהֶיֵֶ֣לד אֵ  ְבגָּ יו ַוי אַמָ֑ ָ֖ ב ֶאל־ֶאחָּ ִׁ֥שָּ נָּה )ל( ַויָּ ִ֥ י אָּ נּו ַוֲאִנָ֖ יֶנִ֔
א: ָֽ  ֲאִני־בָּ

ים  יר ִעִזִ֔ ִַֽיְׁשֲחטּ֙ו ְשִעֵ֣ ף ַוָֽ ֶנת יֹוֵסָ֑ ּו ֶאת־ְכת ֵ֣ )לא( ַוִיְקחָ֖
ם: ָֽ ֶנת ַבדָּ ּו ֶאת־ַהֻכת ָ֖  ַוִיְטְבלִ֥

ים  ֶנת ַהַפִסִ֗ ּו ֶאת־ְכת ֵ֣ ְַֽיַׁשְלחָ֞ ם )לב( ַוָֽ יאּ֙ו ֶאל־ֲאִביֶהִ֔ ִב֙ ַויָּ
אנּו ָ֑ צָּ את מָּ ּו ז ֵ֣ א ַוי אְמרָ֖ וא ִאם־ ַהֶכר־נִָּ֗ ֶנת ִבְנָךֵּ֛ ִהָ֖ ַהְכת ָׁ֧

א:  ל ָֽ

 

R.  )אֶמר֙ )לג ּה ַוי ֙ ֹּ֤ ְתהּו  ַוַיִכירָּ ָ֑ לָּ ה ֲאכָּ ָ֖ עָּ ִ֥ה רָּ י ַחיָּ ֶנת ְבִנִ֔ ְכת ֵ֣
ף: ף יֹוֵסָֽ ַרָ֖ ף ט  ר ִ֥ ק  טָּ ִֶ֥שם ַשָ֖ יו ַויָּ ֙ב ִשְמלתִָּ֔ ע ַיֲעק  )לד( ַוִיְקַרֹּ֤

י ֹו יִָּמִ֥ ל ַעל־ְבנָ֖ ָ֑יו ַוִיְתַאֵבִ֥ ְתנָּ ים:ְבמָּ  ם ַרִבָֽ

 
2.  In Sota 10b, R. Chama b. Chanina simply draws attention to the symmetry regarding the use 

of the same verb “Chaker,” without personalizing the matter re Yehuda. 

 In Beraishit Rabba 84 (32), more of a “comeuppance” is implied, with Tamar utilizing the 

exact same language that was used when Yaakov was presented with Yosef’s blood-stained 

coat, suggesting Yehuda had to own up to not only his having fathered Tamar’s child, but also 

master-minding the coverup of Yosef’s disappearance.  

3.   

 שית פרק לזברא
י)לג(  נִִּ֔ ֶנת בְּ ת ֹ֣ אֶמרֹּ֙ כְּ ּה ַוי ֹּ֙ ָ֤ יר  ף: ַוַיכִּ ֵֽ ף יֹוס  ַרָ֖ ף ט  ר ָּ֥ הּו ט  ָ֑תְּ ל  ה ֲאכ  ָ֖ ע  ָּ֥ה ר   ַחי 
 פרק לח שם
י)כו(  נִּ ֶמִ֔ ה מִּ ֹ֣ ק  דְּ ֵֽ אֶמרֹּ֙ צ  ה ַוי ֹּ֙ הּוד ָ֗ ר יְּ ֹ֣ ַדעְּ  ַוַיכ  ֹוד לְּ ף עָ֖ א־י ַסָּ֥ ל ֵֽ י וְּ ָ֑ נִּ ה בְּ ֹ֣ ל  ש  יה  לְּ ָ֖ ַתתִּ ן ל א־נְּ ָּ֥ י־ַעל־כ  ֵֽ ּה:כִּ ֵֽ  ת 

In the first instance, all went according to the plan that the brothers had engineered, with 

Yaakov drawing the conclusion that was intended. There was no mystery and therefore it was 

unnecessary to explicitly mention that it was Yaakov who drew the conclusion that Yosef had 

been killed.  

In the second instance, while Yehuda may have recognized the artifacts as his, he could have 

obfuscated and not admitted it, since the only other person who was sure of his involvement 
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was Tamar. But Yehuda not only recognized the objects as his, but also that Tamar was telling 

the truth and he publicly admitted his complicity in the situation. 

Gimel.  

1.  RaShI maintains the chronology implied in the text, with Chapter 38 transpiring after Chapter 

37.  

Both Ibn Ezra and RaLBaG insist that Chapter 38 took place before Chapter 37. 

2.  RaShI—as a result of the negative effect that the disappearance of Yosef had on Yaakov, the 

brothers blamed Yehuda for not anticipating this and stopping them from carrying out their 

plan.  

 Ibn Ezra—a literary consideration caused the non-chronological sequence. Because the text 

wished to set off on its own Yosef’s difficulties with Mrs. Potiphera, his being sold into slavery 

was separated from the subsequent story by Yehuda’s domestic situation. 

 RaLBaG—Both the sale of Yosef and Yehuda’s interactions with Tamar were ongoing 

relatively simultaneously, and the non-chronological sequencing was the best way for the 

text to indicate this. 

3.  The verse that seems to indicate this is Reuven’s comment, when the brothers are initially 

incarcerated by Yosef due to his accusing them of espionage: 

 בראשית פרק מב
ַחֵֽ  תְּ הִּ ֹו בְּ שׁ֛ ת ַנפְּ ַרָּ֥ ינּו צ  אִִּ֜ ר ר  ינּוּ֒ ֲאֶשֶׁ֨ חִּ נּ֘ו ַעל־א  ים׀ ֲאַנחְּ ֹ֣ מִּ ֘ל ֲאש  יו ֲאב  חִָּ֗ יש ֶאל־א  ֹ֣ ֞רּו אִּ י)כא( ַוי אמְּ ָ֖ ל  ֹו א  נָּ֥ א נְּ ל ֹ֣ נּו וְּ

את ה ַהז ֵֽ ָ֖ ר  ינּו ַהצ  ל ִ֔ ה א  א  ֹ֣ ןֹּ֙ ב  נּו ַעל־כ  עְּ ָ֑ מ   :ש 

ם  ֶתָ֑ ַמעְּ א שְּ ל ֹ֣ ּו ַבֶיֶָ֖לד וְּ אָּ֥ ר ַאל־ֶתֶחטְּ אמ ׁ֛ ם׀ ל  יֶכֶ֧ י ֲאל  תִּ רְּ ַמֶׁ֨ ר ֲהלֹו֩א א  אמ ָ֗ ם ל  ת ִ֜ ן א  אּוב ֶׁ֨ ָּ֥ה )כב( ַוַיַע֩ן רְּ נ  ֹו הִּ מָ֖ ַגם־ ד  וְּ

ש ֵֽ ר  דְּ  :נִּ

Daled. 

1.   

לְּ  לז,יב ֵֽ ם׃ַוי  ֶכֵֽ שְּ ם בִּ יֶהָ֖ אן ֲאבִּ ־צ ָּ֥ תֶׄ ֹות ֶאֶׄ עׁ֛ רְּ יו לִּ ָ֑ ּו ֶאח   כָ֖
By placing a” Tevir” beneath the infinitive “LiRe’ot,” it effectively separates the word from 

what follows, allowing for the conclusion that the brother were interested in not only 

shepherding the sheep, but also obtaining for themselves the opportunity to indulge in their 

own pursuits. 

2.   

ֹום  לה:ג 'ב לאומש ֹוד ַהיָ֑ עֹ֣ ֶחם בְּ ׁ֛ד ֶלָ֖ וִּ ֹות ֶאת־ד  רֶ֧ ַהבְּ ם לְּ ע ָ֗ ל־ה  א כ  ב ֹ֣ ַוי 

ם־לִּ  י אִּ ֹ֣ יף כִּ סִִּ֔ ה י  כ ֹ֣ יםֹּ֙ וְּ י ֱאֹלהִּ ָ֤ ה ַיֲֵֽעֶשה־לִּ ר כ ֹ֣ אמ ָ֗ ד ל  וִִּ֜ ע ד  ַבֶׁ֨ ש  ֹוא־ַויִּ י בֵֽ ֶ֧ נ  פְּ

ה׃ ּומ  אֵֽ ל־מְּ ֹו כ  ֶחם אָּ֥ ַעם־ֶלָ֖ ֶמש ֶאטְּ  ַהֶשׁ֛
By placing the combination of “Darga” + “Tevir” beneath “LeHavrot” and “Et David,” the 

Ta’amim leave no room to separate these two concepts and therefore the “Et” is not 

interpreted to include something in addition to David himself.  

Heh.  

ים לז,כח ָ֗ ֲחרִּ ים ס ֵֽ י נִִּ֜ דְּ ים מִּ רּ֩ו ֲאנ שִֶּׁ֨ ַעבְּ כּוֹּ֙  ַוַיֵֽ שְּ מְּ ַֽיִּ ֹור ַוֵֽ ן־ַהבִ֔ ףֹּ֙ מִּ ּו ֶאת־יֹוס  ֲעלָ֤ ַוַיֵֽ

ּו רֶ֧ כְּ מְּ יאּו ַויִּ ָּ֥ בִּ ֶסף ַוי  ָ֑ ים כ  ֹ֣ רִּ ֶעשְּ ים בְּ ָ֖ אלִּ ע  מְּ שְּ ף ַליִּ ׁ֛ ה׃ ֶאת־יֹוס  מ  יְּ ֵֽ ר  צְּ ף מִּ ָ֖  ֶאת־יֹוס 

א מ ֶׁ֨ אֹּ֙   ַקדְּ ט  ך ַפשְּ ַפָ֤  ַמהְּ
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Because the word “VeYa’alu” has a “Mahpach,” the note that usually precedes a Pashta, 

therefore, R. Brecher thought that the note associated with “VaYamshichu” should be a 

“Kadma.” R. Breuer felt that this Pashta can precede the “Mahpach” that follows it, and itself 

precedes the “Pashta” on “Et Yosef”, because “Et Yosef” serves as the subject of both the 

verb “VaYamshichu” as well as “VaYa’alu.” 

Vav.  

ֶפן  מ,ט נ ה־ֶגָ֖ הִּ י וְּ ֲחלֹומִִּ֕ ֹו ַבֵֽ אֶמר לִ֔ ף ַוי ֹ֣ ָ֑ יֹוס  ֹו לְּ ים ֶאת־ֲחֹלמָ֖ ׁ֛ קִּ ר־ַהַמשְּ ר ַשֵֽ ֶ֧ ַספ  ַויְּ

י׃ ֵֽ נ  פ   לְּ
ֹום׃ מא,ט יר ַהיֵֽ ָּ֥ כִּ י ַמזְּ ָ֖ י ֲאנִּ ַאִ֕ ר ֶאת־ֲחט  אמ ָ֑ ה ל  ע ָ֖ ים ֶאת־ַפרְּ ִ֔ קִּ ר ַהַמשְּ רֹּ֙ ַשֹ֣ ַדב   ַויְּ

In 40:9, the butler is telling his dream while in prison. His overall broken spirit is indicated by 

the “Darga” beneath “VaYesaper.”  

However, in 41:9, he had already been released from incarceration, and therefore his speech 

was more forthright, as indicated by the “Pashta” connected with “VaYedaber.” 


