
––1610 

 

 
F––f 

        
                                     

                                      
                                  
                           

                                

  פרק ט- "דניאל"ספר 
ר  ָהְמַלך  א ֵורֹוׁש  ִמֶזַרע  ָמָדי  ֲאׁשֶ ן־ֲאַחׁשְ ַנת  ַאַחת  ְלָדְרָיֶוׁש  ּבֶ ׁשְ ְּבִ ּ

ִדים ׂשְ ַּעל  ַמְלכות  ּכַ ַנת  ַאַחת  ְלָמְלכֹו   ב:  ּ ׁשְ יֹנִתי ּבִ ֲּאִני  ָדִנֵיאל  ּבִ ּ
ר  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרִמָיה  ִנים  ֲאׁשֶ ָפִרים  ִמְסַפר  ַהׁשָ ּסְ ּּבַ ּ

ָנה ְבִעים  ׁשָ ַלם  ׁשִ ִביא  ְלַמֹלאות  ְלָחְרבֹות  ְירוׁשָ ַּהּנָ ָּוֶאְתָנה  ג:  ּ
צֹום  ׁש  ְתִפָלה  ְוַתֲחנוִנים  ּבְ ֶּאת־ָפַני  ֶאל־ֲאֹדָני  ָהֱאֹלִהים  ְלַבּקֵ ּ ּ ּ

א  ד:  ק  ָוֵאֶפרְוׂשַ ָּוֶאְתַפְלָלה  ַליהָוׁה  ֱאֹלַהי  ָוֶאְתַוֶדה  ָוֹאְמָרה  ָאּנָ ּ
ִרית  ְוַהֶחֶסד  ְלֹאֲהָביו  ֲּאֹדָני  ָהֵאל  ַהָגדֹול  ְוַהּנֹוָרא  ׁשֵֹמר  ַהּבְ

ָּחָטאנו  ְוָעִוינו   ה:  ּוְלׁשְֹמֵרי  ִמְצֹוָתיו ְענוּ ְענו  וָמָרְדנו ּוִהְרׁשַ ּ  ִהְרׁשַ ּ ּ
ְָוסֹור  ִמִמְצֹוֶתך ָפֶטיךּ ָ  וִמִמׁשְ ּ ּ ַמְענו  ֶאל־ֲעָבֶדיך  ו:  ּ ְָוֹלא  ׁשָ ּ

ֵרינו  ַוֲאֹבֵתינו  ְמך  ֶאל־ְמָלֵכינו  ׂשָ ׁשִ רו  ּבְ ר  ִדּבְ ִביִאים  ֲאׁשֶ ַּהּנְ ּ ּ ּ ָּ

ל־ַעם  ָהָאֶרץ ת  ַהָפִנים  ז:  ְוֶאל  ּכָ ְּלך  ֲאֹדָני  ַהְצָדָקה  ְוָלנו  ּבֹׁשֶ ּ ּ ָ

ֵבי  ְי יֹום  ַהֶזה  ְלִאיׁש  ְיהוָדה  וְלֹיׁשְ ּּכַ ּ ּ ָרֵאל ּ ַלם  וְלָכל־ִיׂשְ ּרוׁשָ ּ
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ַמֲעָלם  ם  ּבְ ר  ִהַדְחָתם  ׁשָ ָכל־ָהֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ֹרִבים  ְוָהְרֹחִקים  ּבְ ַּהּקְ ּ
ר  ָמֲעלו־ָבך ְֲאׁשֶ ֵרינו  ח:  ּ ת  ַהָפִנים  ִלְמָלֵכינו  ְלׂשָ ְּיהָוׁה  ָלנו  ּבׁשֶ ּ ּּ

ר  ָחָטאנו  ָלך ְְוַלֲאֹבֵתינו  ֲאׁשֶ ּ  ַּלאֹדָני  ֱאֹלֵהינו  ָהַרֲחִמים ט:  ּ
י  ָמַרְדנו  ּבֹו ִלחֹות  ּכִ קֹול  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  י:  ְּוַהּסְ ַמְענו  ּבְ ְּוֹלא  ׁשָ ּ

ִביִאים ַיד  ֲעָבָדיו  ַהּנְ ר  ָנַתן  ְלָפֵנינו  ּבְ תֹוֹרָתיו  ֲאׁשֶ : ָּלֶלֶכת  ּבְ
ֹקֶלך  יא מֹוַע  ּבְ ָרֵאל  ָעְברו  ֶאת־תֹוָרֶתך  ְוסֹור  ְלִבְלִתי  ׁשְ ְָוָכל־ִיׂשְ ָּ ּ ּ

ַּוִתַתך  ָעֵלינו ְ ּ ה ּ תֹוַרת  ֹמׁשֶ תוָבה  ּבְ ר  ּכְ ֻבָעה  ֲאׁשֶ ּ  ָהָאָלה  ְוַהׁשְ ּ
י  ָחָטאנו  לֹו | ּ  ְדָברֹו  ְּדָבֹריוַּוָיֶקם  ֶאת־   יב:  ֶּעֶבד־ָהֱאֹלִהים  ּכִ

ָפטונו  ְלָהִביא  ָעֵלינו  ר  ׁשְ ר  ָעֵלינו  ְוַעל  ׁשְֹפֵטינו  ֲאׁשֶ ר־ִדּבֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ָתה  ַתַחת  ּכָ ר  ֹלא־ֶנֶעׂשְ ר ָּרָעה  ְגֹדָלה  ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ַמִים  ּכַ ּל־ַהׁשָ

ָלם ירוׁשָ ָתה  ּבִ ה  ֵאת  יג:  ֶּנֶעׂשְ תֹוַרת  ֹמׁשֶ תוב  ּבְ ר  ּכָ ֲאׁשֶ ּּכַ
ָאה  ָעֵלינו  ְוֹלא־ִחִלינו  ֶאת־ְפֵני   ל־ָהָרָעה  ַהזֹאת  ּבָ ּּכָ ּ ּּ ְיהָוׁה |  ּ

ֲאִמֶתך יל  ּבַ ּכִ ֱָאֹלֵהינו  ָלׁשוב  ֵמֲעֹוֵננו  וְלַהׂשְ ּ ּ ּ ּ ֹקד  ְיהָוׁה  יד:  ּ ַּוִיׁשְ
י־ַצִדיק  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו ַעל־ָהָר ָּעה  ַוְיִביֶאָה  ָעֵלינו  ּכִ ּ ּ

ֹקלֹו ַמְענו  ּבְ ה  ְוֹלא  ׁשָ ר  ָעׂשָ יו  ֲאׁשֶ ל־ַמֲעׂשָ | ְּוַעָתה   טו:  ַּעל־ּכָ
ָיד  ר  הֹוֵצאָת  ֶאת־ַעְמך  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ּבְ ֲָאֹדָני  ֱאֹלֵהינו  ֲאׁשֶ ּ ּ

יֹום  ַהֶזה  ָחָטאנו ם  ּכַ ֲּחָזָקה  ַוַתַעׂש־ְלך  ׁשֵ ּ ּ ָ ְענוּ ֲאֹדָני  טז:  ּ  ָרׁשָ
ַלם  ב־ָנא  ַאְפך  ַוֲחָמְתך  ֵמִעיְרך  ְירוׁשָ ָכל־ִצְדֹקֶתך  ָיׁשָ ּּכְ ָ ָ ָ ָּ
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ַלם  ְוַעְמך  י  ַבֲחָטֵאינו  וַבֲעֹונֹות  ֲאֹבֵתינו  ְירוׁשָ ך  ּכִ ַָהר־ָקְדׁשֶ ָּ ּ ּ ּ ּ
ְּלֶחְרָפה  ְלָכל־ְסִביֹבֵתינו ַמע  ֱאֹלֵהינו  ֶאל־ְתִפַלת |  ְּוַעָתה   יז:  ּ ּׁשְ ּ ּ

ֵמם  ְלַמַען ַּעְבְד ך  ַהׁשָ ּך  ְוֶאל־ַתֲחנוָניו  ְוָהֵאר  ָפֶניך  ַעל־ִמְקָדׁשְ ָּ ָ ָּ ּּ
ָמע  |  ַּהֵטה  ֱאֹלַהי   יח:  ֲאֹדָני ָּאְזְנך  וׁשֲ ּ  ְפַקח  ֵעיֶניך  וְרֵאה ְּפַקחהָ ָ ּ

י   ְמך  ָעֶליָה  ּכִ ר־ִנְקָרא  ׁשִ ָׁשְֹמֹמֵתינו  ְוָהִעיר  ֲאׁשֶ ֹלא |  ּ
ַּעל־ִצְדֹקֵתינו  ֲאַנְחנו  ַמִפיִלים ּ י  ַעל־ַרֲחֶמיך ּ ָ  ַתֲחנוֵנינו  ְלָפֶניך  ּכִ ָ ּ ּ ּ

ים ָמָעה  ֲאֹדָני  |  ֲאֹדָני   יט:  ָהַרּבִ ה |  ׁשְ יָבה  ַוֲעׂשֵ ְסָלָחה  ֲאֹדָני  ַהְקׁשִ
ְמך  ִנְקָרא  ַעל־ִעיְרך  י־ׁשִ ַָאל־ְתַאַחר  ְלַמֲעְנך  ֱאֹלַהי  ּכִ ָ ָ ּ

ְָוַעל־ַעֶמך ר  וִמְתַפֵלל  וִמְתַוֶדה   כ:  ּ ְּועֹוד  ֲאִני  ְמַדּבֵ ּ ּּ ַּחָטאִתי ּ
ִתי  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ַעל  ָרֵאל  וַמִפיל  ְתִחּנָ ְּוַחַטאת  ַעִמי  ִיׂשְ ּּ ּ ּ

ְתִפָלה  ְוָהִאיׁש  ַגְבִריֵאל  כא:  ַהר־ֹקֶדׁש  ֱאֹלָהי ר  ּבַ ְּועֹוד  ֲאִני  ְמַדּבֵ ּּ
ֵעת  יָעף  ֹנֵגַע  ֵאַלי  ּכְ ְתִחָלה  ֻמָעף  ּבִ ר  ָרִאיִתי  ֶבָחזֹון  ּבַ ֲּאׁשֶ ּ

ר  ִעִמי  ַויֹאַמר  ָדִנֵיאל  ַעָתה  ָיָצאִתי  בכ:  ִמְנַחת־ָעֶרב ַּוָיֶבן  ַוְיַדּבֵ ּּ ּ ּּ
יְלך  ִביָנה ּכִ אִתי  כג:  ְָלַהׂשְ ְתִחַלת  ַתֲחנוֶניך  ָיָצא  ָדָבר  ַוֲאִני  ּבָ ָּבִ ּ ּ ּ

ַמְרֶאה ָדָבר  ְוָהֵבן  ּבַ י  ֲחמודֹות  ָאָתה  וִבין  ּבַ ְּלַהִגיד  ּכִ ּ ּּ ּ ֻבִעים  כד:  ּ ׁשָ
ְבִעים  ֶנְחַתך  ַעל־ַע ְׁשִ ְָמך  ּ ע |  ּ ך  ְלַכֵלא  ַהֶפׁשַ ְּוַעל־ִעיר  ָקְדׁשֶ ּ ָ

ּ  ַחָטאת  וְלַכֵפר  ָעֹון  וְלָהִביא  ֶצֶדק  ֹעָלִמים ַּחָטאותּ  וְלָהֵתם  ּוְלָחֵתם ּ ּּ
ים ל  כה:  ְּוַלְחֹתם  ָחזֹון  ְוָנִביא  ְוִלְמׁשַֹח  ֹקֶדׁש  ָקָדׁשִ ּכֵ ְוֵתַדע  ְוַתׂשְ
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ַלם יב  ְוִלְבנֹות  ְירוׁשָ יַח  ָנִגיד ִּמן־ֹמָצא  ָדָבר  ְלָהׁשִ   ַעד־ָמׁשִ
ַנִים  ָתׁשוב  ְוִנְבְנָתה  ְרחֹוב  ים  וׁשְ ׁשִ ֻבִעים  ׁשִ ְבָעה  ְוׁשָ ֻבִעים  ׁשִ ּׁשָ ּּ ּ

ְּוָחרוץ  וְבצֹוק  ָהִעִתים ּ ֵרת  כו:  ּ ַנִים  ִיּכָ ים  וׁשְ ׁשִ ֻבִעים  ׁשִ ְּוַאֲחֵרי  ַהׁשָ ּ ּ
א  ְו ִחית  ַעם  ָנִגיד  ַהּבָ יַח  ְוֵאין  לֹו  ְוָהִעיר  ְוַהּקֶֹדׁש  ַיׁשְ ִּקצֹו ָמׁשִ

ֶטף  ְוַעד  ֵקץ  ִמְלָחָמה  ֶנֱחֶרֶצת  ׁשֵֹממֹות ִרית  כז:  ַּבׁשֶ יר  ּבְ ְוִהְגּבִ
ית   ּבִ בוַע  ַיׁשְ בוַע  ֶאָחד  ַוֲחִצי  ַהׁשָ ים  ׁשָ ָּלַרּבִ ֶּזַבח  וִמְנָחה  ְוַעל |  ּּ

ָלה ְוֶנֱחָרָצה ִתַתך ַעל־ׁשֹוֵמם ּקוִצים ְמׁשֵֹמם ְוַעד־ּכָ ַנף ׁשִ ְּכְ ּ ּ ּ: 

  פרק י- "דניאל"ספר 
לֹוׁש  ְלכֹוֶרׁש  ֶמֶלך  ָפַרס  ָדָבר  ִנְגָלה  ְלָדִנֵיאל  א ַנת  ׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ְ

אַצר  ֶוֱאֶמת  ַהָדָבר  ְוָצָבא  ָגדֹול  וִבין  ְלְטׁשַ מֹו  ּבֵ ר־ִנְקָרא  ׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ
ַמְרֶאה ֶּאת־ַהָדָבר  וִביָנה  לֹו  ּבַ ּ ָיִמים  ָהֵהם  ֲאִני  ָדִנֵיאל  ב:  ּ ּּבַ ּ

ה  ׁשָ לׁשָ ל  ׁשְ ֶלֶחם  ֲחֻמדֹות  ֹלא  ג:  ֻבִעים  ָיִמיםָהִייִתי  ִמְתַאּבֵ
ר  ָוַיִין  ֹלא־ָבא  ֶאל־ִפי  ְוסֹוך  ֹלא־ָסְכִתי  ַעד־ְמֹלאת  ָּאַכְלִתי  וָבׂשָ ְּ ּ ּ

ֻבִעים  ָיִמים ת  ׁשָ ֹלׁשֶ ָעה  ַלֹחֶדׁש  ד:  ׁשְ ִרים  ְוַאְרּבָ ּוְביֹום  ֶעׂשְ
ָהר  ַהָגדֹול  הוא  ִחָדֶקל ָּהִראׁשֹון  ַוֲאִני  ָהִייִתי  ַעל  ַיד  ַהּנָ ּ ּ :

ִדים  ה ה  ִאיׁש־ֶאָחד  ָלבוׁש  ּבַ א  ֶאת־ֵעיַני  ָוֵאֶרא  ְוִהּנֵ ָּוֶאׂשָ ּ ּ
ֶכֶתם  אוָפז ּוָמְתָניו  ֲחֻגִרים  ּבְ ַמְרֵאה  ו:  ּ יׁש  וָפָניו  ּכְ ּוְגִוָיתֹו  ְכַתְרׁשִ ּּ
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ת  ֵעין  ְנֹחׁשֶ ַלִפיֵדי  ֵאׁש  וְזֹרֹעָתיו  וַמְרְגֹלָתיו  ּכְ ָּבָרק  ְוֵעיָניו  ּכְ ּ ּ ּ
ְּוָרִאיִתי  ֲאִני  ָדִנֵיאל  ְלַבִדי  ז:  קֹול  ָהמֹוןָּקָלל  ְוקֹול  ְדָבָריו  ּכְ ּ

ר  ָהיו  ִעִמי  ֹלא־ָראו  ֶאת־ַהַמְרָאה  ים  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַהַמְרָאה  ְוָהֲאָנׁשִ ּ ּּ ּ
ֵהָחֵבא ֲּאָבל  ֲחָרָדה  ְגֹדָלה  ָנְפָלה  ֲעֵליֶהם  ַוִיְבְרחו  ּבְ ַוֲאִני  ח:  ּ

ַאְרִתי  ְלַבִדי  ָוֶאְרֶאה  ֶאת־ַהַמְרָאה  ַהְגֹד ִּנׁשְ ּ ָּלה  ַהזֹאת ּּ
ִחית  ְוֹלא  ָעַצְרִתי  י  ּכֹח  ְוהֹוִדי  ֶנְהַפך  ָעַלי  ְלַמׁשְ ַאר  ּבִ ְּוֹלא־ִנׁשְ ְ ּ

ְמִעי  ֶאת־קֹול  ְדָבָריו  ַוֲאִני  ט:  ּכַֹח ַמע  ֶאת־קֹול  ְדָבָריו  וְכׁשָ ָּוֶאׁשְ ּ ּ
ָּהִייִתי  ִנְרָדם  ַעל־ָפַני  וָפַני  ָאְרָצה י  י:  ּּ ה־ָיד  ָנְגָעה  ּבִ ְוִהּנֵ

י  ְוַכפֹות  ָיָדיַּוְתִניֵעִנ ְרּכַ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ָדִנֵיאל  יא:  ּי  ַעל־ּבִ ּּ
ר  ָאֹנִכי  ֹדֵבר  ֵאֶליך  ַוֲעֹמד  ְדָבִרים  ֲאׁשֶ ִָאיׁש־ֲחֻמדֹות  ָהֵבן  ּבַ ּ
רֹו  ִעִמי  ֶאת־ַהָדָבר  ַלְחִתי  ֵאֶליך  וְבַדּבְ י  ַעָתה  ׁשֻ ַּעל־ָעְמֶדך  ּכִ ּּ ּ ָּ ְּ

ַּהֶזה  ָעַמְדִתי  ַמְרִעיד י  ַּויֹאֶמר  ֵא יב:  ּ ַּלי  ַאל־ִתיָרא  ָדִנֵיאל  ּכִ ּ |
ך  ְלָהִבין  וְלִהְתַעּנֹות  ר  ָנַתָת  ֶאת־ִלּבְ ִּמן־ַהיֹום  ָהִראׁשֹון  ֲאׁשֶ ָ ּ ּ

ְדָבֶריך ְמעו  ְדָבֶריך  ַוֲאִני־ָבאִתי  ּבִ ִָלְפֵני  ֱאֹלֶהיך  ִנׁשְ ָ ר   יג:  ָּ | ְוׂשַ
ה  ִמי ִרים  ְוֶאָחד  יֹום  ְוִהּנֵ ַּמְלכות  ָפַרס  ֹעֵמד  ְלֶנְגִדי  ֶעׂשְ ָכֵאל ּּ

ם  ֵאֶצל  א  ְלָעְזֵרִני  ַוֲאִני  נֹוַתְרִתי  ׁשָ ִרים  ָהִראׁשִֹנים  ּבָ ַּאַחד  ַהׂשָ ּ
ר־ִיְקָרה  ְלַעְמך  יד:  ַמְלֵכי  ָפָרס ָוָבאִתי  ַלֲהִביְנך  ֵאת  ֲאׁשֶ ָּ ּ

י־עֹוד  ָחזֹון  ַלָיִמים ַאֲחִרית  ַהָיִמים  ּכִ ּּבְ ְדָבִרים  טו:  ּ רֹו  ִעִמי  ּכַ ּוְבַדּבְ ּּ
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ָּהֵאֶלה  ָנַתִתי   ֵני  ָאָדם  טז:  ָּפַני  ַאְרָצה  ְוֶנֱאָלְמִתיּ ְדמות  ּבְ ה  ּכִ ְּוִהּנֵ
ָרה  ָוֹאְמָרה  ֶאל־ָהֹעֵמד  ָפָתי  ָוֶאְפַתח־ִפי  ָוֲאַדּבְ ֹּנֵגַע  ַעל־ׂשְ ּ
ַמְרָאה  ֶנֶהְפכו  ִציַרי  ָעַלי  ְוֹלא  ָעַצְרִתי  ּכַֹח ְּלֶנְגִדי  ֲאֹדִני  ּבַ ּּ ּ :

ְּוֵהיך  יוַכל  ֶעֶבד  ֲאֹדִני  ֶזה  ְלַדּבֵ יז ּר  ִעם־ֲאֹדִני  ֶזה  ַוֲאִני  ֵמַעָתה ְ
ֲאָרה־ִבי ָמה  ֹלא  ִנׁשְ י  ּכַֹח  וְנׁשָ י  יח:  ֹּלא־ַיֲעָמד־ּבִ ַּויֶֹסף  ַוִיַגע־ּבִ ּ ּ

ַמְרֵאה  ָאָדם  ַוְיַחְזֵקִני ַּויֹאֶמר  ַאל־ִתיָרא  ִאיׁש־ֲחֻמדֹות  יט:  ּּכְ ּ
רֹו  ִעִמי  ִהְתַחַזְקִתי  ָוֹא לֹום  ָלך  ֲחַזק  ַוֲחָזק  וְכַדּבְ ּׁשָ ּּ ּ ר ְ ְמָרה  ְיַדּבֵ

י  ִחַזְקָתִני ֲּאֹדִני  ּכִ אִתי  ֵאֶליך  ְוַעָתה  כ:  ּ ַּויֹאֶמר  ֲהָיַדְעָת  ָלָמה־ּבָ ּ ָּ ּ
א ר־ָיָון  ּבָ ה  ׂשַ ר  ָפָרס  ַוֲאִני  יֹוֵצא  ְוִהּנֵ ָּאׁשוב  ְלִהָלֵחם  ִעם־ׂשַ ּ ּ :

ְכָתב  ֱאֶמת  ְוֵאין  ֶאָחד  ִמְתַחֵזק  כא ֲּאָבל  ַאִגיד  ְלך  ֶאת־ָהָרׁשום  ּבִ ּ ָ ּ
ְרֶכםִּעִמ י ִאם־ִמיָכֵאל ׂשַ  :ּי ַעל־ֵאֶלה ּכִ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, המחולק בכל תפוצות ישראלך "לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים , ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


