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  פרק ט- "דברי הימים ב"ספר 
ֹלֹמה  ַוָתבֹוא  ְלַנּסֹות  א ַמע  ׁשְ ְמָעה  ֶאת־ׁשֵ ָבא  ׁשָ ת־ׁשְ ּוַמְלּכַ ּ

ֵבד  ְמֹאד  וְגַמִלים  ַחִיל  ּכָ ַלם  ּבְ ירוׁשָ ֹלֹמה  ְבִחידֹות  ּבִ ֶּאת־ׁשְ ּ ּ
ִמים  ְוָזָהב  ָלֹרב  ְוֶאֶבן  ְיָקָרה  ַוָתבֹוא  ֶאל־ׁשְ ׂשָ ִאים  ּבְ ֹלֹמה ֹּנׂשְ

ר  ָהָיה  ִעם־ְלָבָבה ל־ֲאׁשֶ ר  ִעמֹו  ֵאת  ּכָ ַּוְתַדּבֵ ּ ֹלֹמה  ב:  ּ ַּוַיֶגד־ָלה  ׁשְ ּ ּ
ר  ֹלא  ִהִגיד  ָלה ֹלֹמה  ֲאׁשֶ ל־ְדָבֶריָה  ְוֹלא־ֶנְעַלם  ָדָבר  ִמׁשְ ֶּאת־ּכָ ּ ּּ ּ :

ָנה ג ר  ּבָ ִית  ֲאׁשֶ ֹלֹמה  ְוַהּבַ ָבא  ֵאת  ָחְכַמת  ׁשְ ת־ׁשְ : ַּוֵתֶרא  ַמְלּכַ
ְל ד יֶהם ּוַמֲאַכל  ׁשֻ ְרָתיו  וַמְלּבוׁשֵ ב  ֲעָבָדיו  וַמֲעַמד  ְמׁשָ ָּחנֹו  ומֹוׁשַ ּ ּ ּ

ית  ְיהָוׁה  ְוֹלא־ָהָיה  ר  ַיֲעֶלה  ּבֵ יֶהם  ַוֲעִלָיתֹו  ֲאׁשֶ ָקיו  וַמְלּבוׁשֵ ּוַמׁשְ ּ ּ ּ
ה  רוַח ּעֹוד  ּבָ ַמְעִתי  ה:  ּ ר  ׁשָ ַּוֹתאֶמר  ֶאל־ַהֶמֶלך  ֱאֶמת  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ּּ ְ

ַאְרִצי  ַעל־ְדָבֶריך  ְוַע ָּבְ ְּוֹלא־ֶהֱאַמְנִתי  ְלִדְבֵריֶהם  ו:  ָל־ָחְכָמֶתךּ
ה  ֹלא  ֻהַגד־ִלי  ֲחִצי  אִתי  ַוִתְרֶאיָנה  ֵעיַני  ְוִהּנֵ ר־ּבָ ַּעד  ֲאׁשֶ ּ

ָמְעִתי ר  ׁשָ מוָעה  ֲאׁשֶ ית  ָחְכָמֶתך  ָיַסְפָת  ַעל־ַהׁשְ ַּמְרּבִ ּ ּּ ֵרי  ז:  ָ ַאׁשְ



––14 

ֵרי  ֲעָבֶדיך  ֵאֶלה  ָהֹעְמִדים  ְלָפֶניך יך  ְוַאׁשְ ֲָאָנׁשֶ ָ ּ  ָתִמיד  ְוׁשְֹמִעים ָּ
ר   ח:  ֶָאת־ָחְכָמֶתך רוך  ֲאׁשֶ ְְיִהי  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ּבָ ך |  ָּ ָָחֵפץ  ּבְ

ַאֲהַבת  ֱאֹלֶהיך  ְסאֹו  ְלֶמֶלך  ַליהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ּבְ ְָלִתְתך  ַעל־ּכִ ָ ְ ָ ּ
ָרֵאל  ְלַהֲעִמידֹו  ְלעֹוָלם  ַוִיֶתְנך  ֲעֵליֶהם  ְלֶמֶלך  ַלֲעׂשֹות  ְֶאת־ִיׂשְ ָ ּ ּ

ָפט  ו ִּמׁשְ ִרים   ט:  ְצָדָקהּ ְַוִתֵתן  ַלֶמֶלך  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ ּ ּ ר  ָזָהב |  ּ ּכַ ּכִ
ם  ַההוא  ּבֹׂשֶ ִמים  ָלֹרב  ְמֹאד  ְוֶאֶבן  ְיָקָרה  ְוֹלא  ָהָיה  ּכַ ּוְבׂשָ ּ

ֹלֹמה ָבא  ַלֶמֶלך  ׁשְ ת־ׁשְ ר־ָנְתָנה  ַמְלּכַ ְֲאׁשֶ  ּחיָרםְוַגם־ַעְבֵדי   י:  ּ
ר־ֵהִביאו  ָזָהב ֹלֹמה  ֲאׁשֶ ּחוָרם  ְוַעְבֵדי  ׁשְ ּ  ֵמאֹוִפיר  ֵהִביאו  ֲעֵצי ּ

ַּאְלגוִמים  ְוֶאֶבן  ְיָקָרה ַּוַיַעׂש  ַהֶמֶלך  ֶאת־ֲעֵצי  ָהַאְלגוִמים  יא:  ּּ ּ ּּ ְ ּ
ִרים  ְּמִסלֹות  ְלֵבית־ְיהָוׁה  וְלֵבית  ַהֶמֶלך  ְוִכּנֹרֹות  וְנָבִלים  ַלׁשָ ּּ ְּ ּ

ֶאֶרץ  ְיהוָדה ְּוֹלא־ִנְראו  ָכֵהם  ְלָפִנים  ּבְ ֹלֹמה   יב:  ּ ְְוַהֶמֶלך  ׁשְ ָנַתן ּ
ָאָלה  ִמְלַבד  ר  ׁשָ ל־ֶחְפָצה  ֲאׁשֶ ָבא  ֶאת־ּכָ ת־ׁשְ ְּלַמְלּכַ ּ
ר־ֵהִביָאה  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַוַתֲהֹפך  ַוֵתֶלך  ְלַאְרָצה  ִהיא  ַוֲעָבֶדיָה ֲּאׁשֶ ְ ְ ְּ ּ ּ :

ׁש  יג ָנה  ֶאָחת  ׁשֵ ׁשָ ֹלֹמה  ּבְ א  ִלׁשְ ר־ּבָ ַקל  ַהָזָהב  ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ִמׁשְ
ֵר ּכְ ׁש  ּכִ ים  ָוׁשֵ ׁשִ י  ַהָתִרים  יד:  י  ָזָהבֵּמאֹות  ְוׁשִ ְּלַבד  ֵמַאְנׁשֵ

ְּוַהּסֲֹחִרים  ְמִביִאים  ְוָכל־ַמְלֵכי  ֲעַרב  וַפחֹות  ָהָאֶרץ  ְמִביִאים  ָזָהב 
ֹלֹמה ה  ָזָהב  טו:  ָוֶכֶסף  ִלׁשְ ֹלֹמה  ָמאַתִים  ִצּנָ ְַוַיַעׂש  ַהֶמֶלך  ׁשְ ּ ּ

ה  ָהֶאָחת חוט  ַיֲעֶלה  ַעל־ַהִצּנָ ׁש  ֵמאֹות  ָזָהב  ׁשָ חוט  ׁשֵ ּׁשָ ּ ּ: 
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ֹלׁש  ֵמאֹות  ָזָהב  ַיֲעֶלה  טז חוט  ׁשְ ים  ָזָהב  ׁשָ ֹלׁש־ֵמאֹות  ָמִגּנִ ּוׁשְ ּ
ֵבית  ַיַער  ַהְלָבנֹון ַּעל  ַהָמֵגן  ָהֶאָחת  ַוִיְתֵנם  ַהֶמֶלך  ּבְ ְ ּ ּ ַּוַיַעׂש  יז:  ּּ

ן  ָגדֹול  ַוְיַצֵפהו  ָזָהב  ָטהֹור א־ׁשֵ ּסֵ ַּהֶמֶלך  ּכִ ּ ּ ׁש  ַמֲעלֹות  יח:  ְּ ְוׁשֵ
א  ְוֶכֶבׁש  ּבַ ּסֵ א  ָמֳאָחִזים  ְוָידֹות  ִמֶזה  וִמֶזה ַלּכִ ּסֵ ָּזָהב  ַלּכִ ּ ּּ

ַנִים  ֲאָריֹות  ֹעְמִדים  ֵאֶצל  ַהָידֹות ֶבת  וׁשְ ַּעל־ְמקֹום  ַהׁשָ ּ ּ :
ׁש  ַהַמֲעלֹות  ִמֶזה  יט ם  ַעל־ׁשֵ ר  ֲאָריֹות  ֹעְמִדים  ׁשָ ֵנים  ָעׂשָ ּוׁשְ ּ ּ

ה  ֵכן  ְלָכל־ַמְמָלָכה ּוִמֶזה  ֹלא־ַנֲעׂשָ ֵלי  ַמׁשְ כ:  ּ ְֵקה  ַהֶמֶלך ְוֹכל  ּכְ ּ
ֶסף  ית־ַיַער  ַהְלָבנֹון  ָזָהב  ָסגור  ֵאין  ּכֶ ֵלי  ּבֵ ֹלֹמה  ָזָהב  ְוֹכל  ּכְ ּׁשְ ּ

ֹלֹמה  ִלְמאוָמה יֵמי  ׁשְ ב  ּבִ י־ֳאִניֹות  ַלֶמֶלך  ֹהְלכֹות  כא:  ֶּנְחׁשָ ְּכִ ּ ּ
ִנים  ָתבֹואָנה   לֹוׁש  ׁשָ יׁש  ִעם  ַעְבֵדי  חוָרם  ַאַחת  ְלׁשָ ַּתְרׁשִ ּּ |

יׁש ֳּאִניֹות  ַתְרׁשִ ִייםּ ים  ְוקֹוִפים  ְותוּכִ ְנַהּבִ אֹות  ָזָהב  ָוֶכֶסף  ׁשֶ ּ  ֹנׂשְ ּ :
ר  ְוָחְכָמה כב ֹלֹמה  ִמּכֹל  ַמְלֵכי  ָהָאֶרץ  ְלֹעׁשֶ ְַוִיְגַדל  ַהֶמֶלך  ׁשְ ּ ּ ּ :
ֹמַע  כג ֹלֹמה  ִלׁשְ ים  ֶאת־ְפֵני  ׁשְ ְּוֹכל  ַמְלֵכי  ָהָאֶרץ  ְמַבְקׁשִ

ִלּבֹו ר־ָנַתן  ָהֱאֹלִהים  ּבְ ְוֵהם  ְמִביִאים  ִאיׁש  כד:  ֶאת־ָחְכָמתֹו  ֲאׁשֶ
ִמים  סוִסים  ק  וְבׂשָ ָלמֹות  ֶנׁשֶ ֵלי  ֶכֶסף  וְכֵלי  ָזָהב  וׂשְ ִּמְנָחתֹו  ּכְ ּ ּ ּ

ָנה ׁשָ ָנה  ּבְ ּוְפָרִדים  ְדַבר־ׁשָ ַעת  ֲאָלִפים  כה:  ּ ֹלֹמה  ַאְרּבַ ַוְיִהי  ִלׁשְ
יֵחם ים  ַוַיּנִ ר  ֶאֶלף  ָפָרׁשִ ֵנים־ָעׂשָ בֹות  וׁשְ ֻּאְריֹות  סוִסים  וַמְרּכָ ּ ּ ּ ּ 

ָלם ירוׁשָ ָעֵרי  ָהֶרֶכב  ְוִעם־ַהֶמֶלך  ּבִ ּּבְ ְ ל  כו:  ּ ַוְיִהי  מֹוׁשֵ
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ִתים  ְוַעד  ְגבול  ָהר  ְוַעד־ֶאֶרץ  ְפִלׁשְ ָכל־ַהְמָלִכים  ִמן־ַהּנָ ּּבְ ּ ּ ּּ
ֲאָבִנים  ְוֵאת  כז:  ִמְצָרִים ַלם  ּכָ ירוׁשָ ֶסף  ּבִ ַּוִיֵתן  ַהֶמֶלך  ֶאת־ַהּכֶ ְ ּ ּ ּ

ר ְקִמים  ֲאׁשֶ ׁשִ ֵפָלה  ָלֹרבָּהֲאָרִזים  ָנַתן  ּכַ ׁשְ ּומֹוִציִאים  כח:  ּ־ּבַ
ל־ָהֲאָרצֹות ֹלֹמה  וִמּכָ ּסוִסים  ִמִמְצַרִים  ִלׁשְ ָאר  ִדְבֵרי  כט:  ּּ ּוׁשְ ּ

תוִבים  ַעל־ִדְבֵרי  ֹלֹמה  ָהִראׁשִֹנים  ְוָהַאֲחרֹוִנים  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ּׁשְ ּ
ילֹוִני  וַבֲחזֹות   ִביא  ְוַעל־ְנבוַאת  ֲאִחָיה  ַהׁשִ ָּנָתן  ַהּנָ ּּ ּ  ֶיְעדֹו ֶּיְעדֹיּ

ן־ְנָבט ַלם  ל:  ַהֹחֶזה  ַעל־ָיָרְבָעם  ּבֶ ֹלֹמה  ִבירוׁשָ ַּוִיְמֹלך  ׁשְ ְ ּ
ָנה ִעים  ׁשָ ָרֵאל  ַאְרּבָ ל־ִיׂשְ ֹלֹמה  ִעם־ֲאֹבָתיו  לא:  ַעל־ּכָ ב  ׁשְ ּכַ ַּוִיׁשְ

נֹו ַתְחָתיו ִעיר ָדִויד ָאִביו ַוִיְמֹלך ְרַחְבָעם ּבְ ֻרהו ּבְ ַּוִיְקּבְ ּ ְ ּ ּּ ּ: 

  פרק י- "דברי הימים ב"ספר 
ָרֵאל  ְלַהְמִליך  א או  ָכל־ִיׂשְ ֶכם  ּבָ י  ׁשְ ֶכָמה  ּכִ ְַוֵיֶלך  ְרַחְבָעם  ׁשְ ְּ ּ

ַרח  ב:  ֹאתֹו ר  ּבָ ן־ְנָבט  ְוהוא  ְבִמְצַרִים  ֲאׁשֶ ֹמַע  ָיָרְבָעם  ּבֶ ׁשְ ַּוְיִהי  ּכִ
ב  ָיָרְבָעם  ִמִמְצָרִים ֹלֹמה  ַהֶמֶלך  ַוָיׁשָ ִּמְפֵני  ׁשְ ּּ ְ ְלחו  ג:  ּ ַּוִיׁשְ ּ

רו  ֶאל־ְרַחְבָעם ַּוִיְקְרא ָרֵאל  ַוְיַדּבְ ּו־לֹו  ַוָיֹבא  ָיָרְבָעם  ְוָכל־ִיׂשְ ּּ
ה  ֶאת־ֻעֵלנו  ְוַעָתה  ָהֵקל  ֵמֲעֹבַדת  ָאִביך  ד:  ֵלאֹמר ָָאִביך  ִהְקׁשָ ָּ ּ ּ

ר־ָנַתן  ָעֵלינו  ְוַנַעְבֶדָך ֵבד  ֲאׁשֶ ה  וֵמֻעלֹו  ַהּכָ ׁשָ ַּהּקָ ּ ַּוֹיאֶמר  ה:  ּּ
ת  ָיִמים  ְוׁש ֹלׁשֶ ְובו  ֵאָלי  ַוֵיֶלך  ָהָעםֲאֵלֶהם  עֹוד  ׁשְ ּ ּ ַּוִיָוַעץ  ו:  ּ ּ
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ֹלֹמה  ר־ָהיו  ֹעְמִדים  ִלְפֵני  ׁשְ ַּהֶמֶלך  ְרַחְבָעם  ֶאת־ַהְזֵקִנים  ֲאׁשֶ ּ ְ ּ
יב  ָלָעם־ַהֶזה  ְהֹיתֹו  ַחי  ֵלאֹמר  ֵאיך  ַאֶתם  נֹוָעִצים  ְלָהׁשִ ָּאִביו  ּבִ ּ ְ

רו  ֵאָליו  ֵלאֹמר  ִאם־ִתְהֶיה  ְלטֹוב  ְלָהָע ז:  ָּדָבר ַּוְיַדּבְ ּם  ַהֶזה ּ
ְרָת  ֲאֵלֶהם  ְדָבִרים  טֹוִבים  ְוָהיו  ְלך  ֲעָבִדים  ָוְרִציָתם  ְוִדּבַ ּ ּ ּּ

ל־ַהָיִמים ר  ְיָעֻצהו  ַוִיָוַעץ  ח:  ּּכָ ַּוַיֲעֹזב  ֶאת־ֲעַצת  ַהְזֵקִנים  ֲאׁשֶ ּּ ּּ
ר  ָגְדלו  ִאתֹו  ָהֹעְמִדים  ְלָפָניו ֶּאת־ַהְיָלִדים  ֲאׁשֶ ַּוֹיאֶמר  ט:  ּּ

ר ֲּאֵלֶהם  ָמה  ַאֶתם  נֹוָע יב  ָדָבר  ֶאת־ָהָעם  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ִּצים  ְוָנׁשִ ּ
ר־ָנַתן  ָאִביך  ָעֵלינו רו  ֵאַלי  ֵלאֹמר  ָהֵקל  ִמן־ָהֹעל  ֲאׁשֶ ִּדּבְ ּ ָּ :

ר  ָגְדלו  ִאתֹו  ֵלאֹמר  ּכֹה  ֹתאַמר  י רו  ִאתֹו  ַהְיָלִדים  ֲאׁשֶ ַּוְיַדּבְ ּ ּּ ּ
יד  ֶאת־ֻעֵל רו  ֵאֶליך  ֵלאֹמר  ָאִביך  ִהְכּבִ ר־ִדּבְ ָּלָעם  ֲאׁשֶ ָ ָ ּ ּנו  ְוַאָתה ּ ּ

י  ָעָבה  ִמָמְתֵני  ָאִבי ָּהֵקל  ֵמָעֵלינו  ּכֹה  ֹתאַמר  ֲאֵלֶהם  ָקֳטּנִ ּ ּ :
ֵבד  ַוֲאִני  ֹאִסיף  ַעל־ֻעְלֶכם  יא ְּוַעָתה  ָאִבי  ֶהְעִמיס  ֲעֵליֶכם  ֹעל  ּכָ ּ

ים ַעְקַרּבִ ׁשֹוִטים  ַוֲאִני  ּבָ ר  ֶאְתֶכם  ּבַ ַּוָיֹבא  ָיָרְבָעם  יב:  ָּאִבי  ִיּסַ
ר  ַהֶמֶלך ְוָכל־ָהָעם  ֶאל־ְר ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ י  ּכַ ִלׁשִ יֹום  ַהׁשְ ְַחְבָעם  ּבַ ּ ּּ ּ

י ִלׁשִ יֹום  ַהׁשְ ֵּלאֹמר  ׁשובו  ֵאַלי  ּבַ ּ ּ ה  ַוַיֲעֹזב  יג:  ּ ַּוַיֲעֵנם  ַהֶמֶלך  ָקׁשָ ְּ ּ
ַּהֶמֶלך  ְרַחְבָעם  ֵאת  ֲעַצת  ַהְזֵקִנים ְ ֲעַצת  יד:  ּ ר  ֲאֵלֶהם  ּכַ ַוְיַדּבֵ

יד  ֶאת־ֻעְל ר ַּהְיָלִדים  ֵלאֹמר  ַאְכּבִ ֶכם  ַוֲאִני  ֹאִסיף  ָעָליו  ָאִבי  ִיּסַ
ים ֲעְקַרּבִ ׁשֹוִטים  ַוֲאִני  ּבָ ַמע  ַהֶמֶלך  טו:  ֶּאְתֶכם  ּבַ ְְוֹלא־ׁשָ ּ



––18 

ה  ֵמִעם  ָהֱאֹלִהים  ְלַמַען  ָהִקים  ְיהָוׁה  י־ָהְיָתה  ְנִסּבָ ֶאל־ָהָעם  ּכִ
לֹוִני  ֶאל־ָיָרְבָעם  ַיד  ֲאִחָיהו  ַהׁשִ ר  ּבְ ר  ִדּבֶ ֶּאת־ְדָברֹו  ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ

יבו  טז:  ן־ְנָבטּבֶ ַמע  ַהֶמֶלך  ָלֶהם  ַוָיׁשִ י  ֹלא־ׁשָ ָרֵאל  ּכִ ְּוָכל־ִיׂשְ ּ ְ ּ
ְָהָעם  ֶאת־ַהֶמֶלך   ָדִויד  ְוֹלא־ַנֲחָלה |  ּ ֵּלאֹמר  ַמה־ָלנו  ֵחֶלק  ּבְ ּ

ָרֵאל  ַעָתה  ְרֵאה  ֵביְתך  ָדִויד  ַוֵיֶלך  י  ִאיׁש  ְלֹאָהֶליך  ִיׂשְ ֶבן־ִיׁשַ ְּבְ ָ ָּ ּ ּ
ָרֵאל  ְלֹאָהָליו ל־ִיׂשְ ָעֵרי  ְיהוָדה  יז:  ּכָ ִבים  ּבְ ָרֵאל  ַהיֹׁשְ ּוְבֵני  ִיׂשְ ּּ

ְַוִיְמֹלך  ֲעֵליֶהם  ְרַחְבָעם ַלח  ַהֶמֶלך  ְרַחְבָעם  ֶאת־ֲהֹדָרם  יח:  ּ ְַוִיׁשְ ּ ּ
ָרֵאל  ֶאֶבן  ַוָיֹמת  ְוַהֶמֶלך  ר  ַעל־ַהַמס  ַוִיְרְגמו־בֹו  ְבֵני־ִיׂשְ ְֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ

ָבה ֶמְרּכָ ְּרַחְבָעם  ִהְתַאֵמץ  ַלֲעלֹות  ּבַ ָלםּ ּ  ָלנוס  ְירוׁשָ עו  יט:  ּ ַּוִיְפׁשְ ּ
ֵבית ָדִויד ַעד ַהיֹום ַהֶזה ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ ּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכ
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 "אף ספרי תורה כד "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,  וד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ין חטא בא על ידווא, 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 מסמר"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ות לומר לך מה משמרות כהונה 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


