
  סוטה טו
  

  ב פרק ויקרא
 :ְלֹבָנה ָעֶליהָ  ְוָנַתן ֶׁשֶמן ָעֶליהָ  ְוָיַצק ָקְרָּבנוֹ  ִיְהֶיה ֹסֶלת ’הלַ  ִמְנָחה ָקְרַּבן ַתְקִריב ִּכי ְוֶנֶפׁש) א(
א ִמָּׁשם ְוָקַמץ ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ֶאל ֶוֱהִביָאּה) ב(  ְלֹבָנָתּה ָּכל ַעל ּוִמַּׁשְמָנּה ִמָּסְלָּתּה ֻקְמצוֹ  ְמ

  :’הלַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה ַהִּמְזֵּבָחה ַאְזָּכָרָתּה ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְקִטיר
  
 :ֵּתָעֶׂשה ַּבֶּׁשֶמן ֹסֶלת ָקְרָּבֶנ ַמְרֶחֶׁשת ִמְנַחת ְוִאם) ז(
 :ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְוִהִּגיָׁשּה ַהֹּכֵהן ֶאל ְוִהְקִריָבּה ’הלַ  ֵמֵאֶּלה ֵיָעֶׂשה ֲאֶׁשר ַהִּמְנָחה ֶאת ְוֵהֵבאתָ ) ח(
 :’הלַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה ַהִּמְזֵּבָחה ְוִהְקִטיר ָתּהַאְזָּכָר  ֶאת ַהִּמְנָחה ִמן ַהֹּכֵהן ְוֵהִרים) ט(
 :’ה ֵמִאֵּׁשי ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ַהִּמְנָחה ִמן ְוַהּנֹוֶתֶרת) י(
 ִאֶּׁשה ִמֶּמּנּו ַתְקִטירּו א ְּדַבׁש ְוָכל ְׂשֹאר ָכל ִּכי ָחֵמץ ֵתָעֶׂשה א ’הלַ  ַּתְקִריבּו ֲאֶׁשר ַהִּמְנָחה ָּכל) יא(
 :’הלַ 
 :ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ַיֲעלּו א ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֶאל ’הלַ  ֹאָתם ַּתְקִריבּו ֵראִׁשית ָקְרַּבן) יב(
א ִּתְמָלח ַּבֶּמַלח ִמְנָחְת ָקְרַּבן ְוָכל) יג( ֶהי ְּבִרית ֶמַלח ַתְׁשִּבית ְו  ָקְרָּבְנ ָּכל ַעל ִמְנָחֶת ֵמַעל ֱא

  : ֶמַלח ַּתְקִריב
  

  ה פרק במדבר
 א ְׂשֹעִרים ֶקַמח ָהֵאיָפה ֲעִׂשיִרת ָעֶליהָ  ָקְרָּבָנּה ֶאת ְוֵהִביא ַהֹּכֵהן ֶאל ִאְׁשּתוֹ  ֶאת ָהִאיׁש ְוֵהִביא) טו(

א ֶׁשֶמן ָעָליו ִיֹצק  :ָעֹון ַמְזֶּכֶרת ןִזָּכרוֹ  ִמְנַחת הּוא ְקָנֹאת ִמְנַחת ִּכי ְלֹבָנה ָעָליו ִיֵּתן ְו
 :’ה ִלְפֵני ְוֶהֱעִמָדּה ַהֹּכֵהן ֹאָתּה ְוִהְקִריב) טז(
 ֶאל ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ִיַּקח ַהִּמְׁשָּכן ְּבַקְרַקע ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ֶהָעָפר ּוִמן ָחֶרׂש ִּבְכִלי ְקֹדִׁשים ַמִים ַהֹּכֵהן ְוָלַקח) יז(

 :ַהָּמִים
 ַהִּזָּכרֹון ִמְנַחת ֵאת ַּכֶּפיהָ  ַעל ְוָנַתן ָהִאָּׁשה ֹראׁש ֶאת ּוָפַרע ’ה ִלְפֵני ָהִאָּׁשה ֶאת ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִמיד) יח(

 :ַהְמָאֲרִרים ַהָּמִרים ֵמי ִיְהיּו ַהֹּכֵהן ּוְבַיד ִהוא ְקָנֹאת ִמְנַחת
 ַּתַחת ֻטְמָאה ָׂשִטית א ְוִאם ֹאָת ִאיׁש ָׁשַכב א ִאם ָהִאָּׁשה ֶאל ְוָאַמר ַהֹּכֵהן ֹאָתּה ְוִהְׁשִּביעַ ) יט(

 :ָהֵאֶּלה ַהְמָאֲרִרים ַהָּמִרים ִמֵּמי ִהָּנִקי ִאיֵׁש
 :ִאיֵׁש ִמַּבְלֲעֵדי ְׁשָכְבּתוֹ  ֶאת ָּב ִאיׁש ַוִּיֵּתן ִנְטֵמאת ְוִכי ִאיֵׁש ַּתַחת ָׂשִטית ִּכי ְוַאְּת ) כ(
 ְוִלְׁשֻבָעה ְלָאָלה אֹוָת ’ה ִיֵּתן ָלִאָּׁשה ַהֹּכֵהן ְוָאַמר ָהָאָלה ִּבְׁשֻבַעת ָהִאָּׁשה ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְׁשִּביעַ ) כא(

 :ָצָבה ִּבְטֵנ ְוֶאת ֹנֶפֶלת ְיֵרֵכ ֶאת ’ה ְּבֵתת ַעֵּמ ְּבתֹו
 :ָאֵמן ָאֵמן ָהִאָּׁשה ְוָאְמָרה ָיֵר ְוַלְנִּפל ֶּבֶטן ַלְצּבֹות ְּבֵמַעִי ָהֵאֶּלה ַהְמָאְרִרים ַהַּמִים ּוָבאּו) כב(
ת ֶאת ְוָכַתב) כג(  :ַהָּמִרים ֵמי ֶאל ּוָמָחה ַּבֵּסֶפר ַהֹּכֵהן ָהֵאֶּלה ָהָא
 :ְלָמִרים ַהְמָאֲרִרים ַהַּמִים ָבּה ּוָבאּו ַהְמָאֲרִרים ַהָּמִרים ֵמי ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ְוִהְׁשָקה) כד(
 ֶאל ֹאָתּה ְוִהְקִריב ’ה ִלְפֵני ַהִּמְנָחה ֶאת ְוֵהִניף ַהְּקָנֹאת ִמְנַחת ֵאת ָהִאָּׁשה ִמַּיד ַהֹּכֵהן ְוָלַקח) כה(

 :ַהִּמְזֵּבחַ 
 :ַהָּמִים ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ַיְׁשֶקה ְוַאַחר ַהִּמְזֵּבָחה ְוִהְקִטיר ַאְזָּכָרָתּה ֶאת ַהִּמְנָחה ִמן ַהֹּכֵהן ְוָקַמץ) כו(
 ַהְמָאֲרִרים ַהַּמִים ָבּה ּוָבאּו ְּבִאיָׁשּה ַמַעל ַוִּתְמֹעל ִנְטְמָאה ִאם ְוָהְיָתה ַּמִיםהַ  ֶאת ְוִהְׁשָקּה) כז(

 :ַעָּמּה ְּבֶקֶרב ְלָאָלה ָהִאָּׁשה ְוָהְיָתה ְיֵרָכּה ְוָנְפָלה ִבְטָנּה ְוָצְבָתה ְלָמִרים
  :ָזַרע ְוִנְזְרָעה ְוִנְּקָתה ִהוא ּוְטֹהָרה ָהִאָּׁשה ִנְטְמָאה א ְוִאם) כח(
 
  מנחת סוטה  מנחת העומר  חוטאמנחת   מנחה רגילה  

  לא  כן  לא  כן  שמן ולבונה
  לא  שעורים   כן  כן   חטה 

  לא  כן   כן  כן  סולת או גרש

 


