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התחזקו במידת  רוצים משיח במהרה? 
 הגבורה 

 בס"ד

 / מירב מגני "בשויפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "מ

 גבורתה של תמר 

 מה היו מעשיה? מי הייתה תמר? 

 ( כ"ד-ו'פסוקים  פרק ל"ח) השלימו את הקטע הבא ותזכרו...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קראו את הפסוק ואת פירוש רש"י שאחריו: 

ף" ֽ ה ֽהֹוִצי֖אּוָה ְוִתָשר  אֶמר ְיהּוָדָ֔ וא מּוצ   . ַוי ֹּ֣ ה ֶאלִהֹּ֣ ְלָחָ֤ יא ָשֽ ר את ְוִהִ֨ אמ ָ֔ יָהָ֙ ל  ֹו  ְלִאישָ֙ ֲאֶשר :ָחִמִ֨ ֶלה לָ֔ ֹּ֣ א 

ה י ָהָרָ֑ ִכ֖ נ  אֶמרָ֙ ַהֶכר .ָאֽ ֶלה ַות ִ֨ ֽ ה ָהא  ים ְוַהַמֶט֖ ֶמת ְוַהְפִתיִלִ֛ ֶתֶ֧ ח  י ַהֽ א ְלִמִ֞  ".ָנָ֔

לאיש "לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת, אלא  ה:והיא שלחה אל חמירש"י: 

. מכאן "ישרפוני, ואל אלבין פניו -יודה, ואם לאו  - אם יודה מעצמו" :אמרה ."אלה לו אשר

 .ע"ב( ')סוטה י רו ברביםלוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חבאמרו נוח לו לאדם שיפי

 

 מדוע לא סיפרה תמר שהיא הרה מיהודה? (1

 כיצד בכל זאת ניסתה תמר להציל את עצמה מבלי לפגוע ביהודה? (2

 ממעשה תמר? מה לומדים חז"ל  (3

 כיצד מעשה תמר מבטא גבורה?  (4

 גבורתו של יהודה 

ֹּאֶמר ָצְדָקה ִמֶמִני..."" ר ְיהּוָדה, ַוי  ַוַיכֵּ

 ?הסבירו, מדוע קשה במקרה זה להודות ברבים בצדקותה של תמר

_____________________________________________ 

מתחתן עם _______. הוא חוטא, ה' מענישו והוא  ליהודה נולדים ___ בנים. בנו הבכור ____

____ להתחתן עם תמר. גם הוא  ____. מאחר ולא היו לער ילדים מבקש יהודה מבנו השני

 _____. הוא חושש שגם הוא ימות.  חוטא ומת. כעת מפחד יהודה לתת לתמר את בנו הקטן

_____ במשפחת יהודה וללדת ליהודה  הוא חושב שתמר ____ במות הבנים. תמר מחליטה

איתה והיא ____ ממנו. הוא משאיר לה את  ודה נמצאבנים. תמר מתחפשת לאישה אחרת, יה

 חפציו האישים )חותמתו, פתיליו ומטהו(. כשבא לקחת את חפציו היא _____.  

כעבור כמה חודשים שומע יהודה שתמר כלתו בהריון. יהודה בטוח שתמר זינתה, הוא פוסק את 

 הוציאוה ו______.  –דינה 

 ה / אונן / מת / אשמה / תישרף / לדבוק / שלה / נעלמת()תמר / ער / שלושה / הר תרמילון
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התחזקו במידת  רוצים משיח במהרה? 
 הגבורה 

 כיצד מעשיהו של יהודה מבטא גבורה? 

__________________________________________________ 

 

  ...גבורתם של תמר ויהודה מולידה 

ּה" ים ְבִבְטָנֽ ֵּ֥ה ְתאֹוִמ֖ ּה ְוִהנ  ת ִלְדָתָ֑ ֹּ֣ י ְבע   :ַוְיִה֖

ּה ַוִיֶתן י ְבִלְדָת֖ ר ַעל ַוְיִהֵּ֥ ֶדת ַוִתְקש ִ֨ ְמַיֶל  ח ַהֽ אש   ָיָ֑ד ַוִתַקֹּ֣ א ִרֽ ר ֶז֖ה ָיָצֵּ֥ אמ ָ֔ ֹו ָשִניָ֙ ל  הָידָ֤  .ָנֽ

י אֶמר ַמה ַוְיִהֹּ֣ יו ַות ֹּ֕ א ָאִחָ֔ ֹו ְוִהנ הָ֙ ָיָצֹּ֣ יב ָיד  ִשֹּ֣ ֶרץ ְכמ  א ְש֖מֹו ָפֽ ֶרץ ַוִיְקָרֵּ֥ יָך ָפָ֑ ְצָת ָעֶלֹּ֣  ".ָפַר֖

 

 הפסוקים ממגילת רות המתארים את שושלת פרץ: קראו את 

ֶלה תֹוְלדֹות ָפֶרץ: ֶפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצרֹון, ְוֶחְצרֹון ה   ֹוִליד ֶאת ָרם, ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִמיָנָדב."ְוא 

ַעז הֹוִליד ֶאת  ַעז, ּוב  ְוַעִמיָנָדב הֹוִליד ֶאת ַנְחשֹון, ְוַנְחשֹון הֹוִליד ֶאת ַשְלָמה, ְוַשְלמֹון הֹוִליד ֶאת ב 

ד הֹוִליד ֶאת ִיָשי, ְוִיַשי הֹוִליד ֶאת ָדוִ  ב  ד, ְוע   ( )רות פרק ד' "דעֹוב 

 

 קראו את המדרש הבא:  לד משושלת פרץ? מי נו

 

 

 

 

 

 

 סמנו בצבע אדום במה היו עסוקים כל אחד מהדמיות. 

 במה היה 'עסוק' הקב"ה? 

 מה הכוונה 'אורו של משיח'? 

 'אורו של משיח' נברא בזמן שכולם עסוקים?  שאלו את הוריכם מדוע

 

  

 

 

 

 

 

 

 
בכל שבת אנו שרים: "ימין 

ושמאל תפרוצי ואת ה' 

תעריצי, על יד איש בן 

פרצי..." מתוך הפיוט לך 

דודי אותו כתב רבי שלמה 

אלקבץ. מיהו 'איש בן 

פרצי'?  מה אנו מבקשים 

 מהקב"ה בתפילה זו? 

 
 

 "שבטים היו עוסקים במכירתו של יוסף, 

 ויעקב היה עוסק בשקו ובתעניתו, 

 ויהודה עוסק לקחת אישה,

 והקב"ה בורא אורו של מלך המשיח" )מדרש רבה(.

 "ויקרע יעקב שמלותיו" –המצווה בפרשה 

 .מות בנו הוא מתכנס בתוך עצמו ומתאבל כאשר יעקב אבינו שומע על

כמו  היהדות מלמדת את האדם לעצור את חייו אם קורה דבר מצער

, להתכנס במשך שבעה ימים ירת הורים או חלילה קרובים אחריםפט

מבלי ללכת לעבודה ולא לשום מקום אחר. כל זה נועד שהאבל יחשוב 

ם. יויהרהר על האסון שקרה ומתוך כך יתחזק להתקרב אל אביו שבשמי

 בל את הבשורה.   יו כאשר קכך נהג גם יעקב אבינ

 

      

 

 חידות וחידודים / 

הראל זילברנגל, 

 "מורשת מנחם" 

 גבעת שמואל
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התחזקו במידת  רוצים משיח במהרה? 
 הגבורה 

 דבר תורה לשבת פרשת "וישב": 

 ער ואונן מתו ולא השאירו בנים בעולם.

 תמר ממתינה שיהודה חמיה ייתן לה להתחתן עם שלה, בנו השלישי.

 יהודה חושש לתת את שלה לתמר פן ימות אף הוא. 

תמר רוצה להידבק במשפחת יהודה. היא רוצה ללדת בנים כדי להקים את שבט יהודה, לכן היא באה 

שומע שמועות שתמר הרה לזנונים הוא פוסק שעליה להיענש. בערמה ליהודה והרה לו. כאשר יהודה 

תמר מוצאת להישרף ומחליטה למות, ובלבד לא להלבין את פניו של יהודה ברבים, בכך שתספר 

לכולם שהיא הרה ממנו. היא רומזת ליהודה בצניעות על ידי שמראה לו את החותמת הפתילים 

ומר: "צדקה ממני". זה לא קל להודות ולפרסם כשיהודה מגלה את האמת הוא מיד מודה וא והמטה.

 לכולם את האמת, אבל יהודה מתגבר על הבושה, מתמלא בענווה ומודה. 

יהודה ותמר זוכים בזכות גבורתם להקים זרע של מלכים בישראל. דוד מלך ישראל נולד מפרץ, בנם 

ותמר, כפי שכתב של יהודה ותמר. חכמים מלמדים שהמשיח נולד מתוך סיפור הגבורה של יהודה 

 -רבי יהודה אלקבץ בפיוט "לכה דודי": "ימין ושמאל תפרוצי, ואת ה' תעריצי, על יד איש בן פרצי" 

 הלא הוא מלך המשיח, שיהיה מזרעו של פרץ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "הוכח תוכיח את עמיתך" –מידה בפרשה 

)התכונות(  יוסף דאג מאוד לשלום אחיו. הוא דאג לשלומם ורצה כל הזמן שישפרו את המידות

ן שלהם. כך מדייקים פרשני התורה מהפסוק: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם". לא נאמר כא

שיוסף שמע איך  . מה אנו לומדים מהשינוי?, אלא "ויבא יוסף"'ויספר יוסף אל אביו דברי רעה'

מדברים הבריות על התנהגות האחים נתעצב מאוד. מתוך כך בא אל יעקב כדי שהוא כראש 

       יחנך אותם כראוי. המשפחה

 

      

 
 ר? השלימו לפי הפסוקים.מה חס

 א'( ,זל") "וישב יעקב בארץ מגורי אביו ב _____ _______" .א

 (.ג' ל'ז,) " וישראל אהב את יוסף מכל בניו ועשה לו ______  _____" .ב

 (.'ח ז,ל"" )עלינו? ויאמרו לו אחיו: _______  ______" .ג

 (אי" ,זל"" )______ ויקנאו בו אחיו, ואביו _____ ___" .ד

 (.זט" ,זל"" )ויאמר ____ ______ ______ _______" .ה

 (טי" ,זל") "ויאמרו איש אל אחיו: הנה _____ ________ ______" .ו

      

 



 

 בורהג

 

 

התחזקו במידת  רוצים משיח במהרה? 
 הגבורה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה הקשר?    
 מתחו קו בין שתי מילים 
 .הקשורות האחת לשנייה

 
 עיזים                          יוסף    

 כסף                          עמק    

 סלים                       עשרים    

 האופים                         שעיר    

 חברון                           שר    

 כתונת פסים                           שר    

 המשקים                      פוטיפר    

 מלךה                      שהושל    

 הטבחים                      -אסירי    

 

 

 בלשון הפרשה

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה

  א(י" ,זל") ציפה לראות מתי יתקיים החלום יעקב .א

_______________________ 

 א(כ" ,זל") ראובן הציע לא להרוג את יוסף .ב

 _______________________ 

 ו(ט" ,מ') הגעתי לפה במעשה גניבה מארץ כנען .ג

______________________ 

  .ד

 מה נכון?

 כתבו נכון / לא נכון לגבי המשפטים הבאים

 ____________ - ליםאיהודה הציע למכור את יוסף לישמע .א

 ________ - האחים מכרו את יוסף בעשרים כסף .ב

 _______ - פוטיפר היה שר האופים .ג

 ______ -שר האופים ושר המשקים הושלכו למקום שיוסף היה אסור  .ד

 _________ - שר המשקים ראה בחלומו ענבים מצומקים .ה

 __________ - שלשה לחמים על ראשו שר האופים ראה בחלומו .ו

 _________ - פרעה החזיר את שר המשקים לתפקוד ביום הולדתו .ז

  .ח

 

 

 שאלת אתגר:

. על 'מות בנו'יעקב אבינו קורע את בגדיו כשהוא מתבשר על 

את  מי עוד מסופר שקרע את בגדיו בפרשה? ומי עוד קרע

 בגדיו בתנ"ך כששמע בשורה קשה?

      

 


