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דברים פרק יא ) 1(
רְאֵה ָאנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַּיֹום ּבְרָכָה ּוקְלָלָה:(כו) 

הַּיֹום:(כז) אֶת הַּבְרָכָה אֲׁשֶר ּתִׁשְמְעּו אֶל מִצְֹות יְקֹוָק אֱ�הֵיכֶם אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם 
 לָלֶכֶת ַאחֲרֵי אֱ�הִים הַּיֹום(כח) וְהַּקְלָלָה אִם �א תִׁשְמְעּו אֶל מִצְֹות יְקֹוָק אֱ�הֵיכֶם וְסַרְּתֶם מִן הַּדֶרֶ� אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם 

סאֲחֵרִים אֲׁשֶר �א יְדַעְּתֶם: 
(כט) וְהָיָה ּכִי יְבִיאֲ� יְקֹוָק אֱ�הֶי� אֶל הָָארֶץ אֲׁשֶר אַּתָה בָא ׁשָּמָה לְרִׁשְּתָּה וְנָתַּתָה אֶת הַּבְרָכָה עַל הַר ּגְרִזִים וְאֶת הַּקְלָלָה עַל הַר 

עֵיבָל:
(ל) הֲ�א הֵּמָה ּבְעֵבֶר הַּיַרְּדֵן ַאחֲרֵי ּדֶרֶ� מְבֹוא הַּׁשֶמֶׁש ּבְאֶרֶץ הַּכְנַעֲנִי הַּיֹׁשֵב ּבָעֲרָבָה מּול הַּגִלְּגָל אֵצֶל אֵלֹונֵי מֹרֶה:

(לא) ּכִי אַּתֶם עֹבְרִים אֶת הַּיַרְּדֵן לָבֹא לָרֶׁשֶת אֶת הָָארֶץ אֲׁשֶר יְקֹוָק אֱ�הֵיכֶם נֹתֵן לָכֶם וִירִׁשְּתֶם אֹתָּה וִיׁשַבְּתֶם ּבָּה:
:ּוׁשְמַרְּתֶם לַעֲׂשֹות אֵת ּכָל הַחֻּקִים וְאֶת הַּמִׁשְּפָטִים אֲׁשֶר ָאנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַּיֹום(לב) 

דברים פרק יב 
 אֲׁשֶר נָתַן יְקֹוָק אֱ�הֵי אֲבֹתֶי� לְ� לְרִׁשְּתָּה ּכָל הַּיָמִים אֲׁשֶר אַּתֶם חַּיִים אֵּלֶה הַחֻּקִים וְהַּמִׁשְּפָטִים אֲׁשֶר ּתִׁשְמְרּון לַעֲׂשֹות ּבָָארֶץ(א) 

עַל הָאֲדָמָה:
(ב) אַּבֵד ּתְאַּבְדּון אֶת ּכָל הַּמְקֹמֹות אֲׁשֶר עָבְדּו ׁשָם הַּגֹויִם אֲׁשֶר אַּתֶם יֹרְׁשִים אֹתָם אֶת אֱ�הֵיהֶם עַל הֶהָרִים הָרָמִים וְעַל הַּגְבָעֹות 

וְתַחַת ּכָל עֵץ רַעֲנָן:

דברים פרק כז ) 2(
(א) וַיְצַו מֹׁשֶה וְזִקְנֵי יִׂשְרָאֵל אֶת הָעָם לֵאמֹר ׁשָמֹר אֶת ּכָל הַּמִצְוָה אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם הַּיֹום:

 וְׂשַדְּתָ אֹתָם ּבַּׂשִיד:וַהֲקֵמֹתָ לְ� אֲבָנִים ּגְדֹלֹות(ב) וְהָיָה ּבַּיֹום אֲׁשֶר ּתַעַבְרּו אֶת הַּיַרְּדֵן אֶל הָָארֶץ אֲׁשֶר יְקֹוָק אֱ�הֶי� נֹתֵן לָ� 
 ּבְעָבְרֶ� לְמַעַן אֲׁשֶר ּתָבֹא אֶל הָָארֶץ אֲׁשֶר יְקֹוָק אֱ�הֶי� נֹתֵן לְ� אֶרֶץ זָבַת חָלָב וְכָתַבְּתָ עֲלֵיהֶן אֶת ּכָל ּדִבְרֵי הַּתֹורָה הַּזֹאת(ג) 

ּודְבַׁש ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְקֹוָק אֱ�הֵי אֲבֹתֶי� לָ�:
(ד) וְהָיָה ּבְעָבְרְכֶם אֶת הַּיַרְּדֵן ּתָקִימּו אֶת הָאֲבָנִים הָאֵּלֶה אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם הַּיֹום ּבְהַר עֵיבָל וְׂשַדְּתָ אֹותָם ּבַּׂשִיד:

 לַיקֹוָק אֱ�הֶי� מִזְּבַח אֲבָנִים �א תָנִיף עֲלֵיהֶם ּבַרְזֶל:ּובָנִיתָ ּׁשָם מִזְּבֵחַ(ה) 
לַיקֹוָק אֱ�הֶי�:וְהַעֲלִיתָ עָלָיו עֹו�ת (ו) אֲבָנִים ׁשְלֵמֹות ּתִבְנֶה אֶת מִזְּבַח יְקֹוָק אֱ�הֶי� 

 וְָאכַלְּתָ ּׁשָם וְׂשָמַחְּתָ לִפְנֵי יְקֹוָק אֱ�הֶי�:) וְזָבַחְּתָ ׁשְלָמִים(ז
ס(ח) וְכָתַבְּתָ עַל הָאֲבָנִים אֶת ּכָל ּדִבְרֵי הַּתֹורָה הַּזֹאת ּבַאֵר הֵיטֵב: 

(ט) וַיְדַּבֵר מֹׁשֶה וְהַּכֹהֲנִים הַלְוִּיִם אֶל ּכָל יִׂשְרָאֵל לֵאמֹר הַסְּכֵת ּוׁשְמַע יִׂשְרָאֵל הַּיֹום הַּזֶה נִהְיֵיתָ לְעָם לַיקֹוָק אֱ�הֶי�:
ס(י) וְׁשָמַעְּתָ ּבְקֹול יְקֹוָק אֱ�הֶי� וְעָׂשִיתָ אֶת מִצְֹותָו וְאֶת חֻּקָיו אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוְ� הַּיֹום: 

(יא) וַיְצַו מֹׁשֶה אֶת הָעָם ּבַּיֹום הַהּוא לֵאמֹר:
(יב) אֵּלֶה יַעַמְדּו לְבָרֵ� אֶת הָעָם עַל הַר ּגְרִזִים ּבְעָבְרְכֶם אֶת הַּיַרְּדֵן ׁשִמְעֹון וְלֵוִי וִיהּודָה וְיִּׂשָשכָר וְיֹוסֵף ּובִנְיָמִן:

(יג) וְאֵּלֶה יַעַמְדּו עַל הַּקְלָלָה ּבְהַר עֵיבָל רְאּובֵן ּגָד וְאָׁשֵר ּוזְבּולֻן ּדָן וְנַפְּתָלִי:
ס(יד) וְעָנּו הַלְוִּיִם וְָאמְרּו אֶל ּכָל אִיׁש יִׂשְרָאֵל קֹול רָם: 

ס(טו) ָארּור הָאִיׁש אֲׁשֶר יַעֲׂשֶה פֶסֶל ּומַּסֵכָה ּתֹועֲבַת יְקֹוָק מַעֲׂשֵה יְדֵי חָרָׁש וְׂשָם ּבַּסָתֶר וְעָנּו כָל הָעָם וְָאמְרּו ָאמֵן: 
ס(טז) ָארּור מַקְלֶה ָאבִיו וְאִּמֹו וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 
ס(יז) ָארּור מַּסִיג ּגְבּול רֵעֵהּו וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 

ס(יח) ָארּור מַׁשְּגֶה עִּוֵר ּבַּדָרֶ� וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 
ס(יט) ָארּור מַּטֶה מִׁשְּפַט ּגֵר יָתֹום וְַאלְמָנָה וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 

ס(כ) ָארּור ׁשֹכֵב עִם אֵׁשֶת ָאבִיו ּכִי גִּלָה ּכְנַף ָאבִיו וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 
ס(כא) ָארּור ׁשֹכֵב עִם ּכָל ּבְהֵמָה וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 

ס(כב) ָארּור ׁשֹכֵב עִם אֲחֹתֹו ּבַת ָאבִיו אֹו בַת אִּמֹו וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 
ס(כג) ָארּור ׁשֹכֵב עִם חֹתַנְּתֹו וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 

ס(כד) ָארּור מַּכֵה רֵעֵהּו ּבַּסָתֶר וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 
ס(כה) ָארּור �קֵחַ ׁשֹחַד לְהַּכֹות נֶפֶׁש ּדָם נָקִי וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 

פ(כו) ָארּור אֲׁשֶר �א יָקִים אֶת ּדִבְרֵי הַּתֹורָה הַּזֹאת לַעֲׂשֹות אֹותָם וְָאמַר ּכָל הָעָם ָאמֵן: 

דברים פרק כח ) 3(
(א) וְהָיָה אִם ׁשָמֹועַ ּתִׁשְמַע ּבְקֹול יְקֹוָק אֱ�הֶי� לִׁשְמֹר לַעֲׂשֹות אֶת ּכָל מִצְֹותָיו אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוְ� הַּיֹום ּונְתָנְ� יְקֹוָק אֱ�הֶי� עֶלְיֹון 

עַל ּכָל ּגֹויֵי הָָארֶץ:  (ב) ּובָאּו עָלֶי� ּכָל הַּבְרָכֹות הָאֵּלֶה וְהִּׂשִיגֻ� ּכִי תִׁשְמַע ּבְקֹול יְקֹוָק אֱ�הֶי�:
(ג) ּבָרּו� אַּתָה ּבָעִיר ּובָרּו� אַּתָה ּבַּׂשָדֶה: ...
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(טו) וְהָיָה אִם �א תִׁשְמַע ּבְקֹול יְקֹוָק אֱ�הֶי� לִׁשְמֹר לַעֲׂשֹות אֶת ּכָל מִצְֹותָיו וְחֻּקֹתָיו אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוְ� הַּיֹום ּובָאּו עָלֶי� ּכָל 
... הַּקְלָלֹות הָאֵּלֶה וְהִּׂשִיגּו�:  (טז) ָארּור אַּתָה ּבָעִיר וְָארּור אַּתָה ּבַּׂשָדֶה

(סח) וֶהֱׁשִיבְ� יְקֹוָק מִצְרַיִם ּבָאֳנִּיֹות ּבַּדֶרֶ� אֲׁשֶר ָאמַרְּתִי לְ� �א תֹסִיף עֹוד לִרְאֹתָּה וְהִתְמַּכַרְּתֶם ׁשָם לְאֹיְבֶי� לַעֲבָדִים וְלִׁשְפָחֹות 
סוְאֵין קֹנֶה: 

 אֲׁשֶר צִּוָה יְקֹוָק אֶת מֹׁשֶה לִכְרֹת אֶת ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל ּבְאֶרֶץ מֹוָאב מִּלְבַד הַּבְרִית אֲׁשֶר ּכָרַת אִּתָם ּבְחֹרֵב: אֵּלֶה דִבְרֵי הַּבְרִית(סט) 

דברים פרק ל ) 4(
: ...  (יט) הַעִידֹתִי בָכֶם הַּיֹום אֶת הַּׁשָמַיִם וְאֶת הָָארֶץ ) רְאֵה נָתַּתִי לְפָנֶי� הַּיֹום אֶת הַחַּיִים וְאֶת הַּטֹוב וְאֶת הַּמָוֶת וְאֶת הָרָע(טו

 לְמַעַן ּתִחְיֶה אַּתָה וְזַרְעֶ�:הַחַּיִים וְהַּמָוֶת נָתַּתִי לְפָנֶי� הַּבְרָכָה וְהַּקְלָלָה ּובָחַרְּתָ ּבַחַּיִים

שמות פרק כד ) 5(
(ג) וַּיָבֹא מֹׁשֶה וַיְסַּפֵר לָעָם אֵת ּכָל ּדִבְרֵי יְקֹוָק וְאֵת ּכָל הַּמִׁשְּפָטִים וַּיַעַן ּכָל הָעָם קֹול אֶחָד וַּיֹאמְרּו ּכָל הַּדְבָרִים אֲׁשֶר ּדִּבֶר יְקֹוָק 

 לִׁשְנֵים עָׂשָר ׁשִבְטֵי ּוׁשְּתֵים עֶׂשְרֵה מַּצֵבָה וַּיַׁשְּכֵם ּבַּבֹקֶר וַּיִבֶן מִזְּבֵחַ ּתַחַת הָהָר וַּיִכְּתֹב מֹׁשֶה אֵת ּכָל ּדִבְרֵי יְקֹוָקנַעֲׂשֶה:  (ד) 
 לַיקֹוָק ּפָרִים:וַּיַעֲלּו עֹ�ת וַּיִזְּבְחּו זְבָחִים ׁשְלָמִיםיִׂשְרָאֵל:  (ה) וַּיִׁשְלַח אֶת נַעֲרֵי ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל 

דברים פרק ה ) 6(
(כז) וְאַּתָה ּפֹה עֲמֹד עִּמָדִי וַאֲדַּבְרָה אֵלֶי� אֵת ּכָל הַּמִצְוָה וְהַחֻּקִים וְהַּמִׁשְּפָטִים אֲׁשֶר ּתְלַּמְדֵם וְעָׂשּו בָָארֶץ אֲׁשֶר ָאנֹכִי נֹתֵן לָהֶם 

לְרִׁשְּתָּה:  (כח) ּוׁשְמַרְּתֶם לַעֲׂשֹות ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְקֹוָק אֱ�הֵיכֶם אֶתְכֶם �א תָסֻרּו יָמִין ּוׂשְמֹאל:
(כט) ּבְכָל הַּדֶרֶ� אֲׁשֶר צִּוָה יְקֹוָק אֱ�הֵיכֶם אֶתְכֶם ּתֵלֵכּו לְמַעַן ּתִחְיּון וְטֹוב לָכֶם וְהַאֲרַכְּתֶם יָמִים ּבָָארֶץ אֲׁשֶר ּתִירָׁשּון:

דברים פרק ו 
(א) וְזֹאת הַּמִצְוָה הַחֻּקִים וְהַּמִׁשְּפָטִים אֲׁשֶר צִּוָה יְקֹוָק אֱ�הֵיכֶם לְלַּמֵד אֶתְכֶם לַעֲׂשֹות ּבָָארֶץ אֲׁשֶר אַּתֶם עֹבְרִים ׁשָּמָה לְרִׁשְּתָּה:

) דברים פרק לא7

 לֵרָאֹות אֶת-ּפְנֵי יְהוָה ּבְבֹוא כָל-יִׂשְרָאֵל יא  .ּבְחַג הַּסֻּכֹות  אֹותָם לֵאמֹר:  מִּקֵץ ׁשֶבַע ׁשָנִים, ּבְמֹעֵד ׁשְנַת הַּׁשְמִּטָהוַיְצַו מֹׁשֶה י 
וְהַּנָׁשִים וְהַּטַף הַקְהֵל אֶת-הָעָם, הָאֲנָׁשִים  יב  .ּבְָאזְנֵיהֶם ּתִקְרָא אֶת-הַּתֹורָה הַּזֹאת נֶגֶד ּכָל-יִׂשְרָאֵל אֲׁשֶר יִבְחָר:   ּבַּמָקֹוםאֱ�הֶי�

 אֶת-ּכָל-ּדִבְרֵי הַּתֹורָה ֱ�הֵיכֶם, וְׁשָמְרּו לַעֲׂשֹות וְיָרְאּו אֶת-יְהוָה א יִׁשְמְעּו ּולְמַעַן יִלְמְדּו אֲׁשֶר ּבִׁשְעָרֶי�--לְמַעַןוְגֵרְ�
 אֲׁשֶר אַּתֶם חַּיִים עַל-הָאֲדָמָה אֲׁשֶר אַּתֶם וָה אֱ�הֵיכֶם:  ּכָל-הַּיָמִים אֶת-יְהלְיִרְָאה יִׁשְמְעּו וְלָמְדּו ּובְנֵיהֶם אֲׁשֶר �א-יָדְעּו, יג  .הַּזֹאת

. לְרִׁשְּתָּהֹבְרִים אֶת-הַּיַרְּדֵן ׁשָּמָהע

שולחן ערוך אורח חיים סימן קמא סעיף ד ) 8
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]

אסתר פרק ט ) 9
 הַּיְהּודִים עֲלֵיהֶם וְעַל זַרְעָם וְעַל ּכָל הַּנִלְוִים עֲלֵיהֶם וְ�א יַעֲבֹור לִהְיֹות עֹׂשִים אֵת ׁשְנֵי הַּיָמִים הָאֵּלֶה קִּיְמּו <וקבל> וְקִּבְלּו(כז) 

ּכִכְתָבָם וְכִזְמַּנָם ּבְכָל ׁשָנָה וְׁשָנָה:  

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 
דכתיב +אסתר ט+ קימו וקבלו היהודים, קיימו מה רבה לאורייתא. אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. 

. שקיבלו כבר


