
ֶהי ’ה ְּבקֹול ִּתְׁשַמע ָׁשמֹועַ  ִאם ְוָהָיה) א(  כח פרק דברים    פ: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר אֹוָתם ַלֲעׂשֹות ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ֶאת ָיִקים לֹא ֲאֶׁשר ָארּור) כו( ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ָנִקי ָּדם ֶנֶפׁש ְלַהּכֹות ֹׁשַחד ֵקחַ  ָארּור) כה( ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ַּבָּסֶתר ֵרֵעהּו ַמֵּכה ָארּור) כד( ֶהי ’ה ּוְנָתְנ ַהּיֹום ְמַצְּו ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ִמְצֹוָתיו ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ִלְׁשֹמר ֱא ֶהי ’ה ְּבקֹול ִתְׁשַמע ִּכי ְוִהִּׂשיגֻ ָהֵאֶּלה ַהְּבָרכֹות ָּכל ָעֶלי ּוָבאּו) ב(:ָהָאֶרץ ּגֹוֵיי ָּכל ַעל ֶעְליֹון ֱא ֶהי ’ה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ּוֵבַרְכ ָיֶד ִמְׁשַלח ּוְבֹכל ַּבֲאָסֶמי ַהְּבָרָכה ֶאת ִאְּת ’ה ְיַצו) ח(:ְלָפֶני ָינּוסּו ְדָרִכים ּוְבִׁשְבָעה ֵאֶלי ֵיְצאּו ֶאָחד ְּבֶדֶר ְלָפֶני ִנָּגִפים ָעֶלי ַהָּקִמים ֹאְיֶבי ֶאת ’ה ִיֵּתן) ז(:ְּבֵצאֶת ַאָּתה ּוָברּו ְּבֹבֶא ַאָּתה ָּברּו) ו(:ּוִמְׁשַאְרֶּת ַטְנֲא ָּברּו) ה( :צֹאֶנ ְוַעְׁשְּתרֹות ֲאָלֶפי ְׁשַגר ְבֶהְמֶּת ּוְפִרי ַאְדָמְת ּוְפִרי ִבְטְנ ְּפִרי ָּברּו) ד(:ַּבָּׂשֶדה ַאָּתה ּוָברּו ָּבִעיר ַאָּתה ָּברּו) ג( :ֱא ֶהי ’ה ִמְצֹות ֶאת ִתְׁשֹמר ִּכי ָל ִנְׁשַּבע רַּכֲאשֶ  ָקדֹוׁש ְלַעם לֹו ’ה ְיִקיְמ) ט(:ָל ֹנֵתן ֱא ֶהי ’ה ִמְצֹות ֶאל ִתְׁשַמע ִּכי ְלָמָּטה ִתְהֶיה ְולֹא ְלַמְעָלה ַרק ְוָהִייָת  ְלָזָנב ְולֹא ְלרֹאׁש ’ה ּוְנָתְנ) יג(:ִתְלֶוה לֹא ְוַאָּתה ַרִּבים ּגֹוִים ְוִהְלִויָת  ָיֶד ַמֲעֵׂשה ָּכל ֵאת ּוְלָבֵר ְּבִעּתֹו ַאְרְצ ְמַטר ָלֵתת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהּטֹוב אֹוָצרֹו ֶאת ְל ’ה ִיְפַּתח) יב(:ָל ָלֶתת ַלֲאֹבֶתי ’ה ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ַאְדָמֶת ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּת ּוִבְפִרי ִבְטְנ ִּבְפִרי ְלטֹוָבה ’ה ְוהֹוִתְר) יא(:ִמֶּמּךָ  ְוָיְראּו ָעֶלי ִנְקָרא ’ה ֵׁשם ִּכי ָהָאֶרץ ַעֵּמי ָּכל ְוָראּו) י( :ִּבְדָרָכיו ְוָהַלְכָּת  ֱא ִהים ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת ּוְׂשמֹאול ָיִמין ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ִמָּכל ּורָתס ְולֹא) יד(:ְוַלֲעׂשֹות ִלְׁשֹמר ַהּיֹום ְמַצְּו ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ֱא ֶהי ’ה ְּבקֹול ִתְׁשַמע לֹא ִאם ְוָהָיה) טו( ס: ְלָעְבָדם ֲאֵחִרים ֱא תֹו ַעד ַהָּדֶבר ֶאת ְּב ’ה ַיְדֵּבק) כא( :ֲעַזְבָּתִני ֲאֶׁשר ַמֲעָלֶלי ֹרעַ  ִמְּפֵני ַמֵהר ֲאָבְד ְוַעד ִהָּׁשֶמְד ַעד ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָיְד ִמְׁשַלח ְּבָכל ַהִּמְגֶעֶרת ְוֶאת ַהְּמהּוָמה ֶאת ַהְּמֵאָרה ֶאת ְּב ’ה ְיַׁשַּלח) כ(:ְּבֵצאֶת ַאָּתה ְוָארּור ְּבֹבֶא ַאָּתה ָארּור) יט(:צֹאֶנ ְוַעְׁשְּתֹרת ֲאָלֶפי ְׁשַגר ַאְדָמֶת ּוְפִרי ִבְטְנ ְּפִרי ָארּור) יח(:ּוִמְׁשַאְרֶּת ַטְנֲא ָארּור) יז(:ַּבָּׂשֶדה ַאָּתה ְוָארּור ָּבִעיר ַאָּתה ָארּור) טז(:ְוִהִּׂשיגּו ָהֵאֶּלה ַהְּקָללֹות ָּכל ָעֶלי ּוָבאּו ַהּיֹום ְמַצְּו ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ְוֻחֹּקָתיו ִמְצֹוָתיו ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ִלְׁשֹמר ֱא ִהים ָּׁשם ְוָעַבְדָּת  ַוֲאֹבֶתי ַאָּתה ָיַדְעָּת  לֹא ֲאֶׁשר ּגֹוי ֶאל ָעֶלי ָּתִקים ֲאֶׁשר ַמְלְּכ ְוֶאת ֹאְת ’ה יֹוֵל) לו( :ָקְדֳקֶד ְוַעד ַרְגלְ  ִמַּכף ְלֵהָרֵפא תּוַכל לֹא ֲאֶׁשר ַהֹּׁשַקִים ְוַעל ַהִּבְרַּכִים ַעל ָרע ִּבְׁשִחין ’ה ַיְּכָכה) לה( :ִּתְרֶאה ֲאֶׁשר ֵעיֶני ִמַּמְרֵאה ְמֻׁשָּגע ְוָהִייָת ) לד( :ַהָּיִמים ָּכל ְוָרצּוץ ָעׁשּוק ַרק ְוָהִייָת  ָיָדְעּתָ  לֹא ֲאֶׁשר ַעם יֹאַכל ְיִגיֲע ְוָכל ַאְדָמְת ְּפִרי) לג( :ָיֶד ְלֵאל ְוֵאין ַהּיֹום ָּכל ֲאֵליֶהם ְוָכלֹות ֹראֹות ְוֵעיֶני ַאֵחר ְלַעם ְנֻתִנים ּוְבֹנֶתי ָּבֶני) לב( :מֹוִׁשיעַ  ְל ְוֵאין ְלֹאְיֶבי ְנֻתנֹות צֹאְנ ָל ָיׁשּוב ְולֹא ִמְּלָפֶני ָּגזּול ֲחֹמְר ִמֶּמּנּו תֹאַכל ְולֹא ְלֵעיֶני ָטבּוחַ  ׁשֹוְר) לא( :ְתַחְּלֶלּנּו ְולֹא ִּתַּטע ֶּכֶרם ּבֹו ֵתֵׁשב ְולֹא ִּתְבֶנה ַּבִית ִיְׁשָּכֶבָּנה ישגלנה ַאֵחר ְוִאיׁש ְתָאֵרׂש ִאָּׁשה) ל( :מֹוִׁשיעַ  ְוֵאין ַהָּיִמים ָּכל ְוָגזּול ָעׁשּוק ַא ְוָהִייתָ  ָרֶכיְּד  ֶאת ַתְצִליחַ  ְולֹא ָּבֲאֵפָלה ַהִעֵּור ְיַמֵּׁשׁש ַּכֲאֶׁשר ַּבָּצֳהַרִים ְמַמֵּׁשׁש ְוָהִייָת ) כט( :ֵלָבב ּוְבִתְמהֹון ּוְבִעָּורֹון ְּבִׁשָּגעֹון ’ה ַיְּכָכה) כח( :ְלֵהָרֵפא תּוַכל לֹא ֲאֶׁשר ּוֶבָחֶרס ּוַבָּגָרב ּוַבְּטֹחִרים ובעפלים ִמְצַרִים ִּבְׁשִחין ’ה ַיְּכָכה) כז( :ַמֲחִריד ְוֵאין ָהָאֶרץ ּוְלֶבֱהַמת ַהָּׁשַמִים עֹוף ְלָכל ְלַמֲאָכל ִנְבָלְת ְוָהְיָתה) כו( :ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות ְלֹכל ְלַזֲעָוה ְוָהִייָת  ְלָפָניו ָּתנּוס ְדָרִכים ּוְבִׁשְבָעה ֵאָליו ֵּתֵצא ֶאָחד ְּבֶדֶר ְיֶביאֹ  ִלְפֵני ִנָּגף ’ה ִיֶּתְנ) כה( :ִהָּׁשְמָד ַעד ָעֶלי ֵיֵרד ַהָּׁשַמִים ִמן ְוָעָפר ָאָבק ַאְרְצ ְמַטר ֶאת ’ה ִיֵּתן) כד( :ַּבְרֶזל ַּתְחֶּתי ֲאֶׁשר ְוָהָאֶרץ ְנֹחֶׁשת רֹאְׁש ַעל ֲאֶׁשר ָׁשֶמי ְוָהיּו) כג( :ָאְבֶד ַעד ּוְרָדפּו ּוַבֵּיָרקֹון ּוַבִּׁשָּדפֹון ּוַבֶחֶרב ּוַבַחְרֻחר ּוַבַּדֶּלֶקת ּוַבַּקַּדַחת ַּבַּׁשֶחֶפת ’ה ַיְּכָכה) כב( :ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ָבא ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ֵמַעל ֹאְת ַּכ ֶהי ’ה ְּבקֹול ָׁשַמְעּתָ  לֹא ִּכי ִהָּׁשְמָד ַעד ְוִהִּׂשיגּו ּוְרָדפּו ָהֵאֶּלה ַהְּקָללֹות ָּכל ָעֶלי ּוָבאּו) מה( :ְלָזָנב ִּתְהֶיה ְוַאָּתה ְלרֹאׁש ִיְהֶיה הּוא ַתְלֶוּנּו לֹא ְוַאָּתה ַיְלְו הּוא) מד( :ָּמָּטה ַמָּטה ֵתֵרד הְוַאּתָ  ָּמְעָלה ַמְעָלה ָעֶלי ַיֲעֶלה ְּבִקְרְּב ֲאֶׁשר ַהֵּגר) מג( :ַהְּצָלַצל ְיָיֵרׁש ַאְדָמֶת ּוְפִרי ֵעְצ ָּכל) מב( :ַּבֶּׁשִבי ֵיְלכּו ִּכי ָל ִיְהיּו ְולֹא ּתֹוִליד ּוָבנֹות ָּבִנים) מא( :ֵזיֶת ִיַּׁשל ִּכי ָתסּו לֹא ְוֶׁשֶמן ְּגבּוֶל ְּבָכל ְל ִיְהיּו ֵזיִתים) מ( :ַהֹּתָלַעת תֹאְכֶלּנּו ִּכי ֶתֱאֹגר ְולֹא ִתְׁשֶּתה לֹא ְוַיִין ְוָעָבְדּתָ  ִּתַּטע ְּכָרִמים) לט( :ָהַאְרֶּבה ַיְחְסֶלּנּו ִּכי ֶּתֱאֹסף ּוְמַעט ַהָּׂשֶדה ּתֹוִציא ַרב ֶזַרע) לח( :ָׁשָּמה ’ה ְיַנֶהְג ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ְּבֹכל ְוִלְׁשִניָנה ְלָמָׁשל ְלַׁשָּמה ְוָהִייתָ ) לז( :ָוָאֶבן ֵעץ ֲאֵחִרים ֱא ֶהי ’ה ֶאת ָעַבְדָּת  לֹא ֲאֶׁשר ַּתַחת) מז( :עֹוָלם ַעד ּוְבַזְרֲע ּוְלמֹוֵפת ְלאֹות ְב ְוָהיּו) מו( :ִצָּו ֲאֶׁשר ְוֻחֹּקָתיו ִמְצֹוָתיו ִלְׁשֹמר ֱא ֶהי ’ה ָנַתן ֲאֶׁשר ַאְרְצ ְּבָכל ְׁשָעֶרי ְּבָכל ְל ְוֵהַצר ַאְרֶצ ְּבָכל ָּבֵהן ֹּבֵטחַ  ַאָּתה ֲאֶׁשר ְוַהְּבֻצרֹות ַהְּגֹבהֹות ֹחֹמֶתי ֶרֶדת ַעד ְׁשָעֶרי ְּבָכל ְל ְוֵהַצר) נב(:ֹאָת ַהֲאִבידֹו ַעד צֹאֶנ ְוַעְׁשְּתֹרת ֲאָלֶפי ְׁשַגר ְוִיְצָהר ִּתירֹוׁש ָּדָגן ְל ַיְׁשִאיר לֹא ֲאֶׁשר ִהָּׁשְמָד ַעד ַאְדָמְת ּוְפִרי ְבֶהְמְּת ְּפִרי ְוָאַכל) נא( :ָיֹחן לֹא ְוַנַער ְלָזֵקן ָפִנים ִיָּׂשא לֹא ֲאֶׁשר ָּפִנים ַעז ּגֹוי) נ( :ְלֹׁשנֹו ִתְׁשַמע לֹא ֲאֶׁשר ּגֹוי ַהָּנֶׁשר ִיְדֶאה ַּכֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ֵמָרחֹוק ּגֹוי ָעֶלי ’ה ִיָּׂשא) מט( :ֹאָת ִהְׁשִמידֹו ַעד ַצָּואֶר ַעל ַּבְרֶזל ֹעל ְוָנַתן ֹּכל ּוְבֹחֶסר ּוְבֵעיֹרם ּוְבָצָמא ְּבָרָעב ָּב ’ה ְיַׁשְּלֶחּנּו ֲאֶׁשר ֹאְיֶבי ֶאת ְוָעַבְדָּת ) מח( :ֹּכל ֵמֹרב ֵלָבב ּוְבטּוב ְּבִׂשְמָחה ֱא ֶהי ’ה ְל ָנַתן ֲאֶׁשר ּוְבֹנֶתי ָּבֶני ְּבַׂשר ִבְטְנ ְפִרי ְוָאַכְלּתָ ) נג(:ָל ֱא ֶהי ’ה ֵאת ַהֶּזה ְוַהּנֹוָרא ַהִּנְכָּבד ַהֵּׁשם ֶאת ְלִיְרָאה ַהֶּזה ַּבֵּסֶפר ַהְּכתּוִבים ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ִתְׁשֹמר לֹא ִאם) נח( :ִּבְׁשָעֶרי ֹאִיְב ְל ָיִציק ֲאֶׁשר ּוְבָמצֹוק ְּבָמצֹור ַּבָּסֶתר ֹּכל ְּבֹחֶסר תֹאְכֵלם ִּכי ֵּתֵלד ֲאֶׁשר ּוְבָבֶניהָ  ַרְגֶליהָ  ִמֵּבין ַהּיֹוֵצת ּוְבִׁשְלָיָתּה) נז( :ּוְבִבָּתּה ּוִבְבָנּה ֵחיָקּה ְּבִאיׁש ֵעיָנּה ֵּתַרע ּוֵמֹר ֵמִהְתַעֵּנג ָהָאֶרץ ַעל ַהֵּצג ַרְגָלּה ַכף ִנְּסָתה לֹא ֲאֶׁשר ְוָהֲענָֻּגה ְב ָהַרָּכה) נו( :ְׁשָעֶרי ְּבָכל ֹאִיְב ְל ָיִציק ֲאֶׁשר ּוְבָמצֹוק ְּבָמצֹור ֹּכל לֹו ִהְׁשִאיר ִמְּבִלי יֹאֵכל ֲאֶׁשר יוָּבנָ  ִמְּבַׂשר ֵמֶהם ְלַאַחד ִמֵּתת) נה( :יֹוִתיר ֲאֶׁשר ָּבָניו ּוְבֶיֶתר ֵחיקֹו ּוְבֵאֶׁשת ְבָאִחיו ֵעינֹו ֵּתַרע ְמֹאד ְוֶהָעֹנג ְּב ָהַר ָהִאיׁש) נד(:ֹאְיֶב ְל ָיִציק ֲאֶׁשר ּוְבָמצֹוק ְּבָמצֹור ֱא ֶהי ’ה ְּבקֹול ָׁשַמְעָּת  לֹא ִּכי ָלֹרב ַהָּׁשַמִים ְּככֹוְכֵבי ֱהִייֶתם ֲאֶׁשר ַּתַחת ְמָעט ִּבְמֵתי ְוִנְׁשַאְרֶּתם) סב( :ִהָּׁשְמָד ַעד ָעֶלי ’ה ַיְעֵלם ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ָכתּוב לֹא ֲאֶׁשר ַמָּכה ְוָכל ֳחִלי ָּכל ַּגם) סא( :ָּב ְוָדְבקּו ִמְּפֵניֶהם ָיֹגְרָּת  ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמְדֵוה ָּכל ֵאת ְּב יבְוֵהִׁש ) ס( :ְוֶנֱאָמִנים ָרִעים ָוֳחָלִים ְוֶנֱאָמנֹות ְּגֹדלֹות ַמּכֹות ַזְרֶע ַמּכֹות ְוֵאת ַמֹּכְת ֶאת ’ה ְוִהְפָלא) נט(:ֱא ִהים ָּׁשם ְוָעַבְדּתָ  ָהָאֶרץ ְקֵצה ְוַעד ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ָהַעִּמים ְּבָכל ’ה ֶוֱהִפיְצ) סד( :ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ָבא ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ֵמַעל םְוִנַּסְחֶּת  ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ְלַהֲאִביד ֲעֵליֶכם ’ה ָיִׂשיׂש ֵּכן ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ְלֵהיִטיב ֲעֵליֶכם ’ה ָׂשׂש ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה) סג( :ֱא     פ: ְּבֹחֵרב ִאָּתם ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ִמְּלַבד מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִלְכֹרת ֹמֶׁשה ֶאת ’ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ִדְבֵרי ֵאֶּלה) סט( ס: ֹקֶנה ְוֵאין ְוִלְׁשָפחֹות ַלֲעָבִדים ֹאְיֶבילְ  ָׁשם ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ִלְרֹאָתּה עֹוד ֹתִסיף לֹא ְל ָאַמְרִּתי ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶר ָּבֳאִנּיֹות ִמְצַרִים ’ה ֶוֱהִׁשיְב) סח( :ִּתְרֶאה ֲאֶׁשר ֵעיֶני ּוִמַּמְרֵאה ִּתְפָחד ֲאֶׁשר ְלָבְב ִמַּפַחד ֹּבֶקר ִיֵּתן ִמי ּתֹאַמר ּוָבֶעֶרב ֶעֶרב ִיֵּתן ִמי ּתֹאַמר ַּבֹּבֶקר) סז( :ְּבַחֶּיי ַתֲאִמין ְולֹא ְויֹוָמם ַלְיָלה ּוָפַחְדָּת  ִמֶּנֶגד ְל ְּתֻלִאים ַחֶּיי ְוָהיּו) סו( :ָנֶפׁש ְוַדֲאבֹון ֵעיַנִים ְוִכְליֹון ַרָּגז ֵלב ָׁשם ְל ’ה ְוָנַתן ַרְגֶל ְלַכף ָמנֹוחַ  ִיְהֶיה ְולֹא ַתְרִּגיעַ  לֹא ָהֵהם ּוַבּגֹוִים) סה( :ָוָאֶבן ֵעץ ַוֲאֹבֶתי ַאָּתה ָיַדְעּתָ  לֹא ֲאֶׁשר ֲאֵחִרים ֱא


