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  פרק כא- "אל בשמו"ספר 
ׁש  א ָנה  ַוְיַבּקֵ ָנה  ַאֲחֵרי  ׁשָ ִנים  ׁשָ לׁש  ׁשָ יֵמי  ָדִוד  ׁשָ ַוְיִהי  ָרָעב  ּבִ

ית  אול  ְוֶאל־ּבֵ ָּדִוד  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה  ס  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשָ ּּ ּ
ר־ֵהִמית  ֶאת־ַהִגְבֹעִנים ַּהָדִמים  ַעל־ֲאׁשֶ ְַוִיְקָרא  ַהֶמֶלך  ב:  ּ ּ ּ

ַּלִגְבֹעִנים  ַויֹאֶמ ָרֵאל  ֵהָמה ּ ֵני  ִיׂשְ ּר  ֲאֵליֶהם  ְוַהִגְבֹעִנים  ֹלא  ִמּבְ ּ
ׁש  עו  ָלֶהם  ַוְיַבּקֵ ּבְ ָרֵאל  ִנׁשְ י  ִאם־ִמֶיֶתר  ָהֱאֹמִרי  וְבֵני  ִיׂשְ ּּכִ ּ ּ

ָרֵאל  ִויהוָדה ַקּנֹאתֹו  ִלְבֵני־ִיׂשְ אול  ְלַהּכָֹתם  ּבְ ּׁשָ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ג:  ּ ּ
ה  ָלֶכם  וַב ֶּאל־ַהִגְבֹעִנים  ָמה  ֶאֱעׂשֶ ָּמה  ֲאַכֵפר  וָבְרכו  ֶאת־ַנֲחַלת ּ ּ ּ ּ

ַּויֹאְמרו  לֹו  ַהִגְבֹעִנים  ֵאין־   ד:  ְיהָוׁה ּ ֶסף  ְוָזָהב ָּליּ ּ  ָלנו  ּכֶ
ָרֵאל  ַוֹיאֶמר  ִיׂשְ יתֹו  ְוֵאין־ָלנו  ִאיׁש  ְלָהִמית  ּבְ אול  ְוִעם־ּבֵ ִּעם־ׁשָ ּ ּ

ה  ָלֶכם ְַויֹאְמרו  ֶאל־ַהֶמֶלך  ָהִא ה:  ָּמה־ַאֶתם  ֹאְמִרים  ֱאֱעׂשֶ ּ ּ יׁש ּ
ָכל־ְגֻבל  ַמְדנו  ֵמִהְתַיֵצב  ּבְ ר  ִדָמה־ָלנו  ִנׁשְ ָלנו  ַוֲאׁשֶ ר  ּכִ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ָניו  ְוהֹוַקֲענום ֻּינַתן ו:  ִיׂשְ ים  ִמּבָ ְבָעה  ֲאָנׁשִ ּ  ֻיַתן  ־ָלנו  ׁשִ ּ ּ
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ִחיר  ְיהָוׁה  ס  ַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֲאִני  ֶאֵתן אול  ּבְ ִגְבַעת  ׁשָ ַּליהָוׁה  ּבְ ְּ ּ ּ :
אול ַּוַיְחֹמל   ז ן־ׁשָ ן־ְיהֹוָנָתן  ּבֶ ת  ּבֶ ַּהֶמֶלך  ַעל־ְמִפיֹבׁשֶ ְ ּ

ין  ָדִוד  וֵבין  ְיהֹוָנָתן  יֹנָתם  ּבֵ ר  ּבֵ ֻבַעת  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ַּעל־ׁשְ ּ
אול ן־ׁשָ ר  ח:  ּּבֶ ֵני  ִרְצָפה  ַבת־ַאָיה  ֲאׁשֶ ֵני  ּבְ ח  ַהֶמֶלך  ֶאת־ׁשְ ַּוִיּקַ ּּ ְ ּ

ת  ְו אול  ֶאת־ַאְרֹמִני  ְוֶאת־ְמִפֹבׁשֶ ֵני ָּיְלָדה  ְלׁשָ ת  ּבְ ֶאת־ֲחֵמׁשֶ
ְרִזַלי  ַהְמֹחָלִתי ן־ּבַ ר  ָיְלָדה  ְלַעְדִריֵאל  ּבֶ אול  ֲאׁשֶ ת־ׁשָ ִּמיַכל  ּבַ ּ ּ :

ָהר  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוִיְפלו  ט ַיד  ַהִגְבֹעִנים  ַוֹיִקיֻעם  ּבָ ַּוִיְתֵנם  ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַבְעָתים ַבְעָתם  ָיַחד  ּׁשְ יֵמי  ָקִצירְוֵהםּ  ׁשְ ּ  ְוֵהָמה  ֻהְמתו  ּבִ ְּתִחַלת ִניָּבִראׁשֹּ ּ 

ֹעִרים ְתִחַלת  ְקִציר  ׂשְ ק  י:  ּּבִ ח  ִרְצָפה  ַבת־ַאָיה  ֶאת־ַהׂשַ ַּוִתּקַ ּּ ּ
ְַוַתֵטהו  ָלה  ֶאל־ַהצור  ִמְתִחַלת  ָקִציר  ַעד  ִנַתך־ַמִים  ֲעֵליֶהם  ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ַמִים  ָלנוַח  ֲעֵליֶהם  יֹוָמם  ָמִים  ְוֹלא־ָנְתָנה  עֹוף  ַהׁשָ ִּמן־ַהׁשָ ּ ּ

ֶד ְּוֶאת־ַחַית  ַהׂשָ ָתה  יא:  ה  ָלְיָלהּ ר־ָעׂשְ ַּוֻיַגד  ְלָדִוד  ֵאת  ֲאׁשֶ ּ
אול ִּרְצָפה  ַבת־ַאָיה  ִפֶלֶגׁש  ׁשָ ּ ח  ֶאת־ַעְצמֹות  יב:  ּּ ַּוֵיֶלך  ָדִוד  ַוִיּקַ ּּ ְ

ֲעֵלי  ָיֵביׁש  ִגְלָעד  נֹו  ֵמֵאת  ּבַ אול  ְוֶאת־ַעְצמֹות  ְיהֹוָנָתן  ּבְ ּׁשָ ּ
ר   ן  ֲאׁשֶ ית־ׁשַ ר  ָגְנבו  ֹאָתם  ֵמְרֹחב  ּבֵ ֲּאׁשֶ ְּתָלוםּ ּ  ְתָלאום  ּ םּ ָמה ׁשָ ּ  ׁשָ

ִתים ִגְלּבַֹעּהּפְִלׁשְ אול  ּבַ ִתים  ֶאת־ׁשָ יֹום  ַהּכֹות  ְפִלׁשְ ִתים  ּבְ ּ  ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ ּ :
נֹו  יג אול  ְוֶאת־ַעְצמֹות  ְיהֹוָנָתן  ּבְ ם  ֶאת־ַעְצמֹות  ׁשָ ַּוַיַעל  ִמׁשָ ּ ּ

ַּוַיַאְספו  ֶאת־ַעְצמֹות  ַהמוָקִעים ּּ רו  ֶאת־ַעְצ יד:  ּ ַּוִיְקּבְ אול ּ ּמֹות־ׁשָ
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ֶקֶבר  ִקיׁש  ָאִביו  ַוַיֲעׂשו  ּכֹל  ֵצָלע  ּבְ ְנָיִמן  ּבְ ֶאֶרץ  ּבִ נֹו  ּבְ ִּויהֹוָנָתן  ּבְ ּ
ר־ִצָוה  ַהֶמֶלך  ַוֵיָעֵתר  ֱאֹלִהים  ָלָאֶרץ  ַאֲחֵרי־ֵכן ֲּאׁשֶ ְ ּ ּ :

ָרֵאל  ַוֵיֶרד  ָדִוד  טו ִתים  ֶאת־ִיׂשְ ַּוְתִהי־עֹוד  ִמְלָחָמה  ַלְפִלׁשְ ּ ּ ּּ
ִתים  ַוָיַעף  ָדִודַּוֲעָבָדיו  ִעמֹו ּ  ַוִיָלֲחמו  ֶאת־ְפִלׁשְ ּּ ּּ ּ ו טז:  ּ ּבִ י ְוִיׁשְ ּבִ   ְוִיׁשְ
ר   ֹנב  ֲאׁשֶ ַקל |  ּבְ לׁש  ֵמאֹות  ִמׁשְ ַקל  ֵקינֹו  ׁשְ יִליֵדי  ָהָרָפה  וִמׁשְ ּּבִ

ה  ַויֹאֶמר  ְלַהּכֹות  ֶאת־ָדִוד ת  ְוהוא  ָחגור  ֲחָדׁשָ ְּנחׁשֶ ּ ּּ :
ן־ְצרוָי יז י  ּבֶ ַּוַיֲעָזר־לֹו  ֲאִביׁשַ ִתי  ַוְיִמיֵתהו  ָאז ּ ּה  ַוַיך  ֶאת־ַהְפִלׁשְ ּ ּ ְ ּ

י־ָדִוד  לֹו  ֵלאֹמר  ֹלא־ֵתֵצא  עֹוד  ִאָתנו  ַלִמְלָחָמה  עו  ַאְנׁשֵ ּבְ ִּנׁשְ ּּ ּ
ָרֵאל ה  ֶאת־ֵנר  ִיׂשְ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוְתִהי־עֹוד  יח:  ְוֹלא  ְתַכּבֶ

ַכי  ַהֻח ה  ִסּבְ ִתים  ָאז  ִהּכָ גֹוב  ִעם־ְפִלׁשְ ַּהִמְלָחָמה  ּבְ ִתי  ֶאת־ַסף ּּ ׁשָ
יִלֵדי  ָהָרָפה ר  ּבִ גֹוב  יט:  ֲאׁשֶ ַּוְתִהי־עֹוד  ַהִמְלָחָמה  ּבְ ּ

ית  ַהַלְחִמי  ֵאת  ן־ַיְעֵרי  ֹאְרִגים  ּבֵ ִתים  ַוַיך  ֶאְלָחָנן  ּבֶ ִּעם־ְפִלׁשְ ְ ּ ּ ּ
ְמנֹור  ֹאְרִגים ָּגְלָית  ַהִגִתי  ְוֵעץ  ֲחִניתֹו  ּכִ ּ ַּוְתִהי־עֹוד  ִמְלָחָמה  כ:  ּ

ַגת  ַוְיִהי   ֹעת  ַרְגָליו ָמֹדיןִאיׁש  |  ּבְ עֹות  ָיָדיו  ְוֶאְצּבְ   ָמדֹון  ְוֶאְצּבְ
ע  ִמְסָפר  ְוַגם־הוא  ֻיַלד  ְלָהָרָפה ִרים  ְוַאְרּבַ ׁש  ֶעׂשְ ׁש  ָוׁשֵ ּׁשֵ ּ ּ :

ן־   כא הו  ְיהֹוָנָתן  ּבֶ ָרֵאל  ַוַיּכֵ ַּוְיָחֵרף  ֶאת־ִיׂשְ ְמָעיּ ְמָעה  ֲאִחי ׁשִ   ׁשִ
ַעת  ֵאֶלה  ֻיְלדו כב:  ָדִוד ֶּאת־ַאְרּבַ ּ ַגת  ַוִיְפלו  ְבַיד־ָדִוד ּ ּ  ְלָהָרָפה  ּבְ ּ ּ ּ

 :ּוְבַיד ֲעָבָדיו
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  פרק כב- "שמואל ב"ספר 
יֹום  ִהִציל  א יָרה  ַהזֹאת  ּבְ ר  ָדִוד  ַליהָוׁה  ֶאת־ִדְבֵרי  ַהׁשִ ַּוְיַדּבֵ ּּ ּ ּ

אול ף  ׁשָ ל־ֹאְיָביו  וִמּכַ ף  ּכָ ְּיהָוׁה  ֹאתֹו  ִמּכַ ַּויֹאַמר  ְיהָוׁה  ַסְלִעי  ב:  ּ
ּוְמֻצָדִתי  ו י  ְוֶקֶרן  ג:  ְמַפְלִטי־ִליּ ֱּאֹלֵהי  צוִרי  ֶאֱחֶסה־ּבֹו  ָמִגּנִ

ֵעִני ִעי  ֵמָחָמס  ֹתׁשִ י  וְמנוִסי  ֹמׁשִ ַגּבִ ִעי  ִמׂשְ ִּיׁשְ ּּ ְּמֻהָלל  ֶאְקָרא  ד:  ּ
ַע ְּיהָוׁה  וֵמֹאְיַבי  ִאָוׁשֵ ֵרי־ָמֶות  ַנֲחֵלי  ְבִלַיַעל  ה:  ּ ּבְ י  ֲאָפֻפִני  ִמׁשְ ּּכִ

י־ָמֶותֶחְבֵלי  ׁשְ ו:  ְיַבֲעֻתִני ִני  ִקְדֻמִני  ֹמְקׁשֵ ַצר־ִלי  ז:  ּאֹול  ַסּבֻ ּּבַ
ְוָעִתי  ַמע  ֵמֵהיָכלֹו  קֹוִלי  ְוׁשַ ֶּאְקָרא  ְיהָוׁה  ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ֶאְקָרא  ַוִיׁשְ

ָאְזָניו ַעׁש ח:  ּבְ ַמִים ַּוִתּגָ ּ  ַוִיְתָגַעׁש  ַוִתְרַעׁש  ָהָאֶרץ  מֹוְסדֹות  ַהׁשָ ּ ּ ּ
י־ָח ִּיְרָגזו  ַוִיְתָגֲעׁשו  ּכִ ּּ ַאפֹו  ְוֵאׁש  ִמִפיו  ט:  ָרה  לֹוּּ ן  ּבְ ָּעָלה  ָעׁשָ ּ

ֲערו  ִמֶמּנו ֹּתאֵכל  ֶגָחִלים  ּבָ ּּ ּ ַמִים  ַוֵיַרד  ַוֲעָרֶפל  ַתַחת  י:  ּ ַּוֵיט  ׁשָ ּ ּ
ְנֵפי־רוַח יא:  ַרְגָליו רוב  ַוָיֹעף  ַוֵיָרא  ַעל־ּכַ ב  ַעל־ּכְ ַּוִיְרּכַ ּּ ּ ּ :

ַרת יב ך  ְסִביֹבָתיו  ֻסּכֹות  ַחׁשְ ת  ֹחׁשֶ ְַוָיׁשֶ ָחִקיםּ : ־ַמִים  ָעֵבי  ׁשְ
ֲערו  ַגֲחֵלי־ֵאׁש יג ִּמּנַֹגה  ֶנְגדֹו  ּבָ ּ ּ ַמִים  ְיהָוׁה  יד:  ּ ַיְרֵעם  ִמן־ׁשָ

ָרק   טו:  ְּוֶעְליֹון  ִיֵתן  קֹולֹו ַלח  ִחִצים  ַוְיִפיֵצם  ּבָ ַּוִיׁשְ : ּ  ַוָיֹהםַּוָיֹהמםּ
ַגֲעַרת  ְיהָוׁ טז ַּוֵיָראו  ֲאִפֵקי  ָים  ִיָגלו  ֹמְסדֹות  ֵתֵבל  ּבְ ּּ ּ ַמת ּ ׁשְ ה  ִמּנִ

ּרוַח  ַאפֹו ים יז:  ּ ִני  ִמַמִים  ַרּבִ ֵחִני  ַיְמׁשֵ ַלח  ִמָמרֹום  ִיּקָ ִּיׁשְ ּ :
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י  ָאְמצו  ִמֶמִני יח ַּיִציֵלִני  ֵמֹאְיִבי  ָעז  ִמׂשְנַאי  ּכִ ּ יֹום  יט:  ּּ ְּיַקְדֻמִני  ּבְ
ָען  ִלי ַּויֵֹצא  ַלֶמְרָחב  ֹאִתי  ְיַחְלֵצִני  כ:  ֵאיִדי  ַוְיִהי  ְיהָוׁה  ִמׁשְ ּ ּ

י י־ָחֵפץ  ּבִ יב  ִלי כא:  ּכִ ֹבר  ָיַדי  ָיׁשִ ִצְדָקִתי  ּכְ : ִיְגְמֵלִני  ְיהָוׁה  ּכְ
ְעִתי  ֵמֱאֹלָהי כב ַמְרִתי  ַדְרֵכי  ְיהָוׁה  ְוֹלא  ָרׁשַ י  ׁשָ ּּכִ י  ָכל־  כג:  ּּ ּכִ

ָּפָטו הִמׁשְ ָפָטיו  ְלֶנְגִדי  ְוֻחּקָֹתיו  ֹלא־ָאסור  ִמֶמּנָ ּ  ִמׁשְ ּ ּ ָוֶאְהֶיה  כד:  ּ
ַתְמָרה  ֵמֲעֹוִניָתִמים  לֹו  ָוֶא ּׁשְ ֹבִרי  כה:  ּ ִצְדָקִתי  ּכְ ב  ְיהָוׁה  ִלי  ּכְ ַּוָיׁשֶ
ד  ִעם־ִגּבֹור  ָתִמים  ִתַתָמם כו:  ְלֶנֶגד  ֵעיָניו ִּעם־ָחִסיד  ִתְתַחּסָ ּ ּ ּ ּ ּ :

ׁש  ִתַתָפל כז ִּעם־ָנָבר  ִתָתָבר  ְוִעם־ִעּקֵ ּ ּ ּ יַע  כח:  ּ ְּוֶאת־ַעם  ָעִני  תֹוׁשִ
ִפ ְּוֵעיֶניך  ַעל־ָרִמים  ַתׁשְ ּ י־ַאָתה  ֵניִרי  ְיהָוׁה  ַויהָוׁה  ַיִגיַה  כט:  ילָ ּּכִ ּ ּ

י ּכִ אֹלַהי  ֲאַדֶלג־ׁשור ל:  ָחׁשְ י  ְבָכה  ָארוץ  ְגדוד  ּבֵ ּּכִ ּ ּּ ָהֵאל  לא:  ּ
ָּתִמים  ַדְרּכֹו  ִאְמַרת  ְיהָוׁה  ְצרוָפה  ָמֵגן  הוא  ְלֹכל  ַהֹחִסים  ּבֹו ּ ּ ּ :

ְלֲעֵדי  ְיהָוׁה  וִמי  צור  ִמּבַ לב י  ִמי־ֵאל  ִמּבַ ּּכִ : ְּלֲעֵדי  ֱאֹלֵהינוּ
ָּהֵאל  ָמעוִזי  ָחִיל  ַוַיֵתר  ָתִמים   לג ּ ּ ּ ַּדְרִכוּ יּ ֶוה   לד:  ּ  ַדְרּכִ  ַרְגַליוְּמׁשַ

מֹוַתי  ַיֲעִמֵדִני ַאָילֹות  ְוַעל  ּבָ ְּמַלֵמד  ָיַדי  ַלִמְלָחָמה  לה:  ַּרְגַלי  ּכָ ּ
ה  ְזֹרֹעָתי ת־ְנחוׁשָ ֶעך   לו:  ְּוִנַחת  ֶקׁשֶ ַָוִתֶתן־ִלי  ָמֵגן  ִיׁשְ ּ ַָוֲעֹנְתך ּ

ִני ַּתְרִחיב  ַצֲעִדי  ַתְחֵתִני  ְוֹלא  ָמֲעדו  ַקְרֻסָלי לז:  ַּתְרּבֵ ּ ּ ּ ּ :
לֹוָתם לח ִמיֵדם  ְוֹלא  ָאׁשוב  ַעד־ּכַ ֶּאְרְדָפה  ֹאְיַבי  ָוַאׁשְ ּ ּ :
ָּוֲאַכֵלם  ָוֶאְמָחֵצם  ְוֹלא  ְיקומון  ַוִיְפלו  ַתַחת  ַרְגָלי לט ּ ּ ּּ ַּוַתְזֵרִני  מ:  ּ
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ַּחִיל  ַלִמְלָחָמה  ַתְכ ִּריַע  ָקַמי  ַתְחֵתִניּ ְּוֹאְיַבי  ַתָתה  ִלי  ֹעֶרף  מא:  ּ ּ ּ
ְנַאי  ָוַאְצִמיֵתם יַע  ֶאל־ְיהָוׁה  ְוֹלא־ָעָנם מב:  ְמׂשַ עו  ְוֵאין  מׁשִ : ִּיׁשְ

ם  ֶאְרָקֵעם מג ִטיט־חוצֹות  ֲאִדּקֵ ֲעַפר־ָאֶרץ  ּכְ ָחֵקם  ּכַ : ְּוֶאׁשְ
ְמֵרִני  ְלֹרא מד ַּוְתַפְלֵטִני  ֵמִריֵבי  ַעִמי  ִתׁשְ ּ ּׁש  גֹוִים  ַעם ּּ

מֹוַע  ֹאֶזן  מה:  ֹּלא־ָיַדְעִתי  ַיַעְבֻדִני ֲחׁשו־ִלי  ִלׁשְ ֵני  ֵנָכר  ִיְתּכַ ּּבְ
ְמעו  ִלי ִּיׁשָ ֵני  ֵנָכר  ִיּבֹלו  ְוַיְחְגרו  ִמִמְסְגרֹוָתם מו:  ּ ּּבְ ּ ּּ ַחי־ְיהָוׁה  מז:  ּ

ִעי ּוָברוך  צוִרי  ְוָיֻרם  ֱאֹלֵהי  צור  ִיׁשְ ּ ּ ִלי ָהֵאל  ַהּנֵֹתן  ְנָקֹמת   מח:  ְּ
ּוֹמִריד  ַעִמים  ַתְחֵתִני ּ ּ ַמי  ְתרֹוְמֵמִני  מט:  ּ ּומֹוִציִאי  ֵמֹאְיָבי  וִמּקָ ּ ּ

ֵּמִאיׁש  ֲחָמִסים  ַתִציֵלִני ְמך  נ:  ּ גֹוִים  וְלׁשִ ן  אֹוְדך  ְיהָוׁה  ּבַ ַָעל־ּכֵ ָּ ּ
יחֹו ִּמְגדֹיל נא:  ֲּאַזֵמר ה־ֶחֶסד  ִלְמׁשִ ּ  ִמְגדֹול  ְיׁשועֹות  ַמְלּכֹו  ְוֹעׂשֶ ּ

 :ַזְרעֹו ַעד־עֹוָלםְּלָדִוד וְל
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,    פרקים  ליוםשני,  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 "ה כד אף ספרי תור"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, 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 מסמרות"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


