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) (1דברים פרק יא
)כו( רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה:
)כז( אֶת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹת יְקֹוָק אֱ הֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם:
)כח( וְהַקְּלָלָה אִם א תִשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹת יְקֹוָק אֱ הֵיכֶם וְסַרְתֶּם מִן הַדֶּרֶ אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם לָלֶכֶת אַחֲרֵי אֱ הִים
אֲחֵרִים אֲשֶׁר א יְדַעְתֶּם :ס
)כט( וְהָיָה כִּי יְבִיאֲ יְקֹוָק אֱ הֶי אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ וְנָתַתָּה אֶת הַבְּרָכָה עַל הַר גְּרִזִים וְאֶת הַקְּלָלָה עַל הַר
עֵיבָל:
)ל( הֲ א הֵמָּה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן אַחֲרֵי דֶּרֶ מְבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ בְּאֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי הַיֹּשֵׁב בָּעֲרָבָה מוּל הַגִּלְגָּל אֵצֶל אֵלוֹנֵי מֹרֶה:
)לא( כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן לָבֹא לָרֶשֶׁת אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְקֹוָק אֱ הֵיכֶם נֹתֵן לָכֶם וִירִשְׁתֶּם אֹתָהּ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ:
)לב( וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל הַחֻקִּים וְאֶת הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם:
דברים פרק יב
)א( אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּן לַעֲשׂוֹת בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן יְקֹוָק אֱ הֵי אֲבֹתֶי לְ לְרִשְׁתָּהּ כָּל הַיָּמִים אֲשֶׁר אַתֶּם חַיִּים
עַל הָאֲדָמָה:
)ב( אַבֵּד תְּאַבְּדוּן אֶת כָּל הַמְּקֹמוֹת אֲשֶׁר עָבְדוּ שָׁם הַגּוֹיִם אֲשֶׁר אַתֶּם יֹרְשִׁים אֹתָם אֶת אֱ הֵיהֶם עַל הֶהָרִים הָרָמִים וְעַל הַגְּבָעוֹת
וְתַחַת כָּל עֵץ רַעֲנָן:
) (2דברים פרק כז
)א( וַיְצַו מֹשֶׁה וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הָעָם לֵאמֹר שָׁמֹר אֶת כָּל הַמִּצְוָה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם:
)ב( וְהָיָה בַּיּוֹם אֲשֶׁר תַּעַבְרוּ אֶת הַיַּרְדֵּן אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְקֹוָק אֱ הֶי נֹתֵן לָ וַהֲקֵמֹתָ לְ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת וְשַׂדְתָּ אֹתָם בַּשִּׂיד:
)ג( וְכָתַבְתָּ עֲלֵיהֶן אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת בְּעָבְרֶ לְמַעַן אֲשֶׁר תָּבֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְקֹוָק אֱ הֶי נֹתֵן לְ אֶרֶץ זָבַת חָלָב
וּדְבַשׁ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְקֹוָק אֱ הֵי אֲבֹתֶי לָ :
)ד( וְהָיָה בְּעָבְרְכֶם אֶת הַיַּרְדֵּן תָּקִימוּ אֶת הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם בְּהַר עֵיבָל וְשַׂדְתָּ אוֹתָם בַּשִּׂיד:
)ה( וּבָנִיתָ שָּׁם מִזְבֵּחַ לַיקֹוָק אֱ הֶי מִזְבַּח אֲבָנִים א תָנִיף עֲלֵיהֶם בַּרְזֶל:
)ו( אֲבָנִים שְׁלֵמוֹת תִּבְנֶה אֶת מִזְבַּח יְקֹוָק אֱ הֶי וְהַעֲלִיתָ עָלָיו עוֹ ת לַיקֹוָק אֱ הֶי :
)ז( וְזָבַחְתָּ שְׁלָמִים וְאָכַלְתָּ שָּׁם וְשָׂמַחְתָּ לִפְנֵי יְקֹוָק אֱ הֶי :
)ח( וְכָתַבְתָּ עַל הָאֲבָנִים אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת בַּאֵר הֵיטֵב :ס
)ט( וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְהַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הַסְכֵּת וּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם לַיקֹוָק אֱ הֶי :
)י( וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל יְקֹוָק אֱ הֶי וְעָשִׂיתָ אֶת מִצְוֹתָו וְאֶת חֻקָּיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּ הַיּוֹם :ס
)יא( וַיְצַו מֹשֶׁה אֶת הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר:
)יב( אֵלֶּה יַעַמְדוּ לְבָרֵ אֶת הָעָם עַל הַר גְּרִזִים בְּעָבְרְכֶם אֶת הַיַּרְדֵּן שִׁמְעוֹן וְלֵוִי וִיהוּדָה וְיִשָּׂשכָר וְיוֹסֵף וּבִנְיָמִן:
)יג( וְאֵלֶּה יַעַמְדוּ עַל הַקְּלָלָה בְּהַר עֵיבָל רְאוּבֵן גָּד וְאָשֵׁר וּזְבוּלֻן דָּן וְנַפְתָּלִי:
)יד( וְעָנוּ הַלְוִיִּם וְאָמְרוּ אֶל כָּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל קוֹל רָם :ס
)טו( אָרוּר הָאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה תּוֹעֲבַת יְקֹוָק מַעֲשֵׂה יְדֵי חָרָשׁ וְשָׂם בַּסָּתֶר וְעָנוּ כָל הָעָם וְאָמְרוּ אָמֵן :ס
)טז( אָרוּר מַקְלֶה אָבִיו וְאִמּוֹ וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)יז( אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)יח( אָרוּר מַשְׁגֶּה עִוֵּר בַּדָּרֶ וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)יט( אָרוּר מַטֶּה מִשְׁפַּט גֵּר יָתוֹם וְאַלְמָנָה וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)כ( אָרוּר שֹׁכֵב עִם אֵשֶׁת אָבִיו כִּי גִלָּה כְּנַף אָבִיו וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)כא( אָרוּר שֹׁכֵב עִם כָּל בְּהֵמָה וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)כב( אָרוּר שֹׁכֵב עִם אֲחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)כג( אָרוּר שֹׁכֵב עִם חֹתַנְתּוֹ וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)כד( אָרוּר מַכֵּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)כה( אָרוּר קֵחַ שֹׁחַד לְהַכּוֹת נֶפֶשׁ דָּם נָקִי וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :ס
)כו( אָרוּר אֲשֶׁר א יָקִים אֶת דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת לַעֲשׂוֹת אוֹתָם וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן :פ
) (3דברים פרק כח
)א( וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע בְּקוֹל יְקֹוָק אֱ הֶי לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּ הַיּוֹם וּנְתָנְ יְקֹוָק ֱא הֶי עֶלְיוֹן
עַל כָּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ) :ב( וּבָאוּ עָלֶי כָּל הַבְּרָכוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגֻ כִּי תִשְׁמַע בְּקוֹל יְקֹוָק אֱ הֶי :
)ג( בָּרוּ אַתָּה בָּעִיר וּבָרוּ אַתָּה בַּשָּׂדֶה... :
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)טו( וְהָיָה אִם א תִשְׁמַע בְּקוֹל יְקֹוָק אֱ הֶי לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּ הַיּוֹם וּבָאוּ עָלֶי כָּל
הַקְּלָלוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגוּ ) :טז( אָרוּר אַתָּה בָּעִיר וְאָרוּר אַתָּה בַּשָּׂדֶה ...
א תֹסִיף עוֹד לִרְאֹתָהּ וְהִתְמַכַּרְתֶּם שָׁם לְאֹיְבֶי לַעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת

)סח( וֶהֱשִׁיבְ יְקֹוָק מִצְרַיִם בָּאֳנִיּוֹת בַּדֶּרֶ אֲשֶׁר אָמַרְתִּי לְ
וְאֵין קֹנֶה :ס
)סט( אֵלֶּה דִבְרֵי הַבְּרִית אֲשֶׁר צִוָּה יְקֹוָק אֶת מֹשֶׁה לִכְרֹת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מוֹאָב מִלְּבַד הַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת אִתָּם בְּחֹרֵב:

) (4דברים פרק ל
)טו( רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶי הַיּוֹם אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַטּוֹב וְאֶת הַמָּוֶת וְאֶת הָרָע) ... :יט( הַעִידֹתִי בָכֶם הַיּוֹם אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ
הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶי הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶ :
) (5שמות פרק כד
)ג( וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַיְסַפֵּר לָעָם אֵת כָּל דִּבְרֵי יְקֹוָק וְאֵת כָּל הַמִּשְׁפָּטִים וַיַּעַן כָּל הָעָם קוֹל אֶחָד וַיֹּאמְרוּ כָּל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר יְקֹוָק
נַעֲשֶׂה) :ד( וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֵת כָּל דִּבְרֵי יְקֹוָק וַיַּשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ תַּחַת הָהָר וּשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה מַצֵּבָה לִשְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטֵי
יִשְׂרָאֵל) :ה( וַיִּשְׁלַח אֶת נַעֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ עֹ ת וַיִּזְבְּחוּ זְבָחִים שְׁלָמִים לַיקֹוָק פָּרִים:
) (6דברים פרק ה
)כז( וְאַתָּה פֹּה עֲמֹד עִמָּדִי וַאֲדַבְּרָה אֵלֶי אֵת כָּל הַמִּצְוָה וְהַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תְּלַמְּדֵם וְעָשׂוּ בָאָרֶץ אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לָהֶם
לְרִשְׁתָּהּ) :כח( וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשׂוֹת כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְקֹוָק אֱ הֵיכֶם אֶתְכֶם א תָסֻרוּ יָמִין וּשְׂמֹאל:
)כט( בְּכָל הַדֶּרֶ אֲשֶׁר צִוָּה יְקֹוָק אֱ הֵיכֶם אֶתְכֶם תֵּלֵכוּ לְמַעַן תִּחְיוּן וְטוֹב לָכֶם וְהַאֲרַכְתֶּם יָמִים בָּאָרֶץ אֲשֶׁר תִּירָשׁוּן:
דברים פרק ו
)א( וְזֹאת הַמִּצְוָה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר צִוָּה יְקֹוָק אֱ הֵיכֶם לְלַמֵּד אֶתְכֶם לַעֲשׂוֹת בָּאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ:
 (7דברים פרק לא
י וַיְצַו מֹשֶׁה אוֹתָם לֵאמֹר :מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים ,בְּמֹעֵד שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה בְּחַג הַסֻּכּוֹת .יא בְּבוֹא כָל-יִשְׂרָאֵל לֵרָאוֹת אֶת-פְּנֵי יְהוָה
אֱ הֶי בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחָר :תִּקְרָא אֶת-הַתּוֹרָה הַזֹּאת נֶגֶד כָּל-יִשְׂרָאֵל בְּאָזְנֵיהֶם .יב הַקְהֵל אֶת-הָעָם ,הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים וְהַטַּף
וְגֵרְ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶי --לְמַעַן יִשְׁמְעוּ וּלְמַעַן יִלְמְדוּ וְיָרְאוּ אֶת-יְהוָה ֱא הֵיכֶם ,וְשָׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת אֶת-כָּל-דִּבְרֵי הַתּוֹרָה
הַזֹּאת .יג וּבְנֵיהֶם אֲשֶׁר א-יָדְעוּ ,יִשְׁמְעוּ וְלָמְדוּ לְיִרְאָה אֶת-יְהוָה אֱ הֵיכֶם :כָּל-הַיָּמִים אֲשֶׁר אַתֶּם חַיִּים עַל-הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אַתֶּם
עֹבְרִים אֶת-הַיַּרְדֵּן שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ.
 (8שולחן ערוך אורח חיים סימן קמא סעיף ד
אם ש"צ רוצה לברך לעצמו ולקרות ,צריך שיעמוד אחר אצלו ,שכשם שנתנה תורה על ידי סרסור כך אנו צריכים לנהוג
בה על ידי סרסור.
משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים סימן קמא סעיף ד
)טו( ע"י סרסור  -והוא מרע"ה דכתיב אנכי עומד בין ה' וביניכם:
)טז( לנהוג בה ע"י סרסור  -נוהגין שהגבאי או הקונה המצות עומד אצל ס"ת וזה נקרא סגן כדי שיהיה ג' היינו שהסגן הוא
כביכול במקום הש"י שהוא מצוה לקרות לכל מי שירצה והקורא הוא הסרסור במקום משה והעולה הוא המקבל במקום כל
ישראל ובשליחותם ]לבוש[
 (9אסתר פרק ט
)כז( קִיְּמוּ >וקבל< וְקִבְּלוּ הַיְּהוּדִים עֲלֵיהֶם וְעַל זַרְעָם וְעַל כָּל הַנִּלְוִים עֲלֵיהֶם ְו א יַעֲבוֹר לִהְיוֹת עֹשִׂים אֵת שְׁנֵי הַיָּמִים הָאֵלֶּה
כִּכְתָבָם וְכִזְמַנָּם בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה:
תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א
ויתיצבו בתחתית ההר )שמות יט( ,אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא :מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר
כגיגית ,ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה  -מוטב ,ואם לאו  -שם תהא קבורתכם .אמר רב אחא בר יעקב :מכאן מודעא
רבה לאורייתא .אמר רבא :אף על פי כן ,הדור קבלוה בימי אחשורוש .דכתיב +אסתר ט +קימו וקבלו היהודים ,קיימו מה
שקיבלו כבר.

