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א וַיְהִי ּבָעֵת הַהִוא   

 וַּיֵֶרד יְהּוָדה מֵאֵת אֶחָיו
 וַּיֵט עַד אִיׁש עֲֻדּלָמִי

 ּוׁשְמֹו חִיָרה: 
ב וַּיְַרא ׁשָם יְהּוָדה ּבַת אִיׁש ּכְנַעֲנִי 

 ּוׁשְמֹו ׁשּועַ
 וַּיִּקָחֶהָ וַּיָבֹא אֵלֶיהָ:
ג וַּתַהַר וַּתֵלֶד ּבֵן

 וַּיְִקָרא אֶת ׁשְמֹו עֵר: 
ד וַּתַהַר עֹוד וַּתֵלֶד ּבֵן

 וַּתְִקָרא אֶת ׁשְמֹו אֹונָן: 
ה וַּתֹסֶף עֹוד וַּתֵלֶד ּבֵן
 וַּתְִקָרא אֶת ׁשְמֹו ׁשֵלָה

 וְהָיָה בִכְזִיב ּבְלְִדּתָּה אֹתֹו:
ו וַּיִּקַח יְהּוָדה אִּׁשָה 

 לְעֵר ּבְכֹורֹו 
 ּוׁשְמָּה ּתָמָר:

ז וַיְהִי עֵר ּבְכֹור יְהּוָדה ַרע 
 ּבְעֵינֵי יְהֹוָה 

 וַיְמִתֵהּו יְהֹוָה: 
ח וַּיֹאמֶר יְהּוָדה לְאֹונָן 

 ּבֹא אֶל אֵׁשֶת אָחִיָ 
 וְיַּבֵם אֹתָּה

 וְהֵָקם זֶַרע לְאָחִיָ:
ט וַּיֵַדע אֹונָן 

 ּכִי ֹּלא לֹו יִהְיֶה הַּזַָרע 
 וְהָיָה אִם ּבָא אֶל אֵׁשֶת אָחִיו

 וְׁשִחֵת אְַרצָה
 לְבִלְּתִי נְתָן זֶַרע לְאָחִיו:

י וַּיֵַרע ּבְעֵינֵי יְהֹוָה אֲׁשֶר עָׂשָה
 וַּיָמֶת ּגַם אֹתֹו:
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מי עזב את שאר אחיו אחרי מכירת יוסף ? למה ?1)
לאיפה ירד יהודה אחרי מכירת יוסף ? 2)
תרגם "ויט". 3)
עם מי התחבר יהודה ? למה ?4)
מי היה "שוע". 5)
מה היה תפקידו של שוע ? 6)
עם מי התחתן יהודה ? 7)
מה היה שמו של בן הראשון של יהודה ? 8)
מי קרא את שמו ? 9)

מה היה שמו של בן השני של יהודה ? 10)
מי קרא את שמו ? 11)
מה היה שמו של בן השלישי של יהודה ? 12)
מי קרא את שמו ? 13)
איפה נולד שלה בנו של יהודה ? 14)
את מי לקח יהודה לאשה לער בנו ? 15)
מה קרה לער בכור יהודה אחרי שנשא את תמר ? למה ?16)
תרגם "וימיתהו". 17)
מה אמר יהודה לאונן בנו אחרי שמת ער בכורו ? למה ?18)
תרגם "ויבם" ובאר המושג. 19)
על שם מי היו הבנים נקראים אם תמר היתה יולדת לאונן ? 20)
האם אונן רצה שתמר תתעבר ? למה ? 21)
תרגם "ושחת ארצה". 22)
מה עשה אונן כדי שתמר לא תתעבר ממנו ? 23)
תרגם "לבלתי". 24)
מה עשה ה' לאונן על ש"שיחת ארצה" ?25)


