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כד וַיְהִי | ּכְמִׁשְלׁש חֳָדׁשִים
 וַּיֻּגַד לִיהּוָדה לֵאמֹר
 זָנְתָה ּתָמָר ּכַּלָתֶָ 

 וְגַם הִּנֵה הָָרה לִזְנּונִים 
 וַּיֹאמֶר יְהּוָדה הֹוצִיאּוהָ וְתִּׂשֵָרף:

כה הִוא מּוצֵאת 
 וְהִיא ׁשָלְחָה אֶל חָמִיהָ לֵאמֹר

 לְאִיׁש אֲׁשֶר אֵּלֶה ּלֹו 
 אָנֹכִי הָָרה 

 וַּתֹאמֶר הַּכֶר נָא
 לְמִי הַחֹתֶמֶת וְהַּפְתִילִים וְהַּמַּטֶה הָאֵּלֶה:

כו וַּיַּכֵר יְהּוָדה 
 וַּיֹאמֶר צְָדָקה מִּמֶּנִי

 ּכִי עַל ּכֵן 
 ֹלא נְתַּתִיהָ לְׁשֵלָה בְנִי
 וְֹלא יָסַף עֹוד לְַדעְּתָּה:
כז וַיְהִי ּבְעֵת לְִדּתָּה

 וְהִּנֵה תְאֹומִים ּבְבִטְנָּה:
כח וַיְהִי בְלְִדּתָּה 

 וַּיִּתֶן יָד
 וַּתִּקַח הַמְיַּלֶֶדת 

 וַּתְִקׁשֹר עַל יָדֹו ׁשָנִי
 לֵאמֹר זֶה יָצָא ִראׁשֹנָה: 

כט וַיְהִי | ּכְמֵׁשִיב יָדֹו 
 וְהִּנֵה יָצָא אָחִיו

 וַּתֹאמֶר מַה ּפַָרצְּתָ עָלֶיָ ּפֶָרץ
 וַּיְִקָרא ׁשְמֹו ּפֶָרץ:
ל וְאַחַר יָצָא אָחִיו
 אֲׁשֶר עַל יָדֹו הַּׁשָנִי
 וַּיְִקָרא ׁשְמֹו זַָרח:
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אחרי כמה זמן ניכר שאשה בהריון ? 1)
מה קרה לערך שלשה חדשים אחרי שיהודה בא אל תמר ? 2)
תרגם "זנתה". 3)
מה סיפרו ליהודה אודות תמר כלתו לערך שלשה חדשים ? 4)
תרגם "הרה". 5)
תרגם "לזנונים". 6)
מה חשב יהודה כשסיפרו לו שתמר כלתו בהריון ?7)
מה אמר יהודה שיש לעשות לתמר ? למה ?8)
תרגם "מוצאת". 9)

האם תמר אמרה שיהודה הוא זה שבא אליה ? למה ?10)
מה שלחה תמר ליהודה כשהוציאוה להשרף ? למה ?11)
האם יהודה הכיר החותמת והמטה והפתילים ששלחה תמר אליו ? 12)
תרגם "צדקה". 13)
מה אמר יהודה כשהכיר החותמת והמטה והפתילים ? 14)
למה אמר יהודה ״צדקה ממני״ ?15)
האם המשיך יהודה לחיות עם תמר אחרי כן ? (2)16)
תרגם “בעת”.17)
תרגם "תאומים". 18)
מה קרה לתמר בעת לדתה ? 19)
באר "ויתן יד". 20)
תרגם "המילדת". 21)
תרגם "ותקשר". 22)
מה עשתה המילדת כשנתן הבן "יד" בעת שתמר ילדה ? 23)
תרגם “שני.”24)
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למה קשרה המילדת שני על ידו של אחד מבני תמר ? 25)
תרגם "כמשיב". 26)
מה קרה כשהשיב בנו האחד של תמר את ידו לתוך בטנה ? 27)
תרגם "פרצת". 28)
מה אמרה המילדת כשיצא הבן האחר אחרי שאחיו השיב ידו ? 29)
כיצד קראו לבן שפרץ לצאת לפני אחיו מבטנו של תמר ? למה ?30)
מי קרא לפרץ בשמו ? 31)
מה קראו לבנו של תמר שיצא לבסוף ? 32)
מי קרא לזרח בשמו ? 33)
 למה נקרא זרח בשמו ? 34)

 


