
 ד"בס
 מצורעפרשת  –שאלות לשולחן שבת 

 
 

 טהרת המצורע
ְהֶיה תֹוַרת ַהְמצָֹרע"  ('ב',יד")ְביֹום ָטֳהָרתֹו, זֹאת תִּ
 

 .אחרי שנרפא נגע הצרעת צריך המצורע לעבור תהליך היטהרות .1
 ('ב, ב"י)? היכן נמצא המצורע בזמן טומאתו -" ...ַהכֵֹהן, ְוָיָצא" .א

ְרָפא ֶנַגע" .ב ֵנה נִּ  ( ב, ד"י)? נרפא הנגע מאבחן כימיהו ה -" ַהָצַרַעת-ְוהִּ

ַטֵהר ְשֵתי" .2 ים ַחּיֹות-ְוָלַקח ַלמִּ ֳפרִּ י תֹוַלַעת , ְוֵעץ ֶאֶרז,ְטהֹרֹות, צִּ  ('ד,ד"י" )ְוֵאזֹבּוְשנִּ

 "(טהורות"ה "י ד"רש)? מדוע לוקחים דווקא ציפורים .א

 (י"רש)? עץ זהמה בא לבטא  –" אזוב" .ב
 –" ..פֹור ָהֶאָחתַהצִּ -ֶאת, ְוָשַחט" .3

 (ה, ד"י)להיכן נשפך דם הציפור שנשחטה  .א

 (ז-ו, ד"י)? כמה פעמים מזין מהדם על המצורע  ובעזרת מה .ב

 (  ז, ד"י)? מה עושים בציפור השניה שלא נשחטה .ג

 (ח,ד"י)? מה עושה הנטהר מן הצרעת לפני שנכנס חזרה למחנה .4
 

חּוץ " .5 ים, ְלָאֳהלֹוְוָיַשב מִּ ְבַעת ָימִּ  ('ט, ד"י)? מה עושה המצורע ביום השביעי לטהרתו  -" שִּ
 

 
 יום השמיני לטהרת המצורע

 

י" .6 ינִּ ַקח ְשֵני, ּוַבּיֹום ַהְשמִּ ם-יִּ ימִּ ים ְתמִּ  ( י,"י" ).ָשֶמן, ְולֹג ֶאָחד... ְכָבשִּ

 (ג"י, ג"י)? מהם הקורבנות שמביא המצורע .א

  ?הכהן בדם זהמה עושה  –( ד"י, ד"י" )ולקח מדם האשם" .ב

ית-ֶאת, ְוָטַבל ַהכֵֹהן" .7 ן, ֶאְצָבעֹו ַהְיָמנִּ  (ז"ט, ד"י" )ַהֶשֶמן-מִּ

 ?כמה פעמים מזה הכהן מן השמן .א

 ?היכן הוא מזה שמן זה .ב

 (ז"י, ד"י)? מה עושה הכהן בשאר השמן .ג

ם" .8 ' אילו קורבנות מביא מצורע עני שאין ידו משגת להביא ג –" .. ְוֵאין ָידֹו ַמֶשֶגת, ַדל הּוא-ְואִּ
 ? ותבהמ

 
 צרעת הבתים

י ֶנַגע ָצַרַעת"  (ד"ל, ד"י" )ְבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם, ְוָנַתתִּ
 

 (ונתתי נגע צרעתה "ד)?י את צרעת הבית בצורה חיובית"כיצד מפרש רש .9
 (ו"ל, ד"י)? מה מצווים בני הבית לעשות לפני שמגיע הכהן לבדוק את הנגע .11

 (ז"ל, ד"י) ?כיצד נראה נגע צרעת בקיר הבית .11

 (ח"ל, ד"י" )הסגיר את הבית שבעת ימיםו" .12

 (מ-ט"ל, ד"י)? מה עושה הכהן אם התרחב הנגע על קיר הבית .א

 (ה"מ-ג"מ, ד"י)? מה עושים אם שוב חזר הנגע לקיר הבית .ב

 ( ה"מ, ד"י)? מה הדין אם לא התפשט כלל הנגע אחרי שבעת ימים .ג
 

 בת שלוםש


