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נשים ומדרשים 
עיונים בבראשית רבה 

שיעור 1: עץ הדעת: "ותרא האשה" 
בראשית ב, 25-21

ֵּמָה עַל הָאָָדם וַיִּיׁשָן וַיִּקַּח אַחַת מִצַּלְעֹתָיו וַיִּסְגֹּר בָּשָׂר תַּחְתֶּנָּה. וַיִּבֶן ה׳ אֱלֹהִים  וַיַּּפֵל ה׳ אֱלֹהִים תְַּרד
ָה וַיְבִאֶהָ אֶל הָאָָדם. וַיֹּאמֶר הָאָָדם זֹאת הַּפַעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי  אֶת הַצֵּלָע אֲׁשֶר לָקַח מִן הָאָָדם לְאִּשׁ

ָה כִּי מֵאִיׁש ֻלקְחָה זֹּאת. עַל כֵּן יַעֲזָב אִיׁש אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ וְָדבַק  וּבָשָׂר מִבְּשִָׂרי לְזֹאת יִקֵָּרא אִּשׁ
  .ּ בְּאִׁשְתּוֹ וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד. וַיִּהְיוּ ׁשְנֵיהֶם עֲרוּמִּים הָאָָדם וְאִׁשְתּוֹ וְלֹא יִתְבֹּׁשָׁשו

בראשית ג, 16-1
ָה אַף כִּי אָמַר אֱלֹהִים לֹא  וְהַנָּחָׁש הָיָה עָרוּם מִכֹּל חַיַּת הַּשֶָׂדה אֲׁשֶר עָשָׂה ה׳ אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר אֶל הָאִּשׁ

ָה אֶל הַנָּחָׁש מִּפְִרי עֵץ הַגָּן נֹאכֵל. וּמִּפְִרי הָעֵץ אֲׁשֶר בְּתוֹךְ הַגָּן אָמַר  תֹאכְלוּ מִכֹּל עֵץ הַגָּן. וַתֹּאמֶר הָאִּשׁ
ָה לֹא מוֹת תְֻּמתוּן. כִּי יֵֹדעַ  אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ וְלֹא תִגְּעוּ בּוֹ ּפֶן תְֻּמתוּן. וַיֹּאמֶר הַנָּחָׁש אֶל הָאִּשׁ

ָה כִּי טוֹב  אֱלֹהִים כִּי בְּיוֹם אֲכָלְכֶם מִמֶּנּוּ וְנִפְקְחוּ עֵינֵיכֶם וִהְיִיתֶם כֵּאלֹהִים יְֹדעֵי טוֹב וָָרע. וַתֵֶּרא הָאִּשׁ
הָעֵץ לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה הוּא לָעֵינַיִם וְנֶחְמָד הָעֵץ לְהַשְׂכִּיל וַתִּקַּח מִּפְִריוֹ וַתֹּאכַל וַתִּתֵּן גַּם לְאִיׁשָהּ 
עִמָּהּ וַיֹּאכַל. וַתִּּפָקַחְנָה עֵינֵי ׁשְנֵיהֶם וַיְֵּדעוּ כִּי עֵיֻרמִּם הֵם וַיִּתְּפְרוּ עֲלֵה תְאֵנָה וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם חֲגֹרֹת.

וַיִּׁשְמְעוּ אֶת קוֹל ה׳ אֱלֹהִים מִתְהַלֵּךְ בַּגָּן לְרוּחַ הַיּוֹם וַיִּתְחַבֵּא הָאָָדם וְאִׁשְתּוֹ מִּפְנֵי ה׳ אֱלֹהִים בְּתוֹךְ עֵץ 
הַגָּן. וַיִּקְָרא ה׳ אֱלֹהִים אֶל הָאָָדם וַיֹּאמֶר לוֹ אַיֶּכָּה. וַיֹּאמֶר אֶת קֹלְךָ ׁשָמַעְתִּי בַּגָּן וָאִיָרא כִּי עֵירֹם אָנֹכִי 

וָאֵחָבֵא.
וַיֹּאמֶר מִי הִגִּיד לְךָ כִּי עֵירֹם אָתָּה הֲמִן הָעֵץ אֲׁשֶר צִוִּיתִיךָ לְבִלְתִּי אֲכָל מִמֶּנּוּ אָכָלְתָּ. וַיֹּאמֶר הָאָָדם 

ָה מַה זֹּאת עָשִׂית  ָה אֲׁשֶר נָתַתָּה עִמִָּדי הִוא נָתְנָה לִּי מִן הָעֵץ וָאֹכֵל. וַיֹּאמֶר ה׳ אֱלֹהִים לָאִּשׁ הָאִּשׁ
ִיאַנִי וָאֹכֵל. וַיֹּאמֶר ה׳ אֱלֹהִים אֶל הַנָּחָׁש כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת אָרוּר אַתָּה מִכָּל  ָה הַנָּחָׁש הִּשׁ וַתֹּאמֶר הָאִּשׁ

ָה  ָ. וְאֵיבָה אָׁשִית בֵּינְךָ וּבֵין הָאִּשׁ הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַּשֶָׂדה עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיך
ָה אָמַר הְַרבָּה אְַרבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ  וּבֵין זְַרעֲךָ וּבֵין זְַרעָהּ הוּא יְׁשוּפְךָ רֹאׁש וְאַתָּה תְּׁשוּפֶנּוּ עָקֵב. אֶל הָאִּשׁ

.ְ וְהֵרֹנֵךְ בְּעֶצֶב תֵּלְִדי בָנִים וְאֶל אִיׁשֵךְ תְּׁשוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְׁשָל בָּך

פרופ' חננאל מאק



2

פרופ' חננאל מאקנשים ומדרשים  עיונים בבראשית רבה

בראשית רבה ח, יג
א"ר אבהו: נטל הקדוש ברוך הוא כוס של ברכה וברכן, אר"י ברבי סימון מיכאל וגבריאל הם היו 

שושבינין של אדם הראשון,

בראשית רבה יח, א
ויבן ה' אלהים את הצלע, ר"א בשם רבי יוסי בן זמרא אמר ניתן בה בינה יותר מן האיש... 

רבי איבו ואמרי לה בשם רבי בנייה והוא תני לה בשם ר"ש בן יוחאי: קישטה ככלה ואחר כך 
הביאה לו. אמר רבי חמא בר חנינא: את סבור שמתחת חרוב אחד או שקמה א' הביאה לו, אלא 

משקשטה בכ"ד מיני תכשיטין אחר כך הביאה לו

בראשית רבה יח, ד
זאת הפעם – זאת היא של אותו הפעם, זאת היא שעתידה להקיש עלי כזוג, היך מה דאת אמר 

]כמו שאתה אומר[ )שמות כח( "פעמון זהב ורמון", זו היא שהיתה מפעמתני כל הלילה כולה.

בראשית רבה יט, ג
ותאמר האשה אל הנחש – והיכן היה אדם באותה שעה? אבא בר קורייה ]אבא חלפון[ אמר: 

נתעסק בדרך הארץ וישן לו. רבנן אמרי: נטלו הקדוש ברוך הוא והחזירו בכל העולם כולו, אמר 
לו: כאן בית נטע, כאן בית זרע...

ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון – הדא הוא 
דכתיב ]זהו שכתוב[ )משלי ל( "אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת", תני ר' חייא שלא 

תעשה את הגדר יותר מן העיקר שלא יפול ויקצץ הנטיעות, כך אמר הקדוש ברוך הוא "כי ביום 
אכלך ממנו מות תמות", והיא לא אמרה כן, אלא: "אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו". 
כיון שראה אותה עוברת לפני העץ נטלה ודחפה עליו, אמר לה: הא לא מיתת, כמה דלא מיתת 

במקרביה, כן לא מיתת במיכליה ]הנה לא מת! כשם שלא מת בתקרבותו כך לא תמותי באכילתו[.

בראשית רבה יט, ה
ותקח מפריו ותאכל – א"ר איבו: סחטה ענבים ונתנה לו.

ר' שמלאי אמר: בישוב הדעת באת עליו, אמרה ליה: מה אתה סבור שאני מתה וחוה אחרת 
נבראת לך? )קהלת א( "אין כל חדש תחת השמש", או שמא אני מתה ואת יושב לך הטליס? 

]חופשי מעול[ )ישעיה מה( "לא תוהו בראה לשבת יצרה",
רבנן אמרי התחילה מיללת עליו בקולה.

בראשית רבה יט, יא
ויאמר האדם וגו', ד' הן שהקיש הקדוש ברוך הוא על קנקנן, ומצאן קנקנין של מימי רגלים, ואלו 

הן, אדם, וקין, ובלעם, וחזקיהו, אדם שנאמר "ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי" וגו',
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שיעור 2: לוט, אשתו ובנותיו: "ותשקינה את אביהן יין"
בראשית יט

וַיָּבֹאוּ ׁשְנֵי הַמַּלְאָכִים סְדֹמָה בָּעֶֶרב וְלוֹט יֹׁשֵב בְּׁשַעַר סְדֹם וַיְַּרא לוֹט וַיָּקָם לִקְָראתָם וַיִּׁשְתַּחוּ אַּפַיִם 
ְּכֶם וְלִינוּ וְַרחֲצוּ ַרגְלֵיכֶם וְהִׁשְכַּמְתֶּם וַהֲלַכְתֶּם  אְָרצָה. וַיֹּאמֶר הִנֶּה נָּא אֲדֹנַי סוּרוּ נָא אֶל בֵּית עַבְד

לְַדְרכְּכֶם וַיֹּאמְרוּ לֹּא כִּי בְָרחוֹב נָלִין. וַיִּפְצַר בָּם מְאֹד וַיָֻּסרוּ אֵלָיו וַיָּבֹאוּ אֶל בֵּיתוֹ וַיַּעַשׂ לָהֶם מִׁשְתֶּה 
ּ. טֶֶרם יִׁשְכָּבוּ וְאַנְׁשֵי הָעִיר אַנְׁשֵי סְדֹם נָסַבּוּ עַל הַבַּיִת מִנַּעַר וְעַד זָקֵן כָּל הָעָם  וּמַצּוֹת אָפָה וַיֹּאכֵלו

מִקָּצֶה. וַיִּקְְראוּ אֶל לוֹט וַיֹּאמְרוּ לוֹ אַיֵּה הָאֲנָׁשִים אֲׁשֶר בָּאוּ אֵלֶיךָ הַלָּיְלָה הוֹצִיאֵם אֵלֵינוּ וְנְֵדעָה אֹתָם. 
ּ. הִנֵּה נָא לִי ׁשְתֵּי בָנוֹת אֲׁשֶר  ֶּלֶת סָגַר אַחֲָריו. וַיֹּאמַר אַל נָא אַחַי תֵָּרעו וַיֵּצֵא אֲלֵהֶם לוֹט הַּפֶתְחָה וְהַד

לֹא יְָדעוּ אִיׁש אוֹצִיאָה נָּא אֶתְהֶן אֲלֵיכֶם וַעֲשׂוּ לָהֶן כַּּטוֹב בְּעֵינֵיכֶם ַרק לָאֲנָׁשִים הָאֵל אַל תַּעֲשׂוּ ָדבָר 
כִּי עַל כֵּן בָּאוּ בְּצֵל קָֹרתִי. וַיֹּאמְרוּ גֶּׁש הָלְאָה וַיֹּאמְרוּ הָאֶחָד בָּא לָגוּר וַיִּׁשְּפֹט ׁשָפוֹט עַתָּה נַָרע לְךָ 

ָּלֶת. וַיִּׁשְלְחוּ הָאֲנָׁשִים אֶת יָָדם וַיָּבִיאוּ אֶת לוֹט אֲלֵיהֶם  מֵהֶם וַיִּפְצְרוּ בָאִיׁש בְּלוֹט מְאֹד וַיִּגְּׁשוּ לִׁשְבֹּר הַד
ֹן וְעַד גָּדוֹל וַיִּלְאוּ לִמְצֹא  ּ. וְאֶת הָאֲנָׁשִים אֲׁשֶר ּפֶתַח הַבַּיִת הִכּוּ בַּסַּנְוִֵרים מִקָּט ֶּלֶת סָגָרו הַבָּיְתָה וְאֶת הַד

הַּפָתַח. וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָׁשִים אֶל לוֹט עֹד מִי לְךָ פֹה חָתָן וּבָנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ וְכֹל אֲׁשֶר לְךָ בָּעִיר הוֹצֵא מִן 
הַמָּקוֹם. כִּי מַׁשְחִתִים אֲנַחְנוּ אֶת הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּי גְָדלָה צַעֲקָתָם אֶת ּפְנֵי ה׳ וַיְׁשַלְּחֵנוּ ה׳ לְׁשַחֲתָהּ. וַיֵּצֵא 

לוֹט וַיְַדבֵּר אֶל חֲתָנָיו לֹקְחֵי בְנֹתָיו וַיֹּאמֶר קוּמוּ צְּאוּ מִן הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּי מַׁשְחִית ה׳ אֶת הָעִיר וַיְהִי 
כִמְצַחֵק בְּעֵינֵי חֲתָנָיו.

ַחַר עָלָה וַיָּאִיצוּ הַמַּלְאָכִים בְּלוֹט לֵאמֹר קוּם קַח אֶת אִׁשְתְּךָ וְאֶת ׁשְתֵּי בְנֹתֶיךָ הַנִּמְצָאֹת ּפֶן  וּכְמוֹ הַּשׁ
תִּסָּפֶה בַּעֲו ֹן הָעִיר. וַיִּתְמַהְמָהּ וַיַּחֲזִיקוּ הָאֲנָׁשִים בְּיָדוֹ וּבְיַד אִׁשְתּוֹ וּבְיַד ׁשְתֵּי בְנֹתָיו בְּחֶמְלַת ה׳ עָלָיו 

וַיֹּצִֻאהוּ וַיַּנִֻּחהוּ מִחוּץ לָעִיר. וַיְהִי כְהוֹצִיאָם אֹתָם הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הִמָּלֵט עַל נַפְׁשֶךָ אַל תַּבִּיט אַחֲֶריךָ 
וְאַל תַּעֲמֹד בְּכָל הַכִּכָּר הָהָָרה הִמָּלֵט ּפֶן תִּסָּפֶה.

וַתַּבֵּט אִׁשְתּוֹ מֵאַחֲָריו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח. 

וַיַּעַל לוֹט מִצּוֹעַר וַיֵּׁשֶב בָּהָר וּׁשְתֵּי בְנֹתָיו עִמּוֹ כִּי יֵָרא לָׁשֶבֶת בְּצוֹעַר וַיֵּׁשֶב בַּמְּעָָרה הוּא וּׁשְתֵּי בְנֹתָיו. 
וַתֹּאמֶר הַבְּכִיָרה אֶל הַצְּעִיָרה אָבִינוּ זָקֵן וְאִיׁש אֵין בָּאֶָרץ לָבוֹא עָלֵינוּ כְֶּדֶרךְ כָּל הָאֶָרץ. לְכָה נַׁשְקֶה 
אֶת אָבִינוּ יַיִן וְנִׁשְכְּבָה עִמּוֹ וּנְחַיֶּה מֵאָבִינוּ זַָרע. וַתַּׁשְקֶיןָ אֶת אֲבִיהֶן יַיִן בַּלַּיְלָה הוּא וַתָּבֹא הַבְּכִיָרה 

וַתִּׁשְכַּב אֶת אָבִיהָ וְלֹא יַָדע בְּׁשִכְבָהּ וּבְקוּמָהּ. וַיְהִי מִמָּחֳָרת וַתֹּאמֶר הַבְּכִיָרה אֶל הַצְּעִיָרה הֵן ׁשָכַבְתִּי 
אֶמֶׁש אֶת אָבִי נַׁשְקֶנּוּ יַיִן גַּם הַלַּיְלָה וּבֹאִי ׁשִכְבִי עִמּוֹ וּנְחַיֶּה מֵאָבִינוּ זַָרע. וַתַּׁשְקֶיןָ גַּם בַּלַּיְלָה הַהוּא 

אֶת אֲבִיהֶן יָיִן וַתָּקָם הַצְּעִיָרה וַתִּׁשְכַּב עִמּוֹ וְלֹא יַָדע בְּׁשִכְבָהּ וּבְֻקמָהּ. וַתַּהֲֶריןָ ׁשְתֵּי בְנוֹת לוֹט מֵאֲבִיהֶן.

וַתֵּלֶד הַבְּכִיָרה בֵּן וַתִּקְָרא ׁשְמוֹ מוֹאָב הוּא אֲבִי מוֹאָב עַד הַיּוֹם. וְהַצְּעִיָרה גַם הִוא יָלְָדה בֵּן וַתִּקְָרא 
ׁשְמוֹ בֶּן עַמִּי הוּא אֲבִי בְנֵי עַמּוֹן עַד הַיּוֹם.

מדרש תנחומא, וירא, יב
בנוהג שבעולם אדם מוסר עצמו ליהרג על בנותיו ועל אשתו והורג או נהרג, וזה מוסר בנותיו 

להתעולל בהם!"

מדרש הגדול, בראשית יט
"הנה נא לי שתי בנות" – מסר בנותיו למי שיתעולל בהן. אמר לו הקב"ה: חייך, לעצמך אתה 

משמרן!
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בראשית רבה נא, ט
אין אנו יודעים אם לוט נתאווה לבנותיו – אם בנותיו נתאוו לו... ]מסקנה:[ לוט נתאווה לבנותיו 

ובנותיו לא נתאוו לו;
שלא ידע בשכבה, אבל בקומה ידע

אגדת בראשית כה
היה מתאווה לזנות. סבור שחוטא ואין אדם יודע כדי שילך למערה ויעסוק בעריות

בראשית יט, 36-30
וַיַּעַל לוֹט מִצּוֹעַר וַיֵּׁשֶב בָּהָר וּׁשְתֵּי בְנֹתָיו עִמּוֹ כִּי יֵָרא לָׁשֶבֶת בְּצוֹעַר וַיֵּׁשֶב בַּמְּעָָרה הוּא וּׁשְתֵּי בְנֹתָיו. 

לא וַתֹּאמֶר הַבְּכִיָרה אֶל הַצְּעִיָרה אָבִינוּ זָקֵן וְאִיׁש אֵין בָּאֶָרץ לָבוֹא עָלֵינוּ כְֶּדֶרךְ כָּל הָאֶָרץ. לְכָה 
נַׁשְקֶה אֶת אָבִינוּ יַיִן וְנִׁשְכְּבָה עִמּוֹ וּנְחַיֶּה מֵאָבִינוּ זַָרע. וַתַּׁשְקֶיןָ אֶת אֲבִיהֶן יַיִן בַּלַּיְלָה הוּא וַתָּבֹא 

הַבְּכִיָרה וַתִּׁשְכַּב אֶת אָבִיהָ וְלֹא יַָדע בְּׁשִכְבָהּ וּבְקוּמָהּ. וַיְהִי מִמָּחֳָרת וַתֹּאמֶר הַבְּכִיָרה אֶל הַצְּעִיָרה הֵן 
ׁשָכַבְתִּי אֶמֶׁש אֶת אָבִי נַׁשְקֶנּוּ יַיִן גַּם הַלַּיְלָה וּבֹאִי ׁשִכְבִי עִמּוֹ וּנְחַיֶּה מֵאָבִינוּ זַָרע. וַתַּׁשְקֶיןָ גַּם בַּלַּיְלָה 
הַהוּא אֶת אֲבִיהֶן יָיִן וַתָּקָם הַצְּעִיָרה וַתִּׁשְכַּב עִמּוֹ וְלֹא יַָדע בְּׁשִכְבָהּ וּבְֻקמָהּ. וַתַּהֲֶריןָ ׁשְתֵּי בְנוֹת לוֹט 

מֵאֲבִיהֶן.

בראשית רבה נ, ד )מתורגם מארמית; רש"י לבראשית יט, 26(
ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנתיו. 
ויאמר לוט בלבו הנה נא זקנתי ואשה אין בארץ לבוא עליה כדרך כל הארץ. הבה אשקה את בתי 

הבכירה יין ואשכב עמה ואחיה מבתי זרע. וישקה את הבכירה יין בלילה ההוא ויבוא אליה וישכב 
עמה ולא ידעה בשכבו ובקומו. ויהי ממחרת ויאמר לוט בלבו הן שכבתי אמש את בתי הבכירה. 
אשקה יין הלילה את הצעירה ואבוא ואשכב עמה ואחיה גם ממנה זרע. וישקה גם בלילה ההוא 

את בתו יין ויקם וישכב עמה ולא ידעה בשכבו ובקומו. ותהרינה שתי בנות לוט מאביהן.
אמר לה: תני לאורחים הללו מעט מלח. אמרה לו: גם מנהג רע זה אתה מבקש ללמד כאן?

בראשית רבה נא, ה
"ר' יצחק אמר: שחטאה במלח. באותו לילה שבאו המלאכים אל לוט מה היא עושה? הולכת אל 
כל שכנותיה ואומרת להן: תנו לי מלח, שיש לנו אורחים, והיא מכוונת שיכירו בהם אנשי העיר 

על כן "ותהי נציב מלח"

מדרש הגדול, בראשית יא
עירית )עידית( אשתו של לוט נכמרו רחמיה על בנותיה הנשואות בסדום. והביטה אחריה לראות 

ההולכות הן אחריה אם לאו.
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שיעור 3: דינה: "ותצא דינה בת לאה"
בראשית לד

וַתֵּצֵא ִדינָה בַּת לֵאָה אֲׁשֶר יָלְָדה לְיַעֲקֹב לְִראוֹת בִּבְנוֹת הָאֶָרץ. וַיְַּרא אֹתָהּ ׁשְכֶם בֶּן חֲמוֹר הַחִוִּי נְשִׂיא 
הָאֶָרץ וַיִּקַּח אֹתָהּ וַיִּׁשְכַּב אֹתָהּ וַיְעַנֶּהָ. וַתְִּדבַּק נַפְׁשוֹ בְִּדינָה בַּת יַעֲקֹב וַיֶּאֱהַב אֶת הַנַּעֲָר וַיְַדבֵּר עַל לֵב 
ָה. וְיַעֲקֹב ׁשָמַע כִּי טִמֵּא אֶת  ָּה הַזֹּאת לְאִּשׁ הַנַּעֲרָ. וַיֹּאמֶר ׁשְכֶם אֶל חֲמוֹר אָבִיו לֵאמֹר קַח לִי אֶת הַיַּלְד

ִּינָה בִתּוֹ וּבָנָיו הָיוּ אֶת מִקְנֵהוּ בַּּשֶָׂדה וְהֶחֱִרׁש יַעֲקֹב עַד בֹּאָם. ד
וַיֵּצֵא חֲמוֹר אֲבִי ׁשְכֶם אֶל יַעֲקֹב לְַדבֵּר אִתּוֹ. וּבְנֵי יַעֲקֹב בָּאוּ מִן הַּשֶָׂדה כְּׁשָמְעָם וַיִּתְעַצְּבוּ הָאֲנָׁשִים 

וַיִּחַר לָהֶם מְאֹד כִּי נְבָלָה עָשָׂה בְיִשְָׂראֵל לִׁשְכַּב אֶת בַּת יַעֲקֹב וְכֵן לֹא יֵעָשֶׂה. וַיְַדבֵּר חֲמוֹר אִתָּם לֵאמֹר 
ָה. וְהִתְחַתְּנוּ אֹתָנוּ בְּנֹתֵיכֶם תִּתְּנוּ לָנוּ וְאֶת בְּנֹתֵינוּ  ׁשְכֶם בְּנִי חָׁשְקָה נַפְׁשוֹ בְּבִתְּכֶם תְּנוּ נָא אֹתָהּ לוֹ לְאִּשׁ
תִּקְחוּ לָכֶם. וְאִתָּנוּ תֵּׁשֵבוּ וְהָאֶָרץ תִּהְיֶה לִפְנֵיכֶם ׁשְבוּ וּסְחָרוּהָ וְהֵאָחֲזוּ בָּהּ. וַיֹּאמֶר ׁשְכֶם אֶל אָבִיהָ וְאֶל 

אַחֶיהָ אֶמְצָא חֵן בְּעֵינֵיכֶם וַאֲׁשֶר תֹּאמְרוּ אֵלַי אֶתֵּן. הְַרבּוּ עָלַי מְאֹד מֹהַר וּמַתָּן וְאֶתְּנָה כַּאֲׁשֶר תֹּאמְרוּ 
ָה. אֵלָי וּתְנוּ לִי אֶת הַנַּעֲָר לְאִּשׁ

ִּינָה אֲחֹתָם. וַיֹּאמְרוּ  וַיַּעֲנוּ בְנֵי יַעֲקֹב אֶת ׁשְכֶם וְאֶת חֲמוֹר אָבִיו בְּמְִרמָה וַיְַדבֵּרוּ אֲׁשֶר טִמֵּא אֵת ד
ּ. אַךְ  ָּבָר הַזֶּה לָתֵת אֶת אֲחֹתֵנוּ לְאִיׁש אֲׁשֶר לוֹ עְָרלָה כִּי חְֶרּפָה הִוא לָנו אֲלֵיהֶם לֹא נוּכַל לַעֲשׂוֹת הַד
בְּזֹאת נֵאוֹת לָכֶם אִם תִּהְיוּ כָמֹנוּ לְהִמֹּל לָכֶם כָּל זָכָר. וְנָתַנּוּ אֶת בְּנֹתֵינוּ לָכֶם וְאֶת בְּנֹתֵיכֶם נִקַּח לָנוּ 
ּ. וַיִּיטְבוּ  וְיָׁשַבְנוּ אִתְּכֶם וְהָיִינוּ לְעַם אֶחָד. וְאִם לֹא תִׁשְמְעוּ אֵלֵינוּ לְהִמּוֹל וְלָקַחְנוּ אֶת בִּתֵּנוּ וְהָלָכְנו

ָּבָר כִּי חָפֵץ בְּבַת יַעֲקֹב וְהוּא  ִדבְֵריהֶם בְּעֵינֵי חֲמוֹר וּבְעֵינֵי ׁשְכֶם בֶּן חֲמוֹר. וְלֹא אֵחַר הַנַּעַר לַעֲשׂוֹת הַד
נִכְבָּד מִכֹּל בֵּית אָבִיו.  

וַיָּבֹא חֲמוֹר וּׁשְכֶם בְּנוֹ אֶל ׁשַעַר עִיָרם וַיְַדבְּרוּ אֶל אַנְׁשֵי עִיָרם לֵאמֹר. הָאֲנָׁשִים הָאֵלֶּה ׁשְלֵמִים הֵם 
אִתָּנוּ וְיֵׁשְבוּ בָאֶָרץ וְיִסְחֲרוּ אֹתָהּ וְהָאֶָרץ הִנֵּה ַרחֲבַת יַָדיִם לִפְנֵיהֶם אֶת בְּנֹתָם נִקַּח לָנוּ לְנָׁשִים וְאֶת 
בְּנֹתֵינוּ נִתֵּן לָהֶם. אַךְ בְּזֹאת יֵאֹתוּ לָנוּ הָאֲנָׁשִים לָׁשֶבֶת אִתָּנוּ לִהְיוֹת לְעַם אֶחָד בְּהִמּוֹל לָנוּ כָּל זָכָר 

ּ. וַיִּׁשְמְעוּ  כַּאֲׁשֶר הֵם נִמֹּלִים. מִקְנֵהֶם וְקִנְיָנָם וְכָל בְּהֶמְתָּם הֲלוֹא לָנוּ הֵם אַךְ נֵאוֹתָה לָהֶם וְיֵׁשְבוּ אִתָּנו
אֶל חֲמוֹר וְאֶל ׁשְכֶם בְּנוֹ כָּל יֹצְאֵי ׁשַעַר עִירוֹ וַיִּמֹּלוּ כָּל זָכָר כָּל יֹצְאֵי ׁשַעַר עִירוֹ.

ְלִיׁשִי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים וַיִּקְחוּ ׁשְנֵי בְנֵי יַעֲקֹב ׁשִמְעוֹן וְלֵוִי אֲחֵי ִדינָה אִיׁש חְַרבּוֹ וַיָּבֹאוּ  וַיְהִי בַיּוֹם הַּשׁ
ִּינָה מִבֵּית  עַל הָעִיר בֶּטַח וַיַּהְַרגוּ כָּל זָכָר. וְאֶת חֲמוֹר וְאֶת ׁשְכֶם בְּנוֹ הְָרגוּ לְפִי חֶָרב וַיִּקְחוּ אֶת ד

ֹזּוּ הָעִיר אֲׁשֶר טִמְּאוּ אֲחוֹתָם. אֶת צֹאנָם וְאֶת בְּקָָרם וְאֶת  ּ. בְּנֵי יַעֲקֹב בָּאוּ עַל הַחֲלָלִים וַיָּב ׁשְכֶם וַיֵּצֵאו
ֹזּוּ  ּ. וְאֶת כָּל חֵילָם וְאֶת כָּל טַּפָם וְאֶת נְׁשֵיהֶם ׁשָבוּ וַיָּב חֲמֵֹריהֶם וְאֵת אֲׁשֶר בָּעִיר וְאֶת אֲׁשֶר בַּּשֶָׂדה לָקָחו

וְאֵת כָּל אֲׁשֶר בַּבָּיִת. וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל ׁשִמְעוֹן וְאֶל לֵוִי עֲכְַרתֶּם אֹתִי לְהַבְאִיׁשֵנִי בְּיֹׁשֵב הָאֶָרץ בַּכְּנַעֲנִי 
וּבַּפְִרזִּי וַאֲנִי מְתֵי מִסְּפָר וְנֶאֶסְפוּ עָלַי וְהִכּוּנִי וְנִׁשְמְַדתִּי אֲנִי וּבֵיתִי. וַיֹּאמְרוּ הַכְזוֹנָה יַעֲשֶׂה אֶת אֲחוֹתֵנוּ . 

בראשית רבה פ, יא
ויקחו את דינה – ר' יודן אמר גוררין בה ויוצאין, א"ר הונא ]חוניה?[ הנבעלת לערל קשה לפרוש, 

א"ר הונא: אמרה "ואני אנה הוליך את חרפתי" עד שנשבע לה שמעון שהוא נוטלה

פרקי דרבי אליעזר לח, ד-ז
ׁשֶהָיְתָה בִּתּוֹ ׁשֶל יַעֲקֹב יוֹׁשֶבֶת אֹהָלִים וְלֹא הָיְתָה יוֹצֵאת הַחוּצָה. מֶה עָשָׂה ׁשְכֶם בֶּן חֲמוֹר, הֵבִיא 

מְשַׂחֲקוֹת נְעָרוֹת חוּצָה לָהּ מְתוֹפְפוֹת בְֻּתּפִים, יָצְאָה ִדינָה לְִראוֹת בַּבָּנוֹת הַמְשַׂחֲקוֹת, וְׁשָלְלָהּ וְׁשָכַב 
אוֹתָהּ.
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קהלת רבה י, ח )וילנא(
ופורץ גדר ישכנו נחש – זו דינה, כשהיו אביה ואחיה יושבין בבית המדרש יצאה לראות בבנות 
הארץ, גרמה לעצמה שיבא עליה שכם בן חמור החוי שנקרא נחש ונשך אותה, דכתיב )בראשית 

לד( "וירא אותה שכם בן חמור... ויקח אותה", פתה אותה בדברים

 מדרש שכל טוב, בראשית לד, א-ב
ותצא דינא בת לאה – למה פתח הכתוב "ותצא?", מלמד שחסרונה ]שסרחונה[ נתלה באמה, 

שכשם שיצאת אמה מקושטת לקראת יעקב לדבר מצוה שנאמר "ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי 
תבא" )בראשית ל, 17(, כך יצאת בתה מקושטת לפריצות ונראתה כזונה ולא מיחתה:

בת לאה – בת תרבותה, זהו שאמר הכתוב: "הנה כל המושל עליך ימשול לאמור כאמה בתה" 
)יחזקאל טז, 34(  

לראות בבנות הארץ – שהיו משחקות במחול לפני העמים הלכה זו להראות העמים את יופיה 
שיראו שאין בהם כמותה:    

וירא אותה שכם בן חמור – לא נצנעה ממנו:

בראשית רבה פ, א )מתורגם לפי הצורך(
]לד, א[ ותצא דינה בת לאה – )יחזקאל טז( "הנה כל המושל עליך ימשול לאמר כאמה בתה".
יוסי מעונאה תרגם בכנישתהון דמעונא, ]דרש בבית הכנסת של מעון[ )הושע ה( "שמעו זאת 
הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו" – אמר עתיד הקדוש ברוך הוא ליטול את 

הכהנים ולהעמידן בדין ולאמר להם למה לא יגעתם בתורה? לא הייתם נהנים מארבע ועשרים 
מתנות כהונה? ואינון אמרין ליה: לא יהבין לן כלום ]והם אומרים לו: לא נתנו לנו כלום[, 

"והקשיבו בית ישראל" – למה לא הייתם נותנים לכהנים ארבע ועשרים מתנות כהונה שכתבתי 
לכם בתורה? "ואינון אמרין ליה: על אילין דבי נשיאה דהוו נסבין כולא ]והם אומרים לו: על אלה 

של בית הנשיא, שהיו לוקחים הכל[. "ובית המלך האזינו, כי לכם המשפט" – שלכם היה: וזה 
יהיה משפט הכהנים" לפיכך לכם ועליכם מדת הדין נהפכת.

שמע ר' ]ר' יהודה נשיאה[ וכעס. בפתי רמשא סליק ר"ל שאיל שלמיה דרבי ופייסי עלוהי דיוסי 
מעונאה ]לפנות ערב עלה ריש לקיש, שאל לשלומו ופייס אותו על דבר יוסי מעונאה[, אמר 

לו רבי, צריכין אנו להחזיק טובה לאומות העולם שהן מכניסין מומסין לבתי טרטייאות ולבתי 
קרקסאות שלהן ומשחקין  בהם כדי שלא יהיו משיחין אלו עם אלו ויבואו לידי קטטה בטלה, יוסי 

מעונאה אמר מלה דאורייתא ואקפדת עלוהי ]יוסי מעונאה אמר דבר תורה וכעסת עליו![ א"ל: 
ויודע הוא בדברי תורה כלום? א"ל הין. א"ל: ואולפן קביל ]ולימוד קיבל?[ א"ל אין, ואי שאילנא 

ליה מגייב ]ואם אשאל לו יענה?[, א"ל אין. אם כן יסק להכא ]יעלה לכאן[, וסליק לגביה ]ועלה 
אליו[, א"ל מהו דכתיב )יחזקאל טז( הנה כל המושל עליך ימשול לאמר כאמה בתה, א"ל כבת כן 
אמה, כדור כן נשיא, כמזבח כן כהניו, הכא אמרי לפום גנתא גננא ]כאן, אצלנו אומרים: לפי הגנן 
הגינה[, אמר לו ר"ל: עד כדון לא חסילית מן מפייסיה על הדא ואתה מייתי לן אוחרי עד כאן לא 

סיימתי את פיוסו ואתה מביא לו נוסף?![ 
עיקרו של דבר: "הנה כל המושל" מהו? א"ל: לית תורתא ענישא/ נגישה/ נגיחה עד דברתה 

בעיטא ]אין הפרה נוגית עד שבתה בועטת[, לית אתתא זניא עד דברתה זניא ]אין אשה מזנה עד 
שבתה מזנה[, אמרו ליה א"כ לאה אמנו זונה היתה! אמר להם "ותצא לאה לקראתו" וגו', יצאת 

מקושטת כזונה. לפיכך "ותצא דינה בת לאה". 
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בראשית רבה פ, ה
ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר: ]משל[ לאחד שהיה בידו ליטרא א' של בשר, וכיון שגלה אותה ירד 

העוף וחטפה ממנו. ]גירסת תנחומא בובר: כלב[ כך "ותצא דינה בת לאה". מיד "וירא אותה שכם 
בן חמור", ר' שמואל בר נחמן אמר: שגלה בה דרועה. ומי גרם? "ותצא דינה בת לאה".

שמואל ב יג, 20-1
ָּוִד. וַיֵּצֶר לְאַמְנוֹן  ָּוִד אָחוֹת יָפָה וּׁשְמָהּ תָּמָר וַיֶּאֱהָבֶהָ אַמְנוֹן בֶּן ד וַיְהִי אַחֲֵרי כֵן וּלְאַבְׁשָלוֹם בֶּן ד

לְהִתְחַלּוֹת בַּעֲבוּר תָּמָר אֲחֹתוֹ כִּי בְתוּלָה הִיא וַיִּּפָלֵא בְּעֵינֵי אַמְנוֹן לַעֲשׂוֹת לָהּ מְאוּמָה. וּלְאַמְנוֹן ֵרעַ 
ַּל בֶּן הַמֶּלֶךְ  וּׁשְמוֹ יוֹנָָדב בֶּן ׁשִמְעָה אֲחִי ָדוִד וְיוֹנָָדב אִיׁש חָכָם מְאֹד. וַיֹּאמֶר לוֹ מַדּוּעַ אַתָּה כָּכָה ד
בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר הֲלוֹא תַּגִּיד לִי וַיֹּאמֶר לוֹ אַמְנוֹן אֶת תָּמָר אֲחוֹת אַבְׁשָלֹם אָחִי אֲנִי אֹהֵב. וַיֹּאמֶר לוֹ 

יְהוֹנָָדב ׁשְכַב עַל מִׁשְכָּבְךָ וְהִתְחָל וּבָא אָבִיךָ לְִראוֹתֶךָ וְאָמְַרתָּ אֵלָיו תָּבֹא נָא תָמָר אֲחוֹתִי וְתַבְֵרנִי לֶחֶם 
וְעָשְׂתָה לְעֵינַי אֶת הַבְִּריָה לְמַעַן אֲׁשֶר אְֶראֶה וְאָכַלְתִּי מִיָָּדהּ.

וַיִּׁשְכַּב אַמְנוֹן וַיִּתְחָל וַיָּבֹא הַמֶּלֶךְ לְִראוֹתוֹ וַיֹּאמֶר אַמְנוֹן אֶל הַמֶּלֶךְ תָּבוֹא נָא תָּמָר אֲחֹתִי וּתְלַבֵּב לְעֵינַי 
ָּוִד אֶל תָּמָר הַבַּיְתָה לֵאמֹר לְכִי נָא בֵּית אַמְנוֹן אָחִיךְ וַעֲשִׂי לוֹ  ׁשְתֵּי לְבִבוֹת וְאֶבְֶרה מִיָָּדהּ. וַיִּׁשְלַח ד

ֵל אֶת  הַבְִּריָה. וַתֵּלֶךְ תָּמָר בֵּית אַמְנוֹן אָחִיהָ וְהוּא ׁשֹכֵב וַתִּקַּח אֶת הַבָּצֵק וַתָּלָׁש וַתְּלַבֵּב לְעֵינָיו וַתְּבַּשׁ
הַלְּבִבוֹת. וַתִּקַּח אֶת הַמַּשְֵׂרת וַתִּצֹק לְפָנָיו וַיְמָאֵן לֶאֱכוֹל וַיֹּאמֶר אַמְנוֹן הוֹצִיאוּ כָל אִיׁש מֵעָלַי וַיֵּצְאוּ 
כָל אִיׁש מֵעָלָיו. וַיֹּאמֶר אַמְנוֹן אֶל תָּמָר הָבִיאִי הַבְִּריָה הַחֶֶדר וְאֶבְֶרה מִיֵָּדךְ וַתִּקַּח תָּמָר אֶת הַלְּבִבוֹת 
אֲׁשֶר עָשָׂתָה וַתָּבֵא לְאַמְנוֹן אָחִיהָ הֶחְָדָרה. וַתַּגֵּׁש אֵלָיו לֶאֱכֹל וַיַּחֲזֶק בָּהּ וַיֹּאמֶר לָהּ בּוֹאִי ׁשִכְבִי עִמִּי 
אֲחוֹתִי. וַתֹּאמֶר לוֹ אַל אָחִי אַל תְּעַנֵּנִי כִּי לֹא יֵעָשֶׂה כֵן בְּיִשְָׂראֵל אַל תַּעֲשֵׂה אֶת הַנְּבָלָה הַזֹּאת. וַאֲנִי 

ַּבֶּר נָא אֶל הַמֶּלֶךְ כִּי לֹא יִמְנָעֵנִי  אָנָה אוֹלִיךְ אֶת חְֶרּפָתִי וְאַתָּה תִּהְיֶה כְּאַחַד הַנְּבָלִים בְּיִשְָׂראֵל וְעַתָּה ד
ָּ. וְלֹא אָבָה לִׁשְמֹעַ בְּקוֹלָהּ וַיֶּחֱזַק מִמֶּנָּה וַיְעַנֶּהָ וַיִּׁשְכַּב אֹתָהּ. וַיִּשְׂנָאֶהָ אַמְנוֹן שִׂנְאָה גְּדוֹלָה מְאֹד  מִמֶּך

כִּי גְדוֹלָה הַּשִׂנְאָה אֲׁשֶר שְׂנֵאָהּ מֵאַהֲבָה אֲׁשֶר אֲהֵבָהּ וַיֹּאמֶר לָהּ אַמְנוֹן קוּמִי לֵכִי. וַתֹּאמֶר לוֹ אַל 
אוֹדֹת הָָרעָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת מֵאַחֶֶרת אֲׁשֶר עָשִׂיתָ עִמִּי לְׁשַלְּחֵנִי וְלֹא אָבָה לִׁשְמֹעַ לָהּ. וַיִּקְָרא אֶת נַעֲרוֹ 

ֶּלֶת אַחֲֶריהָ. מְׁשְָרתוֹ וַיֹּאמֶר ׁשִלְחוּ נָא אֶת זֹאת מֵעָלַי הַחוּצָה וּנְעֹל הַד
וְעָלֶיהָ כְּתֹנֶת ּפַסִּים כִּי כֵן תִּלְבַּׁשְןָ בְנוֹת הַמֶּלֶךְ הַבְּתוּלֹת מְעִילִים וַיֹּצֵא אוֹתָהּ מְׁשְָרתוֹ הַחוּץ וְנָעַל 

ֶּלֶת אַחֲֶריהָ. וַתִּקַּח תָּמָר אֵפֶר עַל רֹאׁשָהּ וּכְתֹנֶת הַּפַסִּים אֲׁשֶר עָלֶיהָ קָָרעָה וַתָּשֶׂם יָָדהּ עַל רֹאׁשָהּ  הַד
וַתֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְזָעָקָה. וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אַבְׁשָלוֹם אָחִיהָ הַאֲמִינוֹן אָחִיךְ הָיָה עִמָּךְ וְעַתָּה אֲחוֹתִי הַחֲִריׁשִי 

ָּבָר הַזֶּה וַתֵּׁשֶב תָּמָר וְׁשֹמֵמָה בֵּית אַבְׁשָלוֹם אָחִיהָ. אָחִיךְ הוּא אַל תָּׁשִיתִי אֶת לִבֵּךְ לַד
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שיעור 4: תמר: "ותשב בפתח עינים"
בראשית לח

וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֵֶּרד יְהוָּדה מֵאֵת אֶחָיו וַיֵּט עַד אִיׁש עֲֻדלָּמִי וּׁשְמוֹ חִיָרה. וַיְַּרא ׁשָם יְהוָּדה בַּת אִיׁש 
כְּנַעֲנִי וּׁשְמוֹ ׁשוּעַ וַיִּקָּחֶהָ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ. וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן וַיִּקְָרא אֶת ׁשְמוֹ עֵר. וַתַּהַר עוֹד וַתֵּלֶד בֵּן וַתִּקְָרא 

אֶת ׁשְמוֹ אוֹנָן. וַתֹּסֶף עוֹד וַתֵּלֶד בֵּן וַתִּקְָרא אֶת ׁשְמוֹ ׁשֵלָה וְהָיָה בִכְזִיב בְּלְִדתָּהּ אֹתוֹ.

ָה לְעֵר בְּכוֹרוֹ וּׁשְמָהּ תָּמָר. וַיְהִי עֵר בְּכוֹר יְהוָּדה ַרע בְּעֵינֵי ה׳ וַיְמִתֵהוּ ה׳.  וַיִּקַּח יְהוָּדה אִּשׁ

ָ. וַיֵַּדע אוֹנָן כִּי לֹּא לוֹ יִהְיֶה  וַיֹּאמֶר יְהוָּדה לְאוֹנָן בֹּא אֶל אֵׁשֶת אָחִיךָ וְיַבֵּם אֹתָהּ וְהָקֵם זֶַרע לְאָחִיך
הַזַָּרע וְהָיָה אִם בָּא אֶל אֵׁשֶת אָחִיו וְׁשִחֵת אְַרצָה לְבִלְתִּי נְתָן זֶַרע לְאָחִיו. וַיֵַּרע בְּעֵינֵי ה׳ אֲׁשֶר עָשָׂה 

ַּל ׁשֵלָה בְנִי כִּי אָמַר ּפֶן יָמוּת  וַיָּמֶת גַּם אֹתוֹ. וַיֹּאמֶר יְהוָּדה לְתָמָר כַּלָּתוֹ ׁשְבִי אַלְמָנָה בֵית אָבִיךְ עַד יִגְד
גַּם הוּא כְּאֶחָיו וַתֵּלֶךְ תָּמָר וַתֵּׁשֶב בֵּית אָבִיהָ.

ֹזְזֵי צֹאנוֹ הוּא וְחִיָרה ֵרעֵהוּ הָעֲֻדלָּמִי  ּ וַיְִּרבּוּ הַיָּמִים וַתָּמָת בַּת ׁשוּעַ אֵׁשֶת יְהוָּדה וַיִּנָּחֶם יְהוָּדה וַיַּעַל עַל ג
ֹז צֹאנוֹ. וַתָּסַר בִּגְֵדי אַלְמְנוּתָהּ מֵעָלֶיהָ וַתְּכַס  תִּמְנָתָה. וַיֻּגַּד לְתָמָר לֵאמֹר הִנֵּה חָמִיךְ עֹלֶה תִמְנָתָה לָג

ֶֶּרךְ תִּמְנָתָה כִּי ָראֲתָה כִּי גַָדל ׁשֵלָה וְהִוא לֹא נִתְּנָה לוֹ  בַּצָּעִיף וַתִּתְעַלָּף וַתֵּׁשֶב בְּפֶתַח עֵינַיִם אֲׁשֶר עַל ד
ָה.  לְאִּשׁ

ֶֶּרךְ וַיֹּאמֶר הָבָה נָּא אָבוֹא אֵלַיִךְ כִּי לֹא  וַיְִּראֶהָ יְהוָּדה וַיַּחְׁשְבֶהָ לְזוֹנָה כִּי כִסְּתָה ּפָנֶיהָ וַיֵּט אֵלֶיהָ אֶל הַד
יַָדע כִּי כַלָּתוֹ הִוא וַתֹּאמֶר מַה תִּתֶּן לִי כִּי תָבוֹא אֵלָי. וַיֹּאמֶר אָנֹכִי אֲׁשַלַּח גְִּדי עִזִּים מִן הַצֹּאן וַתֹּאמֶר 

ָ. וַיֹּאמֶר מָה הָעֵָרבוֹן אֲׁשֶר אֶתֶּן לָךְ וַתֹּאמֶר חֹתָמְךָ וּפְתִילֶךָ וּמַּטְךָ אֲׁשֶר בְּיֶָדךָ  אִם תִּתֵּן עֵָרבוֹן עַד ׁשָלְחֶך
וַיִּתֶּן לָהּ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ וַתַּהַר לוֹ. וַתָּקָם וַתֵּלֶךְ וַתָּסַר צְעִיפָהּ מֵעָלֶיהָ וַתִּלְבַּׁש בִּגְֵדי אַלְמְנוּתָהּ.  

ָה וְלֹא מְצָאָהּ. וַיִּׁשְאַל אֶת  וַיִּׁשְלַח יְהוָּדה אֶת גְִּדי הָעִזִּים בְּיַד ֵרעֵהוּ הָעֲֻדלָּמִי לָקַחַת הָעֵָרבוֹן מִיַּד הָאִּשׁ
ֶָּרךְ וַיֹּאמְרוּ לֹא הָיְתָה בָזֶה קְֵדׁשָה. וַיָּׁשָב אֶל  אַנְׁשֵי מְקֹמָהּ לֵאמֹר אַיֵּה הַקְֵּדׁשָה הִוא בָעֵינַיִם עַל הַד

יְהוָּדה וַיֹּאמֶר לֹא מְצָאתִיהָ וְגַם אַנְׁשֵי הַמָּקוֹם אָמְרוּ לֹא הָיְתָה בָזֶה קְֵדׁשָה. וַיֹּאמֶר יְהוָּדה תִּקַּח לָהּ 
ּפֶן נִהְיֶה לָבוּז הִנֵּה ׁשָלַחְתִּי הַגְִּדי הַזֶּה וְאַתָּה לֹא מְצָאתָהּ. וַיְהִי כְּמִׁשְלֹׁש חֳָדׁשִים וַיֻּגַּד לִיהוָּדה לֵאמֹר 

זָנְתָה תָּמָר כַּלָּתֶךָ וְגַם הִנֵּה הָָרה לִזְנוּנִים וַיֹּאמֶר יְהוָּדה הוֹצִיאוּהָ וְתִּשֵָׂרף. הִוא מוּצֵאת וְהִיא ׁשָלְחָה אֶל 
חָמִיהָ לֵאמֹר לְאִיׁש אֲׁשֶר אֵלֶּה לּוֹ אָנֹכִי הָָרה וַתֹּאמֶר הַכֶּר נָא לְמִי הַחֹתֶמֶת וְהַּפְתִילִים וְהַמַּּטֶה הָאֵלֶּה. 

וַיַּכֵּר יְהוָּדה וַיֹּאמֶר צְָדקָה מִמֶּנִּי כִּי עַל כֵּן לֹא נְתַתִּיהָ לְׁשֵלָה בְנִי וְלֹא יָסַף עוֹד לְַדעְתָּהּ.

וַיְהִי בְּעֵת לְִדתָּהּ וְהִנֵּה תְאוֹמִים בְּבִטְנָהּ. וַיְהִי בְלְִדתָּהּ וַיִּתֶּן יָד וַתִּקַּח הַמְיַלֶֶּדת וַתִּקְׁשֹר עַל יָדוֹ ׁשָנִי 
לֵאמֹר זֶה יָצָא ִראׁשֹנָה. וַיְהִי כְּמֵׁשִיב יָדוֹ וְהִנֵּה יָצָא אָחִיו וַתֹּאמֶר מַה ּפַָרצְתָּ עָלֶיךָ ּפֶָרץ וַיִּקְָרא ׁשְמוֹ 

ָנִי וַיִּקְָרא ׁשְמוֹ זַָרח. ּפֶָרץ. וְאַחַר יָצָא אָחִיו אֲׁשֶר עַל יָדוֹ הַּשׁ

בבלי, סוטה י ע"ב
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, 

ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש 
ואל ילבין פני חבירו ברבים. מנלן? מתמר.
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בראשית רבה ס, טו
שתים הם שנתכסו בצעיף וילדו תאומים, רבקה ותמר. רבקה, – "ותקח הצעיף ותתכס"; תמר – 

"ותכס בצעיף ותתעלף".

בבלי, נזיר כג ע"ב
אמר עולא: תמר זינתה, זמרי זינה. תמר זינתה – יצאו ממנה מלכים ונביאים, זמרי זינה – נפלו 

עליו כמה רבבות מישראל. אמר ר' נחמן בר יצחק: גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה.

ירושלמי, כתובות יג, א
ותשב בפתח עינים – ואפשר כן? אפילו זונה שבזונות אינה עושה כן. אלא שתלת עיניה לפתח 

שכל עינים מצפות לו אמרה לפניו רבש"ע אל אצא ריקם מבית זה

בבלי, סוטה י ע"א
ותשב בפתח עינים – א"ר אלכסנדרי: מלמד, שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו, מקום 

שכל עינים צופות לראותו. ר' חנין א"ר: מקום הוא ששמו עינים...
אמר לה: שמא נכרית את? אמרה ליה: גיורת אני; שמא אשת איש את? אמרה ליה: פנויה אני; 
שמא קיבל בך אביך קידושין? אמרה ליה: יתומה אני; שמא טמאה את? אמרה ליה: טהורה אני.

בבלי, סוטה י ע"ב
א"ר אלעזר: לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל וריחקן, בא גבריאל וקירבן.

בבלי, מגילה י ע"ב
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאין ממנה 

מלכים ונביאים. מנלן – מתמר. דכתיב "ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה". משום 
דכסתה פניה ויחשבה לזונה? אלא: משום דכסתה פניה בבית חמיה ולא הוה ידע לה, זכתה ויצאו 

ממנה מלכים ונביאים.

בראשית רבה פה, ח
אמר ר' יוחנן: בקש לעבור וזימן לו הקדוש ברוך הוא מלאך שהוא ממונה על התאוה אמר לו 

יהודה היכן אתה הולך מהיכן מלכים עומדים מהיכן גדולים עומדים? "ויט אליה אל הדרך" – 
בעל כורחו, שלא בטובתו.



10

פרופ' חננאל מאקנשים ומדרשים  עיונים בבראשית רבה

שיעור 5: אשת פוטיפר: "ותרא האשה"
בראשית לט

וְיוֹסֵף הוַּרד מִצְָריְמָה וַיִּקְנֵהוּ ּפוֹטִיפַר סְִריס ּפְַרעֹה שַׂר הַּטַבָּחִים אִיׁש מִצְִרי מִיַּד הַיִּׁשְמְעֵאלִים אֲׁשֶר 
הוִֹרֻדהוּ ׁשָמָּה. וַיְהִי ה׳ אֶת יוֹסֵף וַיְהִי אִיׁש מַצְלִיחַ וַיְהִי בְּבֵית אֲדֹנָיו הַמִּצְִרי. וַיְַּרא אֲדֹנָיו כִּי ה׳ אִתּוֹ 
וְכֹל אֲׁשֶר הוּא עֹשֶׂה ה׳ מַצְלִיחַ בְּיָדוֹ. וַיִּמְצָא יוֹסֵף חֵן בְּעֵינָיו וַיְׁשֶָרת אֹתוֹ וַיַּפְקִֵדהוּ עַל בֵּיתוֹ וְכָל יֶׁש 

לוֹ נָתַן בְּיָדוֹ. וַיְהִי מֵאָז הִפְקִיד אֹתוֹ בְּבֵיתוֹ וְעַל כָּל אֲׁשֶר יֶׁש לוֹ וַיְבֶָרךְ ה׳ אֶת בֵּית הַמִּצְִרי בִּגְלַל יוֹסֵף 
וַיְהִי בְִּרכַּת ה׳ בְּכָל אֲׁשֶר יֶׁש לוֹ בַּבַּיִת וּבַּשֶָׂדה. וַיַּעֲזֹב כָּל אֲׁשֶר לוֹ בְּיַד יוֹסֵף וְלֹא יַָדע אִתּוֹ מְאוּמָה כִּי 

אִם הַלֶּחֶם אֲׁשֶר הוּא אוֹכֵל וַיְהִי יוֹסֵף יְפֵה תֹאַר וִיפֵה מְַראֶה.

ְּבִָרים הָאֵלֶּה וַתִּּשָׂא אֵׁשֶת אֲדֹנָיו אֶת עֵינֶיהָ אֶל יוֹסֵף וַתֹּאמֶר ׁשִכְבָה עִמִּי. וַיְמָאֵן וַיֹּאמֶר  וַיְהִי אַחַר הַד
אֶל אֵׁשֶת אֲדֹנָיו הֵן אֲדֹנִי לֹא יַָדע אִתִּי מַה בַּבָּיִת וְכֹל אֲׁשֶר יֶׁש לוֹ נָתַן בְּיִָדי. אֵינֶנּוּ גָדוֹל בַּבַּיִת הַזֶּה 

מִמֶּנִּי וְלֹא חָשַׂךְ מִמֶּנִּי מְאוּמָה כִּי אִם אוֹתָךְ בַּאֲׁשֶר אַתְּ אִׁשְתּוֹ וְאֵיךְ אֶעֱשֶׂה הָָרעָה הַגְּדֹלָה הַזֹּאת 
וְחָטָאתִי לֵאלֹהִים. וַיְהִי כְַּדבְָּרהּ אֶל יוֹסֵף יוֹם יוֹם וְלֹא ׁשָמַע אֵלֶיהָ לִׁשְכַּב אֶצְלָהּ לִהְיוֹת עִמָּהּ. וַיְהִי 

כְּהַיּוֹם הַזֶּה וַיָּבֹא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ וְאֵין אִיׁש מֵאַנְׁשֵי הַבַּיִת ׁשָם בַּבָּיִת. וַתִּתְּפְשֵׂהוּ בְּבִגְדוֹ לֵאמֹר 
ׁשִכְבָה עִמִּי וַיַּעֲזֹב בִּגְדוֹ בְּיָָדהּ וַיָּנָס וַיֵּצֵא הַחוּצָה. וַיְהִי כְִּראוֹתָהּ כִּי עָזַב בִּגְדוֹ בְּיָָדהּ וַיָּנָס הַחוּצָה. 

וַתִּקְָרא לְאַנְׁשֵי בֵיתָהּ וַתֹּאמֶר לָהֶם לֵאמֹר ְראוּ הֵבִיא לָנוּ אִיׁש עִבְִרי לְצַחֶק בָּנוּ בָּא אֵלַי לִׁשְכַּב עִמִּי 
וָאֶקְָרא בְּקוֹל גָּדוֹל. וַיְהִי כְׁשָמְעוֹ כִּי הֲִרימֹתִי קוֹלִי וָאֶקְָרא וַיַּעֲזֹב בִּגְדוֹ אֶצְלִי וַיָּנָס וַיֵּצֵא הַחוּצָה. וַתַּנַּח 
ְּבִָרים הָאֵלֶּה לֵאמֹר בָּא אֵלַי הָעֶבֶד הָעִבְִרי אֲׁשֶר  בִּגְדוֹ אֶצְלָהּ עַד בּוֹא אֲדֹנָיו אֶל בֵּיתוֹ. וַתְַּדבֵּר אֵלָיו כַּד

הֵבֵאתָ לָּנוּ לְצַחֶק בִּי. וַיְהִי כַּהֲִרימִי קוֹלִי וָאֶקְָרא וַיַּעֲזֹב בִּגְדוֹ אֶצְלִי וַיָּנָס הַחוּצָה.

ֶּךָ וַיִּחַר אַּפוֹ.  ְּבִָרים הָאֵלֶּה עָשָׂה לִי עַבְד ִּבְָּרה אֵלָיו לֵאמֹר כַּד ִּבְֵרי אִׁשְתּוֹ אֲׁשֶר ד וַיְהִי כִׁשְמֹעַ אֲדֹנָיו אֶת ד
וַיִּקַּח אֲדֹנֵי יוֹסֵף אֹתוֹ וַיִּתְּנֵהוּ אֶל בֵּית הַסֹּהַר מְקוֹם אֲׁשֶר אֲסִיֵרי הַמֶּלֶךְ אֲסוִּרים וַיְהִי ׁשָם בְּבֵית הַסֹּהַר. 
וַיְהִי ה׳ אֶת יוֹסֵף וַיֵּט אֵלָיו חָסֶד וַיִּתֵּן חִנּוֹ בְּעֵינֵי שַׂר בֵּית הַסֹּהַר. וַיִּתֵּן שַׂר בֵּית הַסֹּהַר בְּיַד יוֹסֵף אֵת כָּל 
הָאֲסִיִרם אֲׁשֶר בְּבֵית הַסֹּהַר וְאֵת כָּל אֲׁשֶר עֹשִׂים ׁשָם הוּא הָיָה עֹשֶׂה. אֵין שַׂר בֵּית הַסֹּהַר רֹאֶה אֶת כָּל 

מְאוּמָה בְּיָדוֹ בַּאֲׁשֶר ה׳ אִתּוֹ וַאֲׁשֶר הוּא עֹשֶׂה ה׳ מַצְלִיחַ.  

משלי ז, 21-5
ָה זָָרה מִנָּכְִריָּה אֲמֶָריהָ הֶחֱלִיקָה. כִּי בְּחַלּוֹן בֵּיתִי בְּעַד אֶׁשְנַבִּי נִׁשְקָפְתִּי. וָאֵֶרא בַּפְתָאיִם  לִׁשְמְָרךָ מֵאִּשׁ

וּק אֵצֶל ּפִנָּהּ וְֶדֶרךְ בֵּיתָהּ יִצְעָד. בְּנֶׁשֶף בְּעֶֶרב יוֹם בְּאִיׁשוֹן לַיְלָה  אָבִינָה בַבָּנִים  נַעַר חֲסַר לֵב. עֹבֵר בַּּשׁ
ָה לִקְָראתוֹ  ׁשִית זוֹנָה וּנְֻצַרת לֵב. הֹמִיָּה הִיא וְסָֹרֶרת בְּבֵיתָהּ לֹא יִׁשְכְּנוּ ַרגְלֶיהָ.  וַאֲפֵלָה. וְהִנֵּה אִּשׁ

ּפַעַם בַּחוּץ ּפַעַם בְָּרחֹבוֹת וְאֵצֶל כָּל ּפִנָּה תֶאֱרֹב. וְהֶחֱזִיקָה בּוֹ וְנָׁשְקָה לּוֹ הֵעֵזָה פָנֶיהָ וַתֹּאמַר לוֹ. זִבְחֵי 
ִּים ָרבְַדתִּי עְַרשִׂי  ָּ. מְַרבַד ׁשְלָמִים עָלָי הַיּוֹם ׁשִלַּמְתִּי נְָדָרי. עַל כֵּן יָצָאתִי לִקְָראתֶךָ לְׁשַחֵר ּפָנֶיךָ וָאֶמְצָאֶך
חֲֻטבוֹת אֵטוּן מִצְָריִם. נַפְתִּי מִׁשְכָּבִי מֹר אֲהָלִים וְקִנָּמוֹן. לְכָה נְִרוֶה דִֹדים עַד הַבֹּקֶר נִתְעַלְּסָה בָּאֳהָבִים. 

כִּי אֵין הָאִיׁש בְּבֵיתוֹ הָלַךְ בְֶּדֶרךְ מֵָרחוֹק. צְרוֹר הַכֶּסֶף לָקַח בְּיָדוֹ לְיוֹם הַכֵּסֶא יָבֹא בֵיתוֹ. הִּטַתּוּ בְּרֹב 
 .ּ ִּיחֶנּו לִקְחָהּ בְּחֵלֶק שְׂפָתֶיהָ תַּד

בראשית רבה פז, א 
ויהי אחר הדברים האלה – "וארא בפתאים" – אלו השבטים... "אבינה בבנים, נער" – זה יוסף, 
"חסר לב" – שהיה אומר לשון הרע על אחיו, היש חסר לב יותר מזה?..., "והנה אשה לקראתו" 



11

פרופ' חננאל מאקנשים ומדרשים  עיונים בבראשית רבה

– זו אשתו של פוטיפר... "שית זונה" – ליוסף, "ונצורת לב" – למצרים, "הומיה היא וסוררת" – 
שגשיא וטעיא ]הומיה וטועה, חוטאת[, "בביתה לא ישכנו רגליה" אלא "פעם בחוץ פעם ברחובות 

ואצל כל פנה תארוב". שאלה ואמרה: חמיתון ]ראיתם[ ליה ליוסף? "והחזיקה בו ונשקה לו" – 
"ותתפשהו בבגדו", "העיזה פניה" – "ותאמר לו שכבה עמי".

בראשית רבה פז, ה 
...א"ר שמואל בר נחמן: ארורים הם הרשעים, להלן )רות ג( "ופרשת כנפיך על אמתך", אבל זו 

כבהמה – "ותאמר שכבה עמי".
הן אדוני – אמר לה: מתיירא אני. ומה אדם הראשון על מצוה קלה נצטווה ועבר ונטרד מגן עדן, 

זו שהיא עבירה חמורה, גלוי עריות, על אחת כמה וכמה,
הן אדוני – מתיירא אני מאבא שבארץ כנען, ראובן ע"י שכתוב בו "וילך ראובן וישכב את בלהה", 

ניטלה בכורתו ונתנה לי, אשמע ליך ואדחה מבכורתי,
הן אדוני – מתיירא אני מאדוני. אמרה לו: הורגתו אני, אמר לה: לא דיי שאמנה באסרטין של 

נואפים אלא באסרטין של רצחנים!? ואם הדבר הזה את מבקשת הן אדוני – הידי לדקמך ]לכי 
אל זה שלפנייך, אל בעלך[.

א"ר יצחק: חלב עזים שחורות וחלב עזים לבנות אחד הוא,
הן אדוני – מתיירא אני מה'. אמרה לו: איננו, אמר לה: )תהלים קמ"ה( "גדול ה' ומהולל מאד". 

א"ר אבין: הכניסה אותו מחדר לחדר ומקיטון לקיטון עד שהעמידה אותו על מטתה והיתה עבודת 
כוכבים שלה חקוקה למעלה הימנה ונטלה סדין וכסתה פניה, א"ל יאות הדין אפה כסי ]נכון 

עשית שכיסית פניה[, מי שכתוב בו )זכריה ד( "עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ" על אחת כמה 
וכמה.  

וחטאתי לה' אין כתיב כאן אלא לאלהים –, לאלהים איני עושה את הדבר הרע הזה.

בראשית רבה פז, ח 
ותקרא לאנשי ביתה – נתנה אותו בפיהם של כולם.

ותנח בגדו אצלה – רבי אמי אמר: מחבקתו ומנשקתו.

בראשית רבה פז, ט
...אמר ליה ]פוטיפר ליוסף[: ידע אנא דלית הוא מנך ]יודע אני שלא ממך המעשה[ אלא שלא 

לערבב פסולת בבני.

 בראשית רבה פז, י
...והיתה אומרת לו: בדבר הזה עשקתיך חייך שאני עושקתך בדברים אחרים! והיה אומר לה: 

"עושה משפט לעשוקים". חותכת אני פרנסה שלך! והיה אומר לה "נותן לחם לרעבים". כובלתך 
אני! והיה אומר לה: "ה' מתיר אסורים". כופפת אני את קומתך, והיה אומר לה: "ה' זוקף 

כפופים", מסמאה אני את עיניך! והיה אומר לה: "ה' פוקח עורים". עד היכן? ר' הונא בשם ר' 
אחא אמר: עד שנתנה שרתוע של ברזל תחת צוארו עד שיתלה עיניו ויביט בה, אעפ"כ לא היה 

מביט בה.
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צוואת יוסף: צוואות השבטים, ב-ח
בעשרה נסיונות בחנני ובכולם ארך רוח הייתי!

אמרה אלי: אתה תמשול גם בי, גם בכל אשר בביתי... ואתה תהיה כאדוננו
גם בלילה בה אלי ותאמר כי באה לבקרני 

ופעמים רבות הללתני כאיש קדוש ובערמה שבחה את ענוותי לפני בעלה, בעוד אשר בהיותנו 
לבדנו בקשה להדיחני

ותאמר אלי: אם חפץ אתה כי אעזוב את האלילים שכבה עמי, ואני אפתה את בעלי לסור מאחרי 
האלילים ונלך בחוקות אלוהיך

אהרוג את בעלי ואקחה אותך לי לבעל
ותסיתני במתנות ותשלח לי כל חמודות בני אדם

ותשלח לי אוכל ובו כשפים
ותאנח מר ותיפול למשכב והיא לא חלתה

ותאמר אלי: אחנק או אתנפל אל הבור אם לא תחפוץ לשכב עמי
לאחרונה תפסה בבגדי ותמשכני בחוזקה לשכב עמה כי החזיקה בשיגעון בבגדי ואעזבהו ואנוס 

ערום.

יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים ב, ד
...כך דברה האשה ובכתה.

ופוטיפר לא ראה מקום שלא להאמין לדברי אשתו הבוכה ולמראה עיניו, ומשום שהיה שקוע יתר 
על המידה באהבתו אליה לא שם את לבו לחקירת האמת אלא נתן אמון מלא בה ובצניעותה... 

והה הולך ומתגאה באשתו עוד יותר ומעיד על כשרותה ותום דרכיה. 


