במדבר פרק ה
יב) דַּ בֵּ ר ֶאל בְּ נֵּי י ְִּש ָר ֵּאל וְּ ָאמַּ ְּר ָת אֲ לֵּהֶ ם ִאיׁש ִאיׁש כִ י ִת ְּשטֶ ה ִא ְּׁשתֹו ּומָ ֲעלָה בֹו מָ עַּ ל:
יג) וְּ ׁשָ כַּב ִאיׁש א ָֹתּה ִׁשכְּ בַּ ת ז ֶַּרע וְּ נֶעְּ לַּם מֵּ עֵּ ינֵּי ִאיׁשָ ּה וְּ נ ְִּס ְּת ָרה וְּ ִהיא נ ְִּטמָ ָאה וְּ עֵּ ד ֵּאין בָ ּה וְּ ִהוא
ל ֹא נ ְִּתפָשָ ה:
יד) וְּ עָ בַּ ר עָ לָיו רּוחַּ ִקנ ְָּאה וְּ ִקנֵּא ֶאת ִא ְּׁשתֹו וְּ ִהוא נ ְִּטמָ ָאה אֹו עָ בַּ ר עָ לָיו רּוחַּ ִקנ ְָּאה וְּ ִקנֵּא ֶאת
ִא ְּׁשתֹו וְּ ִהיא ל ֹא נ ְִּטמָ ָאה:
טו) וְּ הֵּ בִ יא הָ ִאיׁש ֶאת ִא ְּׁשתֹו ֶאל הַּ כֹהֵּ ן וְּ הֵּ בִ יא ֶאת ָק ְּרבָ נָּה עָ לֶיהָ ֲע ִש ִירת הָ ֵּאיפָה ֶקמַּ ח ְּשע ִֹרים
ל ֹא ִיצֹק עָ לָיו ׁשֶ מֶ ן וְּ ל ֹא י ִֵּתן עָ לָיו ְּל ֹבנָה כִ י ִמנְּחַּ ת ְּק ָנאֹת הּוא ִמ ְּנחַּ ת זִ כָרֹון מַּ זְּ כ ֶֶרת עָ ֹון:
טז) וְּ ִה ְּק ִריב א ָֹתּה הַּ כֹהֵּ ן וְּ הֶ ע ֱִמדָ ּה לִפְּ נֵּי ה’:
ּומן הֶ עָ פָר אֲ ׁשֶ ר י ְִּהיֶה בְּ ַּק ְּר ַּקע הַּ ִמ ְּׁשכָן י ִַּקח הַּ כֹהֵּ ן וְּ נ ַָּתן
יז) וְּ ל ַָּקח הַּ כֹהֵּ ן מַּ יִם ְּקד ִֹׁשים בִ כְּ לִי חָ ֶרש ִ
ֶאל הַּ מָ יִם:
(יח) וְּ הֶ ע ֱִמיד הַּ ֹכהֵּ ן ֶאת הָ ִאשָ ה לִפְּ נֵּי ה’ ּופ ַָּרע ֶאת ר ֹאׁש הָ ִאשָ ה וְּ ָנ ַּתן עַּ ל ַּכפֶיהָ ֵּאת ִמנְּחַּ ת הַּ זִ כָרֹון
ִמנְּחַּ ת ְּק ָנאֹת ִהוא ּובְּ יַּד הַּ כֹהֵּ ן י ְִּהיּו מֵּ י הַּ מָ ִרים הַּ ְּמ ָארֲ ִרים:
(יט) וְּ ִה ְּׁשבִ יעַּ א ָֹתּה הַּ כֹהֵּ ן וְּ ָאמַּ ר ֶאל הָ ִאשָ ה ִאם ל ֹא ׁשָ כַּב ִאיׁש א ָֹתְך וְּ ִאם ל ֹא שָ ִטית טֻ ְּמ ָאה ַּתחַּ ת
ִאיׁשֵּ ְך ִהנ ִָקי ִממֵּ י הַּ מָ ִרים הַּ ְּמ ָארֲ ִרים הָ ֵּאלֶה:
(כ) וְּ ַּא ְּת כִ י שָ ִטית ַּתחַּ ת ִאיׁשֵּ ְך וְּ כִ י נ ְִּטמֵּ את ַּוי ִֵּתן ִאיׁש בָ ְך ֶאת ְּׁשכָבְּ תֹו ִמבַּ ְּלעֲדֵּ י ִאיׁשֵּ ְך:
אֹותְך ל ְָּאלָה
(כא) וְּ ִה ְּׁשבִ יעַּ הַּ כֹהֵּ ן ֶאת הָ ִאשָ ה בִ ְּׁשבֻעַּ ת הָ ָאלָה וְּ ָאמַּ ר הַּ כֹהֵּ ן ָל ִאשָ ה י ִֵּתן ה’ ָ
וְּ ל ְִּׁשבֻעָ ה בְּ תֹוְך עַּ מֵּ ְך בְּ ֵּתת ה’ ֶאת י ְֵּּרכְֵּך ֹנ ֶפלֶת וְּ ֶאת בִ ְּטנְֵּך צָ בָ ה:
(כב) ּובָ אּו הַּ מַּ יִם הַּ ְּמ ָא ְּר ִרים הָ ֵּאלֶה בְּ מֵּ עַּ יְִך לַּצְּ בֹות בֶ טֶ ן וְּ ַּל ְּנפִ ל י ֵָּרְך וְּ ָא ְּמ ָרה הָ ִאשָ ה ָאמֵּ ן ָאמֵּ ן:
(כג) וְּ כ ַָּתב ֶאת הָ ָאֹלת הָ ֵּאלֶה הַּ כֹהֵּ ן בַּ סֵּ פֶר ּומָ חָ ה ֶאל מֵּ י הַּ מָ ִרים:
(כד) וְּ ִה ְּׁש ָקה ֶאת הָ ִאשָ ה ֶאת מֵּ י הַּ מָ ִרים הַּ ְּמ ָארֲ ִרים ּובָ אּו בָ ּה הַּ מַּ ִים הַּ ְּמ ָארֲ ִרים לְּמָ ִרים:
(כה) וְּ ל ַָּקח הַּ כֹהֵּ ן ִמיַּד הָ ִאשָ ה ֵּאת ִמנְּחַּ ת הַּ ְּק ָנאֹת וְּ הֵּ נִיף ֶאת הַּ ִמ ְּנחָ ה לִפְּ נֵּי ה’ וְּ ִה ְּק ִריב א ָֹתּה ֶאל
הַּ ִמזְּ בֵּ חַּ :
(כו) וְּ ָקמַּ ץ הַּ כֹהֵּ ן ִמן הַּ ִמנְּחָ ה ֶאת ַּאזְּ כ ָָר ָתּה וְּ ִה ְּק ִטיר הַּ ִמזְּ בֵּ חָ ה וְּ ַּאחַּ ר י ְַּּׁש ֶקה ֶאת הָ ִאשָ ה ֶאת
הַּ מָ יִם:
(כז) וְּ ִה ְּׁש ָקּה ֶאת הַּ מַּ יִם וְּ הָ י ְָּתה ִאם נ ְִּט ְּמ ָאה ו ִַּת ְּמעֹל מַּ עַּ ל בְּ ִאיׁשָ ּה ּובָ אּו בָ ּה הַּ מַּ יִם הַּ ְּמ ָארֲ ִרים
לְּמָ ִרים וְּ צָ בְּ ָתה בִ ְּטנָּה וְּ נָפְּ לָה י ְֵּּרכָּה וְּ הָ י ְָּתה הָ ִאשָ ה ל ְָּאלָה בְּ ֶק ֶרב עַּ מָ ּה:
ּוטה ָֹרה ִהוא וְּ נ ְִּק ָתה וְּ נִזְּ ְּרעָ ה ז ַָּרע:
(כח) וְּ ִאם ל ֹא נ ְִּט ְּמ ָאה הָ ִאשָ ה ְּ
תֹורת הַּ ְּק ָנאֹת אֲ ׁשֶ ר ִת ְּשטֶ ה ִאשָ ה ַּתחַּ ת ִאיׁשָ ּה וְּ נ ְִּטמָ ָאה:
(כט) ז ֹאת ַּ
(ל) אֹו ִאיׁש אֲ ׁשֶ ר ַּת ֲעבֹר עָ לָיו רּוחַּ ִקנ ְָּאה וְּ ִקנֵּא ֶאת ִא ְּׁשתֹו וְּ הֶ ע ֱִמיד ֶאת הָ ִאשָ ה לִפְּ נֵּי ה’ וְּ עָ שָ ה לָּה
תֹורה הַּ ז ֹאת:
הַּ כֹהֵּ ן ֵּאת כָל הַּ ָ
ִקה הָ ִאיׁש מֵּ עָ ֹון וְּ הָ ִאשָ ה הַּ ִהוא ִתשָ א ֶאת עֲֹונָּה:
(לא) וְּ נ ָ

