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פרק יז
ֹלהיָך ׁ֣שֹור ו ֶׂ֗שה
יהוה ֱא ֶ֜
א־תזְ ַּבח ַּל ָ֨
לֹ ִ
ֲא ָ֨שר יִ ְהיֶ֥ה בֹו ֔מּום
ֹּ֖כֹל ד ׁ֣בר ָ֑רע
ֹלהיָך ֽהּוא׃ ס
תֹוע ַּ ַ֛בת יְ הוֶ֥ה ֱא ֹּ֖
ִ ִּ֧כי ֲ
ִ ֽכי־יִמצֵ֤א ְב ִק ְר ְבָך ְב ַּא ַּ ׁ֣חד ְשע ֔ריָך
ֹלהיָך נ ֹׁ֣תן לְָ֑ך
ֲאשר־יְ הוֶ֥ה ֱא ֹּ֖
אֹו־א ֶׂ֗שה
ִ
ִ ׁ֣איש
יתֹו׃
ֹלהיָך ַּל ֲע ֶ֥בֹר ְב ִר ֽ
ֽה־א ֹּ֖
ֲא ָ֨שר יַּ ֲע ִּ֧שה את־ה ַּ ַ֛רע ְבעינֶ֥י יְ הו ֱ
ֹלהים ֲאח ִ ֔רים
וַּ ֶׂ֗ילְך ֽוַּיַּ ֲעבֹד ֱא ִ ׁ֣
וַּ יִ ְש ַּ ֹּ֖תחּו ל ָ֑הם
יתי׃
א־צִ ּֽו ִ
ל־צ ֶ֥בא ַּהש ַּ ֹּ֖מיִ ם ֲא ֶ֥שר ל ֹ ִ
שמש ׀ ׁ֣אֹו ַּלי ֶׂ֗ר ַּח ַ֛אֹו ְלכ ְ
וְ ַּל ׁ֣
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ד־לָךֹּ֖ וְ ש ָ֑מ ְעת
וְ ֽהגַּ ְ
יטב
וְ ד ַּר ְש ׁ֣ת ה ֔
וְ ִהנֵ֤ה ֱאמת נ ׁ֣כֹון ַּהד ֔בר נע ְש ַ֛תה ַּהתֹוע ֶ֥בה ַּה ֹּ֖ז ֹאת ְביִ ְשר ֽאל׃
את את־ה ִ ׁ֣איש ַּה ֡הּוא אֹו את־ה ִא ָ֨שה ַּה ִֶ֜הוא
וְ ֽהֹוצ ׁ֣
ת־הד ָ֨בר ה ֵ֤רע ַּהזה
שר ָ֠עשּו א ַּ
ֲא ׁ֣
ל־שע ֔ריָך
א ְ
את־ה ִִ֕איש ֹּ֖אֹו את־ה ִא ָ֑שה
ּוס ַּק ְל ֶ֥תם ב ֲאב ִנֹּ֖ים ו ֽמתּו׃
ְ
יּומת ַּה ָ֑מת
ֹלשה ע ִ ֹּ֖דים ַּ ׁ֣
ל־פי ׀ ְש ַּ ׁ֣נַ֣יִ ם ע ִ ֶׂ֗דים ַ֛אֹו ְש ֶ֥
ַּע ִ ׁ֣
ל־פי ֶ֥עד א ֽחד׃
יּומת ַּע ִ ֹּ֖
ׁ֣ל ֹא ַּ֔
יתֹו
ה־בֹו ב ִראש ֹנה ַּל ֲה ִמ ֔
ַּיׁ֣ד הע ִ ִ֞דים ִ ֽת ְהי ֵ֤
וְ ַּיֶ֥ד כל־ה ֹּ֖עם ב ַּא ֲחר ֹנָ֑ה
ּוב ַּע ְר ֶ֥ת ה ֹּ֖רע ִמ ִק ְר ֽבָך׃ פ
ִֽ
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ִ ׁ֣כי יִפלא ִמ ְמ ָָ֨ך ד ֶ֜בר
ּובין נגַּ ע ל ֔נגַּ ע
ין־דין ְל ִ ֶׂ֗דין ֶ֥
ין־דם ׀ ְל ֶ֜דם ֽב ִ ׁ֣
ַּל ִמ ְש ֶׂ֗פט ֽב ָ֨
ִד ְב ֶ֥רי ִרי ֹּ֖בֹת ִב ְשע ָ֑ריָך
וְ ַּק ְמ ׁ֣ת וְ ע ֔ ִלית
ֹלהיָך ֽבֹו׃
ל־המ ֔קֹום ֲא ֶ֥שר ְיִב ַּ ַ֛חר יְ הוֶ֥ה ֱא ֹּ֖
א ַּ
ל־הכ ֲֹהנִ ים ַּה ְלוִ ִ֔ים
את א ַּ
ּוב ֶׂ֗
ל־הש ֹ֔פט ֲא ֶ֥שר יִ ְהיֹּ֖ה ַּבי ִ ׁ֣מים ה ָ֑הם
וְ א ַּ
וְ ד ַּר ְשת
וְ ִה ִגׁ֣ידּו ְל ָ֔ך ֹּ֖את ְד ַּ ֶ֥בר ַּה ִמ ְש ֽפט׃
ל־פי ַּהדבר
וְ ע ִֶׂ֗שית ַּע ִ ֵ֤
ן־המ ׁ֣קֹום ַּה ֔הּוא
שר יַּ ִג ֽׁ֣ידּו ְל ָ֔ך ִמ ַּ
ֲא ׁ֣
ֲא ֹּ֖שר ְיִב ַּ ׁ֣חר יְ הוָ֑ה
יֹורּוָך׃
וְ ש ַּמ ְר ׁ֣ת ַּל ֲע ֔שֹות ְכ ֹּ֖כֹל ֲא ֶ֥שר ֽ
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יֹורּוָך
שר ֶׂ֗
תֹורה ֲא ׁ֣
ל־פי ַּה ֶ֜
ַּע ִָ֨
אמ ֶ֥רּו ְלָךֹּ֖
ל־ה ִמ ְש ַ֛פט ֲאשר־י ֹ ְ
וְ ַּע ַּ
ַּת ֲע ָ֑שה
ּוש ֽמ ֹאל׃
ן־הד ַ֛בר ֲאשר־יַּ ִג ֶֽ֥ידּו ְלָךֹּ֖ י ִ ֶ֥מין ְ
ׁ֣ל ֹא ת ֶׂ֗סּור ִמ ַּ
שה ְבז ֶׂ֗דֹון
וְ ה ִִ֞איש ֲאשר־יַּ ֲע ׁ֣
מ ַּע
ְל ִב ְל ִָ֨תי ְש ֵ֤ ֹ
ֹלהיָך
ל־הכֹהן הע ִֹ֞מד ְל ֵ֤שרת שם את־יְ הוׁ֣ה ֱא ֔
א ַּ
ל־הש ֹפָ֑ט
ֹּ֖אֹו א ַּ
ּומת ה ִ ׁ֣איש ַּה ֔הּוא
ּוב ַּע ְר ֶ֥ת ה ֹּ֖רע ִמיִ ְשר ֽאל׃
ִֽ
וְ כל־ה ֹּ֖עם יִ ְש ְמ ׁ֣עּו וְ יִ ָ֑ראּו
וְ ֶ֥ל ֹא יְ זִ ֹּ֖ידּון ֽעֹוד׃ ס
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ִ ֽכי־ת ׁ֣ב ֹא אל־ה ֶׂ֗ארץ ֲא ָ֨שר יְ הוֵ֤ה ֱאֹלהיָך נ ֹׁ֣תן ֔לְך
ִ ֽו ִיר ְש ֹּ֖תּה וְ י ַּ ׁ֣ש ְבתה ָ֑בּה
וְ א ַּמ ְר ֶׂ֗ת
ל־הגֹויִ ֹּ֖ם ֲא ֶ֥שר ְס ִביב ֹֽתי׃
א ִ ֵ֤שימה ע ַּלי ֔מלְך ְככ ַּ
ׁ֣שֹום ת ִ ֵ֤שים עליָך ֔מלְך
ֹלהיָך ָ֑בֹו
ֲא ֶ֥שר ְיִב ַּ ַ֛חר יְ הוֶ֥ה ֱא ֹּ֖
ִמ ׁ֣קרב ַּא ֶׂ֗חיָך ת ִ ֵ֤שים עליָך ֔מלְך
תּוכל ל ֵ֤תת עליָך ִ ׁ֣איש נ ְכ ִ ֔רי
ׁ֣ל ֹא ֶַּׂ֗
ֲא ֶ֥שר ֽל ֹא־א ִ ֹּ֖חיָך ֽהּוא׃
סּוסים
ַּרק לֹא־יַּ ְרבה־לׁ֣ ֹו ִ
וְ ֽל ֹא־י ִ ֵ֤שיב את־העם ִמ ְצ ַּ ֔ריְ מה
ְל ַּ ֹּ֖מ ַּען ַּה ְר ׁ֣בֹות ָ֑סּוס
ַּוֽיהוה א ַּ ׁ֣מר ל ֔כם
ׁ֣ל ֹא ת ִֹס ֶׂ֗פּון ל ַ֛שּוב ַּב ֶ֥דרְך ַּהזֹּ֖ה ֽעֹוד׃
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וְ ֵ֤ל ֹא יַּ ְרבה־לֹו נ ִ֔שים
וְ ֶ֥ל ֹא י ֹּ֖סּור ְלב ָ֑בֹו
אד׃
וְ כׁ֣סף וְ ז ֔הב ֶ֥ל ֹא יַּ ְרבה־לֹּ֖ ֹו ְמ ֽ ֹ
וְ היׁ֣ה ְכ ִש ְב ֔תֹו ַּ ֹּ֖על ִכ ׁ֣סא ַּמ ְמ ַּל ְכ ָ֑תֹו
ל־ספר
תֹורה ַּהזֹאת ַּע ֔
ת־מ ְש ָ֨נה ַּה ֵ֤
וְ ָ֨כ ַּתב ֶ֜לֹו א ִ
ִמ ִל ְפנֶ֥י ַּהכ ֲֹה ִנֹּ֖ים ַּה ְלוִ ִיֽם׃
וְ היְ ׁ֣תה ִע ֔מֹו וְ ְֶ֥קרא ֹּ֖בֹו כל־יְ ׁ֣מי ַּחיָ֑יו
ֹלהיו
ְל ַּ ׁ֣מ ַּען יִ ְל ֶַּׂ֗מד ְליִ ְראה את־יְ הוׁ֣ה ֱא ֔
ָ֠ ִל ְשמֹר
תֹורה ַּה ַ֛ז ֹאת
ל־ד ְב ִ֞רי ַּה ֶ֥
ֽאת־כ ִ
ת־הח ִ ֶ֥קים ה ֹּ֖אלה
וְ א ַּ
ַּל ֲעש ֹֽתם׃
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רּום־לבבֹו ֽמא ֔חיו
ְ
ְל ִב ְל ִ ֵ֤תי
ּוש ָ֑מ ֹאול
ן־ה ִמ ְצוֹּ֖ה י ִ ׁ֣מין ְ
ּול ִב ְל ִ ַ֛תי ֶ֥סּור ִמ ַּ
ְ
ל־מ ְמ ַּל ְכ ַ֛תֹו
ְל ַּמ ַּען יַּ ֲא ִ ָ֨ריְך י ִ ִּ֧מים ַּע ַּ
ֶ֥הּוא ּובנֹּ֖יו ְב ְֶ֥קרב יִ ְשר ֽאל׃ ס

