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דברים פרק ז

)יב( והיה עקב תּשׁמעוּן את המּשׁפּטים האלּה וּשׁמרתּם ועשׂיתם א תם ושׁמר יד וד
אל היך לך את הבּרית ואת החסד אשׁר נשׁבּע לאב תיך) :יג( ואהבך וּברכך והרבּך
וּברך פּרי בטנך וּפרי אַדמתך דּגנך ותיר שׁך ויצהרך שׁגר אלפיך ועשׁתּר ת צ אנך על
האדמה אשׁר נשׁבּע לאב תיך לתת לך) :יד( בּרוּך תּהיה מכּל העמּים ל א יהיה בך
עקר ועקרה וּבבהמתּך) :טו( והסיר יד וד ממּך כּל ח לי וכל מדוי מצרים הרעים אשׁר
ידעתּ ל א ישׂימם בּך וּנתנם בּכל שׂ נאיך) :טז( ואָכלתּ את כּל העמּים אשׁר יד וד
אל היך נ תן לך ל א תח ס עינך עליהם ול א תעב ד את אל היהם כּי מוֹקשׁ הוּא לך :ס
דברים פרק יא

)יג( והיה אם שׁמ ע תּשׁמעוּ אל מצוֹתי אשׁר אָנ כי מצוּה אתכם היּוֹם לאַהבה את
יד וד אל היכם וּלעבדוֹ בּכל לבבכם וּבכל נפשׁכם) :יד( ונתתּי מטר אַרצכם בּעתּוֹ
יוֹרה וּמלקוֹשׁ ואָספתּ דגנך ותיר שׁך ויצהרך) :טו( ונתתּי עשׂב בּשׂדך לבהמתּך
ואָכלתּ ושׂבעתּ) :טז( השּׁמרוּ לכם פּן יפתּה לבבכם וסרתּם ועבדתּם אל הים אחרים
והשׁתּחויתם להם) :יז( וחרה אַף יד וד בּכם ועצר את השּׁמים ול א יהיה מטר
והאדמה ל א תתּן את יבוּלהּ ואבדתּם מהרה מעל האָרץ הטּ בה אשׁר יד וד נ תן לכם:
)יח( ושׂמתּם את דּברי אלּה על לבבכם ועל נפשׁכם וּקשׁרתּם א תם לאוֹת על ידכם
והיוּ לטוֹטפ ת בּין עיניכם) :יט( ולמּדתּם א תם את בּניכם לדבּר בּם בּשׁבתּך בּביתך
וּבלכתּך בדּרך וּבשׁכבּך וּבקוּמך) :כ( וּכתבתּם על מזוּזוֹת בּיתך וּבשׁעריך) :כא(
למען ירבּוּ ימיכם וימי בניכם על האדמה אשׁר נשׁבּע יד וד לאב תיכם לתת להם כּימי
השּׁמים על האָרץ :ס
ויקרא פרק כו

)ג( אם בּחקּ תי תּלכוּ ואת מצוֹתי תּשׁמרוּ ועשׂיתם א תם) :ד( ונתתּי גשׁמיכם
בּעתּם ונתנה האָרץ יבוּלהּ ועץ השּׂדה יתּן פּריוֹ) :ה( והשּׂיג לכם דּישׁ את בּציר וּבציר
ישּׂיג את זרע ואכלתּם לחמכם לשׂ בע וישׁבתּם לבטח בּאַרצכם) :ו( ונתתּי שׁלוֹם
בּאָרץ וּשׁכבתּם ואין מחריד והשׁבּתּי חיּה רעה מן האָרץ וחרב ל א תעב ר בּאַרצכם:
)ז( וּרדפתּם את א יביכם ונפלוּ לפניכם לחרב) :ח( ורדפוּ מכּם חמשּׁה מאָה וּמאָה
מכּם רבבה ירדּ פוּ ונפלוּ א יביכם לפניכם לחרב) :ט( וּפניתי אליכם והפריתי אתכם
והרבּיתי אתכם והקימ תי את בּריתי אתּכם) :י( ואכלתּם ישׁן נוֹשׁן וישׁן מפּני חדשׁ
תּוֹציאוּ:
)יא( ונתתּי משׁכּני בּתוֹככם ול א תגעל נפשׁי אתכם) :יב( והתהלּכתּי בּתוֹככם
והייתי לכם לאל הים ואַתּם תּהיוּ לי לעם) :יג( אני יד וד אל היכם אשׁר הוֹצאתי
אתכם מארץ מצרים מהי ת להם עבדים ואשׁבּ ר מ ט ת עלּכם ואוֹלך אתכם
קוֹממיּוּת:
תהלים פרק פא
)ט( שׁמע עמּי ואָעידה בּך ישׂראל אם תּשׁמע לי:
)י( ל א יהיה בך אל זר ול א תשׁתּחוה לאל נכר:
)יא( אָנ כי יד וד אל היך המּעלך מארץ מצרים הרחב פּיך ואמלאהוּ:
)יב( ול א שׁמע עמּי לקוֹלי וישׂראל ל א אָבה לי:
)יג( ואשׁלּחהוּ בּשׁרירוּת לבּם ילכוּ בּמוֹעצוֹתיהם:
)יד( לוּ עמּי שׁ מע לי ישׂראל בּדרכי יהלּכוּ:
)טו( כּמעט אוֹיביהם אַכניע ועל צריהם אָשׁיב ידי:
)טז( משׂנאי יד וד יכחשׁוּ לוֹ ויהי עתּם לעוֹלם:
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משנה מסכת אבות פרק ב משנה א
רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם והוי
זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות והוי מחשב הפסד מצוה כנגד
שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה והסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה
ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין:
ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק ב משנה א
שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות  -לא נתפרש בתורה שכר המקיים מצות עשה ,ולא
עונש המבטל מעשותן .דאילו עונשן של מצות לא תעשה מפורשין הן ,סקילה ,שריפה ,הרג ,וחנק,
כרת ,ומיתה בידי שמים ,ומלקות .העונש הקל לעבירה קלה ,והחמור לחמורה:
משנה מסכת אבות פרק ד משנה ב
בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה שמצוה גוררת מצוה ועבירה
גוררת עבירה ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה:
סידור
למוד תורה הרבה ויתנו לך שכר הרבה ,ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא.
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