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  פרק ג- "ירמיה"ספר 
ּתֹו  ְוָהְלָכה  ֵמִאּתֹו  ְוָהְיָתה ֵלאֹמר  ֵהן  ְיׁשַ א ַּלח  ִאיׁש  ֶאת־ִאׁשְ

ֱחַנף  ָהָאֶרץ  ְּלִאיׁש־ַאֵחר  ֲהָיׁשוב  ֵאֶליָה  עֹוד  ֲהלֹוא  ָחנֹוף  ּתֶ
ים  ְוׁשֹוב  ֵאַלי  ְנֻאם־ְיהָוׁה : ַהִהיא  ְוַאּתְ  ָזִנית  ֵרִעים  ַרּבִ

ָפִים  וְרִאי  ֵאיֹפה  ֹלא   ב ִאי־ֵעיַנִיך  ַעל־ׁשְ ּׂשְ ְלּתְְ ּגַ ְבּתְ   ׁשֻׁשֻ ּכַ
ֲחִניִפי  ֶאֶרץ  ר  ַוּתַ ִמְדּבָ ֲעָרִבי  ּבַ ְבּתְ  ָלֶהם  ּכַ ַּעל־ְדָרִכים  ָיׁשַ

ְזנוַתִיך  וְבָרָעֵתך ְּבִ ְּ ְנעו  ְרִבִבים  וַמְלקֹוׁש  לֹוא  ָהָיה  וֵמַצח  ג:  ּ ַּוִיּמָ ּ ּ ּ
ֵלם ה  זֹוָנה  ָהָיה  ָלך  ֵמַאְנּתְ  ִהּכָ ה   ד:  ְִאּשָׁ  ָקָראתיֲהלֹוא  ֵמַעּתָ

הָקָראת  ִלי  ָאִבי ּ  ַאלוף  ְנֻעַרי  ָאּתָ ֹמר  ה: ּ ֲהִיְנֹטר ְלעֹוָלם ִאם־ִיׁשְ
ה  יָלֶנַצח  ִהּנֵ ְרּתְ י ָהָרעֹות ַוּתוָכלִדּבַ ֲעׂשִ ְרּתְ ַוּתַ ַּויֹאֶמר ְיהָוׁה  ו: ּ ִדּבַ

ָבה  ָתה  ְמׁשֻ ר  ָעׂשְ ֶלך  ֲהָרִאיָת  ֲאׁשֶ ָיהו  ַהּמֶ יֵמי  ֹיאׁשִ ְֵאַלי  ּבִ ּ ּ
ל־ַה ָרֵאל  ֹהְלָכה  ִהיא  ַעל־ּכָ ל־ֵעץ  ַרֲעָנן ִיׂשְ ַחת  ּכָ ֹבַה  ְוֶאל־ּתַ ּר  ּגָ

ם ְזִני־ׁשָ ׁשוב  ז:  ַוּתִ ל־ֵאֶלה  ֵאַלי  ּתָ ָּוֹאַמר  ַאֲחֵרי  ֲעׂשָֹתה  ֶאת־ּכָ ּּ
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ָבה   ֶראהְוֹלא־ׁשָ גֹוָדה  ֲאחֹוָתה  ְיהוָדהַוּתֵ ֶרא  ּבָ ּ  ַוּתֵ י  ח:  ּ ָוֵאֶרא  ּכִ
ַלְחּתִ ָרֵאל  ׁשִ ָבה  ִיׂשְ ר  ִנֲאָפה  ְמׁשֻ ל־ֹאדֹות  ֲאׁשֶ ן ַּעל־ּכָ יָה  ָוֶאּתֵ

ִריֻתֶתיָה  ֵאֶליָה  ְוֹלא  ָיְרָאה  ּבֵֹגָדה  ְיהוָדה  ֲאחֹוָתה  ֶּאת־ֵסֶפר  ּכְ ּ
ם־ִהיא ֶזן  ּגַ ֶלך  ַוּתִ ֱחַנף  ֶאת־ָהָאֶרץ  ט:  ְַוּתֵ ְּוָהָיה  ִמּקֹל  ְזנוָתה  ַוּתֶ ּ

ְנַאף  ֶאת־ָהֶאֶבן  ְוֶאת־ָהֵעץ ָבה  ֵאַלי  י:  ַוּתִ ָכל־ֹזאת  ֹלא־ׁשָ ְוַגם־ּבְ
גֹוָדה  ֲאחֹוָת ֶקר  ְנֻאם־ְיהָוׁהּבָ ׁשֶ י  ִאם־ּבְ ה  ּכִ ָכל־ִלּבָ ּה  ְיהוָדה  ּבְ ּ ּ :

ָרֵאל  ִמּבֵֹגָדה  יא ָבה  ִיׂשְ ה  ְמׁשֻ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ִצְדָקה  ַנְפׁשָ ּ ּ
ָּהֹלך  ְוָקָראָת  ֶאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ָצפֹוָנה  ְוָאַמְרּתָ  יב:  ְּיהוָדה ּ ְ

ָרֵאל  ְנֻאם־ְיהָוׁה ָבה  ִיׂשְ ֶכם ּׁשוָבה  ְמׁשֻ ּ  לֹוא־ַאִפיל  ָפַני  ּבָ ּ
י־ָחִסיד  ֲאִני  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֹלא  ֶאטֹור  ְלעֹוָלם ְַאך  ְדִעי  ֲעֹוֵנך  יג:  ּּכִ ְּ

ַחת  ַפְזִרי  ֶאת־ְדָרַכִיך  ַלָזִרים  ּתַ ַעּתְ  ַוּתְ יהָוׁה  ֱאֹלַהִיך  ָפׁשָ י  ּבַ ּּכִ ְּ ְּ ּ
ם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ַמְעּתֶ ל־ֵעץ  ַרֲעָנן  וְבקֹוִלי  ֹלא־ׁשְ ּבו  ָבִנים ּׁשו יד:  ּּכָ

י  ֶאְתֶכם  י  ָבֶכם  ְוָלַקְחּתִ ַעְלּתִ י  ָאֹנִכי  ּבָ ׁשֹוָבִבים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ
ָפָחה  ְוֵהֵבאִתי  ֶאְתֶכם  ִציֹון ׁשְ ַנִים  ִמּמִ ֶּאָחד  ֵמִעיר  וׁשְ ּ י  טו:  ּ ְוָנַתּתִ

יל ּכֵ י  ְוָרעו  ֶאְתֶכם  ֵדָעה  ְוַהׂשְ ִלּבִ ָּלֶכם  ֹרִעים  ּכְ י  טז:  ּ ְוָהָיה  ּכִ
ִּתְרּבו  ו ה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֹלא־ֹיאְמרו ּ ָיִמים  ָהֵהּמָ ָאֶרץ  ּבַ ְּפִריֶתם  ּבָ ּ

רו־בֹו  ְוֹלא  ִרית־ְיהָוׁה  ְוֹלא  ַיֲעֶלה  ַעל־ֵלב  ְוֹלא  ִיְזּכְ ּעֹוד  ֲארֹון  ּבְ
ה  עֹוד א  יז:  ִּיְפֹקדו  ְוֹלא  ֵיָעׂשֶ ּסֵ ַלם  ּכִ ֵעת  ַהִהיא  ִיְקְראו  ִלירוׁשָ ּּבָ ּ
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ְּיהָוׁה  ְוִנְקוו  ֵאֶליָה  ָכל־ַהּג ָלם  ְוֹלא־ֵיְלכו ּ ם  ְיהָוׁה  ִלירוׁשָ ֹּוִים  ְלׁשֵ ּ
ם  ָהָרע ִררות  ִלּבָ ה  ֵיְלכו  יח:  ּעֹוד  ַאֲחֵרי  ׁשְ ָיִמים  ָהֵהּמָ ּּבַ ּ

ָרֵאל  ְוָיֹבאו  ַיְחָדו  ֵמֶאֶרץ  ָצפֹון  ית  ִיׂשְ ֵּבית־ְיהוָדה  ַעל־ּבֵ ּ ּ
י  ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם ר  ִהְנַחְלּתִ י ְוָאֹנִכי  ָאַמְרּתִ יט:  ַעל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ

ן־ָלך ֶאֶרץ ֶחְמָדה ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות  ִנים ְוֶאּתֶ ּבָ יֵתך ּבַ ֵּאיך  ֲאׁשִ ְ ְ ְ

ְקְרִאוּגֹוִים  ָוֹאַמר  ָאִבי   ְקְרִאי־ִלי  וֵמַאֲחַרי  ֹלא  ּתִ : ּ  ָתׁשוִביָּתׁשוִבוּ  ּתִ
ָרֵאל  כ ית  ִיׂשְ י  ּבֵ ם  ּבִ ַגְדּתֶ ן  ּבְ ה  ֵמֵרָעה  ּכֵ ְגָדה  ִאּשָׁ ָּאֵכן  ּבָ

ֵני  כא:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ִכי  ַתֲחנוֵני  ּבְ ָמע  ּבְ ָפִיים  ִנׁשְ ּקֹול  ַעל־ׁשְ
ְכחו  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם ם  ׁשָ י  ֶהֱעוו  ֶאת־ַדְרּכָ ָרֵאל  ּכִ ִּיׂשְ ּ ּ ּ :

י  כב ִנים  ׁשֹוָבִבים  ֶאְרָפה  ְמׁשוֹבֵתיֶכם  ִהְננו  ָאָתנו  ָלך  ּכִ ְׁשובו  ּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ה  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו ֶקר  ִמ כג:  ַּאּתָ ָבעֹות  ָהמֹון  ָהִרים  ָאֵכן ָאֵכן  ַלּשֶׁ ּגְ

ָרֵאל ׁשוַעת  ִיׂשְ יהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ּתְ ּּבַ ת  ָאְכָלה  ֶאת־ְיִגיַע  כד:  ּ ְוַהּבֹׁשֶ
ֵניֶהם  ָקָרם  ֶאת־ּבְ עוֵרינו  ֶאת־ֹצאָנם  ְוֶאת־ּבְ ֲּאבֹוֵתינו  ִמּנְ ּ ּ

נֹוֵתיֶהם ֵתנו  ּכִ כה:  ְוֶאת־ּבְ ִלּמָ נו  ּכְ נו  וְתַכּסֵ ּתֵ ָבׁשְ ָבה  ּבְ ּכְ ִּנׁשְ ּ ּ י ּ
עוֵרינו  ְוַעד־ַהיֹום  ַּליהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ָחָטאנו  ֲאַנְחנו  ַוֲאבֹוֵתינו  ִמּנְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

קֹול ְיהָוׁה ֱאֹלֵהינו ַמְענו ּבְ ַּהֶזה ְוֹלא ׁשָ ּ ּ: 
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  פרק ד- "ירמיה"ספר 
ָרֵאל   א ׁשוב  ִיׂשְ ִסיר |  ִּאם־ּתָ ׁשוב  ְוִאם־ּתָ ְּנֻאם־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ּתָ

ּקוֶציך  ִמָפַני  ְוֹלא  ָת ּׁשִ ָ ֱאֶמת  ב:  ּנודּ ְעּתָ  ַחי־ְיהָוׁה  ּבֶ ּבַ ְוִנׁשְ
ְרכו  בֹו  ּגֹוִים  ובֹו  ִיְתַהָללו ָפט  וִבְצָדָקה  ְוִהְתּבָ ִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ י־ֹכה   ג:  ּ | ּכִ

ַלם  ִנירו  ָלֶכם  ִניר  ָּאַמר  ְיהָוׁה  ְלִאיׁש  ְיהוָדה  ְוִלירוׁשָ ּ ּ
ְזְרעו  ֶאל־ֹקִצים ִּהּמֹלו  ַליהָוׁה  ְוָהִסרו  ָע ד:  ְּוַאל־ּתִ ְרלֹות  ְלַבְבֶכם ּ

ֵצא ָכֵאׁש ֲחָמִתי וָבֲעָרה ְוֵאין  ָלם ֶפן־ּתֵ ֵבי ְירוׁשָ ִּאיׁש ְיהוָדה ְוֹיׁשְ ּ ּּ
ה  ִמְפֵני  ֹרַע  ַמַעְלֵליֶכם ַלם  ה:  ְּמַכּבֶ ידו  ִביהוָדה  וִבירוׁשָ ַּהּגִ ּ ּ ּ

ִמיעו  ְוִאְמרו   ַּהׁשְ ְקעוּ ָאֶרץ  ִקְראו  ַמְלאו ּוּתִ ְקעו  ׁשֹוָפר  ּבָ ּ  ּתִ ּ ּ
ְבָצרְּוִאְמרו או־ֵנס  ִציֹוָנה  ו:  ּ  ֵהָאְספו  ְוָנבֹוָאה  ֶאל־ָעֵרי  ַהּמִ ּׂשְ ּ

דֹול ֶבר  ּגָ פֹון  ְוׁשֶ י  ָרָעה  ָאֹנִכי  ֵמִביא  ִמּצָ ֲעֹמדו  ּכִ ָּהִעיזו  ַאל־ּתַ ּ :
ֹקמֹו  ָלׂשום  ז ִחית  ּגֹוִים  ָנַסע  ָיָצא  ִמּמְ כֹו  וַמׁשְ ּבְ ָּעָלה  ַאְרֵיה  ִמּסֻ ּ

ּצֶ ה  ָעַרִיך  ּתִ ּמָ ְַאְרֵצך  ְלׁשַ בְ ַּעל־ֹזאת  ִחְגרו  ח:  יָנה  ֵמֵאין  יֹוׁשֵ
ּנו ב  ֲחרֹון  ַאף־ְיהָוׁה  ִמּמֶ י  ֹלא־ׁשָ ים  ִסְפדו  ְוֵהיִלילו  ּכִ ּקִ ּׂשַ ּ ּ :

ִרים  ט ֶלך  ְוֵלב  ַהּשָׂ ְְוָהָיה  ַביֹום־ַההוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֹיאַבד  ֵלב־ַהּמֶ ּ ּ
ִביִאים  ִיְתָמהו ּמו  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהּנְ ְּוָנׁשַ ֲאֹדָני  יֱהִוׁה |  ּה  ָוֹאַמר  ֲאָה י:  ּ

לֹום  ִיְהֶיה  ַלם  ֵלאֹמר  ׁשָ אָת  ָלָעם  ַהֶזה  ְוִלירוׁשָ א  ִהּשֵׁ ָּאֵכן  ַהּשֵׁ ּ
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ֶפׁש ֵעת  ַהִהיא  ֵיָאֵמר  ָלָעם־ַהֶזה  יא:  ָלֶכם  ְוָנְגָעה  ֶחֶרב  ַעד־ַהּנָ ּּבָ
י  לֹוא  ִלְזרֹות  ת־ַעּמִ ר  ֶדֶרך  ּבַ ְדּבָ ּמִ ָפִים  ּבַ ַלם  רוַח  ַצח  ׁשְ ְְוִלירוׁשָ ּ ּ ּ

ם־ֲאִני  יב:  א  ְלָהַברְולֹו ה  ּגַ ּרוַח  ָמֵלא  ֵמֵאֶלה  ָיבֹוא  ִלי  ַעּתָ ּ
ָפִטים  אֹוָתם ר  ִמׁשְ ה   יג:  ֲּאַדּבֵ ֲעָנִנים  ַיֲעֶלה  ְוַכּסוָפה |  ִהּנֵ ּּכַ

ָדְדנו י  ׁשֻ ִרים  סוָסיו  אֹוי  ָלנו  ּכִ ׁשָ בֹוָתיו  ַקלו  ִמּנְ ַּמְרּכְ ּ ּ ּ ּ ִסי  יד:  ּ ּבְ ּכַ
ַלם  ְלַמ ך  ְירוׁשָ ֵּמָרָעה  ִלּבֵ ך ְ ִקְרּבֵ ִלין  ּבְ ִעי  ַעד־ָמַתי  ּתָ ָוׁשֵ ְַען  ּתִ ּ

בֹות  אֹוֵנך ִמיַע  ָאֶון  ֵמַהר  טו:  ְַמְחׁשְ יד  ִמָדן  וַמׁשְ י  קֹול  ַמּגִ ּּכִ ּ
ַלם  ֹנְצִרים  טז:  ֶאְפָרִים ִמיעו  ַעל־ְירוׁשָ ה  ַהׁשְ ירו  ַלּגֹוִים  ִהּנֵ ַּהְזּכִ ּ ּ

נו  ַעל־ָעֵרי  ְיהו ְרָחק  ַוִיּתְ ִאים  ֵמֶאֶרץ  ַהּמֶ ּּבָ ּ ׁשְֹמֵרי  יז:  ָדה  קֹוָלםּ ּכְ
י־ֹאִתי  ָמָרָתה  ְנֻאם־ְיהָוׁה ִביב  ּכִ ַדי  ָהיו  ָעֶליָה  ִמּסָ ך  יח:  ּׂשָ ְַדְרּכֵ ּ

ך י ָנַגע ַעד־ִלּבֵ י ָמר ּכִ ְוַמֲעָלַלִיך ָעׂשֹו ֵאֶלה ָלך ֹזאת ָרָעֵתך ּכִ ְ ְ ְּ ּ :
י  ֹאִחוָלהֵמַעי  |  ֵמַעי   יט י  ֹהֶמה־ִלי  ִלּבִ ֹלא ּ  אֹוִחיָלה  ִקירֹות  ִלּבִ

י  קֹול  ׁשֹוָפר   יַאֲחִריׁש  ּכִ ַמַעּתְ רוַעת  ִמְלָחָמהׁשָ י  ּתְ ַמַעּתְ  ַנְפׁשִ : ּ  ׁשָ
ְדדו  כ ל־ָהָאֶרץ  ִפְתֹאם  ׁשֻ ְדָדה  ּכָ י־ׁשֻ ֶבר  ִנְקָרא  ּכִ ֶבר  ַעל־ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ

ְמָעה  קֹול  כא:  ֹאָהַלי  ֶרַגע  ְיִריֹעָתי ס  ֶאׁשְ ַעד־ָמַתי  ֶאְרֶאה־ּנֵ
י   כב:  ׁשֹוָפר ה ֱאִויל  ַע|  ּכִ ִנים  ְסָכִלים  ֵהּמָ י  אֹוִתי  ֹלא  ָיָדעו  ּבָ ּּמִ

ה  ְלָהַרע  וְלֵהיִטיב  ֹלא  ָיָדעו ה  ֲחָכִמים  ֵהּמָ ְּוֹלא  ְנבֹוִנים  ֵהּמָ ּ :
ַמִים  ְוֵאין  כג ה־ֹתהו  ָוֹבהו  ְוֶאל־ַהּשָׁ ָּרִאיִתי  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוִהּנֵ ּ
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ָבעֹו כד:  אֹוָרם ים  ְוָכל־ַהּגְ ה  ֹרֲעׁשִ ת ָרִאיִתי  ֶהָהִרים  ְוִהּנֵ
ַמִים  כה:  ִּהְתַקְלָקלו ה  ֵאין  ָהָאָדם  ְוָכל־עֹוף  ַהּשָׁ ָרִאיִתי  ְוִהּנֵ

צו  ִמְפֵני  כו:  ָּנָדדו ר  ְוָכל־ָעָריו  ִנּתְ ְדּבָ ְרֶמל  ַהּמִ ה  ַהּכַ ָּרִאיִתי  ְוִהּנֵ ּ
ְּיהָוׁה  ִמְפֵני  ֲחרֹון  ַאפֹו ָמָמה  ִתְהֶיה  כז:  ּ י־ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ׁשְ ּכִ

ל־ָהָאֶרץ  ְוָכָלה  ֹל הּכָ ֱאַבל  ָהָאֶרץ  כח:  א  ֶאֱעׂשֶ ַעל־ֹזאת  ּתֶ
י  י  ַזּמִֹתי  ְוֹלא  ִנַחְמּתִ ְרּתִ י־ִדּבַ ַעל  ַעל  ּכִ ַמִים  ִמּמָ ְּוָקְדרו  ַהּשָׁ

ה ּנָ ת  ּבַֹרַחת  כט:  ְּוֹלא־ָאׁשוב  ִמּמֶ ִּמּקֹול  ָפָרׁש  ְוֹרֵמה  ֶקׁשֶ
ל־ָהִעיר  ֲעזוָבה  ִפים  ָעלו  ּכָ ָעִבים  וַבּכֵ או  ּבֶ ל־ָהִעיר  ּבָ ּּכָ ּ ּ ּ

ֵהן  ִאיׁשְו ב  ּבָ י ל:  ֵאין־יֹוׁשֵ י ְוַאּתְ ֲעׂשִ דוד  ַמה־ּתַ ּ  ְוַאּתְ  ׁשָ
י־ִתְקְרִעי  ַבפוך  ֵעיַנִיך  י־ַתְעִדי  ֲעִדי־ָזָהב  ּכִ ִני  ּכִ י  ׁשָ ׁשִ י־ִתְלּבְ ְּכִ ְ ּ ּּ

ׁשו ך  ְיַבּקֵ ְתַיִפי  ָמֲאסו־ָבך  ֹעְגִבים  ַנְפׁשֵ ְוא  ּתִ ַּלּשָׁ ְּ ְ י  קֹול  לא:  ּ ּכִ
י  ָצ ַמְעּתִ חֹוָלה  ׁשָ ָפֵרׂש ּכְ ְתַיֵפַח  ּתְ ת־ִציֹון  ּתִ יָרה  קֹול  ּבַ ַמְבּכִ ָּרה  ּכְ ּ

י ְלֹהְרִגים י־ָעְיָפה ַנְפׁשִ ֶפיָה אֹוי־ָנא ִלי ּכִ  :ּּכַ
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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,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים,  תפוצות ישראלך המחולק בכל"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"נטועים  אוכמשמרות  

 )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,  ובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו,  צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים, 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"  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו"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


