
ד"בס  פרשת סוטה  
  

  במדבר פרק ה

  :ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַּדֵּבר ֶאליב  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל,  ַוְיַדֵּבר ְיהָוהיא
-ִׁשְכַבת,  ְוָׁשַכב ִאיׁש אָֹתּהיג  .ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל, ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתֹו-ִאיׁש ִאיׁש ִּכי

ְוִהוא לֹא , ְוֵעד ֵאין ָּבּה; ִהיא ִנְטָמָאהְוִנְסְּתָרה ְו, ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיָׁשּה, ֶזַרע
ָעַבר -אֹו; ְוִהוא ִנְטָמָאה, ִאְׁשּתֹו-ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת- ְוָעַבר ָעָליו רּוַחיד  .ִנְתָּפָׂשה
    .ְוִהיא לֹא ִנְטָמָאה, ִאְׁשּתֹו-ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת-ָעָליו רּוַח

ֲעִׂשיִרת , ָקְרָּבָנּה ָעֶליָה-ְוֵהִביא ֶאת, ֵהןַהּכֹ-ֶאל, ִאְׁשּתֹו-ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת טו
ִמְנַחת -ִּכי--ִיֵּתן ָעָליו ְלבָֹנה-ְולֹא, ִיצֹק ָעָליו ֶׁשֶמן-לֹא; ָהֵאיָפה ֶקַמח ְׂשעִֹרים

  .ֹן ִמְנַחת ִזָּכרֹון ַמְזֶּכֶרת ָעו, ְקָנאֹת הּוא

,  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַמִים ְקדִֹׁשיםיז  .ִלְפֵני ְיהָוה, ְוֶהֱעִמָדּה; ַהּכֵֹהן,  ְוִהְקִריב אָֹתּהטז
-ְוָנַתן ֶאל, ִיַּקח ַהּכֵֹהן, ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן, ֶהָעָפר-ּוִמן; ָחֶרׂש-ִּבְכִלי
, רֹאׁש ָהִאָּׁשה-ּוָפַרע ֶאת, ִלְפֵני ְיהָוה, ָהִאָּׁשה- ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאתיח  .ַהָּמִים

ֵמי , ּוְבַיד ַהּכֵֹהן ִיְהיּו; ת ִמְנַחת ַהִּזָּכרֹון ִמְנַחת ְקָנאֹת ִהואַּכֶּפיָה ֵא-ְוָנַתן ַעל
    .ַהָּמִרים ַהְמָאְרִרים

לֹא -ְוִאם, לֹא ָׁשַכב ִאיׁש אָֹתְך-ָהִאָּׁשה ִאם-ְוָאַמר ֶאל,  ְוִהְׁשִּביַע אָֹתּה ַהּכֵֹהןיט
,  ְוַאְּתכ  .ם ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלהִמֵּמי ַהָּמִרי, ִהָּנִקי--ַּתַחת ִאיֵׁשְך, ָׂשִטית ֻטְמָאה

ִמַּבְלֲעֵדי , ְׁשָכְבּתֹו-ַוִּיֵּתן ִאיׁש ָּבְך ֶאת; ְוִכי ִנְטֵמאת--ִּכי ָׂשִטית ַּתַחת ִאיֵׁשְך
, ְוָאַמר ַהּכֵֹהן ָלִאָּׁשה, ִּבְׁשֻבַעת ָהָאָלה, ָהִאָּׁשה- ְוִהְׁשִּביַע ַהּכֵֹהן ֶאתכא  .ִאיֵׁשְך

, ְיֵרֵכְך נֶֹפֶלת-ְּבֵתת ְיהָוה ֶאת--ִיֵּתן ְיהָוה אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלְׁשֻבָעה ְּבתֹוְך ַעֵּמְך
, ַלְצּבֹות ֶּבֶטן, ַעִיְךְּבֵמ,  ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלהכב  .ִּבְטֵנְך ָצָבה-ְוֶאת

    .ָאֵמן ָאֵמן, ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה; ְוַלְנִּפל ָיֵרְך

 כד  .ֵמי ַהָּמִרים-ֶאל, ּוָמָחה; ַּבֵּסֶפר--ַהּכֵֹהן, ָהָאלֹת ָהֵאֶּלה- ְוָכַתב ֶאתכג
ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ; ַהְמָאְרִרים, ֵמי ַהָּמִרים-ֶאת, ָהִאָּׁשה-ֶאת, ְוִהְׁשָקה
ְוֵהִניף ; ֵאת ִמְנַחת ַהְּקָנאֹת,  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּיד ָהִאָּׁשהכה  .ְלָמִרים, ְרִריםַהְמָא
- ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמןכו  .ַהִּמְזֵּבַח-ְוִהְקִריב אָֹתּה ֶאל, ַהִּמְנָחה ִלְפֵני ְיהָוה-ֶאת

-ֶאת, ָהִאָּׁשה-תְוַאַחר ַיְׁשֶקה ֶא; ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה, ַאְזָּכָרָתּה-ַהִּמְנָחה ֶאת
- -ִנְטְמָאה ַוִּתְמעֹל ַמַעל ְּבִאיָׁשּה-ְוָהְיָתה ִאם, ַהַּמִים- ְוִהְׁשָקּה ֶאתכז  .ַהָּמִים

ְוָהְיָתה ; ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה, ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ְלָמִרים
--ּוְטהָֹרה ִהוא,  ִנְטְמָאה ָהִאָּׁשהלֹא- ְוִאםכח  .ְּבֶקֶרב ַעָּמּה, ָהִאָּׁשה ְלָאָלה

  .ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִנְּקָתה

 אֹו ל  .ְוִנְטָמָאה, ֲאֶׁשר ִּתְׂשֶטה ִאָּׁשה ַּתַחת ִאיָׁשּה, ַהְּקָנאֹת, זֹאת ּתֹוַרת כט
, ָהִאָּׁשה-ְוֶהֱעִמיד ֶאת; ִאְׁשּתֹו-ְוִקֵּנא ֶאת--ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה, ִאיׁש
; ֹן ֵמָעו,  ְוִנָּקה ָהִאיׁשלא  .ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת-ֵאת ָּכל, ְוָעָׂשה ָלּה ַהּכֵֹהן, ְפֵני ְיהָוהִל

  }פ { .ָֹנּה ֲעו-ִּתָּׂשא ֶאת, ְוָהִאָּׁשה ַהִהוא


