
  ד"בס

  מצורע –תזריע ת ויפרש 
שאלות לשולח� שבת 

  טהרת יולדת

? מדוע נאמרה פרשת טהרתו וטומאותו של אד� אחרי החיות והעופות � "..ְוָיְלָדה, ִאָ�ה ִ�י ַתְזִריעַ " .1
 )'א, ב"י, י"רש(

   רעת הגו%צ

2. "� )ב, ג"י"  (ַסַ.ַחת א( ַבֶהֶרת�ְ-ָ,ר( ְ,ֵאת א(� ִיְהֶיה ְבע(ר�ִ�י, )ָד

  )י"רש(? במה שונה הבהרת מהשאת והספחת  .א
  ")אל הכה0"ה "ד –י "קש(?  מדוע לכה0 ולא לרופא �"3ֲהר0ֹ ַה�ֵֹה�0ה/ָבא ֶאל"  .ב
  )ד,ג"י(? ומה דינו א� עדיי0 אינו לב0  ,לב0להפ8  השער א�  ַה7ֶַגעמה די0   .ג
  

  מצורעספק  הסגרת .3

 )ד,ג"י(? כמה ימי� מסגיר הכה0 את הספק מצורע  .א

 )'ה, ג"י(? מה הדי0 א� אחרי ההסגר לא התפשט הנגע  .ב

  )ח,ג"י(? מה הדי0 א� אחרי ההסגר התפשט הנגע  .ג

 ) ג"י� ב"י, ג"י(? סה צרעתמה הדי0 במי שכל גופו מכו .4

 "א( ְבָזָק0, ְ-רֹא;, ִיְהֶיה ב( ָנַגע� ִ�י, ְוִאי; א( ִאָ�ה" �  צרעת הזק0 או הראש

  ) 'ל�ט"כ, ג"י(? מעיד כי זו צרעת הראש או הזק0מהו צבע  השיער ה  .5

 

  )'מו,ג"י"  (ְיֵמי ֲאֶ;ר ַה7ֶַגע -(�ָ�ל" – התנהגות בזמ0 טומאה

 ?היכ0 יושב המצורע  בזמ0 טומאתו  .א .6

 ?ד צריכי� להיות בגדיו ושערויצכ  .ב

 ")טמא טמא"ה "ד, י"רש, ה"מ, ג"י(? מה אומר המצורע למי שמתקרב אל מקו� מושבו  .ג

 )'מז,ג"י"(ִיְהֶיה ב( ֶנַגע ָצָרַעת�ִ�י, ְוַהֶ-ֶגד" – צרעת הבגד

 )ז"מ, ג"י(? הבגדי� שחל עליה� די0 צרעת הבגד ימה� סוג  .א .7

  )ב"נ, ג"י( ? מהו צבע הבגד החשוד בצרעת  .ב
 ?)ב"נ, ג"י(? מה עושי� ע� הבגד הנגוע  .ג

 )ב,ד"י" (� ָטֳהָרת(ְ-י(, זֹאת ִ@ְהֶיה @(ַרת ַהְ?צָֹרע" – טהרת המצורע

 )ב,ד"י(? מי מטהר את המצורע  .א .8

 )'ג,ד"י(? פורי המצורעציהיכ0 מתבצע שילוח   .ב

 )ז�ו, ד"י(? מה עושי� ע� הציפור החיה  .ג

 )ב"כ�א"כ, ד"י(הא� דינו של מצורע עני שונה ? )'י,ד"י(? רהטמה� קורבנות המצורע שני .9

Eְַתֶכ�ְ-ֵבי, ְוָנַתִ@י ֶנַגע ָצַרַעת"�ת הביתצרע .10 Fֲאח Gד"ד ל"י"( ת ֶאֶר(  

 )ד"ד ל"י, י"רש(? ה צרעת בבתי�"מדוע נת0 הקב  .א

 )ו"ל, ד"י(? מה מחויבי� בני הבית לעשות לפני בואו של הכה0 לראות את הבית  .ב

 )ז"ל, ד"י( ?מהו צבע הקירות הנגועי�  .ג

 /)מ, ד"י(? מה די0 האבני� הנגועות  .ד

  בת שלו�ש
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