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Ki	  Tavo	  5721	  

Alef.	  	  
	  	  	  	  	  	.     ברכות                              קללות                              הסברים על השנויים1    

Whereas	  the	  blessings	  will	  
be	  the	  result	  of	  HaShem’s	  
Direct	  Intervention,	  it	  is	  as	  
if	  the	  curses	  will	  come	  
about	  automatically,	  on	  
their	  own.	  	  

 ִתְׁשַמע ִאם־ֹלא וְָהיָה) טו(
 ִלְׁשמֹר ֱאֹלקיָך יְקֹוָק ְּבקֹול

 ִמְצֹוָתיוֶאת־ָּכל־ ַלֲעׂשֹות
 ַהּיֹום ְמַצּוְָך ָאנִֹכי ֲאֶׁשר וְֻחּקָֹתיו
 ָהֵאֶּלה ָּכל־ַהְּקָללֹות ָעֶליָך ּוָבאּו

:וְִהִּׂשיגּוָך  
But	  it	  shall	  come	  to	  pass,	  if	  thou	  
wilt	  not	  hearken	  unto	  the	  Voice	  
of	  the	  LORD	  thy	  God,	  to	  observe	  
to	  do	  all	  His	  Commandments	  
and	  His	  Statutes	  which	  I	  
command	  thee	  this	  day;	  that	  all	  
these	  curses	  shall	  come	  upon	  
thee,	  and	  overtake	  thee.	  	  

	 כח פרק דברים  
 ִּתְׁשַמע ִאם־ָׁשמֹועַ  וְָהיָה) א(

 ִלְׁשמֹר קיָךֱאֹל יְקֹוָק ְּבקֹול
 ֲאֶׁשר ִמְצֹוָתיוֶאת־ָּכל־ ַלֲעׂשֹות
 יְקֹוָק ּונְָתנְָך ַהּיֹום ְמַצּוְָך ָאנִֹכי
 ָּכל־ּגֹויֵי ַעל ֶעְליֹון ֱאֹלקיָך
:ָהָאֶרץ  

And	  it	  shall	  come	  to	  pass,	  if	  thou	  
shalt	  hearken	  diligently	  unto	  the	  
voice	  of	  the	  LORD	  thy	  God,	  to	  
observe	  to	  do	  all	  His	  
commandments	  which	  I	  
command	  thee	  this	  day,	  that	  the	  
LORD	  thy	  God	  will	  set	  thee	  on	  
high	  above	  all	  the	  nations	  of	  the	  
earth.	  	  

A	  general	  statement	  about	  
the	  blessings	  is	  made	  at	  
the	  outset	  of	  the	  section	  
on	  blessings;	  with	  respect	  
to	  the	  curses,	  the	  general	  
statement	  of	  what	  will	  
take	  place	  comes	  at	  the	  
end	  of	  the	  section	  on	  the	  
curses.	  It	  is	  as	  if	  this	  
statement	  is	  made	  
reluctantly,	  with	  
considerable	  regret.	  	  

 ָּכל־ַהְּקָללֹות ָעֶליָך ּוָבאּו) מה(
 ַעד וְִהִּׂשיגּוָך ּוְרָדפּוָך ָהֵאֶּלה
 ְּבקֹול ָׁשַמְעּתָ  ֹלאִּכי־ ִהָּׁשְמָדְך
 ִמְצֹוָתיו ִלְׁשמֹר ֱאֹלקיָך יְקֹוָק

:ִצָּוְך ֲאֶׁשר וְֻחּקָֹתיו  
And	  all	  these	  curses	  shall	  come	  
upon	  thee,	  and	  shall	  pursue	  
thee,	  and	  overtake	  thee,	  till	  
thou	  be	  destroyed;	  because	  
thou	  didst	  not	  hearken	  unto	  the	  
Voice	  of	  the	  LORD	  thy	  God,	  to	  
keep	  His	  Commandments	  and	  
His	  Statutes	  which	  He	  
Commanded	  thee.	  	  

 ָּכל־ַהְּבָרכֹות ָעֶליָך ּוָבאּו) ב(
 ִתְׁשַמע ִּכי וְִהִּׂשיֻגָך ָהֵאֶּלה
ְ  ְּבקֹול :ֱאֹלקיָך קֹוָקי  

And	  all	  these	  blessings	  shall	  
come	  upon	  thee,	  and	  overtake	  
thee,	  if	  thou	  shalt	  hearken	  unto	  
the	  Voice	  of	  the	  LORD	  thy	  God.	  	  

These	  two	  verses	  are	  
reversed	  when	  comparing	  
the	  blessings	  and	  the	  
curses.	  In	  the	  blessings,	  I	  
marvel	  at	  all	  of	  the	  good	  
things	  that	  will	  occur.	  In	  
the	  curses,	  the	  most	  
important	  thing	  is	  whether	  
or	  not	  there	  will	  be	  food	  
for	  personal	  consumption,	  
and	  therefore	  this	  is	  listed	  
first.	  	  

ּוִמְׁשַאְרֶּתָך: ַטנְֲאָך ָארּור) (יז 	  
 Cursed	  shall	  be	  thy	  basket	  and	  
thy	  kneading-‐trough .	  

 ּוְפִרי ְּפִרי־ִבְטנְָך ָּברּוְך) ד(
 ְׁשַגר ְבֶהְמֶּתָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך
:צֹאנֶָך וְַעְׁשְּתרֹות ֲאָלֶפיָך  

Blessed	  shall	  be	  the	  fruit	  of	  thy	  
body,	  and	  the	  fruit	  of	  thy	  land,	  
and	  the	  fruit	  of	  thy	  cattle,	  the	  
increase	  of	  thy	  kine,	  and	  the	  
young	  of	  thy	  flock.	  	  

	   :ֶּתָךּוִמְׁשַארְ  ַטנְֲאָך ָּברּוְך) ה( ּוְפִרי ְּפִרי־ִבְטנְָך ָארּור) יח(  
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 וְַעְׁשְּתרֹת ֲאָלֶפיָך ְׁשַגר ַאְדָמֶתָך
:צֹאנֶָך  

Cursed	  shall	  be	  the	  fruit	  of	  thy	  
body,	  and	  the	  fruit	  of	  thy	  land,	  
the	  increase	  of	  thy	  kine,	  and	  the	  
young	  of	  thy	  flock.	  	  

Blessed	  shall	  be	  thy	  basket	  and	  
thy	  kneading-‐trough.	  	  

2.	  	  This	  question	  specifically	  concerns	  a	  comparison	  	  between	  v.	  1	  and	  15.	  Perhaps	  when	  
it	  comes	  to	  compliance,	  it	  is	  assumed	  that	  all	  Commandments	  will	  be	  fulfilled.	  But	  
when	  dealing	  with	  a	  lack	  of	  compliance,	  while	  it	  may	  stand	  to	  reason	  that	  
Mishpatim—those	  Commandments	  whose	  rationales	  are	  relatively	  obvious—will	  be	  
observed,	  it	  is	  likely	  that	  the	  ones	  most	  commonly	  trespassed	  are	  the	  Chukim—the	  
Commandments	  whose	  reasons	  are	  obscure	  and/or	  aesoteric.	  Consequently,	  the	  
Tora	  states	  that	  curses	  will	  be	  forthcoming	  if	  any	  of	  the	  Commandments,	  including	  
the	  Chukim,	  will	  not	  be	  fulfilled.	  	  

3.	  	  While	  many	  of	  the	  verses	  describing	  specific	  aspects	  of	  the	  curses	  are	  also	  in	  the	  
future	  tense,	  e.g.,	  	  

 ַעד ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר יְָדָך ְּבָכל־ִמְׁשַלח וְֶאת־ַהִּמְגֶעֶרת ֶאת־ַהְּמהּוָמה ֶאת־ַהְּמֵאָרה ְּבָך יְקֹוָק יְַׁשַּלח) כ(
:ֲעַזְבָּתנִי ֲאֶׁשר ַמֲעָלֶליָך רֹעַ  ִמְּפנֵי ַמֵהר וְַעד־ֲאָבְדָך ִהָּׁשֶמְדָך 	  

:ְלִרְׁשָּתּה ָבא־ָׁשָּמה ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָהֲאָדָמה ֵמַעל אְֹתָך ַּכֹּלתֹו ַעד ֶאת־ַהָּדֶבר ְּבָך יְקֹוָק יְַדֵּבק) כא( 	  
:ָאְבֶדָך ַעד ּוְרָדפּוָך ּוַבּיֵָרקֹון ּוַבִּׁשָּדפֹון ּוַבֶחֶרב ּוַבַחְרֻחר ּוַבַּדֶּלֶקת ּוַבַּקַּדַחת ַּבַּׁשֶחֶפת יְקֹוָק יְַּכָכה) כב( 	  

when	  comparing	  v.	  2	  and	  45	  above,	  one	  can	  see	  the	  difference	  in	  tenses	  (see	  the	  
verbs	  underlined	  in	  the	  chart)	  with	  respect	  to	  the	  actions	  of	  the	  Jews	  that	  brings	  
about	  either	  the	  blessings	  or	  the	  curses	  respectively.	  Perhaps	  the	  difference	  in	  tense	  
reflects	  the	  optimism	  on	  God’s	  Part,	  as	  it	  were,	  of	  the	  Jews	  going	  to	  do	  the	  right	  thing	  
in	  the	  future,	  and	  the	  disappointment	  brought	  about	  after	  the	  fact	  when	  they	  have	  
fallen	  short	  of	  God’s	  Expectations.	  

	  
	   It	  would	  appear	  that	  Rabbeinu	  Bachya’s	  view	  regarding	  the	  difference	  between	  the	  

blessings	  and	  curses	  in	  Re’eh,	  would	  be	  the	  most	  helpful	  in	  understanding	  the	  
difference	  between	  the	  future	  and	  past	  tenses	  in	  28:2	  and	  45.	  Whereas	  with	  regard	  
to	  doing	  the	  right	  thing	  and	  the	  consequent	  blessings,	  no	  uncertainty	  is	  reflected,	  
that	  is	  not	  the	  case	  with	  regard	  to	  the	  possibility	  that	  the	  people	  will	  sin	  and	  
therefore	  be	  vulnerable	  to	  curses.	  	  

	   (A	  Rabbinic	  presumption	  of	  lesser	  sin	  rather	  than	  more	  is	  reflected	  in	  the	  standard	  
interpretation	  of	  “Chayav”	  in	  Mishnayot.	  Rather	  than	  assume	  that	  the	  sinner	  has	  
sinned	  deliberately	  and	  therefore	  is	  obligated	  to	  receive	  various	  forms	  of	  corporeal	  
punishment	  if	  there	  were	  witnesses	  who	  issued	  a	  proper	  warning	  prior	  to	  the	  
transgression,	  the	  Rabbis	  usually	  assume	  that	  we	  are	  speaking	  about	  the	  obligation	  
to	  bring	  a	  sin	  offering,	  which	  is	  only	  incurred	  if	  the	  action	  was	  carried	  out	  
inadvertently.)	  

Beit.	  	  
1+2.	  	  HaKetav	  VeHaKabbala	  understands	  the	  word		”כי“    in	  the	  second	  verse	  as	  “in	  order”,	  

i.e.,	  so	  that	  you	  will	  be	  able	  to	  do	  even	  more	  Mitzvot,	  all	  sorts	  of	  Divine	  Blessings	  will	  
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be	  Bestowed	  upon	  you	  as	  a	  result	  of	  your	  initial	  striving	  to	  comply	  with	  the	  Mitzvot.	  
(See	  the	  citation	  in	  Alon	  HaDeracha	  from	  RaMBaM’s	  introduction	  to	  Chapter	  
“Chelek”	  in	  Sanhedrin.)	  	  

	   MaLBI”M	  understands	  the	  word		”כי“    as	  “in	  spite	  of”,	  i.e.,	  despite	  your	  devotion	  to	  
Mitzvot	  which	  might	  result	  in	  your	  neglecting	  anything	  other	  than	  your	  most	  basic	  
needs,	  HaShem	  will	  Bestow	  upon	  you	  all	  sorts	  of	  blessings	  to	  which	  ordinarily	  one	  
might	  have	  to	  dedicate	  great	  amounts	  of	  time	  and	  effort.	  This	  is	  in	  order	  that	  outside	  
observers	  would	  not	  come	  to	  disparage	  a	  life	  dedicated	  to	  Tora	  and	  Mitzvot,	  thinking	  
that	  the	  sacrifices	  that	  need	  to	  be	  made	  are	  just	  too	  great.	  	  

	   (MaLBI’M’s	  interpretation	  is	  reminiscent	  of	  the	  debate	  between	  R.	  Yishmael	  and	  R.	  
Shimon	  bar	  Yochai	  in	  Tractate	  Berachot:	  

	 1ב עמוד לה דף ברכות מסכת בבלי תלמוד  
-, דגנך ואספת: רבנן תנו - לומר תלמוד מה  , מפיך הזה התורה ספר ימוש לא: שנאמר לפי 
- דגנך ואספת: לומר תלמוד? ככתבן דברים יכול  רבי דברי, ארץ דרך מנהג בהן הנהג 

, זריעה שעתב וזורע, חרישה בשעת חורש אדם אפשר: אומר יוחי בן שמעון רבי; ישמעאל
: אלא? עליה תהא מה תורה, הרוח בשעת וזורה, דישה בשעת ודש, קצירה בשעת וקוצר
- מקום של רצונו עושין שישראל בזמן  זרים ועמדו: שנאמר, אחרים ידי על נעשית מלאכתן 
- מקום של רצונו עושין ישראל שאין ובזמן'. וגו צאנכם ורעו , עצמן ידי על נעשית מלאכתן 

 את ועבדת: שנאמר, ידן על נעשית אחרים שמלאכת אלא, עוד ולא; דגנך תואספ: שנאמר
- ישמעאל כרבי עשו הרבה: אביי אמר'. וגו אויבך - יוחי בן שמעון כרבי, בידן ועלתה   ולא 
, קמאי תתחזו לא תשרי וביומי ניסן ביומי, מינייכו במטותא: לרבנן רבא להו אמר. בידן עלתה

 רבי משום יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר. שתא כולא ובמזונייכ תטרדו דלא היכי כי
 עשו הראשונים דורות, האחרונים דורות הראשונים כדורות שלא וראה בא: אלעאי ברבי יהודה
- עראי ומלאכתן קבע תורתן  קבע מלאכתן שעשו האחרונים דורות, בידן נתקיימה וזו זו 
- עראי ותורתן .בידן נתקיימה לא וזו זו  	  

Gimel.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Our	  Rabbis	  taught:	  And	  thou	  shalt	  gather	  in	  thy	  corn.	  	  	  What	  is	  to	  be	  learnt	  from	  these	  words?	  Since	  it	  
says,	  This	  book	  of	  the	  law	  shall	  not	  depart	  out	  of	  thy	  mouth,	  	  	  I	  might	  think	  that	  this	  injunction	  is	  to	  be	  
taken	  literally.	  Therefore	  it	  says,	  'And	  thou	  shalt	  gather	  in	  thy	  corn',	  which	  implies	  that	  you	  are	  to	  combine	  
the	  study	  of	  them	  	  	  with	  a	  worldly	  occupation.	  This	  is	  the	  view	  of	  R.	  Ishmael.	  R.	  Simeon	  b.	  Yohai	  says:	  Is	  
that	  possible?	  If	  a	  man	  ploughs	  in	  the	  ploughing	  season,	  and	  sows	  in	  the	  sowing	  season,	  and	  reaps	  in	  the	  
reaping	  season,	  and	  threshes	  in	  the	  threshing	  season,	  and	  winnows	  in	  the	  season	  of	  wind,	  what	  is	  to	  
become	  of	  the	  Torah?	  No;	  but	  when	  Israel	  perform	  the	  will	  of	  the	  Omnipresent,	  their	  work	  is	  performed	  
by	  others,	  as	  it	  says.	  And	  strangers	  shall	  stand	  and	  feed	  your	  flocks.	  etc.,	  	  	  and	  when	  Israel	  do	  not	  perform	  
the	  will	  of	  the	  Omnipresent	  their	  work	  is	  carried	  out	  by	  themselves,	  as	  it	  says,	  And	  thou	  shalt	  gather	  in	  thy	  
corn.	  	  Nor	  is	  this	  all,	  but	  the	  work	  of	  others	  also	  is	  done	  by	  them,	  as	  it	  says.	  And	  thou	  shalt	  serve	  thine	  
enemy	  etc.	  	  	  Said	  Abaye:	  Many	  have	  followed	  the	  advice	  of	  Ishmael,	  and	  it	  has	  worked	  well;	  others	  have	  
followed	  R.	  Simeon	  b.	  Yohai	  and	  it	  has	  not	  been	  successful.	  Raba	  said	  to	  the	  Rabbis:	  I	  would	  ask	  you	  not	  to	  
appear	  before	  me	  during	  Nisan	  and	  Tishri	  	  so	  that	  you	  may	  not	  be	  anxious	  about	  your	  food	  supply	  during	  
the	  rest	  of	  the	  year.	  	  Rabbah	  b.	  Bar	  Hanah	  said	  in	  the	  name	  of	  R.	  Johanan,	  reporting	  R.	  Judah	  b.	  Ila'i:	  See	  
what	  a	  difference	  there	  is	  between	  the	  earlier	  and	  the	  later	  generations.	  The	  earlier	  generations	  made	  the	  
study	  of	  the	  Torah	  their	  main	  concern	  and	  their	  ordinary	  work	  subsidiary	  to	  it,	  and	  both	  prospered	  in	  their	  
hands.	  The	  later	  generations	  made	  their	  ordinary	  work	  their	  main	  concern	  and	  their	  study	  of	  the	  Torah	  
subsidiary,	  and	  neither	  prospered	  in	  their	  hands.	  	  
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Here	  is	  HaEmek	  Davar’s	  answer	  to	  the	  question	  that	  he	  poses:	  
. והשיגוך שאמר עד הברכות מן ובורח נרדף הוא אדם וכי. זו מליצה מובנת אינה. והשיגך) ב(

 אלא. תשמע שמוע אם הלז בתנאי מדבר הרי' וגו תשמע כי הפעם עוד מסיים זה מה ותו
 איזה לו בהגיע שמחה ומרגיש מתפעל ורה,הת בשקידת עסוק האדם שאין דבשעה הענין
 ריוח מאיזה מתפעל אינו אז גובהה, ודעתו בתורה שעסוק בשעה כ"משא. בעולם וברכה ריוח
 עסוק שהוא בשעה' אפי משיגו גדול ריחו לו יגיע אם כ"משא. מממנה גבוהה דעתו שהרי קל

 התורה בהבנת עסוק שתהיה בשעה אפילו' וגו תשמע כי והשיגוך הכתוב מליצת וזהו. בתורה
:שתשיגך עד גדולה הברכה כ"כ' תהי מ"מ. ז"עוה מהבלי ובורח  

i.e.,	  despite	  the	  individual’s	  engagement	  with	  lofty	  matters	  and	  therefore	  would	  
otherwise	  be	  indifferent	  to	  material	  and	  physical	  pleasures	  that	  might	  come	  his	  way,	  
but	  when	  the	  blessings	  is	  holy	  and	  considerable,	  he	  will	  notice	  it	  when	  it	  “overtakes”	  
him,	  through	  no	  direct	  involvement	  of	  his	  own.	  	  

Daled.	  	  
1.	  	  	  

	 כח פרק דברים  
 ֱאֹלקיָך יְקֹוָק ְּבקֹול ִּתְׁשַמע ִאם־ָׁשמֹועַ  וְָהיָה) א(

 ְמַצּוְָך יָאנֹכִ  ֲאֶׁשר ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתיו ַלֲעׂשֹות ִלְׁשמֹר
:ָהָאֶרץ ָּכל־ּגֹויֵי ַעל ֶעְליֹון ֱאֹלקיָך יְקֹוָק ּונְָתנְָך ַהּיֹום 	  
 ִּכי וְִהִּׂשיֻגָך ָהֵאֶּלה ָּכל־ַהְּבָרכֹות ָעֶליָך ּוָבאּו) ב(

:ֱאֹל'קיָך יְקֹוָק ְּבקֹול ִתְׁשַמע 	  
:ַּבָּׂשֶדה ַאָּתה ּוָברּוְך ָּבִעיר ַאָּתה ָּברּוְך) ג() 1 	  
 ְבֶהְמֶּתָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ּוְפִרי ְּפִרי־ִבְטנְָך ָּברּוְך) ד

:צֹאנֶָך וְַעְׁשְּתרֹות ֲאָלֶפיָך ְׁשַגר 	  
:ּוִמְׁשַאְרֶּתָך ַטנְֲאָך ָּברּוְך) ה() 2 	  
:ְּבֵצאֶתָך ַאָּתה ּוָברּוְך ְּבבֶֹאָך ַאָּתה ָּברּוְך) ו( 	  
 ִפיםנִּגָ  ָעֶליָך ַהָּקִמים ֶאת־אֹיְֶביָך יְקֹוָק יִֵּתן) ז() 3

 ְדָרִכים ּוְבִׁשְבָעה ֵאֶליָך יְֵצאּו ֶאָחד ְּבֶדֶרְך ְלָפנֶיָך
:ְלָפנֶיָך יָנּוסּו 	  
 ּוְבכֹל ַּבֲאָסֶמיָך ֶאת־ַהְּבָרָכה ִאְּתָך יְקֹוָק יְַצו) ח() 4

 נֵֹתן ֱאֹלקיָך ֲאֶׁשר־יְקֹוָק ָּבָאֶרץ ּוֵבַרְכָך יֶָדָך ִמְׁשַלח
:ָלְך 	  
 ַּכֲאֶׁשר ָקדֹוׁש ְלַעם לֹו יְקֹוָק יְִקיְמָך) ט() 5

 ֱאֹלקיָך יְקֹוָק ֶאת־ִמְצֹות ִתְׁשמֹר ִּכי נְִׁשַּבע־ָלְך
:ִּבְדָרָכיו וְָהַלְכּתָ  	  

 ָעֶליָך נְִקָרא יְקֹוָק ֵׁשם ִּכי ָהָאֶרץ ָּכל־ַעֵּמי וְָראּו) י(
:ִמֶּמּךָ  וְיְָראּו 	  
 יּוִבְפרִ  ִבְטנְָך ִּבְפִרי ְלטֹוָבה יְקֹוָק וְהֹוִתְרָך) יא() 6

 נְִׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ַאְדָמֶתָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּתָך
:ָלְך ָלֶתת ַלֲאבֶֹתיָך יְקֹוָק 	  
 ַהּטֹוב ֶאת־אֹוָצרֹו ְלָך יְקֹוָק יְִפַּתח) יב() 7

 ֵאת ּוְלָבֵרְך ְּבִעּתֹו ְמַטר־ַאְרְצָך ָלֵתת ֶאת־ַהָּׁשַמיִם
 ֹלא וְַאָּתה יםַרּבִ  ּגֹויִם וְִהְלוִיתָ  יֶָדָך ָּכל־ַמֲעֵׂשה

:ִתְלוֶה 	  
 ַרק וְָהיִיתָ  ְלָזנָב וְֹלא ְלרֹאׁש יְקֹוָק ּונְָתנְָך) יג() 8

	 כו פרק ויקרא  
 ִּתְׁשְמרּו וְֶאת־ִמְצֹוַתי ֵּתֵלכּו ִאם־ְּבֻחּקַֹתי) ג(

:אָֹתם וֲַעִׂשיֶתם 	  
 ץָהָארֶ  וְנְָתנָה) 2 ְּבִעָּתם ִגְׁשֵמיֶכם וְנַָתִּתי) ד() 1

:ִּפְריֹו יִֵּתן ַהָּׂשֶדה וְֵעץ) 3 יְבּוָלּה 	  
 יִַּׂשיג ּוָבִציר) 5 ֶאת־ָּבִציר ַּדיִׁש ָלֶכם וְִהִּׂשיג) ה() 4

) 7 ָלׂשַֹבע ַלְחְמֶכם וֲַאַכְלֶּתם ) 6 ֶאת־ָזַרע
:ְּבַאְרְצֶכם ָלֶבַטח וִיַׁשְבֶּתם 	  

 וְֵאין ּוְׁשַכְבֶּתם) 9 ָּבָאֶרץ ָׁשלֹום וְנַָתִּתי) ו() 8
) 11 ִמן־ָהָאֶרץ ָרָעה ַחּיָה וְִהְׁשַּבִּתי) 10 ַמֲחִריד
:ְּבַאְרְצֶכם ֹלא־ַתֲעבֹר וְֶחֶרב 	  
 ִלְפנֵיֶכם וְנְָפלּו) 13 ֶאת־אֹיְֵביֶכם ּוְרַדְפֶּתם) ז() 12

:ֶלָחֶרב 	  
 ּוֵמָאה) 15 ֵמָאה ֲחִמָּׁשה ִמֶּכם וְָרְדפּו) ח() 14
:ֶלָחֶרב ִלְפנֵיֶכם יֶכםאֹיְבֵ  וְנְָפלּו יְִרּדֹפּו ְרָבָבה ִמֶּכם 	  
) 18 ֶאְתֶכם וְִהְפֵריִתי) 17 ֲאֵליֶכם ּוָפנִיִתי) ט() 16

 ֶאת־ְּבִריִתי וֲַהִקימִֹתי) 19 ֶאְתֶכם וְִהְרֵּביִתי
:ִאְּתֶכם 	  
 ָחָדׁש ִמְּפנֵי וְיָָׁשן נֹוָׁשן יָָׁשן וֲַאַכְלֶּתם) י() 20

:ּתֹוִציאּו 	  
 וְֹלא־ִתְגַעל ְכֶכםְּבתֹו ִמְׁשָּכנִי וְנַָתִּתי) יא() 21
:ֶאְתֶכם נְַפִׁשי 	  
 ָלֶכם וְָהיִיִתי ְּבתֹוְכֶכם וְִהְתַהַּלְכִּתי) יב() 22

:ְלָעם ִּתְהיּו־ִלי וְַאֶּתם ֵלאֹלקים 	  
 ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱאֹלקיֶכם יְקֹוָק ֲאנִי) יג(

 מֹטֹת וֶָאְׁשּבֹר ֲעָבִדים ָלֶהם ִמְהיֹת ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ
ָ  ֻעְּלֶכם 	פ: קֹוְמִמּיּות ֶאְתֶכם אֹוֵלְךו  
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 ֶאל־ִמְצֹות ִּכי־ִתְׁשַמע ְלָמָּטה ִתְהיֶה וְֹלא ְלַמְעָלה
 ִלְׁשמֹר ַהּיֹום ְמַצּוְָך ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ֱאֹלקיָך יְקֹוָק

:וְַלֲעׂשֹות 	  
 ְמַצֶּוה ָאנִֹכי ֲאֶׁשר םִמָּכל־ַהְּדָבִרי ָתסּור וְֹלא) יד(

 ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת ּוְׂשמֹאול יִָמין ַהּיֹום ֶאְתֶכם
	ס: ְלָעְבָדם ֲאֵחִרים  

 ֱאֹלקיָך יְקֹוָק ְּבקֹול ִתְׁשַמע ִאם־ֹלא וְָהיָה) טו(
 ָאנִֹכי ֲאֶׁשר וְֻחּקָֹתיו ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתיו ַלֲעׂשֹות ִלְׁשמֹר
 ָהֵאֶּלה ָּכל־ַהְּקָללֹות ָעֶליָך ּוָבאּו ַהּיֹום ְמַצּוְָך

:וְִהִּׂשיגּוָך 	  
:ַּבָּׂשֶדה ַאָּתה וְָארּור ירָּבעִ  ַאָּתה ָארּור) טז() 1 	  
:ּוִמְׁשַאְרֶּתָך ַטנְֲאָך ָארּור) יז( )2  
 ְׁשַגר ַאְדָמֶתָך ּוְפִרי ְּפִרי־ִבְטנְָך ָארּור) יח( )3

:צֹאנֶָך וְַעְׁשְּתרֹת ֲאָלֶפיָך 	  
:ְּבֵצאֶתָך ַאָּתה וְָארּור ְּבבֶֹאָך ַאָּתה ָארּור) יט() 4 	  
 ת־ַהְּמֵאָרהאֶ  ְּבָך יְקֹוָק יְַׁשַּלח) כ() 5

 יְָדָך ְּבָכל־ִמְׁשַלח וְֶאת־ַהִּמְגֶעֶרת ֶאת־ַהְּמהּוָמה
 ִמְּפנֵי ַמֵהר וְַעד־ֲאָבְדָך ִהָּׁשֶמְדָך ַעד ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר

:ֲעַזְבָּתנִי ֲאֶׁשר ַמֲעָלֶליָך רֹעַ  	  
 אְֹתָך ַּכֹּלתֹו ַעד ֶאת־ַהָּדֶבר ְּבָך יְקֹוָק יְַדֵּבק) כא(

:ְלִרְׁשָּתּה ָבא־ָׁשָּמה ר־ַאָּתהֲאׁשֶ  ָהֲאָדָמה ֵמַעל 	  
 ּוַבַּדֶּלֶקת ּוַבַּקַּדַחת ַּבַּׁשֶחֶפת יְקֹוָק יְַּכָכה) כב(

 ַעד ּוְרָדפּוָך ּוַבּיֵָרקֹון ּוַבִּׁשָּדפֹון ּוַבֶחֶרב ּוַבַחְרֻחר
:ָאְבֶדָך 	  

 נְחֶֹׁשת ַעל־רֹאְׁשָך ֲאֶׁשר ָׁשֶמיָך וְָהיּו) כג( )6
:ַּבְרֶזל יָךֲאֶׁשר־ַּתְחּתֶ  וְָהָאֶרץ 	  

 וְָעָפר ָאָבק ַאְרְצָך ֶאת־ְמַטר יְקֹוָק יִֵּתן) כד(
:ִהָּׁשְמָדְך ַעד ָעֶליָך יֵֵרד ִמן־ַהָּׁשַמיִם 	  

 ֶאָחד ְּבֶדֶרְך אֹיְֶביָך ִלְפנֵי נִָּגף יְקֹוָק יִֶּתנְָך) כה( )7
 וְָהיִיתָ  ְלָפנָיו ָּתנּוס ְדָרִכים ּוְבִׁשְבָעה ֵאָליו ֵּתֵצא
:ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות כֹללְ  ְלַזֲעוָה 	  

 ַהָּׁשַמיִם ְלָכל־עֹוף ְלַמֲאָכל נְִבָלְתָך וְָהיְָתה) כו(
:ַמֲחִריד וְֵאין ָהָאֶרץ ּוְלֶבֱהַמת 	  

 ובעפלים ִמְצַריִם ִּבְׁשִחין יְקֹוָק יְַּכָכה) כז( )8
 ֹלא־תּוַכל ֲאֶׁשר ּוֶבָחֶרס ּוַבָּגָרב ּוַבְּטחִֹרים
:ְלֵהָרֵפא 	  

 ּוְבִתְמהֹון ּוְבִעָּורֹון ְּבִׁשָּגעֹון יְקֹוָק יְַּכָכה) כח( )9
:ֵלָבב 	  
 ַהִעּוֵר יְַמֵּׁשׁש ַּכֲאֶׁשר ַּבָּצֳהַריִם ְמַמֵּׁשׁש וְָהיִיתָ ) כט(

 ָעׁשּוק ַאְך וְָהיִיתָ  ֶאת־ְּדָרֶכיָך ַתְצִליחַ  וְֹלא ָּבֲאֵפָלה
:מֹוִׁשיעַ  וְֵאין ָּכל־ַהּיִָמים וְָגזּול 	  
 ישגלנה ַאֵחר וְִאיׁש ְתָאֵרׂש ִאָּׁשה) ל( )10

 וְֹלא ִּתַּטע ֶּכֶרם ּבֹו וְֹלא־ֵתֵׁשב ִּתְבנֶה ַּביִת יְִׁשָּכֶבּנָה
:ְתַחְּלֶלּנּו 	  

 ֵאת ׂשּוַתעֲ  וְֹלא ִלי ִתְׁשְמעּו וְִאם־ֹלא) (יד
:ָהֵאֶּלה ָּכל־ַהִּמְצֹות 	  

 ֶאת־ִמְׁשָּפַטי וְִאם ִּתְמָאסּו וְִאם־ְּבֻחּקַֹתי) טו(
 ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוַתי ֲעׂשֹות ְלִבְלִּתי נְַפְׁשֶכם ִּתְגַעל

:ֶאת־ְּבִריִתי ְלַהְפְרֶכם 	  
 וְִהְפַקְדִּתי) 1 ָלֶכם ֶאֱעֶׂשה־ּזֹאת ַאף־ֲאנִי) טז(

 ְמַכּלֹות וְֶאת־ַהַּקַּדַחת ֶחֶפתֶאת־ַהּׁשַ  ֶּבָהָלה ֲעֵליֶכם
 ַזְרֲעֶכם ָלִריק ּוְזַרְעֶּתם נֶָפׁש ּוְמִדיבֹת ֵעינַיִם
:אֹיְֵביֶכם וֲַאָכֻלהּו 	  

 וְָרדּו אֹיְֵביֶכם ִלְפנֵי וְנִַּגְפֶּתם ָּבֶכם ָפנַי וְנַָתִּתי) יז(
ס: ֶאְתֶכם וְֵאין־רֵֹדף וְנְַסֶּתם ׂשֹנְֵאיֶכם ָבֶכם 	  
 וְיַָסְפִּתי) 2 ִלי ִתְׁשְמעּו ֹלא ֵאֶּלהוְִאם־ַעד־) יח(

:ַעל־ַחּטֹאֵתיֶכם ֶׁשַבע ֶאְתֶכם ְליְַּסָרה 	  
 ֶאת־ְׁשֵמיֶכם וְנַָתִּתי ֻעְּזֶכם ֶאת־ְּגאֹון וְָׁשַבְרִּתי) יט(

:ַּכּנְֻחָׁשה וְֶאת־ַאְרְצֶכם ַּכַּבְרֶזל 	  
 ַאְרְצֶכם וְֹלא־ִתֵּתן ּכֲֹחֶכם ָלִריק וְַתם) כ(

:ִּפְריֹו יִֵּתן ֹלא ָהָאֶרץ וְֵעץ ֶאת־יְבּוָלּה 	  
) 3 ִלי ִלְׁשמֹעַ  תֹאבּו וְֹלא ֶקִרי ִעִּמי וְִאם־ֵּתְלכּו) כא(

:ְּכַחּטֹאֵתיֶכם ֶׁשַבע ַמָּכה ֲעֵליֶכם וְיַָסְפִּתי 	  
 וְִׁשְּכָלה ַהָּׂשֶדה ֶאת־ַחּיַת ָבֶכם וְִהְׁשַלְחִּתי) כב(

 ֶאְתֶכם ִעיָטהוְִהמְ  ֶאת־ְּבֶהְמְּתֶכם וְִהְכִריָתה ֶאְתֶכם
:ַּדְרֵכיֶכם וְנַָׁשּמּו 	  

:ֶקִרי ִעִּמי וֲַהַלְכֶּתם ִלי ִתָּוְסרּו ֹלא וְִאם־ְּבֵאֶּלה) כג( 	  
 וְִהֵּכיִתי) 4 ְּבֶקִרי ִעָּמֶכם ַאף־ֲאנִי וְָהַלְכִּתי) כד(

:ַעל־ַחּטֹאֵתיֶכם ֶׁשַבע ַּגם־ָאנִי ֶאְתֶכם 	  
 ־ְּבִריתנְַקם נֶֹקֶמת ֶחֶרב ֲעֵליֶכם וְֵהֵבאִתי) כה(

 ְּבתֹוְכֶכם ֶדֶבר וְִׁשַּלְחִּתי ֶאל־ָעֵריֶכם וְנֱֶאַסְפֶּתם
:ְּביַד־אֹויֵב וְנִַּתֶּתם 	  

 נִָׁשים ֶעֶׂשר וְָאפּו ַמֵּטה־ֶלֶחם ָלֶכם ְּבִׁשְבִרי) כו(
 ַּבִּמְׁשָקל ַלְחְמֶכם וְֵהִׁשיבּו ֶאָחד ְּבַתּנּור ַלְחְמֶכם
ס: ִתְׂשָּבעּו וְֹלא וֲַאַכְלֶּתם 	  

 ִעִּמי וֲַהַלְכֶּתם ִלי ִתְׁשְמעּו ֹלא וְִאם־ְּבזֹאת )כז(
:ְּבֶקִרי 	  

 וְיִַּסְרִּתי) 5 ַּבֲחַמת־ֶקִרי ִעָּמֶכם וְָהַלְכִּתי) כח(
:ַעל־ַחּטֹאֵתיֶכם ֶׁשַבע ַאף־ָאנִי ֶאְתֶכם 	  

 ְּבנֵֹתיֶכם ּוְבַׂשר ְּבנֵיֶכם ְּבַׂשר וֲַאַכְלֶּתם) כט(
:ּתֹאֵכלּו 	  

 וְִהְכַרִּתי ת־ָּבמֵֹתיֶכםאֶ  וְִהְׁשַמְדִּתי) ל(
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 ִמֶּמּנּו תֹאַכל וְֹלא ְלֵעינֶיָך ָטבּוחַ  ׁשֹוְרָך) לא( )11
 נְֻתנֹות צֹאנְָך ָלְך יָׁשּוב וְֹלא ִמְּלָפנֶיָך ָּגזּול ֲחמְֹרָך
:מֹוִׁשיעַ  ְלָך וְֵאין ְלאֹיְֶביָך 	  
 וְֵעינֶיָך ַאֵחר ְלַעם נְֻתנִים ּוְבנֶֹתיָך ָּבנֶיָך) לב( )12

:יֶָדָך ְלֵאל וְֵאין ָּכל־ַהּיֹום ֲאֵליֶהם וְָכלֹות רֹאֹות 	  
 ֲאֶׁשר ַעם יֹאַכל וְָכל־יְִגיֲעָך ַאְדָמְתָך ְּפִרי) לג( )13

:ָּכל־ַהּיִָמים וְָרצּוץ ָעׁשּוק ַרק וְָהיִיתָ  ֹלא־יָָדְעּתָ  	  
:ִּתְרֶאה ֲאֶׁשר ֵעינֶיָך ִמַּמְרֵאה ְמֻׁשָּגע וְָהיִיתָ ) לד( 	  

 ַעל־ַהִּבְרַּכיִם ָרע ִּבְׁשִחין יְקֹוָק יְַּכָכה) לה( )14
 ַרְגְלָך ִמַּכף ְלֵהָרֵפא ֹלא־תּוַכל ֲאֶׁשר וְַעל־ַהּׁשַֹקיִם

:ָקְדֳקֶדָך וְַעד 	  
 ָּתִקים ֲאֶׁשר וְֶאת־ַמְלְּכָך אְֹתָך יְקֹוָק יֹוֵלְך) לו( )15
 וֲַאבֶֹתיָך ַאָּתה ֹלא־יַָדְעּתָ  ֲאֶׁשר ֶאל־ּגֹוי ָעֶליָך

:וָָאֶבן ֵעץ ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ָּׁשם וְָעַבְדּתָ  	  
 ָהַעִּמים ְּבכֹל וְִלְׁשנִינָה ְלָמָׁשל ְלַׁשָּמה וְָהיִיתָ ) לז(

:ָׁשָּמה יְקֹוָק ֲאֶׁשר־יְנֶַהְגָך 	  
 ֶּתֱאסֹף ַעטּומְ  ַהָּׂשֶדה ּתֹוִציא ַרב ֶזַרע) לח( )16
:ָהַאְרֶּבה יְַחְסֶלּנּו ִּכי 	  
 וְֹלא ֹלא־ִתְׁשֶּתה וְיַיִן וְָעָבְדּתָ  ִּתַּטע ְּכָרִמים) לט(

:ַהּתָֹלַעת תֹאְכֶלּנּו ִּכי ֶתֱאגֹר 	  
 ָתסּוְך ֹלא וְֶׁשֶמן ְּבָכל־ְּגבּוֶלָך ְלָך יְִהיּו ֵזיִתים) מ(
:ֵזיֶתָך יִַּׁשל ִּכי 	  
 יְֵלכּו ִּכי ָלְך וְֹלא־יְִהיּו ִלידּתֹו ּוָבנֹות ָּבנִים) מא(

:ַּבֶּׁשִבי 	  
:ַהְּצָלַצל יְיֵָרׁש ַאְדָמֶתָך ּוְפִרי ָּכל־ֵעְצָך) מב( 	  

 ַמְעָלה ָעֶליָך יֲַעֶלה ְּבִקְרְּבָך ֲאֶׁשר ַהֵּגר) מג( )17
:ָּמָּטה ַמָּטה ֵתֵרד וְַאָּתה ָּמְעָלה 	  

ִ  הּוא ַתְלוֶּנּו ֹלא וְַאָּתה יְַלוְָך הּוא) מד(  ְלרֹאׁש ְהיֶהי
:ְלָזנָב ִּתְהיֶה וְַאָּתה 	  

 ּוְרָדפּוָך ָהֵאֶּלה ָּכל־ַהְּקָללֹות ָעֶליָך ּוָבאּו) מה(
 יְקֹוָק ְּבקֹול ָׁשַמְעּתָ  ִּכי־ֹלא ִהָּׁשְמָדְך ַעד וְִהִּׂשיגּוָך
:ִצָּוְך ֲאֶׁשר וְֻחּקָֹתיו ִמְצֹוָתיו ִלְׁשמֹר ֱאֹלקיָך 	  

:ַעד־עֹוָלם ּוְבַזְרֲעָך ֵפתּוְלמֹו ְלאֹות ְבָך וְָהיּו) מו( 	  
 ֱאֹלקיָך ֶאת־יְקֹוָק ֹלא־ָעַבְדּתָ  ֲאֶׁשר ַּתַחת) מז(

:ּכֹל ֵמרֹב ֵלָבב ּוְבטּוב ְּבִׂשְמָחה 	  
 ָּבְך יְקֹוָק יְַׁשְּלֶחּנּו ֲאֶׁשר ֶאת־אֹיְֶביָך וְָעַבְדּתָ ) מח(

 ַּבְרֶזל עֹל וְנַָתן ּכֹל ּוְבחֶֹסר ּוְבֵעירֹם ּוְבָצָמא ְּבָרָעב
:אָֹתְך ִהְׁשִמידֹו ַעד ַצָּואֶרָך ַעל־ 	  
 ִמְקֵצה ֵמָרחֹק ּגֹוי ָעֶליָך יְקֹוָק יִָּׂשא) מט( )18

 ֹלא־ִתְׁשַמע ֲאֶׁשר ּגֹוי ַהּנֶָׁשר יְִדֶאה ַּכֲאֶׁשר ָהָאֶרץ
:ְלׁשֹנֹו 	  
 וְנַַער ְלָזֵקן ָפנִים ֹלא־יִָּׂשא ֲאֶׁשר ָּפנִים ַעז ּגֹוי) נ(
:יָחֹן ֹלא 	  
 ַעד ּוְפִרי־ַאְדָמְתָך ְבֶהְמְּתָך ִריּפְ  וְָאַכל) נא(

 ַעל־ִּפְגֵרי ֶאת־ִּפְגֵריֶכם וְנַָתִּתי ֶאת־ַחָּמנֵיֶכם
:ֶאְתֶכם נְַפִׁשי וְָגֲעָלה ִּגּלּוֵליֶכם 	  

 וֲַהִׁשּמֹוִתי ָחְרָּבה ֶאת־ָעֵריֶכם וְנַָתִּתי) לא(
:נִיחֲֹחֶכם ְּבֵריחַ  ָאִריחַ  וְֹלא ֶאת־ִמְקְּדֵׁשיֶכם 	  

 ָעֶליהָ  וְָׁשְממּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאנִי וֲַהִׁשּמִֹתי) לב(
:ָּבּה ַהּיְֹׁשִבים אֹיְֵביֶכם 	  

 ַאֲחֵריֶכם וֲַהִריקִֹתי ַבּגֹויִם ֱאָזֶרה וְֶאְתֶכם) 6) לג(
:ָחְרָּבה יְִהיּו וְָעֵריֶכם ְׁשָמָמה ַאְרְצֶכם וְָהיְָתה ָחֶרב 	  
 יְֵמי ּכֹל ֶאת־ַׁשְּבתֶֹתיהָ  ָהָאֶרץ ִּתְרֶצה ָאז) לד(

 ָהָאֶרץ ִּתְׁשַּבת ָאז אֹיְֵביֶכם ְּבֶאֶרץ ֶּתםוְאַ  ֳהַׁשָּמה
:ֶאת־ַׁשְּבתֶֹתיהָ  וְִהְרָצת 	  

 ֲאֶׁשר ֵאת ִּתְׁשּבֹת ָהַּׁשָּמה ָּכל־יְֵמי) לה(
:ָעֶליהָ  ְּבִׁשְבְּתֶכם ְּבַׁשְּבתֵֹתיֶכם ֹלא־ָׁשְבָתה 	  

 ִּבְלָבָבם מֶֹרְך וְֵהֵבאִתי ָּבֶכם וְַהּנְִׁשָאִרים ) 7)לו(
ְ  ְּבַאְרצֹת  וְנָסּו נִָּדף ָעֶלה קֹול אָֹתם וְָרַדף ֵביֶהםאֹי
:רֵֹדף וְֵאין וְנְָפלּו ֶחֶרב ְמנַֻסת־ 	  

 ָאיִן וְרֵֹדף ְּכִמְּפנֵי־ֶחֶרב ִאיׁש־ְּבָאִחיו וְָכְׁשלּו) לז(
:אֹיְֵביֶכם ִלְפנֵי ְּתקּוָמה ָלֶכם וְֹלא־ִתְהיֶה 	  

 ֶאֶרץ ֶאְתֶכם וְָאְכָלה ַּבּגֹויִם וֲַאַבְדֶּתם) 8) לח(
:אֹיְֵביֶכם 	  

 ְּבַאְרצֹת ַּבֲעֹונָם יִַּמּקּו ָּבֶכם וְַהּנְִׁשָאִרים) לט(
:יִָּמּקּו ִאָּתם ֲאבָֹתם ַּבֲעֹונֹת וְַאף אֹיְֵביֶכם 	  

 ְּבַמֲעָלם ֲאבָֹתם וְֶאת־ֲעֹון ֶאת־ֲעֹונָם וְִהְתוַּדּו) מ(
:ְּבֶקִרי ִעִּמי ֲאֶׁשר־ָהְלכּו וְַאף ָמֲעלּו־ִבי ֲאֶׁשר 	  
 אָֹתם וְֵהֵבאִתי ְּבֶקִרי ִעָּמם ֵאֵלְך נִיַאף־אֲ ) מא(

 יְִרצּו וְָאז ֶהָעֵרל ְלָבָבם יִָּכנַע אֹו־ָאז אֹיְֵביֶהם ְּבֶאֶרץ
:ֲעֹונָם ֶאת־ 	  
 ֶאת־ְּבִריִתי וְַאף יֲַעקֹוב ֶאת־ְּבִריִתי וְָזַכְרִּתי) מב(

 וְָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר ַאְבָרָהם ֶאת־ְּבִריִתי וְַאף יְִצָחק
:ֶאְזּכֹר 	  

 ֶאת־ַׁשְּבתֶֹתיהָ  וְִתֶרץ ֵמֶהם ֵּתָעֵזב וְָהָאֶרץ) מג(
 ּוְביַַען יַַען ֶאת־ֲעֹונָם יְִרצּו וְֵהם ֵמֶהם ָּבְהַׁשָּמה
 :נְַפָׁשם ָּגֲעָלה וְֶאת־ֻחּקַֹתי ָמָאסּו ְּבִמְׁשָּפַטי
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 וְיְִצָהר ִּתירֹוׁש ָּדָגן ְלָך ֹלא־יְַׁשִאיר ֲאֶׁשר ִהָּׁשְמָדְך
:אָֹתְך ַהֲאִבידֹו ַעד צֹאנֶָך וְַעְׁשְּתרֹת ֲאָלֶפיָך ְׁשַגר 	  
 חֹמֶֹתיָך ֶרֶדת ַעד ְּבָכל־ְׁשָעֶריָך ְלָך וְֵהַצר) נב(

 ָּבֵהן ּבֵֹטחַ  ַאָּתה ֲאֶׁשר וְַהְּבֻצרֹות ַהְּגבֹהֹת
 ְּבָכל־ַאְרְצָך ְּבָכל־ְׁשָעֶריָך ְלָך וְֵהַצר ְּבָכל־ַאְרֶצָך

:ָלְך ֱאֹלקיָך יְקֹוָק נַָתן ֲאֶׁשר 	  
 ּוְבנֶֹתיָך ָּבנֶיָך ְּבַׂשר ְפִרי־ִבְטנְָך וְָאַכְלּתָ ) נג( )19
 ּוְבָמצֹוק ְּבָמצֹור ֱאֹלקיָך יְקֹוָק נַָתן־ְלָך ֲאֶׁשר

:אֹיְֶבָך ְלָך ֲאֶׁשר־יִָציק 	  
 ֵעינֹו ֵּתַרע ְמאֹד וְֶהָענֹג ְּבָך ָהַרְך ָהִאיׁש) נד(

:יֹוִתיר ֲאֶׁשר ָּבנָיו ּוְביֶֶתר ֵחיקֹו ּוְבֵאֶׁשת ְבָאִחיו 	  
 יֹאֵכל ֲאֶׁשר ָּבנָיו ִמְּבַׂשר ֵמֶהם ְלַאַחד ִמֵּתת) נה(

 יִָציק ֲאֶׁשר ּוְבָמצֹוק ְּבָמצֹור ּכֹל ִהְׁשִאיר־לֹו ִמְּבִלי
:ְּבָכל־ְׁשָעֶריָך אֹיְִבָך ָךלְ  	  
 ֹלא־נְִּסָתה ֲאֶׁשר וְָהֲענָֻּגה ְבָך ָהַרָּכה) נו(

 ֵּתַרע ּוֵמרְֹך ֵמִהְתַעּנֵג ַעל־ָהָאֶרץ ַהֵּצג ַכף־ַרְגָלּה
:ּוְבִבָּתּה ּוִבְבנָּה ֵחיָקּה ְּבִאיׁש ֵעינָּה 	  
 ֶׁשראֲ  ּוְבָבנֶיהָ  ַרְגֶליהָ  ִמֵּבין ַהּיֹוֵצת ּוְבִׁשְליָָתּה) נז(

 ְּבָמצֹור ַּבָּסֶתר ְּבחֶֹסר־ּכֹל ִּכי־תֹאְכֵלם ֵּתֵלד
:ִּבְׁשָעֶריָך אֹיְִבָך ְלָך יִָציק ֲאֶׁשר ּוְבָמצֹוק 	  

 ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַלֲעׂשֹות ִתְׁשמֹר ִאם־ֹלא) נח(
 ְליְִרָאה ַהֶּזה ַּבֵּסֶפר ַהְּכֻתִבים ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה

:ֱאֹלקיָך יְקֹוָק ֵאת ַהֶּזה וְַהּנֹוָרא ַהּנְִכָּבד ֶאת־ַהֵּׁשם 	  
 ַמּכֹות וְֵאת ֶאת־ַמּכְֹתָך יְקֹוָק וְִהְפָלא) נט( )20

 ָרִעים וֳָחָליִם וְנֱֶאָמנֹות ְּגדֹֹלת ַמּכֹות ַזְרֶעָך
:וְנֱֶאָמנִים 	  

 יָגְֹרּתָ  ֲאֶׁשר ִמְצַריִם ָּכל־ַמְדוֵה ֵאת ְּבָך וְֵהִׁשיב) ס(
:ָּבְך וְָדְבקּו ִמְּפנֵיֶהם 	  

 ְּבֵסֶפר ָכתּוב ֹלא ֲאֶׁשר וְָכל־ַמָּכה ָּכל־ֳחִלי םּגַ ) סא(
:ִהָּׁשְמָדְך ַעד ָעֶליָך יְקֹוָק יְַעֵלם ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה 	  

 ֱהיִיֶתם ֲאֶׁשר ַּתַחת ְמָעט ִּבְמֵתי וְנְִׁשַאְרֶּתם) סב(
 יְקֹוָק ְּבקֹול ָׁשַמְעּתָ  ִּכי־ֹלא ָלרֹב ַהָּׁשַמיִם ְּככֹוְכֵבי
:ֱאֹלקיָך 	  

 ְלֵהיִטיב ֲעֵליֶכם יְקֹוָק ַּכֲאֶׁשר־ָׂשׂש יָהוְהָ ) סג(
 ֲעֵליֶכם יְקֹוָק יִָׂשיׂש ֵּכן ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם
 ֵמַעל וְנִַּסְחֶּתם ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ְלַהֲאִביד
:ְלִרְׁשָּתּה ָבא־ָׁשָּמה ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָהֲאָדָמה 	  

 ִמְקֵצה ָהַעִּמיםְּבָכל־ יְקֹוָק וֱֶהִפיְצָך) סד( )21
 ֱאֹלִהים ָּׁשם וְָעַבְדּתָ  ָהָאֶרץ וְַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ
:וָָאֶבן ֵעץ וֲַאבֶֹתיָך ַאָּתה יַָדְעּתָ  ֹלא־ ֲאֶׁשר ֲאֵחִרים 	  

 ָמנֹוחַ  וְֹלא־יְִהיֶה ַתְרִּגיעַ  ֹלא ָהֵהם ּוַבּגֹויִם) סה(
 ֵעינַיִם ןוְִכְליֹו ַרָּגז ֵלב ָׁשם ְלָך יְקֹוָק וְנַָתן ְלַכף־ַרְגֶלָך
:נֶָפׁש וְַדֲאבֹון 	  

 ַליְָלה ּוָפַחְדּתָ  ִמּנֶֶגד ְלָך ְּתֻלִאים ַחּיֶיָך וְָהיּו) סו(



8	  
	  

:ְּבַחּיֶיָך ַתֲאִמין וְֹלא וְיֹוָמם 	  
 ּתֹאַמר ּוָבֶעֶרב ֶעֶרב ִמי־יִֵּתן ּתֹאַמר ַּבּבֶֹקר) סז(

 ּוִמַּמְרֵאה ִּתְפָחד ֲאֶׁשר ְלָבְבָך ִמַּפַחד ּבֶֹקר ִמי־יִֵּתן
:ִּתְרֶאה ֲאֶׁשר ֵעינֶיָך 	  
 ַּבֶּדֶרְך ָּבֳאנִּיֹות ִמְצַריִם יְקֹוָק וֱֶהִׁשיְבָך) סח( )22
 ִלְראָֹתּה עֹוד ֹלא־תִֹסיף ְלָך ָאַמְרִּתי ֲאֶׁשר

 וְֵאין וְִלְׁשָפחֹות ַלֲעָבִדים ְלאֹיְֶביָך ָׁשם וְִהְתַמַּכְרֶּתם
	ס: קֹנֶה  

	  	  
1.	  The	  symmetrical	  numbers,	  i.e.,	  8	  vs.	  22,	  require	  juggling	  of	  the	  verses	  and	  creative	  

interpretations	  in	  order	  to	  attempt	  to	  make	  them	  fit.	  Perhaps	  the	  point	  is	  intended	  to	  
be	  more	  symbolic	  than	  literal.	  When	  simply	  counting	  the	  verses	  dedicated	  to	  the	  
blessings	  vs.	  the	  curses,	  in	  VaYikra	  the	  breakdown	  is	  19	  to	  29,	  a	  difference	  of	  10;	  
whereas	  in	  Devarim	  the	  ratio	  is	  13	  to	  53,	  a	  difference	  of	  40!	  	  

2.	  	  Conceptually,	  HaShem	  is	  the	  ultimate	  Rachman,	  and	  therefore	  is	  “Loathe”	  to	  overly	  
threaten	  the	  Jewish	  people	  for	  whom	  He	  continues	  to	  Have	  high	  hopes.	  Moshe	  on	  
the	  other	  hand	  has	  suffered	  mightily	  at	  the	  hands	  of	  these	  people	  and	  feels	  that	  
“tough	  love”	  is	  the	  only	  way	  that	  they	  might	  come	  to	  comply	  to	  the	  system	  of	  Tora	  
and	  Mitzvot	  expected	  of	  them.	  	  

  
	  


