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  פרק ג- "נחמיה"ספר 
ַער  א יב  ַהּכֵֹהן  ַהָגדֹול  ְוֶאָחיו  ַהּכֲֹהִנים  ַוִיְבנו  ֶאת־ׁשַ ַּוָיָקם  ֶאְלָיׁשִ ּ ּּ

ַּהֹצאן  ֵהָמה  ִקְדׁשוהו  ַוַיֲעִמידו  ַדְלֹתָתיו  ְוַעד־ִמְגַדל  ַהֵמָאה  ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִּקְדׁשוהו  ַעד  ִמְגַדל  ֲחַנְנֵאל ּ ּ י  ְיֵרחֹו  ס  ב:  ּ ְּוַעל־ָידֹו  ָבנו  ַאְנׁשֵ

ן־ִאְמִריְו ֵני  ג:  ַּעל־ָידֹו  ָבָנה  ַזּכור  ּבֶ נו  ּבְ ַער  ַהָדִגים  ּבָ ְּוֵאת  ׁשַ ּ
ָנָאה  ֵהָמה  ֵקרוהו  ַוַיֲעִמידו  ַדְלֹתָתיו  ַמְנעוָליו  וְבִריָחיו ַּהּסְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ :

ן־ַהּקֹוץ  ס  ְוַעל־ָיָדם  ד ן־אוִרָיה  ּבֶ ְּוַעל־ָיָדם  ֶהֱחִזיק  ְמֵרמֹות  ּבֶ ּ
ן־ּבֶ ָלם  ּבֶ יַזְבֵאל  ס  ְוַעל־ָיָדם  ֶהֱחִזיק ֶּהֱחִזיק  ְמׁשֻ ן־ְמׁשֵ ֶרְכָיה  ּבֶ

ֲעָנא ן־ּבַ ְּוַעל־ָיָדם  ֶהֱחִזיקו  ַהְתקֹוִעים  ְוַאִדיֵריֶהם  ה:  ָצדֹוק  ּבֶ ּּ
ֲעֹבַדת  ֲאֹדֵניֶהם ֹּלא־ֵהִביאו  ַצָוָרם  ּבַ ָנה  ו:  ּ ַער  ַהְיׁשָ ְוֵאת  ׁשַ

סֹוְדָי ן־ּבְ ָלם  ּבֶ ן־ָפֵסַח  וְמׁשֻ ֶּהֱחִזיקו  יֹוָיָדע  ּבֶ ּ ּה  ֵהָמה  ֵקרוהו ּּ ּ ּ
ַּוַיֲעִמידו  ַדְלֹתָתיו  וַמְנֻעָליו  וְבִריָחיו ּ ּ ּ ְוַעל־ָיָדם  ֶהֱחִזיק  ְמַלְטָיה  ז:  ּ

א  ַפַחת  י  ִגְבעֹון  ְוַהִמְצָפה  ְלִכּסֵ ַּהִגְבֹעִני  ְוָידֹון  ַהֵמֹרֹנִתי  ַאְנׁשֵ ּ ּ ּ ּ
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ָהר ן־ַחְרֲהָיה  צֹוְרִפי ח:  ֵעֶבר  ַהּנָ ם  ס ַּעל־ָידֹו  ֶהֱחִזיק  ֻעִזיֵאל  ּבֶ
ַלם  ַעד  ִחים  ַוַיַעְזבו  ְירוׁשָ ן־ָהַרּקָ ְּוַעל־ָידֹו  ֶהֱחִזיק  ֲחַנְנָיה  ּבֶ ּ ּ

ר  ֲחִצי  ט:  ַהחֹוָמה  ָהְרָחָבה ְּוַעל־ָיָדם  ֶהֱחִזיק  ְרָפָיה  ֶבן־חור  ׂשַ
ָלם ֶּפֶלך  ְירוׁשָ ְ יתֹו  י:  ּ ְּוַעל־ָיָדם  ֶהֱחִזיק  ְיָדָיה  ֶבן־ֲחרוַמף  ְוֶנֶגד  ּבֵ

ְבְנָיהס  ְוַעל־ָידֹו  ֶהֱחִזיק   ן־ֲחׁשַ ַּחטוׁש  ּבֶ ִנית  ֶהֱחִזיק  יא:  ּ ִּמָדה  ׁשֵ
ן־ַפַחת  מֹוָאב  ְוֵאת  ִמְגַדל  ַהַתּנוִרים ָיה  ֶבן־ָחִרם  ְוַחׁשוב  ּבֶ ַּמְלּכִ ּ ּּ ּּ ּ :

ָלם  יב ר  ֲחִצי  ֶפֶלך  ְירוׁשָ ן־ַהלֹוֵחׁש  ׂשַ לום  ּבֶ ְּוַעל־ָידֹו  ֶהֱחִזיק  ׁשַ ְּ ּ ּ ּ
ּהוא  וְבנֹוָתיו ַער  ַהַגְי יג:  ּ ֵבי  ָזנֹוַח  ֵהָמה ֵּאת  ׁשַ ּא  ֶהֱחִזיק  ָחנון  ְוֹיׁשְ ּ

חֹוָמה  ָּבנוהו  ַוַיֲעִמידו  ַדְלֹתָתיו  ַמְנֻעָליו  וְבִריָחיו  ְוֶאֶלף  ַאָמה  ּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ
פֹות ַער  ָהׁשְ ָיה |  ְוֵאת   יד:  ַעד  ׁשַ פֹות  ֶהֱחִזיק  ַמְלּכִ ַער  ָהַאׁשְ ּׁשַ ּ

ֶרם  הוא  ִיְבֶנּנו  ְו ית־ַהּכָ ר  ֶפֶלך  ּבֵ ֶּבן־ֵרָכב  ׂשַ ּ ְ ַּיֲעִמיד  ַדְלֹתָתיו ּ
ל־ֹחֶזה  טו:  ַּמְנֻעָליו  וְבִריָחיו ן־ּכָ לון  ּבֶ ַער  ָהַעִין  ֶהֱחִזיק  ׁשַ ְּוֵאת  ׁשַ ּ

ר  ֶפֶלך  ַהִמְצָפה  הוא  ִיְבֶנּנו  ִויַטְלֶלּנו   ּׂשַ ּ ּ ּ ּּ ּ  ְוַיֲעִמיד  ַדְלֹתָתיו ְוַיֲעִמידוְ
ַלח  ְלַגן־ַה ֵרַכת  ַהׁשֶ ַּמְנֻעָליו  וְבִריָחיו  ְוֵאת  חֹוַמת  ּבְ ְֶמֶלך ּ ּ

ְּוַעד־ַהַמֲעלֹות  ַהיֹוְרדֹות  ֵמִעיר  ָדִויד ּ ַאֲחָריו  ֶהֱחִזיק  ְנֶחְמָיה  טז:  ּ
ית־צור  ַעד־ֶנֶגד  ִקְבֵרי  ָדִויד  ר  ֲחִצי  ֶפֶלך  ּבֵ ֶּבן־ַעְזּבוק  ׂשַ ְּ ּ

ית  ַהִגּבִֹרים ֵרָכה  ָהֲעׂשוָיה  ְוַעד  ּבֵ ְּוַעד־ַהּבְ ַּאֲחָריו  ֶהֱחִזיקו  יז:  ּ
ן ַּהְלִוִים  ְרחום  ּבֶ ר־ֲחִצי־ֶפֶלך ּ ְבָיה  ׂשַ ִני  ַעל־ָידֹו  ֶהֱחִזיק  ֲחׁשַ ְ־ּבָ



––1659 

ר  יח:  ְקִעיָלה  ְלִפְלּכֹו ן־ֵחָנָדד  ׂשַ ַוי  ּבֶ ַּאֲחָריו  ֶהֱחִזיקו  ֲאֵחיֶהם  ּבַ ּ
ְֲחִצי  ֶפֶלך  ְקִעיָלה ר  יט:  ּ ן־ֵיׁשוַע  ׂשַ ַּוְיַחֵזק  ַעל־ָידֹו  ֵעֶזר  ּבֶ ּ

ׁשֶ ֶגד  ֲעֹלת  ַהּנֶ ִנית  ִמּנֶ ַּהִמְצָפה  ִמָדה  ׁשֵ ּ ַאֲחָריו  כ:  ּק  ַהִמְקֹצַעּ
ן־   רוך  ּבֶ ְֶהֱחָרה  ֶהֱחִזיק  ּבָ יּ ִנית  ִמן־ַהִמְקצֹוַע ַזּבַ י  ִמָדה  ׁשֵ ּ  ַזּכַ ּ

יב  ַהּכֵֹהן  ַהָגדֹול ית  ֶאְלָיׁשִ ַּעד־ֶפַתח  ּבֵ ַאֲחָריו  ֶהֱחִזיק  כא:  ּ
יב  ית  ֶאְלָיׁשִ ִנית  ִמֶפַתח  ּבֵ ן־ַהּקֹוץ  ִמָדה  ׁשֵ ן־אוִרָיה  ּבֶ ְּמֵרמֹות  ּבֶ ּ ּּ

יבְו ית  ֶאְלָיׁשִ י  כב:  ַּעד־ַתְכִלית  ּבֵ ְּוַאֲחָריו  ֶהֱחִזיקו  ַהּכֲֹהִנים  ַאְנׁשֵ
ר ּכָ יָתם  ס  ַאֲחָריו  כג:  ַהּכִ ְנָיִמן  ְוַחׁשוב  ֶנֶגד  ּבֵ ַּאֲחָריו  ֶהֱחִזיק  ּבִ ּ

יתֹו ן־ֲעָנְנָיה  ֵאֶצל  ּבֵ ָיה  ּבֶ ַאֲחָריו  כד:  ֶהֱחִזיק  ֲעַזְרָיה  ֶבן־ַמֲעׂשֵ
ּנוי  ּבֶ ית  ֲעַזְרָיה  ַעד־ַהִמְקצֹוַע ֶּהֱחִזיק  ּבִ ִנית  ִמּבֵ ּן־ֵחָנָדד  ִמָדה  ׁשֵ ּ

ה ֶגד  ַהִמְקצֹוַע  ְוַהִמְגָדל  ַהיֹוֵצא  כה:  ְּוַעד־ַהִפּנָ ן־אוַזי  ִמּנֶ ָּפָלל  ּבֶ ּ ּּ ּ ּ
ר  ַלֲחַצר  ַהַמָטָרה  ַאֲחָריו  ְפָדָיה  ית  ַהֶמֶלך  ָהֶעְליֹון  ֲאׁשֶ ִּמּבֵ ּ ּ ְּ

ִתיִנים  ָהיו כו:  ֶּבן־ַפְרֹעׁש ַער ְּוַהּנְ ֹעֶפל  ַעד  ֶנֶגד  ׁשַ ִבים  ּבָ   ֹיׁשְ
ַּהַמִים  ַלִמְזָרח  ְוַהִמְגָדל  ַהיֹוֵצא ּ ּ ּ ַּאֲחָריו  ֶהֱחִזיקו  ַהְתֹקִעים  כז:  ּ ּ

ֶגד  ַהִמְגָדל  ַהָגדֹול  ַהיֹוֵצא  ְוַעד  חֹוַמת  ָהֹעֶפל ִנית  ִמּנֶ ִּמָדה  ׁשֵ ּ ּּ ּ :
ַער  ַהּסוִסים  ֶהֱחִזיקו  ַהּכֲֹהִנים  ִאיׁש  ְל|  ֵמַעל   כח ּׁשַ יתֹוּ : ֶנֶגד  ּבֵ
יתֹו  ס  ְוַאֲחָריו  ֶהֱחִזיק  כט ן־ִאֵמר  ֶנֶגד  ּבֵ ַּאֲחָריו  ֶהֱחִזיק  ָצדֹוק  ּבֶ

ַער  ַהִמְזָרח ַכְנָיה  ׁשֵֹמר  ׁשַ ַמְעָיה  ֶבן־ׁשְ   ַאֲחָריו  ֶהֱחִזיק ַאֲחָרי ל:  ּׁשְ
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ִני  ַאֲחָריו  י  ִמָדה  ׁשֵ ׁשִ ן־ָצָלף  ַהׁשִ ֶלְמָיה  ְוָחנון  ּבֶ ֲּחַנְנָיה  ֶבן־ׁשֶ ּּ ּ
תֹוֶהֱחִז ּכָ ֶרְכָיה  ֶנֶגד  ִנׁשְ ן־ּבֶ ָלם  ּבֶ   ַאֲחָריו  ֶהֱחִזיק ַאֲחָרי לא:  ּיק  ְמׁשֻ

ַער  ִתיִנים  ְוָהֹרְכִלים  ֶנֶגד  ׁשַ ית  ַהּנְ ן־ַהצְֹרִפי  ַעד־ּבֵ ָיה  ּבֶ ַּמְלּכִ ּ
ה ַּהִמְפָקד  ְוַעד  ֲעִלַית  ַהִפּנָ ּ ַער  ַהֹצאן  לב:  ּ ה  ְלׁשַ ּוֵבין  ֲעִלַית  ַהִפּנָ ּ ּ ּ

ֶּהֱחִזיקו  ַהצְֹר ַמע  ַסְנַבַלט  לג:  ִפים  ְוָהֹרְכִליםּ ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ
ה  ַוַיְלֵעג  י־ֲאַנְחנו  בֹוִנים  ֶאת־ַהחֹוָמה  ַוִיַחר  לֹו  ַוִיְכַעס  ַהְרּבֵ ּּכִ ּ ּ ּ

ַּעל־ַהְיהוִדים ִּלְפֵני  ֶאָחיו  ְוֵחיל  ׁשְֹמרֹון  ַויֹאֶמר  ָמה |  ַּויֹאֶמר   לד:  ּ
ים  ֲהַיַע ַּהְיהוִדים  ָהֲאֵמָלִלים  ֹעׂשִ חו  ַהְיַכלו  ַביֹום ּ ְּזבו  ָלֶהם  ֲהִיְזּבָ ּ ּ ּּ

רופֹות ַּהְיַחיו  ֶאת־ָהֲאָבִנים  ֵמֲעֵרמֹות  ֶהָעָפר  ְוֵהָמה  ׂשְ ּּ ּ :
ר־ֵהם  ּבֹוִנים  לה ְּוטֹוִבָיה  ָהַעֹמִני  ֶאְצלֹו  ַויֹאֶמר  ַגם  ֲאׁשֶ ּּ ּ

ִּאם־ַיֲעֶלה  ׁשוָעל  וָפַרץ  חֹוַמת  ַאְבֵניֶהם ַמע  ֱאֹלֵהינו  לו:  ּ ּׁשְ
י־ָהִי ֶאֶרץ ּכִ ם  וְתֵנם  ְלִבָזה  ּבְ ב  ֶחְרָפָתם  ֶאל־ֹראׁשָ ּינו  בוָזה  ְוָהׁשֵ ּ ּ ּּ
ְבָיה ְּוַאל־ְתַכס  ַעל־ֲעֹוָנם  ְוַחָטאָתם  ִמְלָפֶניך  ַאל־ִתָמֶחה  לז:  ׁשִ ּ ָּ ּ ּ

י  ִהְכִעיסו  ְלֶנֶגד  ַהּבֹוִנים ר  לח:  ּּכִ ׁשֵ ְבֶנה  ֶאת־ַהחֹוָמה  ַוִתּקָ ַּוּנִ
ל־ַהחֹוָמה ַעד־ֶחְצָיה ַוְיִה  : י ֵלב ָלָעם ַלֲעׂשֹותּּכָ

  פרק ד- "נחמיה"ספר 
ַמע  ַסְנַבַלט  ְוטֹוִבָיה  ְוָהַעְרִבים  ְוָהַעֹמִנים  א ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּ ּ
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י־ֵהֵחלו  ַלם  ּכִ י־ָעְלָתה  ֲארוָכה  ְלֹחמֹות  ְירוׁשָ דֹוִדים  ּכִ ְּוָהַאׁשְ ּ ּ ּּ
ֵתם  ַוִיַחר  ָלֶהם  ְמֹאד ַּהְפֻרִצים  ְלִהּסָ רו ב:  ּ ַּוִיְקׁשְ ּ  ֻכָלם  ַיְחָדו  ָלבֹוא ּ ּ

ָלם  ְוַלֲעׂשֹות  לֹו  תֹוָעה ירוׁשָ ְּלִהָלֵחם  ּבִ ּ ְתַפֵלל  ֶאל־ֱאֹלֵהינו  ג:  ּ ַּוּנִ ּ ּ
ָמר  ֲעֵליֶהם  יֹוָמם  ָוַלְיָלה  ִמְפֵניֶהם ֲעִמיד  ִמׁשְ ַּויֹאֶמר  ְיהוָדה  ד:  ַּוּנַ ּ

ה  ַוֲאַנְחנו  ֹלא  נוַכל  ִל ל  ְוֶהָעָפר  ַהְרּבֵ ּבָ ל  ּכַֹח  ַהּסַ ׁשַ ּּכָ ְבנֹות ּ
חֹוָמה ר־ָנבֹוא  ה:  ּבַ ַּויֹאְמרו  ָצֵרינו  ֹלא  ֵיְדעו  ְוֹלא  ִיְראו  ַעד  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ְתנו  ֶאת־ַהְמָלאָכה ּבַ ֶּאל־תֹוָכם  ַוֲהַרְגנום  ְוִהׁשְ ּּ ַוְיִהי  ו:  ּ
ר  ִבים  ֶאְצָלם  ַויֹאְמרו  ָלנו  ֶעׂשֶ או  ַהְיהוִדים  ַהיׁשְ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ ּּ ּ ּ

ל־ַהְמֹקמֹות ְּפָעִמים  ִמּכָ ר־ָתׁשובו  ָעֵלינוּ ּ  ֲאׁשֶ ּ ּ ָוַאֲעִמיד  ז:  ּ
ִּמַתְחִתיֹות  ַלָמקֹום  ֵמַאֲחֵרי  ַלחֹוָמה   ּ ְצִחִחייםּּ ְצִחיִחים  ָוַאֲעִמיד ּּבַ ּ  ּבַ

ֹתֵתיֶהם ָפחֹות  ִעם־ַחְרֹבֵתיֶהם  ָרְמֵחיֶהם  ְוַקׁשְ ֶּאת־ָהָעם  ְלִמׁשְ ּ :
ָגִנים  ְו ח ֶאל־ֶיֶתר ָּוֵאֶרא  ָוָאקום  ָוֹאַמר  ֶאל־ַהֹחִרים  ְוֶאל־ַהּסְ

ָּהָעם  ַאל־ִתיְראו  ִמְפֵניֶהם  ֶאת־ֲאֹדָני  ַהָגדֹול  ְוַהּנֹוָרא  ְזֹכרו  ּּ ּּ
יֶכם  וָבֵתיֶכם ֵניֶכם  וְבֹנֵתיֶכם  ְנׁשֵ ְּוִהָלֲחמו  ַעל־ֲאֵחיֶכם  ּבְ ּ ּ ּ ַוְיִהי  ט:  ּ

י־נֹוַדע  ָלנו  ַוָיֶפר  ָהֱאֹלִהים  ְמעו  אֹוְיֵבינו  ּכִ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ ּ
ׁשֶָאת־ֲעָצָתם   ָלנו  ֶאל־ַהחֹוָמה  ִאיׁש  ֶאל־ְמַלאְכתֹוובַוּנָ ב  ּכֻ ׁשָ ּ  ַוּנָ ּ ּ :

ְמָלאָכה  ְוֶחְצָים |  ַוְיִהי   י ים  ּבַ ִּמן־ַהיֹום  ַההוא  ֲחִצי  ְנָעַרי  ֹעׂשִ ּ ּ
ִרים  ְרֹיִנים  ְוַהׂשָ תֹות  ְוַהׁשִ ׁשָ ים  ְוַהּקְ ַּמֲחִזיִקים  ְוָהְרָמִחים  ַהָמִגּנִ ּ ּ
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ית  ְיהוָדה ל־ּבֵ ֶבל ַהּבֹו יא:  ַּאֲחֵרי  ּכָ ּסֵ ִאים  ּבַ חֹוָמה  ְוַהּנֹׂשְ ִנים  ּבַ
ַלח ה  ַבְמָלאָכה  ְוַאַחת  ַמֲחֶזֶקת  ַהׁשָ ַאַחת  ָידֹו  ֹעׂשֶ ים  ּבְ ֹּעְמׂשִ ּ :

ְּוַהּבֹוִנים  ִאיׁש  ַחְרּבֹו  ֲאסוִרים  ַעל־ָמְתָניו  ובֹוִנים  ְוַהתֹוֵקַע  יב ּ ּ
ׁשֹוָפר  ֶאְצִלי ָגִנים  ְוֶא יג:  ּּבַ ל־ֶיֶתר ָוֹאַמר  ֶאל־ַהֹחִרים  ְוֶאל־ַהּסְ

ה  וְרָחָבה  ַוֲאַנְחנו  ִנְפָרִדים  ַעל־ַהחֹוָמה  ָּהָעם  ַהְמָלאָכה  ַהְרּבֵ ּ ּ
ְמעו  ֶאת־קֹול  יד:  ְרחֹוִקים  ִאיׁש  ֵמָאִחיו ר  ִתׁשְ ְמקֹום  ֲאׁשֶ ּּבִ ּ

ְבצו  ֵאֵלינו  ֱאֹלֵהינו  ִיָלֶחם  ָלנו ָמה  ִתּקָ ַּהׁשֹוָפר  ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ַּוֲאַנְחנו  טו:  ּ
ְמָלאָכה  ְוֶח ים  ּבַ ַחר  ַעד ֹּעׂשִ ְרָמִחים  ֵמֲעלֹות  ַהׁשַ ְּצָים  ַמֲחִזיִקים  ּבָ

ֵעת  ַהִהיא  ָאַמְרִתי  ָלָעם  ִאיׁש  ְוַנֲערֹו  טז:  ֵצאת  ַהּכֹוָכִבים ַּגם  ּבָ ּ
ָמר  ְוַהיֹום  ְמָלאָכה ָלם  ְוָהיו־ָלנו  ַהַלְיָלה  ִמׁשְ תֹוך  ְירוׁשָ ָּיִלינו  ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ :

י   יז ר  ַאֲחַרי ְּוֵאין  ֲאִני  ְוַאַחי  וְנָעַרי  ְוַאְנׁשֵ ָמר  ֲאׁשֶ ַּהִמׁשְ
ְלחֹו ַהָמִים ָגֵדינו ִאיׁש ׁשִ ִטים ּבְ ֵּאין־ֲאַנְחנו פׁשְ ּ ּ : 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  
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, 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 כה"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ונה כר 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 "ספרי  נכך  יגמור  כל  ,  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, 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 כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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


