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  פרק ט- "עזרא"ספר 
ִרים  ֵלאֹמר  ֹלא־ִנְבְדלו  ָהָעם  א ּוְכַכלֹות  ֵאֶלה  ִנְגׁשו  ֵאַלי  ַהׂשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

תֹוֲעֹבֵתיֶהם  ָרֵאל  ְוַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ֵמַעֵמי  ָהֲאָרצֹות  ּכְ ִּיׂשְ ּ
ַנֲעִני  ַהִחִתי  ַהְפִרִזי  ַהְיבוִסי  ָהַע ַּלּכְ ּ ּ ֹּמִני  ַהמָֹאִבי  ַהִמְצִרי  ְוָהֱאֹמִריּ ּ ּ :

ֹנֵתיֶהם  ָלֶהם  ְוִלְבֵניֶהם  ְוִהְתָעְרבו  ֶזַרע  ַהּקֶֹדׁש  ב או  ִמּבְ י־ָנׂשְ ּּכִ ּ
ַמַעל  ַהֶזה  ָגִנים  ָהְיָתה  ּבַ ִרים  ְוַהּסְ ַעֵמי  ָהֲאָרצֹות  ְוַיד  ַהׂשָ ּּבְ ּ ּ ּ

ְמִעי  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ָקַרְעִתי ג:  ִראׁשֹוָנה ּוְכׁשָ ּ ּ ְגִדי ּ   ֶאת־ּבִ
ָבה  ְמׁשֹוֵמם י  וְזָקִני  ָוֵאׁשְ ַער  ֹראׁשִ ּוְמִעיִלי  ָוֶאְמְרָטה  ִמׁשְ ּּ :

ָרֵאל  ַעל  ַמַעל  ד ִדְבֵרי  ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ ְּוֵאַלי  ֵיָאְספו  ּכֹל  ָחֵרד  ּבְ
ב  ְמׁשֹוֵמם  ַעד  ְלִמְנַחת  ָהָעֶרב ּוְבִמְנַחת  ה:  ַּהגֹוָלה  ַוֲאִני  יׁשֵ

ָּהֶעֶרב  ַקְמִתי  ִמַתֲעִני ִּתי  וְבָקְרִעי  ִבְגִדי  וְמִעיִלי  ָוֶאְכְרָעה ּ ּ
ה  ַכַפי  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי י  ָוֶאְפְרׂשָ ְרּכַ ָוֹאְמָרה  ֱאֹלַהי  ו:  ַּעל־ּבִ

י  ֲעֹוֹנֵתינו  ָרבו  ִתי  ְוִנְכַלְמִתי  ְלָהִרים  ֱאֹלַהי  ָפַני  ֵאֶליך  ּכִ ּּבֹׁשְ ּ ָ ּ ּ ּ
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ָמ ָמֵתנו  ָגְדָלה  ַעד  ַלׁשָ ְּלַמְעָלה  ֹראׁש  ְוַאׁשְ ּ ִּמיֵמי  ֲאֹבֵתינו  ז:  ִיםּ
ָמה  ְגֹדָלה  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  וַבֲעֹוֹנֵתינו  ִנַתנו  ֲאַנְחנו  ַאׁשְ ֲּאַנְחנו  ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ַיד   ְּמָלֵכינו  ֹכֲהֵנינו  ּבְ ָזה |  ּ ִבי  וַבּבִ ׁשְ ֶחֶרב  ּבַ ַּמְלֵכי  ָהֲאָרצֹות  ּבַ ּ ּ
ַהיֹום  ַהֶזה ת  ָפִנים  ּכְ ּוְבֹבׁשֶ ּ ּ ְמַעט־ֶרַגע   ח:  ּ ה ְּוַעָתה  ּכִ ָהְיָתה  ְתִחּנָ

ִאיר  ָלנו  ְפֵליָטה  ְוָלֶתת־ָלנו  ָיֵתד |  ֵמֵאת   ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ְלַהׁשְ ּ ּּ
ְמקֹום  ָקְדׁשֹו  ְלָהִאיר  ֵעיֵנינו  ֱאֹלֵהינו  וְלִתֵתנו  ִמְחָיה  ְמַעט  ּּבִ ּ ּ ּּ

ַעְבֻדֵתנו י־ֲעָבִדים  ֲאַנְחנו  וְבַעְבֻדֵתנו  ֹלא  ֲעָזָבנו  ֱאֹלֵהינו  ט:  ּּבְ ּּכִ ּ ּ ּ ּ
ּט־ָעֵלינו  ֶחֶסד  ִלְפֵני  ַמְלֵכי  ָפַרס  ָלֶתת־ָלנו  ִמְחָיה  ְלרֹוֵמם ַּוַי ּ

ית  ֱאֹלֵהינו  וְלַהֲעִמיד  ֶאת־ָחְרֹבָתיו  ְוָלֶתת־ָלנו  ָגֵדר  ֶּאת־ּבֵ ּ ּ
ָלם יהוָדה  וִבירוׁשָ ּּבִ ּ י  י:  ּ ְּוַעָתה  ַמה־ּנֹאַמר  ֱאֹלֵהינו  ַאֲחֵרי־ֹזאת  ּכִ ּ

ָָעַזְבנו  ִמְצֹוֶתיך ר  ִצִויָת יא:  ּ ִביִאים  ֵלאֹמר ֲּאׁשֶ ַיד  ֲעָבֶדיך  ַהּנְ ָ  ּבְ

ִנַדת  ַעֵמי  ָתה  ֶאֶרץ  ִנָדה  ִהיא  ּבְ ִאים  ְלִרׁשְ ר  ַאֶתם  ּבָ ָּהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ֻטְמָאָתם ר  ִמְלאוָה  ִמֶפה  ֶאל־ֶפה  ּבְ תֹוֲעֹבֵתיֶהם  ֲאׁשֶ ָּהֲאָרצֹות  ּבְ ּ ּ :

נֹוֵתיֶכם  ַאל־ִתְתנו  ִלְבֵניֶהם  וְבֹנֵתיֶהם  ַא יב ְּוַעָתה  ּבְ ּ ּ ּ או ּ ּל־ִתׂשְ ּ
ֹלָמם  ְוטֹוָבָתם  ַעד־עֹוָלם  ְלַמַען  ֶתֶחְזקו  ִּלְבֵניֶכם  ְוֹלא־ִתְדְרׁשו  ׁשְ ּּ
ֶתם  ִלְבֵניֶכם  ַעד־עֹוָלם ַּוֲאַכְלֶתם  ֶאת־טוב  ָהָאֶרץ  ְוהֹוַרׁשְ ּּ :

ָמֵתנו  יג ינו  ָהָרִעים  וְבַאׁשְ ַמֲעׂשֵ א  ָעֵלינו  ּבְ ל־ַהּבָ ְּוַאֲחֵרי  ּכָ ּ ּ ּ
י   ְכָת  ְלַמָטה  ֵמֲעֹוֵננו  ְוָנַתָתה  ָלנו ַּאָת|  ַּהְגֹדָלה  ּכִ ּה  ֱאֹלֵהינו  ָחׂשַ ּ ּ ּּ ּ ּ
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ֹזאת ַעֵמי  יד:  ְּפֵליָטה  ּכָ ֲּהָנׁשוב  ְלָהֵפר  ִמְצֹוֶתיך  וְלִהְתַחֵתן  ּבְ ּ ּ ָּ

ֵאִרית  ֵלה  ְלֵאין  ׁשְ נו  ַעד־ּכַ ַּהֹתֵעבֹות  ָהֵאֶלה  ֲהלֹוא  ֶתֱאַנף־ּבָ ּּ ּ
ָרֵאל  ַצ טו:  ּוְפֵליָטה ַאְרנו ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ י־ִנׁשְ ִּדיק  ַאָתה  ּכִ ּּ

י  ֵאין  ַלֲעמֹוד  ָמֵתינו  ּכִ ַאׁשְ ַהיֹום  ַהֶזה  ִהְננו  ְלָפֶניך  ּבְ ְּפֵליָטה  ּכְ ָּ ּ ּ
 :ְָלָפֶניך ַעל־ֹזאת

  פרק י- "עזרא"ספר 
ית  א ּוְכִהְתַפֵלל  ֶעְזָרא  וְכִהְתַודֹתֹו  ּבֶֹכה  וִמְתַנֵפל  ִלְפֵני  ּבֵ ּּ ּ ּ ּּ

צו  ֵאָלי ים ָּהֱאֹלִהים  ִנְקּבְ ים  ְוָנׁשִ ָרֵאל  ָקָהל  ַרב־ְמֹאד  ֲאָנׁשִ ּו  ִמִיׂשְ
ה־ֶבֶכה י־ָבכו  ָהָעם  ַהְרּבֵ ַכְנָיה  ֶבן־ְיִחיֵאל  ב:  ִּויָלִדים  ּכִ ַּוַיַען  ׁשְ

ֵני   ּ  ֵעיָלם  ַויֹאֶמר  ְלֶעְזָרא  ֲאַנְחנו  ָמַעְלנו  ֵבאֹלֵהינו ֵעוָלםִמּבְ ּ ּ ּ
ים  ָנְכִריֹות  ֵמַעֵמי  ָהָאֶרץ  ְוַע ב  ָנׁשִ ַּוּנֹׁשֶ ָרֵאל ּ ָּתה  ֵיׁש־ִמְקֶוה  ְלִיׂשְ

ים  ג:  ַעל־ֹזאת ִרית  ֵלאֹלֵהינו  ְלהֹוִציא  ָכל־ָנׁשִ ְּוַעָתה  ִנְכָרת־ּבְ ּ
ִמְצַות  ֱאֹלֵהינו  ְוַכתֹוָרה  ֲעַצת  ֲאֹדָני  ְוַהֲחֵרִדים  ּבְ ְּוַהּנֹוָלד  ֵמֶהם  ּבַ ּ

ה י־ָעֶליך  ַהָדָבר  ַוֲאַנְחנו  ִעָמך  ֲחַזק  ַוֲעׂשֵ ד:  ֵיָעׂשֶ ְקום  ּכִ ָּ ּ ּ : הּ
ָרֵאל  ה ֵרי  ַהּכֲֹהִנים  ַהְלִוִים  ְוָכל־ִיׂשְ ע  ֶאת־ׂשָ ּבַ ַּוָיָקם  ֶעְזָרא  ַוַיׁשְ ּ ּ

ֵבעו ָדָבר  ַהֶזה  ַוִיׁשָ ַּלֲעׂשֹות  ּכַ ּּ ּ ית  ו:  ּ ַּוָיָקם  ֶעְזָרא  ִמִלְפֵני  ּבֵ ּ
ם  ֶלֶחם  יב  ַוֵיֶלך  ׁשָ ן־ֶאְלָיׁשִ ת  ְיהֹוָחָנן  ּבֶ ּכַ ְָהֱאֹלִהים  ַוֵיֶלך  ֶאל־ִלׁשְ ְּ ּ
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ל  ַעל־ַמַעל  ַהגֹוָלהֹלא־ָאַכ י  ִמְתַאּבֵ ָתה  ּכִ ּל  וַמִים  ֹלא־ׁשָ ּ :
ֵבץ  ז ֵני  ַהגֹוָלה  ְלִהּקָ ַלם  ְלֹכל  ּבְ יהוָדה  ִוירוׁשָ ַּוַיֲעִבירו  קֹול  ּבִ ּ ּ ּ ּ

ָלם ֲעַצת  ח:  ְּירוׁשָ ת  ַהָיִמים  ּכַ לׁשֶ ר  ֹלא־ָיבֹוא  ִלׁשְ ְּוֹכל  ֲאׁשֶ
ל־ְרכוׁשֹו  ְו ִרים  ְוַהְזֵקִנים  ָיֳחַרם  ּכָ ַּהׂשָ ּ ַהל  ַהגֹוָלהּ ֵדל  ִמּקְ ּהוא  ִיּבָ ּ :

י־ְיהוָדה  וִבְנָיִמן   ט ְבצו  ָכל־ַאְנׁשֵ ַּוִיּקָ ּ ּ ת  ַהָיִמים |  ּ לׁשֶ ַלם  ִלׁשְ ְּירוׁשָ ּ
ְרחֹוב  בו  ָכל־ָהָעם  ּבִ ֹחֶדׁש  ַוֵיׁשְ ִרים  ּבַ ֶעׂשְ יִעי  ּבְ ּהוא  ֹחֶדׁש  ַהְתׁשִ ּּ ּ

ִמ ית  ָהֱאֹלִהים  ַמְרִעיִדים  ַעל־ַהָדָבר  וֵמַהְגׁשָ ּּבֵ ּ ַּוָיָקם  ֶעְזָרא  י:  יםּ
ים  ָנְכִריֹות  יבו  ָנׁשִ ַּהּכֵֹהן  ַויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ַאֶתם  ְמַעְלֶתם  ַוָתׁשִ ּּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ַמת  ִיׂשְ ְּוַעָתה  ְתנו  תֹוָדה  ַליהָוׁה  יא:  ְלהֹוִסיף  ַעל־ַאׁשְ ּ ּ
ְדלו  ֵמַעֵמי  ָהָאֶרץ  ֱּאֹלֵהי־ֲאֹבֵתיֶכם  ַוֲעׂשו  ְרצֹונֹו  ְוִהּבָ ּ ּ

ים  ַה ׁשִ ְכִריֹותּוִמן־ַהּנָ ָהל  ַויֹאְמרו  קֹול  ָגדֹול  יב:  ּּנָ ַּוַיְענו  ָכל־ַהּקָ ּ ּּ ּ
ן   ִָכְדָבְריךּכֵ ְדָבְרך  ָעֵלינו  ַלֲעׂשֹותּ ּ  ּכִ ֲאָבל  ָהָעם  ָרב  ְוָהֵעת  יג:  ָ

חוץ  ְוַהְמָלאָכה  ֹלא־ְליֹום  ֶאָחד  ְוֹלא  ִמים  ְוֵאין  ּכַֹח  ַלֲעמֹוד  ּבַ ְּגׁשָ ּּ
ינו  ִלְפׁשֹ י־ִהְרּבִ ַנִים  ּכִ ָדָבר  ַהֶזהִּלׁשְ ַּע  ּבַ ֵרינו  יד:  ּ ַּיֲעְמדו־ָנא  ׂשָ ּ

ָהל  ְוֹכל   ים  ָנְכִריֹות  ָיֹבא |  ְלָכל־ַהּקָ יב  ָנׁשִ ָעֵרינו  ַהֹהׁשִ ר  ּבֶ ֲּאׁשֶ ּ
יב  ְּלִעִתים  ְמזָֻמִנים  ְוִעָמֶהם  ִזְקֵני־ִעיר  ָוִעיר  ְוׁשְֹפֶטיָה  ַעד  ְלָהׁשִ ּ ּ

ֲּחרֹון  ַאף־ֱאֹלֵהינו  ִמֶמּנו  ַעד  ַלָדָבר  ַהֶז ּ ּ ְַאך  יֹוָנָתן  טו:  הּּ

ַתי  ּבְ ָלם  ְוׁשַ הֵאל  ְוַיְחְזָיה  ֶבן־ִתְקָוה  ָעְמדו  ַעל־ֹזאת  וְמׁשֻ ן־ֲעׂשָ ּּבֶ ּ ּ ּ
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ְדלו  ֶעְזָרא  ַהּכֵֹהן  טז:  ַּהֵלִוי  ֲעָזֻרם ֵני  ַהגֹוָלה  ַוִיּבָ ַּוַיֲעׂשו־ֵכן  ּבְ ּּ ּּ
מֹות  ַוֵיׁשְ ׁשֵ י  ָהָאבֹות  ְלֵבית  ֲאֹבָתם  ְוֻכָלם  ּבְ ים  ָראׁשֵ ֲּאָנׁשִ ּבו ּ

יִרי  ְלַדְריֹוׁש  ַהָדָבר יֹום  ֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  ָהֲעׂשִ ַּוְיַכלו  ַבּכֹל  יז:  ּּבְ ּ
ים  ָנְכִריֹות  ַעד  יֹום  ֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון יבו  ָנׁשִ ים  ַהֹהׁשִ ֲּאָנׁשִ ּ :

ֵני  יח ים  ָנְכִריֹות  ִמּבְ יבו  ָנׁשִ ר  ֹהׁשִ ֵני  ַהּכֲֹהִנים  ֲאׁשֶ ַּוִיָמֵצא  ִמּבְ ּּ ּ
ן ָיה  ֶוֱאִליֶעֶזר  ְוָיִריב  וְגַדְלָיהֵּיׁשוַע  ּבֶ : ּ־יֹוָצָדק  ְוֶאָחיו  ַמֲעׂשֵ

ִמים  ֵאיל־ֹצאן  יט יֶהם  ַוֲאׁשֵ ַּוִיְתנו  ָיָדם  ְלהֹוִציא  ְנׁשֵ ּ ּ
ָמָתם ֵני  ִאֵמר  ֲחָנִני  וְזַבְדָיה כ:  ַעל־ַאׁשְ ּוִמּבְ ֵני  ָחִרם  כא:  ּּ ּוִמּבְ

ַמְעָיה  ִויִחיֵאל  ְוֻעִז ָיה  ְוֵאִלָיה  וׁשְ ַּמֲעׂשֵ חור  כב:  ָּיהּ ֵני  ַפׁשְ ּוִמּבְ ּּ
ה ָמֵעאל  ְנַתְנֵאל  יֹוָזָבד  ְוֶאְלָעׂשָ ָיה  ִיׁשְ : ֶאְליֹוֵעיַני  ַמֲעׂשֵ

ְמִעי  ְוֵקָלָיה  הוא  ְקִליָטא  ְפַתְחָיה  כג ּוִמן־ַהְלִוִים  יֹוָזָבד  ְוׁשִ ּ ּּ
יב  וִמן־ַהׁשֲֹעִרים  כד:  ְּיהוָדה  ֶוֱאִליֶעֶזר ּוִמן־ַהְמׁשְֹרִרים  ֶאְלָיׁשִ ּ ּ

ֻּלם  ָוֶטֶלם  ְואוִריׁשַ ֵני  ַפְרֹעׁש  ַרְמָיה  ְוִיִזָיה  כה:  ּ ָרֵאל  ִמּבְ ּוִמִיׂשְ ּּ ּ
ָיה  וְבָנָיה ָיה  וִמָיִמן  ְוֶאְלָעָזר  וַמְלּכִ ּוַמְלּכִ ּ ּ ּּ ּ ֵני  ֵעיָלם  כו:  ּ ּוִמּבְ

ַּמַתְנָיה  ְזַכְרָיה  ִויִחיֵאל  ְוַעְבִדי  ִויֵרמֹות  ְוֵאִלָיה ּ ֵני  ַזתוא  כז:  ּ ּוִמּבְ ּּ
יב  ַמַתְנָיה  ִויֵרמֹות  ְוָזָבד  ַוֲעִזיָזאֶאְליֹו ָבי  כח:  ֵּעַני  ֶאְלָיׁשִ ֵני  ּבֵ ּוִמּבְ

י  ַעְתָלי ָלם  ַמלוך  ַוֲעָדָיה  כט:  ְיהֹוָחָנן  ֲחַנְנָיה  ַזּבַ ִני  ְמׁשֻ ֵני  ּבָ ְוִמּבְ ּ ּּ ּ
ָאל   ָּיׁשוב  וׁשְ ֵני  ַפַחת  מֹוָאב  ַעְדָנא  וְכָלל  ל:    ְוָרמֹותְיָרמֹותּ ּוִמּבְ ּּ
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ָנָיה  ַמ הּבְ ָיה  ַמַתְנָיה  ְבַצְלֵאל  וִבּנוי  וְמַנׁשֶ ֲּעׂשֵ ּּ ּ ּוְבֵני  ָחִרם  לא:  ּ
ְמעֹון ַמְעָיה  ׁשִ ָיה  ׁשְ ָיה  ַמְלּכִ ֱּאִליֶעֶזר  ִיׁשִ ּ ְנָיִמן  ַמלוך  לב:  ּ ְּבִ ּ ּ

ַמְרָיה ם  ַמְתַני  ַמַתָתה  ָזָבד  ֱאִליֶפֶלט  ְיֵרַמי  לג:  ׁשְ ֵני  ָחׁשֻ ִּמּבְ ּ ּ
ְמִעי ה  ׁשִ ֵני לד:  ְּמַנׁשֶ ָנָיה  לה:  ּ  ָבִני  ַמֲעַדי  ַעְמָרם  ְואוֵאלִמּבְ ּבְ

ְּכלוהיֵבְדָיה   ּ לוהוּ ּ  ּכְ יב לו:  ּ ַּמַתְנָיה  ַמְתַני  לז:  ַוְנָיה  ְמֵרמֹות  ֶאְלָיׁשִ ּ
ו יְוַיֲעׂשָ ְמִעי לח:    ְוַיֲעׂשָ ּוָבִני  וִבּנוי  ׁשִ ּ ֶלְמָיה  ְוָנָתן  ַוֲעָדָיה לט:  ּ : ְוׁשֶ

ָרי מ י  ׁשָ ׁשַ ַמְרָיהֲעַז מא:  ַמְכַנְדַבי  ׁשָ ֶלְמָיהו  ׁשְ לום  מב:  ְּרֵאל  ְוׁשֶ ּׁשַ ּ
ֵני  ְנבֹו  ְיִעיֵאל  ַמִתְתָיה  ָזָבד  ְזִביָנא   מג:  ֲאַמְרָיה  יֹוֵסף ּ  ַיַדי ַּיַדוִּמּבְ
ָנָיה ל־ֵאֶלה   מד:  ְויֹוֵאל  ּבְ איּּכָ ים  ָנְכִריֹות  ְוֵיׁש  ֵמֶהם ָּנׂשְ או  ָנׁשִ ּ  ָנׂשְ ּ

ִנים ימו ּבָ ים ַוָיׂשִ ָּנׁשִ ּ : 
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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,  ותובשמח,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

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

ן וח, יושרד ספרי המקרא הם עליו מליצי "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 "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. אותךא 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
םהרבים  לפרס 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, 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"וק'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


