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יא וַּיֹאמֶר יְהּוָדה לְתָמָר ּכַּלָתֹו
 ׁשְבִי אַלְמָנָה בֵית אָבִיְ 

 עַד יִגְּדַל ׁשֵלָה בְנִי
 ּכִי אָמַר ּפֶן יָמּות ּגַם הּוא ּכְאֶחָיו

 וַּתֵלְֶ ּתָמָר
 וַּתֵׁשֶב ּבֵית אָבִיהָ:
יב וַּיְִרּבּו הַּיָמִים 

 וַּתָמָת ּבַת ׁשּועַ אֵׁשֶת יְהּוָדה 
 וַּיִּנָחֶם יְהּוָדה

 וַּיַעַל עַל ּגֹזְזֵי צֹאנֹו 
 הּוא וְחִיָרה ֵרעֵהּו הָעֲֻדּלָמִי ּתִמְנָתָה:

יג וַּיֻּגַד לְתָמָר לֵאמֹר 
 הִּנֵה חָמִיְ עֹלֶה תִמְנָתָה 

 לָגֹז צֹאנֹו:
יד וַּתָסַר ּבִגְֵדי אַלְמְנּותָּה מֵעָלֶיהָ 

 וַּתְכַס ּבַּצָעִיף וַּתִתְעַּלָף
 וַּתֵׁשֶב ּבְפֶתַח עֵינַיִם  
 אֲׁשֶר עַל ּדֶֶרְ ּתִמְנָתָה

 ּכִי ָראֲתָה ּכִי גַָדל ׁשֵלָה 
 וְהִוא ֹלא נִּתְנָה לֹו לְאִּׁשָה:

טו וַּיְִראֶהָ יְהּוָדה
 וַּיַחְׁשְבֶהָ לְזֹונָה

 ּכִי כִּסְתָה ּפָנֶיהָ:
טז וַּיֵט אֵלֶיהָ אֶל הַּדֶֶרְ

 וַּיֹאמֶר הָבָה ּנָא אָבֹוא אֵלַיְִ 
 ּכִי ֹלא יַָדע ּכִי כַּלָתֹו הִוא

 וַּתֹאמֶר מַה ּתִּתֶן לִי ּכִי תָבֹוא אֵלָי:



Vayeishev -  Topic 2 - Yehuda & Tamar Lesson # 204 - Yehuda Encounters Zona Bereishis Ch. 38, 11 - 16

תרגם "כלתו". 1)
מה אמר יהודה לתמר ? 2)
תרגם "אלמנה". 3)
לאיפה אמר יהודה לתמר ללכת ? 4)
עד מתי אמר יהודה לתמר שתשב בבית אביה ? 5)
האם תמר שמע ליהודה ? 6)
מתי מתה "בת שוע" אשת יהודה ?7)
לאיפה הלך יהודה אחרי שניחם על מיתת בת שוע ? 8)
תרגם "גוזזי". 9)

לשם מה הלך יהודה לתמנת ? 10)
עם מי הלך יהודה לתמנת ? 11)
תרגם "רעהו". 12)
תרגם "חמיך". 13)
מה נודע לתמר אודות יהודה ?14)
מה הסירה תמר מעליה כששמעה שיהודה עולה לתמנת ? 15)
תרגם "ותכס". 16)
תרגם “בצעיף." 17)
במה כיסה תמר את עצמה ? למה ?18)
תרגם "ותתעלף". 19)
מה עוד עשתה תמר לגופה ?20)
איפה בדרך ישבה תמר ? 21)
בדרך לאיזה עיר ישבה תמר על פתח עיניים ? 22)
למה ישבה תמר על פתח עינים בדרך תמנת ? 23)
האם היה בכונת יהודה לתת את שלה לתמר להתחתן עמה ? למה ?24)
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כיצד ידע תמר שלא היה בכונת יהודה לתת את שלה לתמר ? 25)
האם יהודה "ראה" את תמר יושבת בפתח עינים ? 26)
תרגם “ויחשבה".27)
תרגם "לזונה". 28)
האם יהודה הכיר את תמר כשראה אותה יושבת בפתח עינים ? למה ?29)
מה חשב יהודה על תמר כשראה אותה יושבת בפתח עינים ? למה ?30)
תרגם "ויט". 31)
לאיפה נטה יהודה כש"ראה" תמר ? 32)
מה אמר יהודה לתמר ?33)
מה שאלה תמר מיהודה ?34)


