
                          -1-     ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

  ַּתְזִריעַ  ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

   י"ז-א'ָּפסּוק  "גְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת    
  

  

  

ַגע   ֵהן ֶאת ַהּנֶ    ...ְוָרָאה ַהּכֹ
  

  

  
  

  

  

ָגִעים   .ָאבֹות ּוְׁשֵני ּתֹוָלדֹות ְׁשֵני ,ְצָבִעים ְלֶנַגע ַהָּצַרַעת__ ֵיׁש   :ִצְבֵעי ַהּנְ

ַגע  צבע הלבןדרגות  ם ַהּנֶ   ?ֵאיְך ִנְרָאה ִצְבעוֹ   :ׁשֵ

  ַּכֶּׁשֶלגָלָבן   __________  :ָאב  1

  ַהֵהיָכלָלָבן ְּכִסיד   _______הַ ַסַּפַחת   :ּתֹוָלָדה  2

  ַּכֶּצֶמר ָלָבן   ________  :ָאב  3

  ֵּביָצהָלָבן ִּכְקרּום ֶׁשל   _______הַ ַסַּפַחת   :ּתֹוָלָדה  4
  

ֶהֶרת ַחת אֹו ּבַ ֵאת אֹו ַסּפַ רֹו ׂשְ ׂשָ עֹור ּבְ י ִיְהֶיה ּבְ   ...ָאָדם ּכִ

  ?_________ְלֵהיָכן הּוא הֹוֵל, ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמְרֶאה ֶׁשל ֶאָחד ֵמַהְּנָגִעים ַהָּללּו

יָמִנים  ל ָצָרַעתַמֵהן ַהּסִ   :ׁשֶ
  ?ְרִאים ֶׁשֶּזה ֶנַגע ָצַרַעת ַמָּמׁשַהִּסיָמִנים ֶׁשּמַ ַמה ֵהם 

 _____.ִמן הַ _____ ַמְרֶאה ַהֶּנַגע ִנְרָאה 

  ).ְׂשָערֹות__ ְלָפחֹות ( - ______ ַהֵּׂשָער ֶנְהַּפ ְלֶצַבע 

   "אֹותוֹ ________ ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן וְ ": ָהֵאּלּוַהִּסיָמִנים ִאם ַהֹּכֵהן רֹוֶאה ֶאת 

ַגע  ל ָצַרַעתֵאין ַעל ַהּנֶ   :ִסיָמִנים ׁשֶ
  :ַהִּסיָמִנים ַהָּללּוֲאָבל ִאם ֵאין ַעל ַהֶּנַגע ֶאת 

  .ִמן ָהעֹור_____ ַהַּמְרֶאה א ְוַגם   _.____ַהֵּׂשָער א ֶנְהַּפ לְ ַּגם : ְּכלֹוַמר

  . ְּבֵביתוֹ  ______ֶאת ָהָאָדם ְלִׁשְבָעה  ? _____ַמה עֹוֶׂשה ַהֹּכֵהן

  :בּועַ ַאֲחֵרי שָׁ 
  ,ָיִמים ְּבֵביתוֹ ___ ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ָהָיה ֻמְסָּגר 

  :ַהֹּכֵהן רוֶֹאה ׁשּוב ֶאת ַהֶּנַגע ּוַמְחִליט

  _____ ָעמֹוק ִמן הַ ִנְרָאה ְוַהֶּנַגע ____ ַהֵּׂשָער ֶנֱהַפ לְ  ,ִסיָמֵני ַהָּצַרַעתִאם ֵיׁש ֶאת      

  .אוֹתוֹ _____  ָאז ַהֹּכֵהן"  ָפָׂשה ַהֶּנַגע" -______ אֹו ֶׁשַהֶּנַגע ִה      

  _____.ֲאָבל ִאם ַהֹּכל ִנְׁשַאר אֹותֹו      

  .ָיִמים נוָֹסִפים__ אוֹתוֹ לְ _____ ָאז ַהֹּכֵהן  ,ִסיָמֵני ַהָּצַרַעתְוַגם ֵאין ֶאת ____ א ָפָׂשה הַ      

  



  

     -2-                                                       בס"ד        
                       

בּוַעִים   :ַאֲחֵרי ׁשְ
  ,ָיִמים___ ְּבַפַעם ַהְּׁשִנָּיה ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ָהָיה ֻמְסָּגר 

  :ַהֹּכֵהן רוֶֹאה ֶאת ַהֶּנַגע ׁשּוב ּוַמְחִליט

  .אוֹתוֹ _____ ֵהן ָאז ַּכּמּוָבן ֶׁשַהּכֹ  )ְּכִפי ֶׁשָרִאינּו(ִאם ִנְראּו ִסיָמֵני ַהָּצַרַעת      

  .ֶׁשּלוֹ ____ ַהֶּנַגע ֶנְחָלׁש ֵמַהֶּצַבע הַ  - " ֵּכָהה ַהֶּנַגע") 1ַּגם : ֲאָבל ִאם ִהְׁשַּתּנּו ְׁשֵני ְּדָבִרים     

  .אוֹתוֹ  _____ַרק ָאז ַהֹּכֵהן  –ַהֶּנַגע ָּבעֹור ______ א ) 2ְוַגם                                                         

  !הּוא ָטֵמא) ֲאִפילּו ֶׁשֶּנְחַלׁש ַהַּמְרֶאה ֶׁשּלוֹ (אֹו ֶׁשָּפָׂשה ) ֲאִפילּו ֶׁשא ָפָׂשה(א ֶנְחָלׁש ___ ֲאָבל ִאם הַ     

  .ֶּנַגעהַ ___ א ) 2  ֶנְחַלׁש ַמְרִאיתוֹ ) 1ַהְּתָנִאים ָהֵאּלּו __ ִּכי ְּכֵדי ְלַטֲהרֹו ָצִרי ֶאת  ?ַמּדּועַ     

  ַמה הּוא ָצִרי ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִביל ְלִהָּטֵהר ַאֲחֵרי ֶׁשָהָיה .? "________"ֵאי ִנְקָרא ַהֶּנַגע ַהָּטהֹור

  ______.ַּבִּמְקֶוה ְוַגם ִיְטֹּבל ֶאת _______  ?ֻמְסָּגר ִׁשְבָעה ָיִמים ְּבֵביתוֹ 
  

ֵהן  ַהּכֹ ַחת ַאֲחֵרי ׁשֶ ְסּפַ ה ַהּמִ ׂשֹה ִתְפׂשֶ   :ִטֲהרוֹ ּפָ
  ?ַהִּמְסַּפַחת ִהְתַּפְּׁשָטה יֹוֵתר ָּבעֹור ,ַמה ַהִּדין ִאם ַאֲחֵרי ֶׁשַהֹּכֵהן ִטֵהר אֹותוֹ 

  _____ְוִאם ַהֹּכֵהן רֹוֶאה ֶׁשֶּבֱאֶמת ַהִּמְסַּפַחת ִהְתַּפְּׁשָטה יֹוֵתר ּבַ   ,_____הּוא הֹוֵל ׁשּוב ֶאל הַ 

  ."ִהוא______ ֶנַגע "ִּכי ? עַ ּוַמּדּו  –אוֹתוֹ _____ ָאז ַהֹּכֵהן     
       

  :ִסיָמן ֻטְמָאה נֹוַסף
  רֹוֶאה אֹותֹו ְּבתֹו ַהֶּנַגעֶׁשִאם ַהֹּכֵהן  ") ְׂשֵאת"ֶׁשָּמצּוי ְּבִעָּקר ּבְ (  ַהּתֹוָרה ְמִביָאה עֹוד ִסיָמן ֻטְמָאה

  .ָאז הּוא ְמַטֵּמא אֹותוֹ 

  .ְּבתֹו ַהֶּנַגע  ___רָּבׂשָ ? "_____" = ֵאי ִנְקָרא ַהִּסיָמן ַהֶּזה

  "ָצַרַעת נוֶֹׁשֶנת ִהיא ְּבעוֹר ְּבָׂשרוֹ " –אוֹתוֹ ____ ַהֹּכֵהן ?  ַמה ַהִּדין ִאם ִנְרָאה ָּבָׂשר ָחי ְּבתֹו ַהֶּנַגע
  

ָתה ֶאת ַרַעת ִכּסְ ל עֹור ָהָאָדם ַהּצָ   :ּכָ
  ַהֹּכֵהן רֹוֶאה ֶׁשַהָּצַרַעת ִכְּסָתה, ִאם ַאֲחֵרי ֶׁשַהֹּכֵהן ִטֵּמא ֶאת ָהָאָדם אֹו ַאֲחֵרי ְׁשהּוְסַגר ְּבֵביתוֹ 

  ?ַמה ַהִּדין - ֵמֹראׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו , ָאָדםֶאת ָּכל ּגּופֹו ֶׁשל הָ     

  _____).ֶאָּלא הּוא _____ ינּו חֹוְׁשִבים ֶׁשהּוא ְּבַוַּדאי ְוא ְּכמֹו ֶׁשָהיִ (. אוֹתוֹ ______ ַהֹּכֵהן 

  _____ֶׁשַהֶּנַגע יֹוֵצא ִמּתֹוכֹו ְלַבחּוץ ְוָלֵכן הּוא  –ִּכי ֶזה ַמְרֶאה ֶׁשהּוא ִמְתַרֵּפא  ?ּוַמּדּועַ 
  

ר ְוִנְגָלה –" ִמְחיָה" ָהָיה מּוְסּתָ ר ַחי ׁשֶ ׂשָ   :ּבָ
  ָּגלּויהּוא ַחי  ַרק ִאם ַהַּמְרֶאה ֶׁשל ַהָּבָׂשר? ַּבֶּנַגע" ִמְחָיה"ָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָמַתי ַהֹּכֵהן ְּמַטֵּמא ֶאת ָהָא

  ִאם ְוַרק –ִּכי ֵחֶלק ֵמַהִּמְחָיה מּוְסָּתר ָאז א ְמַטֵּמא אֹותֹו ֵחֶלק ִמֶּמּנּו ֲאָבל ִאם הּוא רֹוֶאה ַרק 

  . אֹותוֹ ___ __ְוִתְהֶיה ְּגלּוָיה ַרק ָאז ַהֹּכֵהן ִּתְגַּדל ַהִּמְחָיה 
  

ךְ ְלָלָבן –" ִמְחָיה"הַ  ר ַחי ֶנְהּפַ ׂשָ   :ַהּבָ
  .אֹותוֹ _____ ָאז ַהֹּכֵהן ____ ֶנֶהְפָכה ְלֶצַבע ) ֶׁשָהְיָתה ְטֵמָאה(ִאם ַהִּמְחָיה 

  

  



  

                            ____________________ֵׁשםבס"ד   
     

  ַּתְזִריעַ  ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

    כ"ח-חי" ָּפסּוק "גְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת    
  

  

  

ִחין     ְוִמְכַות ֵאׁש  ׁשְ
  

  

  

  

  

  

ִחין   ׁשְ

ֹו ֵמֶאֶבן ָקָרה ּוְלַאַחר ֶׁשַהֶּפַצע ִנְתַרֵּפא ַמָּכה ִמַּבְרֶזל ַקר א - "ְׁשִחין"ָאָדם ֶׁשִּקֵּבל ַמָּכה ַהִּנְקֵראת 

ְמֹעֶרֶבת  - _______ אֹו ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ______, ְׂשֵאת  –ִנְרָאה ְּבתֹו ַהְּׁשִחין ַמְרֶאה ֶנַגע  ,ְקָצת

  )ִניםִּכי ִאם ִיְתַרֵּפא ְלַגְמֵרי ָאז ֶזה ַמְרֶאה ֶנַגע ָרִגיל ֶׁשִּדיָניו ׁשוֹ (  _____ִמֶּצַבע ָלָבן וְ 

  ִמְכָוה

ִמַּבְרֶזל ָחם ְוַכּדֹוֶמה ְוֶנֶעְׂשָתה לֹו ְּכִוָּיה ּוְלַאַחר  -" ִמְכַות ֵאׁש"ָאָדם ֶׁשִּקֵּבל ְּכִוָּיה ַהִּנְקֵראת 

ְמֹעֶרֶבת  - _______ ַּבֶהֶרת ְלָבָנה   –ִנְרָאה ְּבתֹו ַהְּכִוָּיה ַמְרֶאה ֶנַגע  ,ְקָצתֶׁשַהְּכִוָּיה ִנְתַרְּפָאה 

  .ִּבְלַבד ______ אֹו ַּבֶהֶרת _____.  ַבע ָלָבן וְ ִמּצֶ 

  

ינוֹ       ?ַמה ּדִ

  "ְוָרָאה אֹוָתּה ַהּכֵֹהן"  

  .ּוְלַהְראֹות לֹו ֶאת ַהֶּנַגע_____ הּוא ָצִרי ָלֶלֶכת לַ 

  :אֹו ְּבתֹו ַהֶּנַגע ְׁשַבְּכִוָיהֶׁשַּבְׁשִחין ְּבתֹו ַהֶּנַגע ִסיָמֵני ַהֻּטְמָאה ֶאת ִאם ַהֹּכֵהן רֹוֶאה 

  .ִמן ָהעֹור" = "____" ָׁשָפל"ַהֶּנַגע ּוַמְרֶאה ____.   ַהֵּׂשָער ֶנְהַּפ לְ 

  ".ִהיא_____ ֶנַגע " -אֹותֹו _____ ָאז ַהֹּכֵהן 

  , ַהִּסיָמִנים ְּבתֹו ַהֶּנַגעֲאָבל ִאם ַהֹּכֵהן רֹוֶאה ֶּׁשֵאין ֶאת 

  .ִמן ָהעֹור_____ ַמְרֶאה ַהֶּנַגע א ּו _____.ר א ֶנְהַּפ לְ ַהֵּׂשעָ 

  .ָיִמים___ אֹותֹו ְּבֵביתֹו ְל ______ ָאז ַהֹּכֵהן       

בּועַ      .____ׁשּוב ִלְראֹות ֶאת הַ  ַהֹּכֵהן ַמִּגיעַ  :ַאֲחֵרי ׁשָ

  ְלא ִסיָמֵני ַהֻּטְמָאה____ ִאם ַהֹּכֵהן רֹוֶאה ַאֲחֵרי ָׁשבּוַע ֶׁשַהֶּנַגע ִנְׁשַאר אֹותֹו 

  אֹותוֹ ______ ָאז ַהֹּכֵהן א ַמְסִּגירֹו ֵׁשִנית ֶאָּלא ______. ַהֶּנַגע א ִה  –ַהֶּנַגע ____ ְוַגם א 

  _______.ְוֵאין ֶזה ֶנַגע הַ ַרק ֹרֶׁשם ֶׁשל ַהְּׁשִחין אֹו ֶׁשל ַהִּמְכָוה ִּכי ֶזה ִסיָמן ֶׁשֶּזה 
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  ַּתְזִריעַ  ָּפָרַׁשת  
  
  
  
  
  
  
  

   ל"ט -כ"טָּפסּוק  "גְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת    
       
  

י ִיְהֶיה ּבוֹ "      ה ּכִ ָ    ָנַגע ְוִאיׁש אֹו ִאׁשּ

קָ      זָּ ֹראׁש אֹו ּבַ   ..."ןּבָ
  

  .___אֹו ֵמהַ ____ ָאָדם ֶׁשָּנְׁשרּו לֹו ְׂשָערֹות ֵמהַ ? אֹו ַּבָּזָקןָּבֹראׁש ע ַמהּו ֶנגַ 

   ______לַ ? הּוא הֹוֵלְלֵהיָכן 

ל ָצָרַעת   :ָהֹראׁש אֹו ַהּזָָקן ִסיָמִנים ׁשֶ
  ?ָהֹראׁש אֹו ַהָּזָקןַמה ֵהם ַהִּסיָמִנים ֶׁשַּמְרִאים ֶׁשֶּזה ָצַרַעת 

 _____.ִמן הַ _____  ַמְרֶאה ַהֶּנַגע ִנְרָאה

 ).ְׂשָערֹות__ ְלָפחֹות ( -______ ָצְמחּו ְּבתֹו ַהֶּנַגע ְׂשָערֹות ַּדּקֹות ְּבֶצַבע 

  .אֹותוֹ ____ ְמ ַהֹּכֵהן : ִאם ַהֹּכֵהן רֹוֶאה ֶאת ַהִּסיָמִנים ָהֵאּלּו          

  ? "_____".ֵאי ִנְקָרא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ַהֶּזה      

ַגע ִאם ֵאין ַעל הַ  יָמִנים ּנֶ ל ֶאת ַהּסִ ַרַעתׁשֶ   :ַהּצָ
  :ַעל ַהֶּנַגע ֶאת ַהִּסיָמִנים ַהָּללּוֵאין ֲאָבל ִאם 

  .ִמן ָהעֹור_____  אַהַּמְרֶאה       .ְצהּובֹות______ ָצְמחּו ְּבתֹו ַהֶּנַגע ְׁשֵּתי א : ְּכלֹוַמר

ַגעֵאין ְוַגם  תֹוךְ ַהּנֶ ל ָטֳהָרה ּבְ   :ִסיָמן ׁשֶ

  )____ָהִעָּקר א -ְוַגם ָאֹדם ְוָיֹרק_. (___ֵׂשָער  :ֵאין ְּבתֹו ַהֶּנַגע ִסיָמן ֶׁשל ָטֳהָרה ֶׁשהּואְוַגם 

  . ְּבֵביתוֹ ___ __ְלִׁשְבָעה ִעם ַהֶּנַגע ֶאת ָהָאָדם _____   ?ַמה עֹוֶׂשה ַהֹּכֵהן          

בּועַ    :ַאֲחֵרי ׁשָ
  ,ים ְּבֵביתוֹ ָיִמ _ _ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ָהָיה ֻמְסָּגר 

  :ַהֹּכֵהן רוֶֹאה ׁשּוב ֶאת ַהֶּנַגע ּוַמְחִליט

  _ __הַ ַמְרֵאהּו ָעמֹוק ִמן וְ ַּדק  ____ֵׂשָער  - ַהָּזָקן אֹו ָהֹראׁש  ָּצַרַעתִאם ֵיׁש ֶאת ִסיָמֵני        

  .אוֹתוֹ _____ ָאז ַהֹּכֵהן "  ָפָׂשה ַהֶּנַגע" -______ אֹו ֶׁשַהֶּנַגע ִה      

הֲאבָ       ּנָ ּתַ ָבר ֹלא ִהׁשְ   :ל ִאם ׁשּום ּדָ

  _____,ִנְׁשַאר אֹותֹו ֲאָבל ִאם ׁשּום ָּדָבר א ִהְׁשַּתָּנה ּוַמְרֵאה ַהֶּנַגע 

           ,ַהָּזָקן אֹו ָהֹראׁש ְוַגם ֵאין ֶאת ִסיָמֵני ָּצַרַעת____ א ָפָׂשה הַ : ְּכלֹוַמר     

חְוִהְת ") 1  ?ַמה ַהִּדין                 ּלָ   "_____".ֶאת ַהְּׂשָערֹות ִמָּסִביב לַ _____ ָהָאָדם ָצִרי לְ  – "ּגַ

  
  
  

חַ ") 2         ֶתק לֹא ְיַגּלֵ      ׁשּורֹות ֶׁשל ְׂשָערֹות ___ הּוא ָצִרי ְלַהְׁשִאיר  – "ְוֶאת ַהּנֶ
  .)ֹּכֵהן ִלְראֹות ַאֲחֵרי ָׁשבּוַע ִאם ָפָׂשה ַהֶּנַגעְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל הַ ( "_____"ִמָּסִביב לַ                                           

                                                                                                                                                               
  .ָיִמים נוָֹסִפים__ לְ אוֹתוֹ _____ ַהֹּכֵהן  )3  

  

  

8 

8 



 

              -2-                                                       בס"ד  
בּוַעִים   :ַאֲחֵרי ׁשְ

  ,_____ְּבַפַעם הַ  ָיִמים __ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ָהָיה ֻמְסָּגר 

  :ֶאת ַהֶּנַגע ּוַמְחִליטׁשּוב ַהֹּכֵהן רוֶֹאה 

  .אוֹתוֹ _____ ָאז ַּכּמּוָבן ֶׁשַהֹּכֵהן  )ְּכִפי ֶׁשָרִאינּו(אֹו ָפָׂשה  ִאם ִנְראּו ִסיָמֵני ַהָּצַרַעת      

  :ֲאָבל ִאם ַהֹּכל ִנְׁשַאר אֹותֹו ָּדָבר    

  .עֹורּבָ " ֶּנֶתק"הַ ____ ַּגם א 

 ____.ִמן הַ _____ ְוַגם ַמְרֵאהּו א      

  .אֹותוֹ ____ ְמ ַהֹּכֵהן  - "אֹותֹו ַהּכֵֹהן______ וְ "? ַמה ַיֲעֶׂשה ַהֹּכֵהן            

  ?ֻמְסָּגר ְּבֵביתוֹ  ַמה הּוא ָצִרי ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִביל ְלִהָּטֵהר ַאֲחֵרי ֶׁשָהָיה

  ______.ל ֶאת ַּבִּמְקֶוה ְוַגם ִיְטּבֹ ___ ___      
  

ׂשֹה  ֶתק ּפָ ה ַהּנֶ ֵהן ִיְפׂשֶ ַהּכֹ   :ִטֵהר אֹותוֹ ַאֲחֵרי ׁשֶ
  ?_____)ָנְׁשרּו עֹוד ( יֹוֵתר ָּבעֹורִהְתַּפֵּׁשט  "ֶּנֶתק"הַ  ,ִאם ַאֲחֵרי ֶׁשַהֹּכֵהן ִטֵהר אֹותוֹ  ַמה ַהִּדין   

   ____ׁשּוב ֶאל הַ ָצִרי ָלֶלֶכת הּוא 

  .אוֹתוֹ ____ ָאז ַהֹּכֵהן ְמ  _____יֹוֵתר ּבַ ֹוֶאה ֶׁשֶּבֱאֶמת ַהֶּנֶתק ִהְתַּפֵּׁשט רְוִאם ַהֹּכֵהן          

  ְּבתֹוְך ַהֶּנַגע ְּכֵדי_____ ְׂשָערֹות __ ְוַהּכֵֹהן לֹא ָצִריְך ְלַחֵּפׂש עֹוד ִסיָמן ֻטְמָאה ֶׁשל                                                             

  .אֹותֹו_____ יֹוֵתר ָּבעֹור ְוֶזה ַמְסִּפיק ְּכֵדי לְ  ______ְלַטֵּמא אֹותֹו, ִּכי ַהֶּנֶתק ִה                 
  

  

  

  

       

ים ּלִ   (רש"י בפס' ל"ז) " ?ָטהֹור הּוא ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן" :ַמה לֹוְמִדים ֵמַהּמִ

______________________________________________________________  

______________________________________________________________   
  

  

ָרם" ׂשָ עֹור ּבְ י ִיְהֶיה ּבְ ה ּכִ ָ    ְוִאיׁש אֹו ִאׁשּ

ָהרֹת ְלָבֹנת ָהרֹת ּבֶ   ל"ט)- (פס' ל"ח ..."ּבֶ

  

  .______ֵיְלכּו לַ  ?ַמה ַיֲעׂשּו , ְּבעֹור ְּבָׂשָרם______ ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּכָתִמים 

עֹור ": ִאם ַהֹּכֵהן רֹוֶאה ה ּבְ ָרם ְוִהּנֵ ׂשָ ָהרֹת ּבְ ֶׁשֶּצַבע ַהְּכָתִמים הּוא  – "ְלָבנֹת_______ ּבֶ

  _____.ָּפחֹות ִמָּלָבן ִּכְקרּום ֶׁשל  -ַהַּמְראֹות ֶׁשָרִאינּו ____ ָּפחֹות ִמ 

  ".הּוא" ______  ?ַמה ִּדין ַהֶּנַגע        
  ? "______".ֵאי ִנְקָרא ַהֶּנַגע ַהָּטהֹור ַהֶּזה     

  

8 

8 

8 



  

   ____________________ֵׁשם                                                בס"ד    
  

  ַּתְזִריעַ  ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

   מ"ו -מ' ָּפסּוק "גְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת    
  

  

  ֵקֵרַח אֹו ִּגֵּבחַ 
  ?ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֵקֵרַח ְלִגֵּבחַ       

  :______________________________ִּגֵּבחַ ___ :_______________________ֵקֵרחַ 

  ,ֶׁשּלוֹ ____ ִּכי ָנְׁשרּו הַ " ֶנֶתק"ָהִיינּו חֹוְׁשִבים ֶׁשהּוא ָטֵמא ִמִּדין  ?ַמה ִּדינוֹ 

  "___"הּוא ָטהֹור ִמִּדין  - _____"ָטהֹור " :ָלנּו ַהּתוָֹרהאוֶֹמֶרת 

ֲאָבל ָּכאן ָּכל ַהְּׂשָערֹות , ֶׁשּלוֹ ___ ִמְּׂשָערֹות ָהֹראׁש אֹו הַ ֵחֶלק ְׁשרּו לֹו ֶזה ַרק ְּכֶׁשּנָ " ֶנֶתק"ִּכי ֶנַגע הַ  ????ּוַמּדּועַ ּוַמּדּועַ ּוַמּדּועַ ּוַמּדּועַ 

  .ֶׁשִּדיָניו ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי ִמֶּנַגע ַהֶּנֶתק ____ְּבעֹור ָרִגיל ְּכמֹו ֶנַגע ָנְׁשרּו לֹו ְורֹוִאים ֶאת עֹור ְּבָׂשרֹו ְוֶזה 

ם       ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמּדָ
  _____.ֵיֵל לַ  ?ֶׁשּלֹו ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָּדם ַמה ַיֲעֶׂשה______ ַּבָּקַרַחת אֹו ּבַ  ִאם ִיְהֶיה

  .ָאז ֵיׁש ָלּה ֶאת ָּכל ִּדיֵני ָצָרַעת ַהֶּנַגע ָהְרִגיָלה  ______-ִאם ַהֹּכֵהן ִיְרֶאה ֶׁשְּׂשֵאת ַהֶּנַגע ִהיא ְלָבָנה

  ֵׂשָער ָלָבן ְוא ָצֹהב ְּכמֹו ֶנֶתק ְוכּו' ְוכּו', ַהְסָגָרתֹו ִלְׁשבּוַעִים: ְּכגֹון, ְוֶאת ִסיָמֵני ַהָּצַרַעת ָהְרִגיִלים

  .אֹותוֹ _____ ַהֹּכֵהן  -ְוִאם ֵיׁש לֹו ֶאת ִסיָמֵני ַהֻּטְמָאה ַהָּללּו 
 

 

יֵני  אוֹ ּדִ ַהּכֵֹהן ִטּמְ רּוַע ׁשֶ   ַהּצָ

  .ת ְלַאַחר ֶׁשַהֹּכֵהן ִטֵּמא אֹותוֹ ְלָפֶני ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ֶׁשַהָּצרּוַע ָצִרי ַלֲעׂשוֹ 

ֵלם ֶאת  רַהׁשְ   :ַהֶהְסּבֵ

  ____________________________________________________"_____ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים) "1

  __________________________________________"_______________ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּועַ ) "2

  _________________________________"__________________________ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה) "3

  ________________________"_________________________________ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא) "4

  ______________"__________________________________ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבוֹ ) "5

ָדד ב ּבָ הּוא יֹוׁשֵ ֵמִאים ׁשֶ ל ַהּטְ ֹצָרע ִמּכָ ָדדַמּדּוַע ׁשֹוֶנה ַהּמְ ב ּבָ הּוא יֹוׁשֵ ֵמִאים ׁשֶ ל ַהּטְ ֹצָרע ִמּכָ ָדדַמּדּוַע ׁשֹוֶנה ַהּמְ ב ּבָ הּוא יֹוׁשֵ ֵמִאים ׁשֶ ל ַהּטְ ֹצָרע ִמּכָ ָדדַמּדּוַע ׁשֹוֶנה ַהּמְ ב ּבָ הּוא יֹוׁשֵ ֵמִאים ׁשֶ ל ַהּטְ ֹצָרע ִמּכָ   ___________________________________________________________________ ? (רש"י)? (רש"י)? (רש"י)? (רש"י)ְלַבדְלַבדְלַבדְלַבד----ַמּדּוַע ׁשֹוֶנה ַהּמְ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ד) "? (פס' מֵמֵאּלּו ִמִּלים לֹוְמִדים ֶׁשָּכל ְטֵמֵאי ַהָּצַרַעת ֶׁשל ָּכל ַהּסּוִגים ַחָּיִבים ַבֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו

א   ". ַהֹּכֵהן"_______ _______  יְִּתַרּפֵ ֹצָרע ַעד ׁשֶ ב ַהּמְ אֵהיָכן יָׁשַ יְִּתַרּפֵ ֹצָרע ַעד ׁשֶ ב ַהּמְ אֵהיָכן יָׁשַ יְִּתַרּפֵ ֹצָרע ַעד ׁשֶ ב ַהּמְ אֵהיָכן יָׁשַ יְִּתַרּפֵ ֹצָרע ַעד ׁשֶ ב ַהּמְ   ַהַּמֲחנֹות___ ִמחּוץ לְ  ????ֵהיָכן יָׁשַ

ְוַעד _____ ִמֶּפַתח ַהר הַ  -_____ ַמֲחֶנה ) 2ֲעָזָרה ְוִלְפִנים הַ מֵ ______ ַמֲחֶנה ) 1? ֵאיּלּו ְׁשלֹוָׁשה ַמֲחנֹות ֵיׁש 

  ______.ְוַהְּמֹצָרע ָהָיה יוֵֹצא ִמחּוץ לְ  .ָּכל ְירּוָׁשַלִים - _______  ַמֲחֶנה) 3ָלֲעָזָרה 

  



                          -1-     ____________________ֵׁשםבס"ד    
     

  ַּתְזִריעַ  ָּפָרַׁשת  
  
  
  
  
  
  
  

   נ"ט -מ"זָּפסּוק  "גְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת    
       
     

י ִיְהֶיה ּבֹו ֶנַגע ָצָרַעת...    ּכִ
  

ָגִדים        :סּוֵגי ּבְ

  :ְמִביָאה ַהּתֹוָרה ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְהיֹות ָּבֶהם ָצָרַעת ַהְּבָגִדים ֵאּלּו ִׁשָּׁשה ְּדָבִרים

  ________ְּבֶבֶגד ֶׁשל  )1

 ________ְּבֶבֶגד ֶׁשל  )2

 _____לַ ְּבחּוִטים ֶׁשּטֹוִוים ִאָּתם " = ִבְׁשִתי" )3

 _____לַ ְּבחּוִטים ֶׁשּטֹוִוים ִאָּתם " = ְבֵעֶרב" )4

 _______ֶׁשא ָעׂשּו ָּבּה ____ ַּבֲחִתיַכת  )5

 )עֹור ֶׁשָעׂשּו ּבֹו ְמָלאָכה_____. (ְבָכל ְּכִלי ִמ  )6
 

ַרַעת        :ֵאּלּו ְצָבִעים ֵיׁש ְלִנְגֵעי ַהְּבָגִדים     :ֶצַבע ַהּצָ

  .ֵּכֶהה__ __ –) "________" 2אֹו .      ֵּכֶהה___ _ –) "________" 1

  ______ֵיֵל לַ ? ה ִּבְבָגָדיו ְוַכּדֹוֶמהַמה ָצִרי ַלֲעׂשֹות ִאם ָאָדם רֹוֶאה ֶאת ַהֶּנַגע ַהּזֶ 

ַגעְוָרָאה "   "ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּנֶ

  _______ ְלַאַחר ֶׁשַהֹּכֵהן רֹוֶאה ֶאת ַהֶּנַגע ַהְּיַרְקַרק אֹו הַ 

  . ָיִמים__ ֶאת ַהֶּנַגע לְ ? ______ ַמה הּוא עֹוֶׂשה

בּוַע:ַאֲחֵרי    ׁשָ

  יםָיִמ _ _ַאֲחֵרי ֶׁשַהֶּנַגע ָהָיה ֻמְסָּגר לְ 

  :רוֶֹאה ׁשּוב ֶאת ַהֶּנַגע ּוַמְחִליטַהֹּכֵהן 

  .אוֹתוֹ _____ ָאז ַהֹּכֵהן "  ָפָׂשה ַהֶּנַגע"-______ ַהֶּנַגע ִה ִאם      

  ֶׁשַּמְכִאיָבה ְלִלּבֹו ֶׁשל ַהְּבָעִלים  -______ ַהֶּנַגע ַהֶּזה הּוא ָצָרַעת  -" ָצָרַעת ַמְמֶאֶרת ַהֶּנַגע"     

ֵמא  .יד ֶאת ַהֶּבֶגדֶׁשַּמְפִס        ֶגד ַהּטָ ים ַלּבֶ   ____________. ?ַמה עֹוׂשִ

  



 

             -2-                                                     בס"ד  

ַגע" ה ַהּנֶ  "לֹא ָפׂשָ
 ______ְוא ִה ____ ַהֶּנַגע ִנְׁשַאר אֹותֹו  -ֲאָבל ִאם ַאֲחֵרי ֶׁשַהֶּנַגע ָהָיה ֻמְסָּגר ָׁשבּוַע 

 ?ַמה ַיֲעֶׂשה ַהֹּכֵהן

 )ֶאת ַהֶּנַגע ְוַגם ְקָצת ֵמַהֶּבֶגד ֶׁשִּמְּסִביבוֹ ( _____ֶאת ַהֶּבֶגד ּבְ __ __ַהֹּכֵהן ְמַצֶּוה ַעל ַהְּבָעִלים לְ 

 .נוָֹסִפיםָיִמים __ לְ ן ַהֹּכֵהן ַמְסִּגיר ֶאת ַהֶּנַגע ּוְלַאַחר ִמּכֵ 

בּוַעִים:ַאֲחֵרי   ׁשְ

 _____ְּבַפַעם הַ ָיִמים __ ַאֲחֵרי ֶׁשַהֶּבֶגד ֻכַּבס ְוַהֹּכֵהן ִהְסִּגיר אוֹתוֹ לְ 

 .אוֹתוֹ _____ ֵהן ַהּכֹ שָאז ַּכּמּוָבן "  ָפָׂשה ַהֶּנַגע"ִאם (   :ּוַמְחִליטרוֶֹאה ׁשּוב ֶאת ַהֶּנַגע ַהֹּכֵהן 

 
 

 

כֹוִלים ִלְהיֹות ּיְ ִבים ׁשֶ ָעה ַמּצָ  ַהּתֹוָרה ְמִביָאה ַאְרּבָ

ס  ֶגד ֻכּבַ ַהּבֶ ִמים ַהּנוֹ ְוָעְברּו ַאֲחֵרי ׁשֶ ְבַעת ַהּיָ  ָסִפים:ׁשִ
 

רּות  ַגע ֶאת ֵעינוֹ " א': ֶאְפׁשָ  "לֹא ָהַפְך ַהּנֶ

 ______)ֲאִפילּו ֶׁשהּוא ַּגם א ִה ____ (ִנְהָיה יֹוֵתר א ֶּנַגע הַ ,  ִאם ָׁשבּוַע ַאֲחֵרי ֶׁשִּכְּבסּו ֶאת ַהֶּנַגע

 .ֶאת ָּכל ַהֶּבֶגד ֶּׁשּבֹו ַהֶּנַגע_____ ְוָצִרי לִ  ____!הּוא  ?ַמה ִּדין ַהֶּנַגע

 ".ּתוֹ ִהיא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְח ? "______ ַמה ֵׁשם ַהָּצַרַעת ַהְּטֵמָאה ַהּזוֹ  :ִהְסַּתֵּכל ַּבָּפסּוק

 ______ִּבְבָגִדים  ":ְבַגַּבְחּתוֹ "______. ִּבְבָגִדים  ":ְּבָקַרְחּתוֹ ": ַמה ַהֵּפרּוׁש

 

 

רּות  ַגע" ב': ֶאְפׁשָ ָהה ַהּנֶ ה ּכֵ  "ְוִהּנֵ
 

 

 

  ,ֵמַהֶּצַבע ַהּקֹוֵדם _____יֹוֵתר ֵּכן ִנְהָיה ַהֶּנַגע , ִאם ָׁשבּוַע ַאֲחֵרי ֶׁשִּכְּבסּו ֶאת ַהֶּנַגע

__ __ְוכּו' ְוֶאת ַהֲחִתיָכה ִעם הַ _____ ֵמַהֶּבֶגד אֹו ֵמהַ _____ קֹוְרִעים ֶאת הַ  ?ִּדין ַהֶּנַגעַמה 

 ____.ְוהּוא ____ ְוֶאת ְׁשָאר ַהֶּבֶגד אֹו ָהעֹור ֶּׁשִּנְׁשַאר טֹוְבִלים ּבַ  ___ׂשֹוְרִפים ּבַ 
 

רּות  ֶגד" ג': ֶאְפׁשָ ּבֶ ָרֶאה עֹוד ּבַ  ..."יאּפַֹרַחת הִ ... ְוִאם ּתֵ

 ,ָחְזָרה ׁשּוב ַהָּצַרַעת ְוָצְּמָחה ַּבֶּבֶגד אֹו ָּבעֹור ְוכּו'____ ִאם ְלַאַחר ֶׁשָּקְרעּו ֶאת ַהֶּנַגע ֵמהַ 

 . ..ִּכי ִהיא ָצָרַעת ֶּׁשחֹוֶזֶרת ֶאת ָּכל ַהֶּבֶגד ֶׁשּבֹו ַהֶּנַגע____ ְוָצִרי לִ ____! הּוא  ?ַמה ִּדין ַהֶּנַגע

 

 

רּות  ַגע" ד': ֶאְפׁשָ  "ְוָסר ֵמֶהם ַהּנָ

 _____ ְלַגְמֵרי ֵמהַ ) ֶנְעָלם(=ַהֶּנַגע ָסר ,  ִאם ָׁשבּוַע ַאֲחֵרי ֶׁשִּכְּבסּו ֶאת ַהֶּנַגע

 ____!ְוהּוא ִנְהָיה ____ ָצִרי ִלְטֹּבל אֹותֹו ּבַ  ?ַמה ִּדין ַהֶּבֶגד ֶׁשָהָיה ּבוֹ ַהֶּנַגע

 


