
                          -1-     ____________________ֵׁשםבס"ד    
     

  ְמצוָֹרע ָּפָרַׁשת  
  
  
  
  
  
  
  

   ל"ב –א' ָּפסּוק  "דְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת    
       
     
       

 זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע     

  

ֲחֶנהְוָיָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ "... ה ַלּמַ רּועַ  ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵ ַרַעת ִמן ַהּצָ א ֶנַגע ַהּצָ   "ִנְרּפָ
  

  ?ְלִהָּטֵהרַמה ַהּכֵֹהן ְמַצֶּוה ָלַקַחת ִּבְׁשִביל ַהְּמצָֹרע ֶׁשִהְתִחיל     

 .ַחּיֹות ְטהֹורֹות______ ְׁשֵני  )1

 .____ _____וְ  )2

 ._________ּוְׁשִני  )3

 .______וְ  )4

  ?ַהְּדָבִרים ֶׁשָּלַקחַמה עֹוֶׂשה ִעם ַאְרַּבַעת     

  וכד') ִמַּמְעָין(ַחִּיים ___ ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוכֹו ____ ִצּפֹור ַאַחת ְלתֹו ְּכִלי ____ ְמַצֶּוה לִ ַהֹּכֵהן ) 1

  ____.ַהִּמיִנים ַהּנֹוָסִפים ְּבתֹו ַהָּדם ִעם הַ ג' ְוֶאת  ַהַחָּיה_____ ְוַאַחר ָּכ ַהֹּכֵהן טֹוֵבל ֶאת הַ ) 2

   .ְּפָעִמים__ ַעל ַהִּמַּטֵהר ִעָּמם ַמֶּזה  )3

  ______.ַהַחָּיה ַעל ְּפֵני הַ ______ ַהֹּכֵהן ְמַׁשֵּלַח ֶאת הַ ) 4

  

  .ְטִביָלה ְוִגּלּוַח 

  __.______ְוֶאת  _____טֹוֵבל ַּבִּמְקֶוה ֶאת _____ וְמַגֵּלַח ֶאת ָּכל ַהִּמַּטֵהר 

  

   .ָיִמים__ ֶׁשּלוֹ ____ ְוָלֶׁשֶבת ִמחּוץ לַ  _____ְוַאַחר ָּכ ָיכוֹל ָלבוֹא ֶאל הַ 
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  .ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

  ?ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ַמה עֹוֶׂשה ַהִּמַּטֵהר ְּביֹום ַהְּׁשִביִעיַאֲחֵרי ֶׁשָעְברּו ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשַהִּמַּטֵהר ָיַׁשב 

  ______.טֹוֵבל ַּבִּמְקֶוה ֶאת ּגּופֹו ְוֶאת ) 2      .ׁשּוב ֶאת ָּכל ְׂשָערוֹ ) _____ 1

  .ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני

  ?ֵאּלּו ְּדָבִרים ָיִביא ַהִּמַּטֵהר ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ְלָטֳהָרתוֹ 

  ___:לֹוָׁשה ְּבֵהמֹות ְלא ָיִביא ְׁש ) 1

  _______.ִּכְבָׂשה לְ  )3         ______.ֶּכֶבׂש לְ ) 2   ______.ֶּכֶבׂש לְ ) 1

  _______.ַהְּמָנחֹות ֶׁשל ְׁשלֹוֶׁשת הַ __ ֶעְׂשרֹוִנים ֹסֶלת לְ _ _ָיִביא ) 2

  .ְּבֶׁשֶמן _____ָיִביא ֶׁשֶמן ְלָכל ִמְנָחה ֶׁשִּתְהֶיה ) 3

  .)ִּבְׁשִביל ְלַהּזֹות ִמֶּמּנּו(ֶׁשֶמן ___ ָיִביא עֹוד ) 4

  .ַהֲעָמָדה ּוְתנּוָפה

ֶאת ְׁשלֹוֶׁשת ) 2  ______.ָהִאיׁש הַ ) 1:  ֶאת____ ַּבֲחַצר ֹאֶהל ה' ַּטֵהר ַמֲעִמיד ִלְפֵני ַהֹּכֵהן ַהְּמ 

   ...ְלַהָּזאֹות ___לֹוג ְועֹוד , ַהֶּׁשֶמן ִלְבִליָלהלֹוג ) __ 4ַהֹּסֶלת ֶׁשל ָהֶעְׂשרֹוִנים ___ ֶאת ) 3__ ___הַ 

  ה'?ֶאת ַמה ַהֹּכֵהן ֵהִניף ְּתנּוָפה ִלְפֵני  

 ____.ֶאת ַהּלֹוג ) 2____ ֶאת ַהֶּכֶבׂש ְלָקְרַּבן ) 1

  .ְׁשִחיַטת ַהֶּכֶבׂש ְלָקְרַּבן ָאָׁשם

  ___.__ִּבְצפֹון הַ ___ ַהֹּכֵהן ׁשֹוֵחט ֶאת ַהֶּכֶבׂש ְלָקְרַּבן 

  .ָּדם ָהָאָׁשם

  ?ָּדם ָהָאָׁשם ַמה עֹוֶׂשה ַהֹּכֵהן ִעם

  ______.ַרְגלֹו הַ ___ נֹוֵתן ַעל  )3 _____.ָידֹו הַ ___ נֹוֵתן ַעל  )2   ____._ָאְזנֹו הַ ___ נֹוֵתן ַעל  )1 

  

  

  .לֹוג ַהֶּׁשֶמן ְּבַכּפֹו ַהְּׂשָמאִלית ֶׁשל ּכֵֹהן ַאֵחר

  .ֶׁשל ֹּכֵהן ַאֵחר_____ ַהֹּכֵהן לֹוֵקַח ֶאת לֹוג ַהֶּׁשֶמן ְוׁשֹוֵפ ַעל ַּכף ָידֹו הַ 

  ______ְּפָעִמים ְּכֶנֶגד ֹקֶדׁש הַ __ ּוַמֶּזה ____ טֹוֵבל ְּבֶאְצָּבעֹו ְּבתֹו הַ ) 1? ּוַמה עֹוֶׂשה ִעם ַהֶּׁשֶמן

               2 ( ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ַרְגלֹו ְוָידֹו הַ ___ ִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן ָׂשם ַעל ְּתנּו._____  

   . ַהִּמַּטֵהר___ ָהַאֵחר ִיֵּתן ַעל ____ ְוֶאת ַהֶּׁשֶמן ֶּׁשִּנְׁשַאר ְּבַכף ָידֹו ֶׁשל הַ ) 3               

  .ַהְקָרַבת ַהַחָּטאת ְוָהעֹוָלה ְוַהְּמָנחֹות

  ...ְוֶאת ַהְּמָנחֹות ְוָאז_____ ְוֶאת ַהֶּכֶבׂש ְלָקְרַּבן _____ ַהֹּכֵהן ַמְקִריב ֶאת ַהִּכְבָׂשה ְלָקְרַּבן 

ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוָטֵהר"   .ְלַאַחר ָּכל ֹזאת ַהְּמֹצָרע ִנְטַהר ְלַגְמֵרי ַוֲעֹונֹו ִהְתַּכֵּפר"... ְוִכּפֶ

  

ל הּוא"   "...ְוִאם ּדַ
ֵהר הּוא  ּטַ ין ִאם ָהִאיׁש ַהּמִ ַמה ַהּדִ
ֶסף  יק ּכֶ ֵאין לֹו ַמְסּפִ ֶ ָאָדם ָעִני ׁשּ

ֵהמֹות ה ּבְ לֹוׁשָ   ?ִלְקנֹות ׁשְ
  _____ִיַּקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד לְ 

ִיַּקח ___ ּוְׁשֵני ּתֹוִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני 
  ______וְ ____ ְלָקְרַּבן 
   ַוָּיִביא ַרק ִעָּׂשרֹון ֹסֶלת                   

 .ְלָאָׁשם __                           



  בס"ד
  

 

ָצָרַעת 

ים ּתִ  ַהּבָ
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  ְמצוָֹרע ָּפָרַׁשת  
  
  
  
  
  
  
  

  נ"ז-ל"גָּפסּוק  "דְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת    
       
     

ָצָרַעת ַהָּבִּתים   
  

        ............""""ֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִיתֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִיתֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִיתֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִיתְּכ ְּכ ְּכ ְּכ """"                

  ? __________________________ַמה עֹוֶׂשה ָאָדם ֶׁשרֹוֶאה ַמְרֶאה ֶׁשל ֶנַגע ְּבִקירֹות ֵּביתוֹ 

  ?__________________________ַמה ַהֹּכֵהן ְמַצֶּוה ַלֲעׂשֹות ִלְפֵני ֶׁשָּבא ִלְראֹות ֶאת ַהַּבִית

  ::::ַמְרֶאה ַהֶּנַגע ַהָּטֵמאַמְרֶאה ַהֶּנַגע ַהָּטֵמאַמְרֶאה ַהֶּנַגע ַהָּטֵמאַמְרֶאה ַהֶּנַגע ַהָּטֵמא

  ?ִסיָמֵני ָצָרַעת ַהָּבִּתיםם ָמהֵ 

  ____________.אֹו :_________ ְוִצְבעוֹ   ִמן ַהֹּכֶתל_____ ַהַּמְרֶאה 

        ....ַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ִראׁשֹוןַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ִראׁשֹוןַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ִראׁשֹוןַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ִראׁשֹון

  ______________________ֶאל ? ְלֵהיָכן הֹוֵל ,ַאֲחֵרי ֶׁשַהֹּכֵהן ָּבא ְורֹוֶאה ֶאת ַמְראֹות ַהֶּנַגע

  .ָיִמים___ לְ ֶאת ַהַּבִית _______  ?ַאַחר ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהָּבִיתַמה עֹוֶׂשה לְ 

  ....ְלַאַחר ָׁשבּוַע ְלַאַחר ָׁשבּוַע ְלַאַחר ָׁשבּוַע ְלַאַחר ָׁשבּוַע 

  ______.ַהֹּכֵהן ָּבא ׁשּוב ֶאל ַהָּבִית ּוִמְסַּתֵּכל ַמה ַמָּצב הַ  ____,ְּביֹום ַהְּׁשִביִעי ְלַהְסָּגַרת הַ 

  :ְוָכאן ֵיׁש ַּכָּמה ֶאְפָׁשרּויוֹת

  ::::ֶאְפָׁשרּות ִראׁשֹוָנהֶאְפָׁשרּות ִראׁשֹוָנהֶאְפָׁשרּות ִראׁשֹוָנהֶאְפָׁשרּות ִראׁשֹוָנה

  .ַהֶּנַגע ִהְתַּפֵּׁשט -" ָפָׂשה ַהֶּנַגע"ֵהן ָּבא ַּבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ְורוֶֹאה ֶׁש ַהּכֹ 

   

  _____.ֶאת ָהֲאָבִנים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ______ לֶ ) 1 ? ַמה ַהֹּכֵהן ְמַצֶּוה ַלֲעׂשֹות 

  .ַלֶּנַגע______ ֶׁשִּמ ) ֶהָעָפר(ֶאת ַהִּטיַח ______ לְ ) 2              

  ._____ֶאל ָמקֹום  _____ְוֶהָעָפר ִמחּוץ לַ _____ ְלהֹוִציא ֶאת הַ ) 3                                         

  _______ִּבְמקֹום ָהֲאָבִנים הַ  ןּוַמִּניחָ ______ ֵמִביא ֲאָבִנים ) 4                         

  .ֶאת ַהַּבִית____ ֵמִביא ָעָפר ָחָדׁש ּו) 5              

  )ָׁשבּוַע ֵׁשִני. (ָיִמים נֹוָסִפים__ ֶאת ַהַּבִית לְ ? ____ ֶׂשה ְלַאַחר ִמֵּכןַמה ַהֹּכֵהן עוֹ 
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  ....ְלַאַחר ְׁשבּוַעִיםְלַאַחר ְׁשבּוַעִיםְלַאַחר ְׁשבּוַעִיםְלַאַחר ְׁשבּוַעִים      

  .ֶׁשל ַהַּבִית ַהֹּכֵהן ַמִּגיַע ׁשּוב ִלְראֹות ִאם ַהֶּנַגע ָחַזר___ _ֶׁשל ַההַ  ַהֵּׁשִניְּבסֹוף ַהָּׁשבּוַע  

  "..."..."..."...ְוָנַתץ ֶאת ַהַּבִיתְוָנַתץ ֶאת ַהַּבִיתְוָנַתץ ֶאת ַהַּבִיתְוָנַתץ ֶאת ַהַּבִית... ... ... ... ְוִאם ָיׁשּוב ַהֶּנַגע ּוָפַרח ַּבַּבִיתְוִאם ָיׁשּוב ַהֶּנַגע ּוָפַרח ַּבַּבִיתְוִאם ָיׁשּוב ַהֶּנַגע ּוָפַרח ַּבַּבִיתְוִאם ָיׁשּוב ַהֶּנַגע ּוָפַרח ַּבַּבִית""""   

  _____ ָחַזר ׁשּוב ַעל ִקירֹות הַ ____ ִאם הַ 

  ?_____________________________________________ַמה ְמַצֶּוה ַהֹּכֵהן

  ?_____________________________ְלֵהיָכן מֹוִציִאים ֶאת ָּכל ֲהִריסֹות ַהַּבִית

  

  

  

  א ָחַזר ׁשּובַהַּמְרֶאה ) ְלַאַחר ִחּלּוץ ָהֲאָבִנים ְוַהִטיּוַח ְוַהֶהְסֵּגר ַהֵּׁשִני(ִאם ַאֲחֵרי ְׁשבּוַעִים                                                                                               

  _________________________________________________? ַמה ַהִּדין  
        

        

        

                                                                                                    

        

        

  ::::ֶאְפָׁשרּות ְׁשִנָּיהֶאְפָׁשרּות ְׁשִנָּיהֶאְפָׁשרּות ְׁשִנָּיהֶאְפָׁשרּות ְׁשִנָּיה

  א ָפָׂשה ְורוֶֹאה ֶׁשַהֶּנַגע ) ֶׁשל ַהֶהְסֵּגר ָהִראׁשוֹן(ַהֹּכֵהן ָּבא ַּבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ....ַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ֵׁשִניַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ֵׁשִניַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ֵׁשִניַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ֵׁשִני

  ?ַמה ַיֲעֶׂשה, ________ְורֹוֶאה ֶׁשַהֶּנַגע א ַהֶהְסֵּגר ָהִראׁשֹון  ַאֲחֵריִאם ַהֹּכֵהן ָּבא 

  )ְלא ֶׁשחֹוֵלץ ֶאת ָהֲאָבִנים ְוכו'. (ְלָׁשבּוַע ֵׁשִני_____ ַיְסִּגיר ֶאת הַ  

  ....ְלַאַחר ְׁשבּוַעִיםְלַאַחר ְׁשבּוַעִיםְלַאַחר ְׁשבּוַעִיםְלַאַחר ְׁשבּוַעִים     

  .ׁשּוב ִלְראֹות ִאם ַהֶּנַגע ִהְתַּפֵּׁשטַהֹּכֵהן ַמִּגיַע  ,ֶׁשל ַהַּבִית_____ ְּבסֹוף ַהָּׁשבּוַע ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַההַ 

  ְוא ִהְתַּפֵּׁשטִנְׁשַאר אוֹתוֹ ָּדָבר ּוֵבין ִאם ַהֶּנַגע ִהְתַּפֵּׁשט ֵּבין ִאם ַהֶּנַגע , ְוָאז

  ֶׁשִּמָּסִביב ַלֶּנַגע ּוְלהֹוִציא ֶאת ָהֲאָבִנים___ ְלַקֵּלף ֶאת הַ _____ ,ַלְחץ ֶאת הַ ְמַצֶּוה ַהֹּכֵהן 

  . ְוָלִׂשים ִּבְמקֹום ָהֲאָבִנים ַהּקֹוְדמֹות ּוְלַטֵיחַ _____ ְלָהִביא ֲאָבִנים ____. ָמקֹום ָפר ֶאל ְוֶהעָ 

   ....ַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ְׁשִליִׁשיַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ְׁשִליִׁשיַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ְׁשִליִׁשיַהְסָגָרה ְלָׁשבּוַע ְׁשִליִׁשי

  ).ְוַאֲחרֹון( _____ְלָׁשבּוַע ׁשּוב ְלַאַחר ִמֵּכן הּוא ַמְסִּגיר ֶאת ַהַּבִית 

   ....ְלַאַחר ָׁשבּוַע ְׁשִליִׁשיְלַאַחר ָׁשבּוַע ְׁשִליִׁשיְלַאַחר ָׁשבּוַע ְׁשִליִׁשיְלַאַחר ָׁשבּוַע ְׁשִליִׁשי     

  .ַהֹּכֵהן ַמִּגיַע ׁשּוב ִלְראֹות ִאם ַהֶּנַגע ָחַזר ,ֶׁשל ַהַהְסָּגָרה ֶׁשל ַהַּבִית_____ ֹוף ַהָּׁשבּוַע ַהְׁש ְּבס

  )ֲאִפילּו ֶׁשהּוא יֹוֵתר ָקָטן ֵמַהֶּנַגע ָהִראׁשֹון( _____ִאם ַהֶּנַגע ָחַזר ׁשּוב ַעל ִקירוֹת הַ   

  _____.ֶאל ָמקֹום ּוְלהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהֲהִריסֹות  ֶאת ָּכל ַהַּבִית_____ ַהֹּכֵהן ְמַצֶּוה ל

  _____.ֶאת הַ _____ ָאז ַהֹּכֵהן ְמ  ,ָחַזר ׁשּוב_ __ֲאָבל ִאם ַהֶּנַגע   

  



 

              -3-                                                       בס"ד  

  ....ָטֳהַרת ַהַּבִיתָטֳהַרת ַהַּבִיתָטֳהַרת ַהַּבִיתָטֳהַרת ַהַּבִית

  ?ְלַטֵהר ֶאת ַהַּבִית ַקַחת ִּבְׁשִבילַמה ַהֹּכֵהן ְמַצֶּוה לָ    

 .ַחּיֹות ְטהֹורֹות______ ְׁשֵני  )1

 ____ _____.וְ  )2

 _________.ּוְׁשִני  )3

 ______.וְ  )4

  ....ְׁשִחיַטת ַהִּצּפֹור ָהַאַחתְׁשִחיַטת ַהִּצּפֹור ָהַאַחתְׁשִחיַטת ַהִּצּפֹור ָהַאַחתְׁשִחיַטת ַהִּצּפֹור ָהַאַחת   

  )ְעָין ְוַכד'ִמּמַ , נֹוְבִעים(ַחִּיים ___ ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוכֹו ____ ִצּפֹור ַאַחת ְלתֹו ְּכִלי ____ ְמַצֶּוה לִ ַהֹּכֵהן 
 

  ....ְטִביָלה ַּבָּדם ּוַבַּמִים ַהַחִּייםְטִביָלה ַּבָּדם ּוַבַּמִים ַהַחִּייםְטִביָלה ַּבָּדם ּוַבַּמִים ַהַחִּייםְטִביָלה ַּבָּדם ּוַבַּמִים ַהַחִּיים    

  ְּבתֹו ____ ְוהַ _____ ּוְׁשִני ____ ָהֵעץ ְוֶאת  ַהַחָּיה _____ ַאַחר ָּכ ַהֹּכֵהן טֹוֵבל ֶאת הַ 

  .ַהַחִּיים____ ַהָּדם ִעם הַ 

  ....ַהָּזַאת ַהָּדם ְוִׁשּלּוַח ַהִּצּפֹור ַהַחָּיהַהָּזַאת ַהָּדם ְוִׁשּלּוַח ַהִּצּפֹור ַהַחָּיהַהָּזַאת ַהָּדם ְוִׁשּלּוַח ַהִּצּפֹור ַהַחָּיהַהָּזַאת ַהָּדם ְוִׁשּלּוַח ַהִּצּפֹור ַהַחָּיה

  . ְּפָעִמים___ ַהִּנְטָהר ___ הַ ַעל ) ּוֵמַהַּמִים ַהַחִּיים(ַהִּצּפֹור ַהְּׁשחּוָטה ___ ַהֹּכֵהן ַמֶּזה ִמ 

  ______.ַהַחָּיה ַעל ְּפֵני הַ ______ ַהֹּכֵהן ְמַׁשֵּלַח ֶאת הַ 

  

  ....ַהִּנְכָנס ַלַּבִית ַהֻּמְסָּגרַהִּנְכָנס ַלַּבִית ַהֻּמְסָּגרַהִּנְכָנס ַלַּבִית ַהֻּמְסָּגרַהִּנְכָנס ַלַּבִית ַהֻּמְסָּגר

  "...ְוַהָּבא ֶאל ַהַּבִית ָּכל ְיֵמי ִהְסִּגיר אוֹתוֹ ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב"

  _____. ּגּופֹו ִיְהֶיה ָטֵמא ַעד הַ ) ֲאִפילּו ִלְזַמן מּוָעט(ַהִּנְכָנס ַלָּבִית ַהֻּמְסָּגר 

  ____.ְּכֵדי ֲאִכיַלת ִׁשעּור ֶׁשל ? ִיַּטְּמאּו ְּבָגָדיוֶׁשַּגם ְזַמן ָצִרי ָהָאָדם ִלְהיֹות ַּבַּבִית ְּכֵדי ה ַּכּמָ 

  

  ?ַלָּבִית ַהֻּמְסָּגרֶׁשִּנְכַנס ַמה ִּדין ָאָדם 

  ______.ּבַ _____ ִרי לִ ָהָאָדם צָ  )1

 ______.ָטֵמא ַעד הַ  )2

 .ַּבִּמְקֶוה_____ טֹוֵבל ַּגם ֶאת  ,ִאם ַּגם ְּבָגָדיו ִנְטְמאּו )3

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   - 1-    _______ _________שם בס"ד  
     

                          

  מצורעפרשת 

  
  

   וסיכום עבודת חזרה
  ל"ג – א' פס'ט"ו לפרק 

  
  
  
  
  
 

 

 

 

  

  

  

    :ְׁשֵני סּוֵגי ִזיָבה

  "___".ֶׁשֶּזה ִנְקָרא ַּבָּפסּוק ) ְּכֵעין ַמִים(ְּדִליָלה ֻטְמָאה ֶׁשּיֹוֵצאת ִמּגּופֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְּבצּוָרה  א.

  "_______".ֶׁשֶּזה ִנְקָרא ַּבָּפסּוק ָעָבה  -ְסִמיָכה ֻטְמָאה ֶׁשּיֹוֵצאת ִמּגּופֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְּבצּוָרה  .ב

  )ַפֵרט(? ֶאת ַמה ְמַטֵּמא ַהָּזב

  :___________________________.מֹוַׁשב:_________________________.  ִמְׁשָּכב

  ?___________________________________.ָמַתי הּוא א ְמַטֵּמא ֶאת ַמה ֶּׁשָּׁשַכב ָעָליו

  ח')-(לפי סדר הפסוקים ה'  ?ַהָּזב לְּבֵאילּו ִמְקִרים ִנְטָמא ָאָדם ִמֻּטְמָאתֹו ׁשֶ 

 __________________________.ָנַגע ּבַ  )1

 _______________________.ַהּיֹוֵׁשב ַעל  )2

 ________.ַהּנֹוֵגַע ִּבְבַׂשר הַ  )3

 .ָעָליו ְוָנָׂשא אֹו ָנַגע ָּבֹרק____ ַהָּזב  )4

  ?ֶׁשִּנְטָמא ֵמַהָּזב ָדםַמה ִּדין ָהָאָ 

  :________.  ּגּופוֹ 

  :_______.  ְּבָגָדיו

  . ַּבִּמְקֶוה -)____ 2)____  1ְטִביַלת : ֹאֶפן ָטֳהָרתוֹ 

  :________________ְזַמן ָטֳהָרתוֹ    

  .________מֹוט ֶׁשאֹוֵחז ּבֹו ָהָאָדם ְּכֶׁשרֹוֵכב ַעל ַּגֵּבי   "?ֶמְרָּכב"ַמה ֶזה 

  ?  ֶׁשַהָּזב ִהְׁשַּתֵּמׁש ּבוֹ " ֶמְרָּכב"ּבַ ַהּנֹוֵגַע ַמה ִּדין ָאָדם 

  _____ְוָטֵמא ַעד הַ ___ טֹוֵבל : ֹאֶפן ָטֳהָרתוֹ :______  ְּבָגָדיו:_____ ּגּופוֹ 

  ?  ֵּמׁש ּבוֹ ֶׁשַהָּזב ִהְׁשַּת " ֶמְרָּכב"ֵמִרים ֶאת הַ  –ַהּנֹוֵׂשא ַמה ִּדין ָאָדם 

  _____.ְוָטֵמא ַעד הַ )____  2)_____ 1טֹוֵבל ֶאת : ֹאֶפן ָטֳהָרתוֹ :______  ְּבָגָדיו:_____ ּגּופוֹ 

  



  

                   - 2-             בס"ד  
                          

  ?ַמה ִּדין ַהֵּכִלים ֶּׁשָּנַגע ָּבֶהן ַהָּזב

   .______________וכד':ֵכִלים ֵמֵעץ 

  . ________________:ֵכִלים ֵמֶחֶרס

  ?________________________________.ֶחֶרס ִמְּׁשָאר ַהֵּכִליםַמּדּוַע ׁשֹוֶנה ִּדין ְכֵלי 

  �ָטֳהַרת ַהּזָב�

  ?ת ִזיָבהֻטְמַאַ  ְּכֶׁשִהְפִסיק ִלְראֹותִריְך ַלֲעׂשֹות ַמה ַהָּזב צָ 

 ______.ֶׁשא ִיְרֶאה ָּבֶהם  –ְנִקִּיים , ְרצּוִפים________ ִלְסֹּפר  )1

 ____.ְּבֵמי )_____  2)_____  1ִיְטֹּבל ֶאת  )2

ְוַהֹּכֵהן ַיְקִריב אֹוָתם _____ ְוִיְמְסֵרם לַ _______  אֹו _________  ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִביא  )3

 "...ִמּזֹובוֹ ה' ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני " -_____ ְוֶאָחד לְ _____  ֶאָחד לְ 

  

  "?ִׁשְכַבת ֶזַרע"ת ָדם ַהָּטֵמא ְּבֻטְמַאַ ַמה ִּדין ָהָאָ 

  ____.ְּבִמְקֶוה ְוִיְהֶיה ָטֵמא ַעד הַ ____ ִיְטֹּבל ֶאת  :ָרתוֹֹאֶפן ָטהֳ 

  ? ַמה ִּדין ַהֶּבֶגד, "ְוָכל ֶבֶגד אוֹ עוֹר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָעָליו ִׁשְכַבת ֶזַרע"

  ____.ְוִיְהֶיה ָטֵמא ַעד הַ ___________    

  "?___________________________ְוִהַּזְרֶּתם ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֻּטְמָאָתם"ְמַצֶּוה ה' ַמה 

  ____. -ְּבֹעֶנׁש ____ ְּכֵדי ֶׁשא 

  

  ?ֵאיךְ ּכָתּוב ַּבּתֹוָרה        
  :__________.ִיְטֹּבל ְּבָגָדיו    :______.ִמָּטה

  :_________ְוַתְפִרישּו    :______.ֵמִרים   :__________ִיְטֹּבל ּגּופֹו ַּבַּמִים

  

  

  !!!ּבְהַצְלָחָה ַרּבָה

  


