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ּו ָ֖ך ָךְנ ָךְט טִב ִב־יֽטִרי־ ָךְּפ רָאּו֥רּור  ִב־יֶּֽתך  תְרַאָךְר ָךְׁש טִמ  ּו
ּו ֶ֖פיָך          רָל לֲא ּוַ֥גר   תְרַ ָךְׁש רָמ ָךֶ֑תָך   ָךְד תְרַא א י֣טִרי  ָךְפ ּו
ּו ֖רָּתּב ה תְרַא רָאּו֥רּור  ִב־יֽנָך  ֶ  אֹצא ָךְּתּו֥רֹות   ָךְׁש תְרַע  ָךְו
ִב־יֶֽתָך    ֶתאֵצא ָךְּב ּו ֖רָּתּב ה  תְרַא רָאּו֥רּור    ָךְו אֹב ָךֶ֑אָך   ָךְּב
א ה֤רָרּב ה  ֶתאֵא ָךְּמ תְרַּב ה ָךְּבָך ֶאת־  ָך֠ א י֣רָוּב ה׀  ָךְיּב ה א י֣תְרַּלח  תְרַׁש ָךְי
תֶרֶ֔עֶרת ָךְַג טִּמ תְרַּב ה ָךְוֶאת־   ּ֙ב ה   רָמ ָךְּמּב הּו תְרַּב ה  ֶאת־
לֲע ָךֶׂ֑שּב ה תְרַּת א יֶׁ֣שר   לֲא ּו ָ֖ך   ָךְד רָי ּו֥תְרַלח    ָךְׁש טִמ רָכל־  ָךְּב
  ָ֙ך    ָךְד רָב לֲא תְרַעד־ ָךְו א הָ֤ך  ָךְד ִב־יֽרָּׁשֶמ טִּב ה א י֣תְרַעד 
ּו ֶ֖ליָך      רָל לֲע תְרִַב־יֽמ אֹרתְרַע    ּו֥ ֹר יֶ֛תאֵני  ָךְּפ טִמ תֶרֶ֔תאֵּב הר  תְרַמ
ֹר י֛רָוּב ה ָךְיּב ה ְי קֶ֧תאֵּבק  ָךְד תְרַי טִני   ִב־יֽרָּת ָךְב תְרַז לֲע ּוֶׁ֥שר   לֲא

תֶרָ֔ך ָךְת אֹא ִב־יֽ א י֣תֹו  אֹּל תְרַּכ תְרַעד   ד֚ תְרַּב ה ָך֑רָּדֶבר  ּו ָ֖ך ֶאת־ ָךְּב   
ּו֥רָּתּב ה    תְרַא לֲאֶׁשר־ תֶר֔רָמּב ה  רָד לֲא רִָב־יּֽב ה   ֙ל  תְרַע ֶתאֵמ  
א י֣רָכּב ה  ָךְּכ תְרַי ִב־יֽרָּת ׃ּה ׃   ָךְׁש ָךְלטִר רָּמּב ה  ּו ֖רָׁש רָבא־

תְרַחת  ו תַח֜תְרַּד תְרַּק תְרַב   תֶפֶ֨חֶפת  ּו תְרַּׁש תְרַּב ָךְיּב הרָוּב ה   ָך֠
תֶרֶ֔חֶרב תְרַב   ֙ר ּו ֙רֻח תְרַחָךְר ִב־יֽתְרַב ו תֶקֶּ֗לֶקת ּו תְרַּד תְרַב  ּו

ּו ֖פּוָך רָד ָךְר רָר ָך֑קֹו ן  ּו תְרַבֶתאֵּי ּו ֖פֹו ן  ּו טִּׁשרָּד תְרַב  ּו
ּוֶׁ֥שר לֲא ֹר יֶ֛מיָך   רָׁש ּו֥יּו   רָּב ה ָךְו ִב־יֶֽדָך  ָךְב רָא ּו֥תְרַעד     
ּו֥רָאֶר ץ       רָּב ה ָךְו אֹחֶׁשת   ָךְנ ָך֑ ּו ָ֖ך   ָךְׁש אֹרא תְרַעל־

ְי קֶ֧תאֵּת ן   טִי ִב־יֶֽזל   תְרַּבָךְר ּו ֶּ֖תיָך   ָךְח תְרַּת לֲאֶׁשר־
א י֣רָבק  רָא ּו ָ֖ך  ָךְצ תְרַאָךְר ּו֥תְרַטר  ָךְמ ֹר י֛רָוּב ה ֶאת־ ָךְיּב ה

תֶרֶ֔ליָך   רָע א יֶ֣תאֵרד  ֶתאֵי   ֙ם      ֙תְרַמטִי רָּׁש תְרַּב ה טִמ ן־ רָע ָך֑רָפר  ָךְו
ּו֥רָוּב ה ׀    ָךְיּב ה   תֶפָ֨ך   ָךְנ טִיֶּת ִב־יֽרָדְך  ָךְמ רָּׁש טִּב ה ּו ֖תְרַעד 

  ֙ד  רָח א הֶ֤דֶרְך ֶא ָךְּב ב ָ֒ך  אֹאָךְיֶבי א יֶ֣תאֵני  ָךְפ טִל ִל ֮ף  רָּג טִנ
ּו ֖טִכים  ָךְדרָר ּו֥רָעּב ה  ָךְב טִׁש ָךְב תֶר֔רָליו ּו ֶתאֵא א יֶ֣תאֵצא   ֶתאֵּת
תֶר֔רָוּב ה     לֲע תְרַז ָךְל רָת  א י֣טִיי רָּב ה ָךְו רָפ ָך֑רָניו  ָךְל א י֣נּוס  רָּת

א ה֤רָתּב ה  רָּב הָךְי ָךְו ִב־יֽרָאֶר ץ   רָּב ה ּו֥כֹות  ָךְל ָךְמ תְרַמ אֹכל  ּו ֖ ָךְל
ּו֥עֹוף  רָכל־ ָךְל תֶר֔רָכל  לֲא תְרַמ ָךְל   ָ֙ך  ָךְת ִב־יֽרָל ָךְב טִנ
רָּב ה ָך֑רָאֶר ץ      א י֣תְרַמת   ַמֱּב ה ָךְלֶב ּו ֖תְרַמטִים ּו רָּׁש תְרַּב ה

ו תַח֜רָוּב ה  ָךְיּב ה   תֶפ֨רָכּב ה  ָךְּכ תְרַי ִב־יֽטִריד  לֲח תְרַמ ּו ֶ֖תאֵאי ן  ָךְו
טִלים  ָךְעפ תְרַב   ֙ם  ּו   ֙תְרַרטִי ָךְצ טִמ א ה֤טִחי ן  ָךְׁש טִּב
אֹלא־ ּוֶׁ֥שר  לֲא ּו ֖רָרב ּוֶב ָך֑רָחֶרס  רָּג תְרַב ּו
תֶר֔רָוּב ה  ָךְיּב ה א י֣רָכּב ה  ָךְּכ תְרַי ִב־יֶֽתאֵפא  ֶתאֵּב הרָר ָךְל ּו ֖תְרַכל  תּו

ּו ּ֖ב הֹו ן   ָךְמ טִת ָךְב טִערָּו ָך֑רֹו ן  ּו ָךְב ּו ֖עֹו ן   ּו רָּג טִׁש ָךְּב
ו תֶק֗תְרַרטִים  ַ֗רֳּב ה רָּצ ִב־יֽתְרַּב א יֶ֣תאֵּׁשּב  ש   תְרַמ ָךְמ רָת   ו תַח֜טִיי רָּב ה ָךְו ִב־יֽרָבב   ֶתאֵל

  ֙ר טִעֶתאֵּו רָּב ה א הֶ֤תאֵּׁשׁש  תְרַמ ָךְי   תֶפֶׁ֨שר   לֲא  תְרַּכ
ּו ֖טִליתְרַח ֶאת   ָךְצ תְרַת אֹלא  ּו֥ ָךְו תֶר֔רָלּב ה  ֶתאֵפ לֲא רָּב
ְי קׁ֧שּוק      רָע א י֣תְרַאְך  רָת  ו תַח֜טִיי רָּב ה ָךְו ָךְּדרָר ָךֶ֑כיָך 

תְרַע ִב־יֽטִׁשי ּוֶ֥תאֵאי ן   מֹו ָךְו   ּו ֖טִמי תְרַּב הרָּי רָּכל־ ֹר י֛זּול   רַָג    ָךְו
ֶתאֵחר  תְרַא א ה֤טִאיׁש  ָךְו ו תֶקֶ֗תאֵרׂש  רָא ָךְת א י֣רָּׁשּב ה  טִא

רָּנּב ה  רַָגֶל ָךְׁש אֹלא־   טִי ָךְו ּו ֶ֖נּב ה  ָךְב טִּת ּו֥תְרַּבטִית 
אֹלא          ּו֥ ָךְו ּו ֖תְרַּטע   טִּת ּוֶּ֥כֶרם  א יֶ֣תאֵׁשב  ָךּ֑בֹו  ֶתאֵת

א י֣בּותְרַח   רָט ָט ָ֞ך  ָךְר ִב־יֶֽלּנּו ׁשֹו ָךְּל תְרַח ָךְת
   ּ֒ו    טִמֶּמּנ ִל ֮ל   תְרַכ אֹתא אֹלא  א י֣ ָךְו ו תֶקֶ֗ניָך  ֶתאֵעי ָךְל
אֹלא     ּו֥ ָךְו תֶרֶ֔ניָך  רָפ ָךְּל טִמ א י֣זּול  רָּג   ָ֙ך   אֹמָךְר ִב־יֽ לֲח

א י֣נֹות    ֙רֻת ָךְנ   ָ֙ך  ָךְנ אֹצא ִב־יֽ ּו ׁ֖שּוב  ָך֑רָלְך  רָי
תְרַע          ִב־יֽטִׁשי ּו ָ֖ך מֹו ָךְל ּוֶ֥תאֵאי ן  ָךְו תֶרֶ֔ביָך  אֹאָךְי ָךְל
א ה֤תְרַעם    ָךְל טִנים    תֶפ֨ ֙רֻת ָךְנ ו תַחֶ֜תיָך  אֹנ ָךְב   תֶפֶ֨ניָך ּו רָּב
ּו֥לֹות  רָכ ָךְו תֶר֔אֹות  אֹר א יֶ֣ניָך  ֶתאֵעי ָךְו   ֙ר  ֶתאֵח תְרַא
ּו ֶ֖תאֵאל ָךְל ּוֶ֥תאֵאי ן   ָךְו תְרַּב ה ָךּ֑יֹום   רָּכל־ ּו ּ֖ב ֶהם  ֶתאֵלי  לֲא
תֶרָ֔ך  לֲע א י֣טִַגי ָךְי רָכל־ ָךְו   ָ֙ך   ָךְת ִב־יֽרָמ ָךְד תְרַא א ה֤טִרי  ָךְּפ ִב־יֶֽדָך  רָי
רָּת  ָךְע רָי ָך֑רָד אֹלא־ א יֶׁ֣שר  לֲא ּו ֖תְרַעם  ּו֥תְרַכל  אֹיא

ּו ֖צּו ץ  רָר ָךְו ּוׁ֥שּוק  רָע ֹר י֛תְרַרק   רָת   ו תֶק֗טִיי רָּב ה  ָךְו
֙רֻׁש ָך֑רָּגע  ָךְמ רָת  ּו ֖טִיי רָּב ה ָךְו ִב־יֽטִמים  תְרַּב הרָּי רָּכל־

ִב־יֶֽאּב ה   טִּתָךְר ּוֶׁ֥שר  לֲא ּו ֶ֖ניָך   ֶתאֵעי ּוֶ֥תאֵאּב ה   תְרַּמָךְר טִמ
תְרַעל  ו תֶק֗רָרע  א י֣טִחי ן  ָךְׁש טִּב ו תַח֜רָוּב ה  ָךְיּב ה   תֶפ֨רָכּב ה  ָךְּכ תְרַי

טִים תֶר֔תְרַק  אֹּׁש תְרַּב ה תְרַעל־ ָךְו   ֙ם    ֙תְרַּכטִי טִּבָךְר  תְרַּב ה

ֶתאֵּב הרָר ָךֶ֑תאֵפא      ָךְל ּו ֖תְרַכל  אֹלא־תּו ּוֶׁ֥שר  לֲא
ִב־יֶֽדָך            ַ֗רֳק ָךְד רָק ּו֥תְרַעד   ָךְו ּו ָ֖ך   ָךְל ָךְַג תְרַר ּו֥תְרַּכף  טִמ

ִב־יֶֽאת־       ָךְו ו תֶקָ֗ך   ָךְת אֹא ִב־יֽ ו תַח֜רָוּב ה   ָךְיּב ה   תֶפֶ֨תאֵלְך  יֹו
תֶרֶ֔ליָך      רָע א י֣טִקים  רָּת א יֶׁ֣שר  לֲא   ָ֙ך   ָךְּכ ָךְל תְרַמ
רָּת       ָךְע ּו ֖תְרַד רָי אֹלא־ ּוֶׁ֥שר  לֲא ֹוּ֕גֹוי  ֶאל־
ֹר י֛רָּׁשם  רָּת  ָךְד ּו֥תְרַב רָע ָךְו אֹב ָךֶ֑תיָך  לֲא תְרַו א י֣רָּתּב ה  תְרַא
ִב־יֽרָאֶב ן      רָו ּוֶ֥תאֵע ץ  ּו ֖טִרים  ֶתאֵח לֲא ּו֥טִּב הים  אֹל ַמֱא

ּו ֖רָׁשל־    רָמ ָךְל תֶר֔רָּמּב ה   תְרַׁש ָךְל רָת   א י֣טִיי רָּב ה ָךְו
תֶר֔טִּמים      תְרַע ִב־יֽרָּב ה   ֙ל   אֹכ ָךְּב טִני ָך֑רָנּב ה   ָךְׁש טִל ָךְו

רָּמּב ה         ִב־יֽרָׁש ּו ֖רָוּב ה  ָךְיּב ה ּוָ֥ך  ָךְַג תְרַנּב ֶה ָךְי לֲאֶׁשר־
רָּׂש ָךֶ֑דּב ה      תְרַּב ה א י֣טִציא   ּו ֖תְרַרב  ּתֹו ּו֥זתְרַרע  ֶ 

ּו ֶ֖לּנּו        ָךְס ָךְח תְרַי ּו֥טִּכי  אֹסף  תֶר֔ ַמֱא א י֣תְרַעט ֶּת ָךְמ ּו
ּו ֖תְרַּטע      טִּת ּו֥טִמים  ָךְּכרָר ִב־יֶּֽבּב ה   תְרַאָךְר רָּב ה

אֹלא א י֣ ָךְו   ּ֙ב ה  ָךְׁשֶּת טִת אֹלא־ ִב־יֽ טִי ן   א ה֤י  תְרַ ָךְו רָּת    ָךְד רָע ָך֑רָב  ָךְו
תְרַעת   ִב־יֽרָל אֹּת תְרַּב ה ּו ֶ֖לּנּו   ָךְכ אֹתא ּו֥טִּכי  אַֹגר  תֶר֔ ַמֱא ֶת
ָךְּגבּו ָךֶ֑לָך  רָכל־ ָךְּב ּו ָ֖ך    ָךְל ּו֥יּו   ָךְּב ה טִי ֹר י֛טִתים   ֶתאֵזי
ּו ֖תְרַּׁשל  טִי ּו֥טִּכי   תֶר֔סּוְך   רָת אֹלא   א י֣   ֙ ן    ֶׁ֙שֶמ ָךְו
ּו ֖נֹות ּתֹו ָך֑טִליד     רָב ּו֥טִנים  ּו רָּב ִב־יֶֽתָך   ֶתאֵזי
טִבי ִב־יֶּֽׁש תְרַּב ּו ֖כּו   ָךְל ֶתאֵי ּו֥טִּכי    תֶר֔רָלְך   ָךְּב הא י֣יּו   אֹלא־טִי    ָךְו
רָמ ָךֶ֑תָך            ָךְד תְרַא א י֣טִרי  ָךְפ ּו ָ֖ך ּו ָךְצ ֶתאֵע רָּכל־
א יֶׁ֣שר  לֲא   ֙ר  ֶתאֵּג תְרַּב ה ִב־יֽתְרַצל  רָל ָךְּצ תְרַּב ה ּו ֶ֖תאֵרׁש  רָי ָךְי

רָלּב ה  ָךְע א י֣תְרַמ ּו ֶ֖ליָך  רָע ּוֶ֥לּב ה  לֲע תְרַי תֶרָ֔ך  ָךְּב טִקָךְר ָךְּב
רָּטּב ה  ּו֥תְרַמ ּו ֶ֖תאֵרד   ֶתאֵת ּו֥רָּתּב ה   תְרַא ָךְו רָלּב ה   ָךְע  ָך֑רָּמ

ּו ֖רָּתּב ה תְרַא ָךְו תֶרָ֔ך   ָךְלָךְו תְרַי א יּ֣ב הּוא   רָּטּב ה    ִב־יֽרָּמ
אֹראּב  ש תֶר֔ ָךְל א יֶ֣יּב ה    ָךְּב ה טִי ָךְל ָךֶ֑וּנּו    דּ֚ב הּוא    תְרַת אֹלא      א י֣

  תֶפ֨רָבאּו     ִב־יֽרָנב ּו רָז ָךְל ּוֶ֥יּב ה  ָךְּב ה ִב־יֽטִּת ּו ֖רָּתּב ה   תְרַא ָךְו
ו תֶקֶ֗תאֵאֶּלּב ה  רָּב ה א י֣לֹות  רָל ָךְּק תְרַּב ה רָּכל־ ו תַחֶ֜ליָך   רָע
ָךְמ ָך֑רָדְך ִב־יֽרָּׁש טִּב ה ּו ֖תְרַעד   תֶרַ֔גּוָך  טִּׂשי טִּב ה ָךְו   ָ֙ך    ֙פּו רָד ּוָךְר

ובטחרים
קרי

תעתיק ּב הדף ּב הקודם
”Keter Aram Tsova“נכתב בַגופ ן - 
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ספר דברים, פרק כח׳ פסוקים יח׳ - מּב ה׳

יּב  שכבנּב ה
קרי

וחד דרך רּב  שעים כאפלּב הבאפלּב ה ׄב וּב היית ממּב  שּב  ש לכ ן יּב היּב ה דרכם לּב הםּב הט־ּב  שמיך ותרד ּב  שמיך ַׄג ומל וּב היו ּב  שמיך׳ כי אראּב ה ּב  שמיך יּב הוּב ה׳
ולא תאכל ַׄג ולא תאכל ּב הנפּב  ש ּב  שורך טבוח

 תבכּב ה ולא תאכל

אדמתך עּב  שוק אפרים אדם עּב  שוק עּב  שוק ׄד ומל  וּב הד  ס  וּב הייצ ממּב  שּב  ש עדי
תקומו ויזכר כי בּב  שר יּב  שחק לפחד ליּב  שראללא יּב  שוב ַׄג ּב  שורך טבוח כי ּב  שבעתי תיפלו ולא

ונתּב  שתיםלּב  שנינּב ה ַׄג וּב היית לּב  שמּב ה וּב הַגלתי את יּב  שראל
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