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שאלות לשולח שבת פרשיות תזריע – מצורע
טהרת יולדת
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 .3הסגרת ספק מצורע
א .כמה ימי מסגיר הכה 0את הספק מצורע? )י"ג,ד(
ב .מה הדי 0א אחרי ההסגר לא התפשט הנגע? )י"ג ,ה'(
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 .6א .היכ 0יושב המצורע בזמ 0טומאתו?
ב .כיצד צריכי להיות בגדיו ושערו?
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 .7א .מה סוגי הבגדי שחל עליה די 0צרעת הבגד? )י"ג ,מ"ז(
ב .מהו צבע הבגד החשוד בצרעת? ) י"ג ,נ"ב(
ג .מה עושי ע הבגד הנגוע? )י"ג ,נ"ב(?
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 .8א .מי מטהר את המצורע? )י"ד,ב(
ב .היכ 0מתבצע שילוח ציפורי המצורע? )י"ד,ג'(
ג .מה עושי ע הציפור החיה? )י"ד ,וז(
 .9מה קורבנות המצורע שניטהר? )י"ד,י'(? הא דינו של מצורע עני שונה )י"ד ,כ"אכ"ב(
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מדוע נת 0הקב"ה צרעת בבתי? )רש"י ,י"ד ל"ד(
מה מחויבי בני הבית לעשות לפני בואו של הכה 0לראות את הבית? )י"ד ,ל"ו(
מהו צבע הקירות הנגועי? )י"ד ,ל"ז(
מה די 0האבני הנגועות? )י"ד ,מ(/
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