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יזוַּיֹאמֶר אָנֹכִי אֲׁשַּלַח ּגְִדי עִּזִים מִן הַּצֹאן
 וַּתֹאמֶר אִם ּתִּתֵן עֵָרבֹון עַד ׁשָלְחֶָ: 
יחוַּיֹאמֶר מָה הָעֵָרבֹון אֲׁשֶר אֶּתֶן לְָ

 וַּתֹאמֶר חֹתָמְָ ּופְתִילֶָ ּומַּטְָ
 אֲׁשֶר ּבְיֶָדָ 

וַּיִּתֶן לָּה 
וַּיָבֹא אֵלֶיהָ
 וַּתַהַר לֹו:

יטוַּתָָקם וַּתֵלְֶ 
וַּתָסַר צְעִיפָּה מֵעָלֶיהָ

 וַּתִלְּבַׁש ּבִגְֵדי אַלְמְנּותָּה:
כוַּיִׁשְלַח יְהּוָדה אֶת ּגְִדי הָעִּזִים 

ּבְיַד ֵרעֵהּו הָעֲֻדּלָמִי 
לַָקחַת הָעֵָרבֹון מִּיַד הָאִּׁשָה 

וְֹלא מְצָאָּה:
כאוַּיִׁשְאַל אֶת אַנְׁשֵי מְֹקמָּה לֵאמֹר

 אַּיֵה הַּקְֵדׁשָה 
הִוא בָעֵינַיִם עַל הַּדֶָרְ 

וַּיֹאמְרּו ֹלא הָיְתָה בָזֶה ְקֵדׁשָה: 
כבוַּיָׁשָב אֶל יְהּוָדה

 וַּיֹאמֶר ֹלא מְצָאתִיהָ 
וְגַם אַנְׁשֵי הַּמָקֹום אָמְרּו
 ֹלא הָיְתָה בָזֶה ְקֵדׁשָה: 

כגוַּיֹאמֶר יְהּוָדה
 ּתִּקַח לָּה 

ּפֶן נִהְיֶה לָבּוז 
הִּנֵה ׁשָלַחְּתִי הַּגְִדי הַּזֶה 

וְאַּתָה ֹלא מְצָאתָּה:
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מה הבטיח יהודה לתמר אם תסכים שהוא יבוא אליה ? 1)
תרגם "ערבון". 2)
מה אמרה תמר ליהודה כשאמר שישלח גדי עזים ? 3)
לשם מה ביקשה תמר ערבון מיהודה ?4)
מה שאל יהודה כשתמר ביקש ממנו “ערבון" ?5)
תרגם "חתמך". 6)
תרגם "פתילך". 7)
אלו שלשה דברים ביקש תמר כערבון ? 8)
האם חותמו של אדם מיוחד רק לו ? 9)

האם פתילו של אדם מיוחד רק לו ? 10)
האם מטהו של אדם מיוחד רק לו ? 11)
האם תמר נשארה על פתח עינים בדרך תמנת ? 12)
מה הסירה תמר ממנה אחרי שהלכה מפתח עינים ?13)
מה לבשה תמר אחרי שהסירה צעיפה מעליה ?14)
ביד מי שלח יהודה את גדי העזים שהבטיח לתמר ? 15)
מי היה "רעהו העדולמי" של יהודה ?16)
מה אמר יהודה לחירה העדולמי שיקח מיד תמר ? 17)
למה לא מצא חירה העדולמי את תמר ? 18)
מה עשה חירה העדולמי כשלא מצא את תמר ? 19)
תרגם "הקדשה". 20)
מה שאל חירה העדולמי מאנשי תמנה ?21)
תרגם “איה”.22)
מה ענו אנשי תמנה לחירה העדולמי כששאלם איפה הקדשה ? 23)
מה אמר חירה העדולמי ליהודה כשחזר אליו מתמנה ?24)
מה אמר יהודה אחרי שחירה העדולמי לא מצא את הקדשה ? למה ?25)
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תרגם "פן". 26)
תרגם "לבוז". 27)
באר "תקח לה". 28)
האם יהודה הסכים שתשאר הערבון שנתן לתמר בידה ? למה ? 29)

 


