בס"ד

פרשת סוטה

במדבר פרק ה
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם:
יא וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָהֶ ,אל-מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר .יב ַדּ ֵבּר ֶאלְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ַ
וּמע ָ
ִאישׁ ִאישׁ ִכּיִ -ת ְשׂ ֶטה ִא ְשׁתּוָֹ ,
ֲלה בוֹ ָמ ַעל .יג וְ ָשׁ ַכב ִאישׁ א ָֹתהִּ ,שׁ ְכ ַבת-
ישׁהּ ,וְ נִ ְס ְתּ ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמאָה; וְ ֵעד ֵאין ָבּהּ ,וְ ִהוא לֹא
ֶע ַלם ֵמ ֵעינֵי ִא ָ
ֶרע ,וְ נ ְ
זַ
רוּחִ -קנְ אָה וְ ִקנֵּא ֶאתִ -א ְשׁתּוֹ ,וְ ִהוא נִ ְט ָמאָה; אוָֹ -ע ַבר
נִ ְת ָפּ ָשׂה .יד וְ ָע ַבר ָע ָליו ַ
רוּחִ -קנְ אָה וְ ִקנֵּא ֶאתִ -א ְשׁתּוֹ ,וְ ִהיא לֹא נִ ְט ָמאָה.
ָע ָליו ַ
ירת
ֲשׂ ִ
יה ,ע ִ
טו וְ ֵה ִביא ָה ִאישׁ ֶאתִ -א ְשׁתּוֶֹ ,אלַ -הכֹּ ֵהן ,וְ ֵה ִביא ֶאתָ -ק ְר ָבּנָהּ ָע ֶל ָ
יפה ֶק ַמח ְשׂע ִֹרים; לֹא-יִ צֹק ָע ָליו ֶשׁ ֶמן ,וְ לֹא-יִ ֵתּן ָע ָליו ְלבֹנָהִ --כּיִ -מנְ ַחת
ָה ֵא ָ
ְק ָנאֹת הוּאִ ,מנְ ַחת ִז ָכּרוֹן ַמ ְז ֶכּ ֶרת ָעוֹן.
ֱמ ָדהִּ ,ל ְפנֵי יְ הוָה .יז וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַמיִ ם ְקד ִֹשׁים,
טז וְ ִה ְק ִריב א ָֹתהַּ ,הכּ ֵֹהן; וְ ֶהע ִ
ָתן ֶאל-
וּמןֶ -ה ָע ָפרֲ ,א ֶשׁר יִ ְהיֶה ְבּ ַק ְר ַקע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ,יִ ַקּח ַהכּ ֵֹהן ,וְ נ ַ
ִבּ ְכ ִליָ -ח ֶרשׂ; ִ
וּפ ַרע ֶאת-רֹאשׁ ָה ִא ָשּׁה,
ֱמיד ַהכּ ֵֹהן ֶאתָ -ה ִא ָשּׁהִ ,ל ְפנֵי יְ הוָהָ ,
ַה ָמּיִ ם .יח וְ ֶהע ִ
וּביַד ַהכּ ֵֹהן יִ ְהיוֵּ ,מי
יה ֵאת ִמנְ ַחת ַה ִזּ ָכּרוֹן ִמנְ ַחת ְק ָנאֹת ִהוא; ְ
ָתן ַעלַ -כּ ֶפּ ָ
וְ נ ַ
אָר ִרים.
ַה ָמּ ִרים ַה ְמ ְ
אָמר ֶאלָ -ה ִא ָשּׁה ִאם-לֹא ָשׁ ַכב ִאישׁ א ָֹת ְך ,וְ ִאם-לֹא
יע א ָֹתהּ ַהכּ ֵֹהן ,וְ ַ
יט וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ
אַתּ,
אָר ִרים ָה ֵא ֶלּה .כ וְ ְ
ָקיִ ,מ ֵמּי ַה ָמּ ִרים ַה ְמ ְ
ישׁ ְךִ --הנּ ִ
ָשׂ ִטית ֻט ְמאָהַ ,תּ ַחת ִא ֵ
ֲדי
ישׁ ְך--וְ ִכי נִ ְט ֵמאת; וַיִּ ֵתּן ִאישׁ ָבּ ְך ֶאתְ -שׁ ָכ ְבתּוִֹ ,מ ַבּ ְלע ֵ
ִכּי ָשׂ ִטית ַתּ ַחת ִא ֵ
ִא ֵ
אָמר ַהכּ ֵֹהן ָל ִא ָשּׁה,
אָלה ,וְ ַ
ֻעת ָה ָ
יע ַהכּ ֵֹהן ֶאתָ -ה ִא ָשּׁהִ ,בּ ְשׁב ַ
ישׁ ְך .כא וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ
תוֹך ַע ֵמּ ְךְ --בּ ֵתת יְ הוָה ֶאת-יְ ֵר ֵכ ְך נ ֶֹפ ֶלת,
ֻעה ְבּ ְ
אָלה וְ ִל ְשׁב ָ
אוֹת ְך ְל ָ
יִ ֵתּן יְ הוָה ָ
וְ ֶאתִ -בּ ְטנ ְ
אָר ִרים ָה ֵא ֶלּהְ ,בּ ֵמ ַעיִ ְךַ ,ל ְצבּוֹת ֶבּ ֶטן,
וּבאוּ ַה ַמּיִ ם ַה ְמ ְ
ֵך ָצ ָבה .כב ָ
אָמן.
אָמן ֵ
אָמ ָרה ָה ִא ָשּׁהֵ ,
ָר ְך; וְ ְ
וְ ַלנְ ִפּל י ֵ
וּמ ָחהֶ ,אלֵ -מי ַה ָמּ ִרים.
כג וְ ָכ ַתב ֶאתָ -האָלֹת ָה ֵא ֶלּהַ ,הכּ ֵֹהןַ --בּ ֵסּ ֶפר; ָ
וּבאוּ ָבהּ ַה ַמּיִ ם
אָר ִרים; ָ
וְ ִה ְשׁ ָקהֶ ,אתָ -ה ִא ָשּׁהֶ ,אתֵ -מי ַה ָמּ ִריםַ ,ה ְמ ְ
ַה ְמאָ ְר ִריםְ ,ל ָמ ִרים .כה וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמיַּד ָה ִא ָשּׁהֵ ,את ִמנְ ַחת ַה ְקּ ָנאֹת; וְ ֵהנִ יף
ֶאתַ -ה ִמּנְ ָחה ִל ְפנֵי יְ הוָה ,וְ ִה ְק ִריב א ָֹתהּ ֶאלַ -ה ִמּ ְז ֵבּ ַח .כו וְ ָק ַמץ ַהכּ ֵֹהן ִמן-
ַשׁ ֶקה ֶאתָ -ה ִא ָשּׁהֶ ,את-
אַחר י ְ
אַז ָכּ ָר ָתהּ ,וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה; וְ ַ
ַה ִמּנְ ָחה ֶאתְ -
ישׁהּ--
ַתּ ְמעֹל ַמ ַעל ְבּ ִא ָ
ַה ָמּיִ ם .כז וְ ִה ְשׁ ָקהּ ֶאתַ -ה ַמּיִ ם ,וְ ָהיְ ָתה ִאם-נִ ְט ְמאָה ו ִ
ָפ ָלה יְ ֵר ָכהּ; וְ ָהיְ ָתה
אָר ִרים ְל ָמ ִרים ,וְ ָצ ְב ָתה ִב ְטנָהּ וְ נ ְ
וּבאוּ ָבהּ ַה ַמּיִ ם ַה ְמ ְ
ָ
וּטה ָֹרה ִהוא--
אָלהְ ,בּ ֶק ֶרב ַע ָמּהּ .כח וְ ִאם-לֹא נִ ְט ְמאָה ָה ִא ָשּׁהְ ,
ָה ִא ָשּׁה ְל ָ
ָרע.
וְ נִ ְקּ ָתה ,וְ נִ ְז ְר ָעה ז ַ
כד

ישׁהּ ,וְ נִ ְט ָמאָה .ל אוֹ
תּוֹרתַ ,ה ְקּ ָנאֹתֲ ,א ֶשׁר ִתּ ְשׂ ֶטה ִא ָשּׁה ַתּ ַחת ִא ָ
כט זֹאת ַ
ֱמיד ֶאתָ -ה ִא ָשּׁה,
רוּח ִקנְ אָה--וְ ִקנֵּא ֶאתִ -א ְשׁתּוֹ; וְ ֶהע ִ
ִאישֲׁ ,א ֶשׁר ַתּ ֲעבֹר ָע ָליו ַ
ִל ְפנֵי יְ הוָה ,וְ ָע ָשׂה ָלהּ ַהכּ ֵֹהןֵ ,את ָכּלַ -ה ָ
תּוֹרה ַהזֹּאת .לא וְ נִ ָקּה ָה ִאישֵׁ ,מ ָעוֹן;
וְ ָה ִא ָשּׁה ַה ִהואִ ,תּ ָשּׂא ֶאת-עֲוֹנָהּ} .פ{

