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  פרק לג- "ירמיה"ספר 
ִנית  ְוהוא  עֹוֶדּנו  ָעצור  ּבַ א ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ׁשֵ ּ ּ ֲחַצר ּ

ָטָרה  ֵלאֹמר ה  ְיהָוׁה  יֹוֵצר  אֹוָתה  ב:  ַּהּמַ ּּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֹעׂשָ ּ
מֹו ֹדלֹות  ג:  ַּלֲהִכיָנה  ְיהָוׁה  ׁשְ יָדה  ְלך  ּגְ ְָקָרא  ֵאַלי  ְוֶאֱעֶנָך  ְוַאּגִ ּ ּ

ם ָרֵאל  ד:  ּוְבֻצרֹות  ֹלא  ְיַדְעּתָ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּכִ
י  ָהִעיר  ַהזֹ ּתֵ ֻתִצים ַּעל־ּבָ י  ַמְלֵכי  ְיהוָדה  ַהּנְ ּתֵ ּאת  ְוַעל־ּבָ

ִדים  ה:  ֶאל־ַהּסְֹללֹות  ְוֶאל־ֶהָחֶרב ׂשְ ִאים  ְלִהָלֵחם  ֶאת־ַהּכַ ּּבָ ּ
ר  יִתי  ְבַאִפי  וַבֲחָמִתי  ַוֲאׁשֶ ר־ִהּכֵ ּוְלַמְלָאם  ֶאת־ִפְגֵרי  ָהָאָדם  ֲאׁשֶ ּּ ּ

ל־ָרָעָתם י  ָפַני  ֵמָהִעיר  ַהזֹאת  ַעל  ּכָ ְרּתִ ִּני  ַמֲעֶלה־ָלה ִהְנ ו:  ִּהְסּתַ ּ
לֹום  ֶוֱאֶמת ֲּאֻרָכה  וַמְרֵפא  וְרָפאִתים  ְוִגֵליִתי  ָלֶהם  ֲעֶתֶרת  ׁשָ ּ ּּ :

ָרֵאל  וְבִנִתים  ז בות  ִיׂשְ בות  ְיהוָדה  ְוֵאת  ׁשְ ֹבִתי  ֶאת־ׁשְ ַּוֲהׁשִ ּ ּ ּ
ָבִראׁשָֹנה י  ח:  ּכְ ר  ָחְטאו־ִלי  ְוָסַלְחּתִ ל־ֲעֹוָנם  ֲאׁשֶ ים  ִמּכָ ְּוִטַהְרּתִ

עו  ִבי  ְלָכלְלָכול ר  ָפׁשְ ר  ָחְטאו־ִלי  ַוֲאׁשֶ ּ  ־ֲעֹונֹוֵתיֶהם  ֲאׁשֶ ּּ :
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ׂשֹון  ִלְתִהָלה  וְלִתְפֶאֶרת  ְלֹכל  ּגֹוֵיי  ָהָאֶרץ  ט ם  ׂשָ ְּוָהְיָתה  ִלי  ְלׁשֵ ּ ּ
ה  ֹאָתם  וָפֲחדו  ר  ָאֹנִכי  ֹעׂשֶ ל־ַהטֹוָבה  ֲאׁשֶ ְמעו  ֶאת־ּכָ ר  ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

ל־ַה ל־ַהטֹוָבה  ְוַעל  ּכָ ְּוָרְגזו  ַעל  ּכָ ה  ָלהּ ר  ָאֹנִכי  ֹעׂשֶ לֹום  ֲאׁשֶ ּּשָׁ ּ :
ם  ֹאְמִרים |  ּכֹה   י ר  ַאּתֶ קֹום־ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּמָ ַמע  ּבַ ָּאַמר  ְיהָוׁה  עֹוד  ִיּשָׁ

ָעֵרי  ְיהוָדה  וְבֻחצֹות  ֵהָמה  ּבְ ָּחֵרב  הוא  ֵמֵאין  ָאָדם  וֵמֵאין  ּבְ ּ ּ ּ
ֵה ב  וֵמֵאין  ּבְ ּמֹות  ֵמֵאין  ָאָדם  וֵמֵאין  יֹוׁשֵ ַלם  ַהְנׁשַ ְּירוׁשָ ּ : ָמהּ

ָלה  קֹול  ֹאְמִרים  יא ְמָחה  קֹול  ָחָתן  ְוקֹול  ּכַ ׂשֹון  ְוקֹול  ׂשִ ּקֹול  ׂשָ
י־ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ְמִבִאים  י־טֹוב ְיהָוׁה ּכִ ּהֹודו ֶאת־ְיהָוׁה ְצָבאֹות ּכִ ּ
ָבִראׁשָֹנה ָאַמר  בות־ָהָאֶרץ ּכְ יב  ֶאת־ׁשְ י־ָאׁשִ ית  ְיהָוׁה  ּכִ ּּתֹוָדה  ּבֵ

קֹום  ַהֶזה |  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  עֹוד  ִיְהֶיה  ּכֹה־ָאַמר   יב:  ְיהָוׁה ּמָ ּּבַ
ִצים  ֵהָמה  וְבָכל־ָעָריו  ְנֵוה  ֹרִעים  ַמְרּבִ ֶּהָחֵרב  ֵמֵאין־ָאָדם  ְוַעד־ּבְ

ְנָיִמן  יג:  ֹצאן ֶגב  וְבֶאֶרץ  ּבִ ֵפָלה  וְבָעֵרי  ַהּנֶ ָעֵרי  ַהּשְׁ ָעֵרי  ָהָהר  ּבְ ּּבְ ּ
ַלם  וְבָעֵרי  ְיהוָדה  ֹע ּוִבְסִביֵבי  ְירוׁשָ ּ ּ ֲעֹבְרָנה  ַהּצֹאן  ַעל־ְיֵדי ּ ד  ּתַ

ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַוֲהִקֹמִתי  יד:  מֹוֶנה  ָאַמר  ְיהָוׁה ה  ָיִמים  ּבָ ִהּנֵ
ית  ָרֵאל  ְוַעל־ּבֵ ית  ִיׂשְ י  ֶאל־ּבֵ ְרּתִ ר  ִדּבַ ֶּאת־ַהָדָבר  ַהטֹוב  ֲאׁשֶ ּ ּ

ָיִמים  ָהֵהם  וָבֵעת  ַהִהיא  ַאְצִמיַח  ְלָדִוד  ֶצַמח  ְצָדָק טו:  ְּיהוָדה ּּבַ ה ּ
ָאֶרץ ָפט  וְצָדָקה  ּבָ ה  ִמׁשְ ְּוָעׂשָ ע  ְיהוָדה  טז:  ּ ָוׁשַ ָיִמים  ָהֵהם  ּתִ ּּבַ ּ ּ

ר־ִיְקָרא־ָלה  ְיהָוׁה   ּכֹון  ָלֶבַטח  ְוֶזה  ֲאׁשֶ ׁשְ ַלם  ּתִ ִּוירוׁשָ : ִּצְדֵקנו|  ּ



––721 

א  יז ּסֵ ב  ַעל־ּכִ ֵרת  ְלָדִוד  ִאיׁש  יׁשֵ י־ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֹלא־ִיּכָ ּכִ
ָרֵאל ֵרת  ִאיׁש  ִמְלָפָני ְוַל יח:  ֵבית־ִיׂשְ ּּכֲֹהִנים  ַהְלִוִים  ֹלא־ִיּכָ ּ

ל־ַהָיִמים ה  ֶזַבח  ּכָ ַּמֲעֶלה  עֹוָלה  וַמְקִטיר  ִמְנָחה  ְוֹעׂשֶ ּ ַוְיִהי  יט:  ּ
ְּדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵלאמֹור ֵפרו  כ:  ּ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִאם־ּתָ

ִריִתי  ַהָלְיָלה  וְלִב ִריִתי  ַהיֹום  ְוֶאת־ּבְ ֶּאת־ּבְ ּ י  ֱהיֹות ּ ְלּתִ
ם ִעּתָ ִריִתי  ֻתַפר  ֶאת־ָדִוד  ַעְבִדי  כא:  יֹוָמם־ָוַלְיָלה  ּבְ ם־ּבְ ּּגַ ּ

ְרָתי ְסאֹו  ְוֶאת־ַהְלִוִים  ַהּכֲֹהִנים  ְמׁשָ ִּמְהיֹות־לֹו  ֵבן  ֹמֵלך  ַעל־ּכִ ְ :
ה  כב ן ַאְרּבֶ ד חֹול ַהָים ּכֵ ַמִים ְוֹלא ִיּמַ ֵפר ְצָבא ַהּשָׁ ר ֹלא־ִיּסָ ֲּאׁשֶ

ְרֵתי  ֹאִתיֶּאת־ֶזַרע  ָד ִּוד  ַעְבִדי  ְוֶאת־ַהְלִוִים  ְמׁשָ ַוְיִהי  כג:  ּ
ְּדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵלאֹמר ֲּהלֹוא  ָרִאיָת  ָמה־ָהָעם  ַהֶזה  כד:  ּ

ֶהם  ַוִיְמָאֵסם  ַחר  ְיהָוׁה  ּבָ ר  ּבָ ָפחֹות  ֲאׁשֶ ׁשְ י  ַהּמִ ּתֵ רו  ֵלאֹמר  ׁשְ ִּדּבְ ּ ּ ּ
י  ִיְנָאצון  ִמְהיֹות  עֹוד   ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  כה:  ּגֹוי  ִלְפֵניֶהםְּוֶאת־ַעּמִ

י ְמּתִ ַמִים  ָוָאֶרץ  ֹלא־ׂשָ : ִאם־ֹלא  ְבִריִתי  יֹוָמם  ָוָלְיָלה  ֻחּקֹות  ׁשָ
ִלים  כו ַחת  ִמַזְרעֹו  ֹמׁשְ ם־ֶזַרע  ַיֲעקֹוב  ְוָדִוד  ַעְבִדי  ֶאְמַאס  ִמּקַ ּּגַ ּ

ָחק  ְוַיֲעֹקב   ובֶאל־ֶזַרע  ַאְבָרָהם  ִיׂשְ יב  ֶאת־ִּכי־ָאׁשִ בוָתם   ָאׁשִ ּׁשְ
ים  :ְוִרַחְמּתִ
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  פרק לד- "ירמיה"ספר 
ר  א ר־ָהָיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  וְנבוַכְדֶראּצַ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ֶבל   ֶלת  ָידֹו |  ְֶמֶלך־ּבָ ְוָכל־ֵחילֹו  ְוָכל־ַמְמְלכֹות  ֶאֶרץ  ֶמְמׁשֶ
ל־ָעֶריָה  ֵלאֹמר ַלם  ְוַעל־ּכָ ים  ִנְלָחִמים  ַעל־ְירוׁשָ : ְּוָכל־ָהַעּמִ

ָרֵאל  ָהֹלך  ְוָאַמְרּתָ  ֶאל־ִצְדִקָיהו  ב ּּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ְ

ֶּמֶלך  ְיהוָדה  ְוָאַמְרּתָ  ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹנֵתן  ֶאת־ָהִעיר  ְ

ֵאׁש ָרָפה  ּבָ ֶבל  וׂשְ ַיד  ֶמֶלך־ּבָ ַּהזֹאת  ּבְ ּ ְ ֵלט  ִמָידֹו  ג:  ּ ה  ֹלא  ִתּמָ ְּוַאּתָ
ֹפׂש  ּתִ י  ּתָ ֶבל ּכִ ֵתן  ְוֵעיֶניך  ֶאת־ֵעיֵני  ֶמֶלך־ּבָ ּנָ ֵפׂש  וְבָידֹו  ּתִ ְּתָ ָ ּ

בֹוא ר  וָבֶבל  ּתָ ְרֶאיָנה  וִפיהו  ֶאת־ִפיך  ְיַדּבֵ ּּתִ ּ ָּ ַמע  ד:  ּ ְַאך  ׁשְ

ְָדַבר־ְיהָוׁה  ִצְדִקָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ָעֶליך  ֹלא  ְּ ּ ּּ
ָחֶרב מות  וְבִמׂשְ ה:  ָּתמות  ּבֶ לֹום  ּתָ ׁשָ ּּבְ ָלִכים ּ ְָרפֹות  ֲאבֹוֶתיך  ַהּמְ

ְרפו־ָלך  ְוהֹוי  ָאדֹון  ן  ִיׂשְ ר־ָהיו  ְלָפֶניך  ּכֵ ְָהִראׁשִֹנים  ֲאׁשֶ ָּ ּ
י  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְרּתִ י־ָדָבר  ֲאִני־ִדּבַ ְִיְסְפדו־ָלך  ּכִ ּ ר  ִיְרְמָיהו  ו:  ּ ַּוְיַדּבֵ

ל־ַהְדָבִרים  ָהֵא ִביא  ֶאל־ִצְדִקָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ֵאת  ּכָ ַּהּנָ ּ ְּ ֶּלה ּ
ָלם ירוׁשָ ַלם  ְוַעל  ז:  ּּבִ ֶבל  ִנְלָחִמים  ַעל־ְירוׁשָ ְּוֵחיל  ֶמֶלך־ּבָ ְ

ה  י  ֵהּנָ ל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ַהּנֹוָתרֹות  ֶאל־ָלִכיׁש  ְוֶאל־ֲעֵזָקה  ּכִ ּּכָ
ָעֵרי  ְיהוָדה  ָעֵרי  ִמְבָצר ֲארו  ּבְ ִּנׁשְ ר־ָהָיה  ח:  ּ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ
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ִרית ֶּאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ַאֲחֵרי  ּכְ ֶלך  ִצְדִקָיהו  ּבְ ֹּרת  ַהּמֶ ּ ְ

ַלם  ִלְקֹרא  ָלֶהם  ְדרֹור ירוׁשָ ר  ּבִ ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ֶּאת־ּכָ ַלח  ט:  ּ ְּלׁשַ
ים  ְפָחתֹו  ָהִעְבִרי  ְוָהִעְבִרָיה  ָחְפׁשִ ִּאיׁש  ֶאת־ַעְבדֹו  ְוִאיׁש  ֶאת־ׁשִ ּ

יהוִדי  ָאִחיהו  ִאיׁש ם  ּבִ י  ֲעָבד־ּבָ ְּלִבְלּתִ ְמעו  ָכל־ַהּשָׂ י:  ּ ַּוִיׁשְ ִרים ּ
ַלח  ִאיׁש  ֶאת־ַעְבדֹו  ְוִאיׁש  ִרית  ְלׁשַ או  ַבּבְ ר־ּבָ ְּוָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ּּ
ֵלחו ְמעו  ַוְיׁשַ ם  עֹוד  ַוִיׁשְ י  ֲעָבד־ּבָ ים  ְלִבְלּתִ ְפָחתֹו  ָחְפׁשִ ֶּאת־ׁשִ ּּ ּ :

ר  יא ָפחֹות  ֲאׁשֶ בו  ֶאת־ָהֲעָבִדים  ְוֶאת־ַהּשְׁ ַּוָיׁשובו  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוָיׁשִ ּ ּּ ּ
ְלחו  ָחְפ ּׁשִ ים  ּ יׁשוםׁשִ ַּוִיְכּבְ ָפחֹותּ ׁשום  ַלֲעָבִדים  ְוִלׁשְ ּ  ַוִיְכּבְ ַוְיִהי  יב:  ּ

ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  יג:  ְּדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר
יֹום  הֹוִצִאי  י  ְבִרית  ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם  ּבְ ַרּתִ ָרֵאל  ָאֹנִכי  ּכָ ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ַבע  יד:  ית  ֲעָבִדים  ֵלאֹמראֹוָתם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִמּבֵ ץ  ׁשֶ ִמּקֵ
ֵכר  ְלך  ַוֲעָבְדך  ר  ִיּמָ ְלחו  ִאיׁש  ֶאת־ָאִחיו  ָהִעְבִרי  ֲאׁשֶ ׁשַ ִנים  ּתְ ָׁשָ ָ ּ ּ
ְמעו  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֵאַלי  ך  ְוֹלא־ׁשָ י  ֵמִעּמָ ַלְחּתֹו  ָחְפׁשִ ִנים  ְוׁשִ ׁש  ׁשָ ּׁשֵ ְ ּ

ְּוֹלא  ִהטו  ֶאת־ָאְזָנם ם  ַהיֹום  ַו טו:  ּ בו  ַאּתֶ ׁשֻ ַּוּתָ ר ּ ֲעׂשו  ֶאת־ַהָיׁשָ ּּתַ ּ
ִית  ּבַ ְכְרתו  ְבִרית  ְלָפַני  ּבַ ֵעיַני  ִלְקֹרא  ְדרֹור  ִאיׁש  ְלֵרֵעהו  ַוּתִ ּּבְ ּ

ִמי  ָעָליו ר־ִנְקָרא  ׁשְ בו  טז:  ֲאׁשֶ ׁשִ ִמי  ַוּתָ ַחְללו  ֶאת־ׁשְ בו  ַוּתְ ׁשֻ ַּוּתָ ּ ּּ
י ם  ָחְפׁשִ ַלְחּתֶ ר־ׁשִ ְפָחתֹו  ֲאׁשֶ ִּאיׁש  ֶאת־ַעְבדֹו  ְוִאיׁש  ֶאת־ׁשִ ם ּ
ָפחֹות ׁשו  ֹאָתם  ִלְהיֹות  ָלֶכם  ַלֲעָבִדים  ְוִלׁשְ ְכּבְ ם  ַוּתִ : ְּלַנְפׁשָ
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ם  ֵאַלי  ִלְקֹרא  ְדרֹור  יז ַמְעּתֶ ם  ֹלא־ׁשְ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ַאּתֶ
ִּאיׁש  ְלָאִחיו  ְוִאיׁש  ְלֵרֵעהו  ִהְנִני  ֹקֵרא  ָלֶכם  ְדרֹור  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּ

י  ֶאְתֶכם  ֶּאל־ַהֶחֶרב  ֶאל־ַהֶדֶבר  ְוֶאל־ָהָר   ְלַזֲעָוה ְלַזֲוָעהָעב  ְוָנַתּתִ
ים  ָהֹעְבִרים  יח:  ְלֹכל  ַמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ י  ֶאת־ָהֲאָנׁשִ ְוָנַתּתִ

ְרתו  ר  ּכָ ִרית  ֲאׁשֶ ר  ֹלא־ֵהִקימו  ֶאת־ִדְבֵרי  ַהּבְ ִרִתי  ֲאׁשֶ ֶּאת־ּבְ ּ ּ
ָתָריו ין  ּבְ ַנִים  ַוַיַעְברו  ּבֵ ְרתו  ִלׁשְ ר  ּכָ ְּלָפָני  ָהֵעֶגל  ֲאׁשֶ ֵרי  יט:  ּּ ׂשָ

ִרִסים  ְוַהּכֲֹהִנים  ְוֹכל  ַעם  ָהָאֶרץ  ַלם  ַהּסָ ֵרי  ְירוׁשָ ְּיהוָדה  ְוׂשָ ּ
ְתֵרי  ָהֵעֶגל ין  ּבִ ַיד  ֹאְיֵביֶהם  וְבַיד  כ:  ָהֹעְבִרים  ּבֵ י  אֹוָתם  ּבְ ְּוָנַתּתִ

ַמִים  ם  ְוָהְיָתה  ִנְבָלָתם  ְלַמֲאָכל  ְלעֹוף  ַהּשָׁ י  ַנְפׁשָ ְמַבְקׁשֵ
ָריו  אכ:  ּוְלֶבֱהַמת  ָהָאֶרץ ְּוֶאת־ִצְדִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ְוֶאת־ׂשָ ְּ ּ

ֶבל  ם  וְבַיד  ֵחיל  ֶמֶלך  ּבָ י  ַנְפׁשָ ַיד  ֹאְיֵביֶהם  וְבַיד  ְמַבְקׁשֵ ן  ּבְ ְֶאּתֵ ּ ּ
ֹבִתים  כב:  ָהֹעִלים  ֵמֲעֵליֶכם ִּהְנִני  ְמַצֶוה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַוֲהׁשִ

ֶּאל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוִנְלֲחמו  ָעֶליָה  וְלָכדוָה  וׂשְ ּ ּ ּ ָרֻפָה  ָבֵאׁש ּ
ב ָמָמה ֵמֵאין יׁשֵ ן ׁשְ  :ְּוֶאת־ָעֵרי ְיהוָדה ֶאּתֵ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  ים  ליוםשני  פרק,  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 
                       

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

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

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,  א  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נ–השנה  

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

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. דך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמ"ד


