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שחלקו  העברי מבוסס על צילומים  של  כתר ארם צובא
 

רי־ִבְטְנ֖ך יח ִֽ וִמְשַאְרֶֽתך׃ ָא֥רור ְפ
רי ַאְדָמֶ֑תך ְשַ֥גר ֲאָלֶ֖פיך ִ֣  וְפ

 ֶֽנך׃ ָא֥רור ַאָ֖תה יט ְוַעְשְת֥רות ֹצא
 ְבֹבֶ֑אך ְוָא֥רור ַאָ֖תה ְבֵצאֶֽתך׃

ָ֣וה ׀ ְ֠בך ֶאת־ַהְמֵאָ֤רה כ ְיַשַ֣לח ְיה
ֶאת־ַהְמהוָמ֙ה ְוֶאת־ַהִמְגֶ֔עֶרת 

ְבָכל־ִמְשַ֥לח ָיְד֖ך ֲאֶ֣שר ַתֲעֶ֑שה 
ַ֣עד ִהָֽשֶמְד֤ך ְוַעד־ֲאָבְד֙ך   

 ַמֵ֔הר ִמְפֵ֛ני ֹ֥רַע ַֽמֲעָלֶ֖ליך
ָ֛וה     כא ֲאֶ֥שר ֲעַזְבָֽתִני׃ ַיְדֵ֧בק ְיה

ְב֖ך ֶאת־ַהָ֑דֶבר ַ֚עד ַכל֣תו ֹֽאְת֔ך 
 ֵמַע֙ל ָֽהֲאָדָ֔מה ֲאֶשר־ַאָ֥תה

ָבא־ָ֖שָמה ְִלרְשָֽתה׃ ַיְכָ֣כה כב
ְ֠יהָוה ַבַשֶ֨חֶפת וַבַקַ֜דַחת 

וַבַדֶ֗לֶקת וַֽבַחְרֻח֙ר וַבֶ֔חֶרב 
 וַבִשָד֖פון וַבֵיָר֑קון וְרָד֖פוך

ַ֥עד ָאְבֶֽדך׃ ְוָה֥יו ָשֶ֛מיך ֲאֶ֥שר כג
 ַעל־ֹראְש֖ך ְנֹ֑חֶשת ְוָהָ֥אֶרץ

ֲאֶשר־ַתְחֶ֖תיך ַבְרֶֽזל׃ִ יֵ֧תן  כד
ָ֛וה ֶאת־ְמַ֥טר ַאְרְצ֖ך ָאָ֣בק  ְיה
 ְוָעָ֑פר ִמן־ַהָשִַ֙מי֙ם ֵיֵ֣רד ָעֶ֔ליך

ָ֥וה ׀  כה ַ֖עד ִהָשְמָֽדך׃ִ יֶתְנ֨ך ְיה
֒ך ְבֶ֤דֶרך ֶאָח֙ד  ִנָג֮ף ִלְפֵ֣ני ֹאְיֶבי
ֵתֵ֣צא ֵאָ֔ליו וְבִשְבָ֥עה ְדָרִ֖כים 

ייָת ְלַזֲעָ֔וה ִ֣  ָת֣נוס ְלָפָ֑ניו ְוָה
ְלֹ֖כל ַמְמְל֥כות ָהָֽאֶרץ׃ ְוָהְיָ֤תה כו

ִנְבָֽלְת֙ך ְלַמֲאָ֔כל ְלָכל־֥עוף 
 ַהָשִַ֖מים וְלֶבֱהַ֣מת ָהָ֑אֶרץ

ריד׃ ַיְכָ֨כה ְיהָ֜וה כז ִֽ ְוֵ֖אין ַמֲח
ִבְשִ֤חין ִמְצִַ֙רי֙ם  וַבְעפִלים 
 וַבָגָ֖רב וֶבָ֑חֶרס ֲאֶ֥שר ֹלא־

תוַ֖כל ְלֵהָרֵֽפא׃ ַיְכָ֣כה ְיהָ֔וה כח
 ְבִשָג֖עון וְבִעָו֑רון וְבִתְמ֖הון

ִ֜ייָת ְמַמֵ֣שש ַֽבָצֳהִַ֗רים כט ֵלָֽבב ְוָה
ַכֲאֶ֨שר ְיַמֵ֤שש ָהִעֵו֙ר     

ָבֲאֵפָ֔לה ְוֹ֥לא ַתְצִ֖ליַח ֶאת  
ִ֜ייָת ַ֣אך ָע֧שוק      ְדָרֶ֑כיך ְוָה
 ְוָג֛זול ָכל־ַהָיִ֖מים ְוֵ֥אין מוִֽשיַע

ִאָ֣שה ְתָאֵ֗רש ְוִ֤איש ַאֵחר ל
 ִַ֥בית ִתְבֶ֖נה ְוֹלא־   ִיְשָגֶלָנה

 ֵתֵ֣שב ֑בו ֶ֥כֶרם ִתַ֖טע ְוֹ֥לא
ְתַחְלֶֽלנו׃ שוְר֞ך ָט֣בוַח     לא

ְלֵעיֶ֗ניך ְוֹ֣לא ֹתאַכ֮ל ִמֶמנ֒ו  
ֲחֹֽמְר֙ך ָג֣זול ִמְלָפֶ֔ניך ְוֹ֥לא    

ָי֖שוב ָ֑לך ֹֽצאְנ֙ך ְנֻת֣נות   
 ְלֹאְיֶ֔ביך ְוֵ֥אין ְל֖ך מוִֽשיַע׃

ָבֶ֨ניך וְבֹנֶ֜תיך ְנֻתִ֨נים ְלַ֤עם   לב
ַאֵח֙ר ְוֵעיֶ֣ניך ֹר֔אות ְוָכ֥לות 

 ֲאֵליֶ֖הם ָכל־ַה֑יום ְוֵ֥אין ְלֵ֖אל
גיֲע֔ך לג ִ֣ רי ַאְדָֽמְת֙ך ְוָכל־ְי ִ֤ ָיֶֽדך׃ ְפ

ֹיאַ֥כל ַ֖עם ֲאֶ֣שר ֹלא־ָיָ֑דְעָת 
ִ֗ייָת ַ֛רק ָע֥שוק ְוָר֖צוץ  ְוָה

ייָת ְמֻשָ֑גע לד ִ֖ ָכל־ַהָיִֽמים׃ ְוָה
 ִמַמְרֵ֥אה ֵעיֶ֖ניך ֲאֶ֥שר ִתְרֶֽאה׃

ַיְכָ֨כה ְיהָ֜וה ִבְשִ֣חין ָ֗רע ַעל לה
ַהִבְרִַ֙כי֙ם ְוַעל־ַהֹשִַ֔קים      

ֲאֶ֥שר ֹלא־תוַ֖כל ְלֵהָרֵ֑פא     
 ִמַ֥כף ַרְגְל֖ך ְוַ֥עד ָקְדֳקֶֽדך׃

יוֵ֨לך ְיהָ֜וה ֹֽאְת֗ך ְוֶֽאת־      לו
קים ָעֶ֔ליך      ִ֣ ָָת ַמְלְכ֙ך ֲאֶ֣שר 
ֶאל־֕גוי ֲאֶ֥שר ֹלא־ָיַ֖דְעָת      
ַאָ֣תה ַוֲאֹבֶ֑תיך ְוָעַ֥בְדָת ָ֛שם 
רים ֵ֥עץ ָוָֽאֶבן׃ ִ֖  ֱאלִ֥הים ֲאֵח

ייָת ְלַשָ֔מה ְלָמָ֖של    לז ִ֣ ְוָה
ְוִלְשִניָ֑נה ְבֹכ֙ל ָֽהַעִ֔מים     
ָ֖וה ָֽשָמה׃  ֲאֶשר־ְיַנֶהְג֥ך ְיה

 ֶ֥זַרע ַ֖רב תוִ֣ציא ַהָשֶ֑דה     לח
 וְמַ֣עט ֶתֱאֹ֔סף ִ֥כי ַיְחְסֶ֖לנו

ָהַאְרֶֽבה׃  ְכָרִ֥מים ִתַ֖טע    לט
 ִַ֤יין ֹֽלא־ִתְשֶת֙ה ְוֹ֣לא  ְוָעָ֑בְדָת ְו
 ֶתֱאֹ֔גר ִ֥כי ֹתאְכֶ֖לנו ַהֹתָֽלַעת׃

ֵזיִ֛תיםִ יְה֥יו ְל֖ך ְבָכל־ְגבוֶ֑לך מ
 ְוֶ֙שֶ֙מן ֹ֣לא ָת֔סוך ִ֥כיִ יַ֖של

ִ֥נים וָב֖נות תוִ֑ליד    מא ֵזיֶֽתך׃ ָב
 ְוֹלאִ־יְה֣יו ָ֔לך ִ֥כי ֵיְל֖כו ַבֶֽשִבי׃

רי ַאְדָמֶ֑תךמב ִ֣  ָכל־ֵעְצ֖ך וְפ
ְיָיֵ֖רש ַהְצָלַֽצל׃ ַהֵג֙ר ֲאֶ֣שר מג

ְבִקְרְב֔ך ַיֲעֶ֥לה ָעֶ֖ליך ַ֣מְעָלה 
 ָ֑מְעָלה ְוַאָ֥תה ֵתֵ֖רד ַ֥מָטה

ָֽמָטה׃ ֣הוא ַיְלְו֔ך ְוַאָ֖תה         מד
ֶ֣יה ְלֹ֔ראש ֶ֑ונו ֚הואִ יְה  ֹ֣לא ַתְל

ְוַאָ֖תה ִֽתְהֶ֥יה ְלָזָֽנב׃ וָ֨באו    מה
ָעֶ֜ליך ָכל־ַהְקָל֣לות ָהֵ֗אֶלה 

וְרָד֙פו֙ך ְוִהִשי֔גוך ַ֖עד  ִהָֽשְמָ֑דך

ישכבנה
קרי
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קרי


