ספר דברים ,פרק כח׳ פסוקים יח׳ – מה׳
נכתבו בגופן “”Keter-YG
שחלקו העברי מבוסס על צילומים של כתר ארם צובא
כז ְו ֵ֖אין ַמֲח ִֽריד׃ ַי ְכָ֨כה ְיה ָ֜וה
יח ו ִמְשַאְר ֶֽתך׃ ָא ֥רור ְפ ִֽרי־ ִבְט ְנ֖ך
ובטחרים ִבְשִ֤חין ִמ ְצ ַ ֙רִי֙ם וַב ְעפ ִלים
ו ְפִ֣רי ַא ְדָמ ֶ֑תך ְש ַ֥גר ֲאָל ֶ֖פיך
קרי
וַב ָג ָ֖רב וֶבָ֑ח ֶרס ֲאֶ֥שר ֹלא־
יט ְוַעְש ְת ֥רות ֹצא ֶ ֽנך׃ ָא ֥רור ַא ָ֖תה
כח תו ַ֖כל ְלֵה ָר ֵֽפא׃ ַי ְכ ָ֣כה ְיה ָ֔וה
ְבֹב ֶ֑אך ְוָא ֥רור ַא ָ֖תה ְבֵצא ֶֽתך׃
ְב ִש ָג֖עון וְבִע ָו ֑רון וְב ִת ְמ֖הון
כ ְיַש ַ֣לח ְיה ָ֣וה ׀ ְ֠בך ֶאת־ַה ְמֵא ָ֤רה
כט ֵל ָֽבב ְוָה ִ֜ייָת ְמַמ ֵ ֣שש ַֽבָצֳהַ֗רִים
ֶאת־ַה ְמהוָמ֙ה ְוֶאת־ַהִמ ְגֶ֔ע ֶרת
ַכֲאֶ֨שר ְיַמֵ֤שש ָהִע ֵו ֙ר
ְבָכל־ ִמְש ַ֥לח ָי ְד֖ך ֲא ֶ ֣שר ַתֲע ֶ ֑שה
ָבֲאֵפָ֔לה ְוֹ֥לא ַת ְצִ֖ליַח ֶאת
ַ֣עד ִה ָ ֽשֶמ ְד֤ך ְוַעד־ֲאָב ְד ֙ך
ְד ָר ֶ֑כיך ְוָה ִ֜ייָת ַ֣אך ָע֧שוק
ַמֵ֔הר ִמ ְפ ֵ֛ני ֹ֥רַע ַֽמֲעָל ֶ֖ליך
ְו ָג ֛זול ָכל־ַה ָי ִ֖מים ְו ֵ֥אין מו ִֽשיַע
כא ֲאֶ֥שר ֲע ַז ְב ָ ֽתִני׃ ַי ְד ֵ֧בק ְיה ָ֛וה
ל ִאָ֣שה ְתָא ֵ֗רש ְו ִ֤איש ַאֵחר
ְב֖ך ֶאת־ַה ָ֑דֶבר ַ ֚עד ַכל֣תו ֹֽא ְת֔ך
ישכבנה ִיְש ָגֶל ָנה ַ֥בִית ִת ְב ֶ֖נה ְוֹלא־
ֵמַע֙ל ָֽהֲא ָדָ֔מה ֲאֶשר־ַא ָ֥תה
קרי
ֵת ֵ ֣שב ֑בו ֶ֥כ ֶרם ִת ַ֖טע ְוֹ֥לא
כב ָבא־ָ֖שָמה ְלִרְש ָֽתה׃ ַי ְכ ָ֣כה
לא ְתַח ְל ֶֽלנו׃ שוְר֞ך ָט֣בוַח
ְ֠יה ָוה ַבַש ֶ֨חֶפת וַב ַק ַ֜דַחת
ְלֵעי ֶ֗ניך ְוֹ֣לא ֹתאַכ֮ל ִמֶמנ֒ו
וַב ַדֶ֗ל ֶקת ו ַֽבַחְרֻח ֙ר וַב ֶ֔ח ֶרב
ֲחֹֽמְר ֙ך ָג ֣זול ִמ ְלָפ ֶ֔ניך ְוֹ֥לא
וַב ִש ָד֖פון וַבֵי ָר ֑קון וְר ָד֖פוך
ָי֖שוב ָ֑לך ֹֽצא ְנ ֙ך ְנֻת ֣נות
כג ַ֥עד ָא ְב ֶֽדך׃ ְוָה ֥יו ָש ֶ֛מיך ֲאֶ֥שר
ְלֹא ְיֶ֔ביך ְו ֵ֥אין ְל֖ך מו ִֽשיַע׃
ַעל־ֹראְש֖ך ְנֹ֑חֶשת ְוָהָ֥א ֶרץ
לב ָב ֶ֨ניך וְב ֹנֶ֜תיך ְנֻת ִ֨נים ְל ַ֤עם
כד ֲאֶשר־ַת ְח ֶ֖תיך ַבְר ֶֽזל׃ ִי ֵ֧תן
ַאֵח ֙ר ְוֵעי ֶ֣ניך ֹר֔אות ְוָכ֥לות
ְיה ָ֛וה ֶאת־ ְמ ַ֥טר ַאְר ְצ֖ך ָא ָ֣בק
ֲאֵלי ֶ֖הם ָכל־ַה ֑יום ְו ֵ֥אין ְל ֵ֖אל
ְוָע ָ֑פר ִמן־ַהָשַ֙מִי֙ם ֵי ֵ֣רד ָעֶ֔ליך
לג ָי ֶֽדך׃ ְפִ֤רי ַא ְד ָֽמ ְת ֙ך ְוָכל־ ְיִ֣גיֲע֔ך
כה ַ֖עד ִהָש ְמ ָֽדך׃ ִיֶת ְנ֨ך ְיה ָ֥וה ׀
ֹיא ַ֥כל ַ֖עם ֲא ֶ ֣שר ֹלא־ ָי ָ֑ד ְעָת
ִנ ָג ֮ף ִל ְפ ֵ֣ני ֹא ְיֶבי֒ך ְב ֶ ֤ד ֶרך ֶאָח ֙ד
ְוָה ִ֗ייָת ַ֛רק ָע֥שוק ְו ָר֖צוץ
ֵת ֵ֣צא ֵאָ֔ליו ו ְב ִש ְב ָ֥עה ְד ָר ִ֖כים
לד ָכל־ַה ָי ִֽמים׃ ְוָהִ֖ייָת ְמֻש ָ֑גע
ָת ֣נוס ְלָפ ָ֑ניו ְוָהִ֣ייָת ְל ַזֲע ָ֔וה
ִמַמְר ֵ֥אה ֵעי ֶ֖ניך ֲאֶ֥שר ִתְר ֶֽאה׃
כו ְל ֹ֖כל ַמ ְמ ְל֥כות ָה ָ ֽא ֶרץ׃ ְוָה ְי ָ֤תה
לה ַי ְכָ֨כה ְיה ָ֜וה ִבְשִ֣חין ָ֗רע ַעל
ִנ ְב ָֽל ְת ֙ך ְלַמֲאָ֔כל ְלָכל־֥עוף
ַהִבְרַ֙כִי֙ם ְוַעל־ַהֹש ַ ֔קִים
ַהָשַ֖מִים ו ְלֶבֱה ַ֣מת ָהָ֑א ֶרץ

ֲאֶ֥שר ֹלא־תו ַ֖כל ְלֵה ָר ֵ֑פא
ִמ ַ֥כף ַר ְג ְל֖ך ְו ַ֥עד ָק ְד ֳק ֶֽדך׃
לו יוֵ֨לך ְיה ָ֜וה ֹֽא ְת֗ך ְו ֶֽאת־
ַמ ְל ְכ ֙ך ֲא ֶ ֣שר ָתִָ֣קים ָעֶ֔ליך
ֶאל־ ֕גוי ֲאֶ֥שר ֹלא־ ָי ַ֖ד ְעָת
ַא ָ֣תה ַוֲאֹב ֶ֑תיך ְוָעַ֥ב ְדָת ָ֛שם
ֱאל ִ֥הים ֲאֵחִ֖רים ֵ֥עץ ָו ָֽאֶבן׃
לז ְוָהִ֣ייָת ְלַשָ֔מה ְלָמָ֖של
ְו ִלְשִני ָ֑נה ְבֹכ֙ל ָֽהַע ִ֔מים
ֲאֶשר־ ְי ַנֶה ְג֥ך ְיה ָ֖וה ָ ֽשָמה׃
לח ֶ֥ז ַרע ַ֖רב תו ִ֣ציא ַהָש ֶ֑דה
ו ְמ ַ֣עט ֶתֱאֹ֔סף ִ֥כי ַי ְח ְס ֶ֖לנו
לט ָהַאְר ֶֽבה׃ ְכ ָר ִ֥מים ִת ַ֖טע
ְוָעָ֑ב ְדָת ְוַ֤יִין ֹֽלא־ ִתְשֶת ֙ה ְוֹ֣לא
ֶתֱא ֹ֔גר ִ֥כי ֹתא ְכ ֶ֖לנו ַהֹת ָֽלַעת׃
מ ֵזיִ֛תים ִי ְה ֥יו ְל֖ך ְבָכל־ ְגבו ֶ֑לך
ְוֶ֙שֶמ֙ן ֹ֣לא ָת֔סוך ִ֥כי ִיַ֖של
מא ֵזי ֶֽתך׃ ָבִ֥נים וָב ֖נות תוִ֑ליד
ְוֹלא־ִי ְה ֣יו ָ֔לך ִ֥כי ֵי ְל֖כו ַב ֶ ֽש ִבי׃
מב ָכל־ֵע ְצ֖ך ו ְפִ֣רי ַא ְדָמ ֶ֑תך
מג ְי ָי ֵ֖רש ַהְצָל ַֽצל׃ ַה ֵג ֙ר ֲא ֶ ֣שר
ְבִקְר ְב֔ך ַיֲע ֶ֥לה ָע ֶ֖ליך ַ֣מ ְעָלה
ָ֑מ ְעָלה ְוַא ָ֥תה ֵת ֵ֖רד ַ֥מָטה
מד ָֽמָטה׃ ֣הוא ַיְלְו֔ך ְוַא ָ֖תה
ֹ֣לא ַת ְל ֶ֑ונו ֚הוא ִי ְה ֶ֣יה ְלֹ֔ראש
מה ְוַא ָ֖תה ִֽת ְה ֶ֥יה ְל ָז ָֽנב׃ וָ֨באו
ָעֶ֜ליך ָכל־ַה ְקָל֣לות ָהֵ֗אֶלה
וְר ָד ֙פו ֙ך ְו ִה ִשי ֔גוך ַ֖עד ִה ָ ֽש ְמ ָ֑דך

