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  פרק ה- "ירמיה"ספר 
ַלם  וְראו־ָנא  וְדעו  וַבְקׁשו ִבְרחֹובֹוֶתיָה  א חוצֹות  ְירוׁשָ ּׁשֹוְטטו  ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ׁש ֱאמוָנה ְוֶאְסַלח  ָפט ְמַבּקֵ ה ִמׁשְ ְמְצאו ִאיׁש ִאם־ֵיׁש ֹעׂשֶ ִּאם־ּתִ ּּ
ֵבעוְוִא ב:  ָּלה ֶקר  ִיּשָׁ ּם  ַחי־ְיהָוׁה  ֹיאֵמרו  ָלֵכן  ַלּשֶׁ ְָיהָוׁה ֵעיֶניך  ג:  ּ

ִליָתם  ֵמֲאנו  ַקַחת  יָתה  ֹאָתם  ְוֹלא־ָחלו  ּכִ ֲּהלֹוא  ֶלֱאמוָנה  ִהּכִ ּ ּּ
ַלע  ֵמֲאנו  ָלׁשוב ּמוָסר  ִחְזקו  ְפֵניֶהם  ִמּסֶ ּ ּ י  ד:  ּּ ַוֲאִני  ָאַמְרּתִ

י  ֹלא  ָיְדעו ַּאך־ַדִלים  ֵהם  נֹוֲאלו  ּכִ ּ ּּ ַפט ְ ּ  ֶדֶרך  ְיהָוׁה  ִמׁשְ ְ ּ
ה  ה:  ֱאֹלֵהיֶהם י  ֵהּמָ ָרה  אֹוָתם  ּכִ ֹדִלים  ַוֲאַדּבְ ֵּאְלָכה־ִלי  ֶאל־ַהּגְ

ְברו  ֹעל  ה  ַיְחָדו  ׁשָ ַפט  ֱאֹלֵהיֶהם  ַאך  ֵהּמָ ָּיְדעו  ֶדֶרך  ְיהָוׁה  ִמׁשְ ּ ּ ְּ ְּ
קו  מֹוֵסרֹות ם  ַאְרֵיה  ִמַיַער  ְזֵאב  ֲעָרבֹות  ו:  ִּנּתְ ן  ִהּכָ ַּעל־ּכֵ

י ְיׁשָ ה  ִיָטֵרף  ּכִ ל־ַהיֹוֵצא  ֵמֵהּנָ ְּדֵדם  ָנֵמר  ׁשֵֹקד  ַעל־ָעֵריֶהם  ּכָ ּ
ֵעיֶהם  ָעְצמו   ַּרּבו  ִפׁשְ בֹוֵתיֶהםּּ ֵאי  ָלֹזאת  ז:  ּ  ְמׁשובֹוֵתיֶהםְמׁשֻ

ַע ֶאְסַלוח ּבִ ֹלא  ֱאֹלִהים  ָוַאׂשְ ְבעו  ּבְ ַנִיך  ֲעָזבוִני  ַוִיּשָׁ ּ  ֶאְסַלח־ָלך  ּבָ ּּ ְ ְ
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ּאֹוָתם  ַוִיְנָאפו  וֵבי ּ ּ  ְמֻיָזִנים ְּמֻוָזִניםּסוִסים   ח:  ּת  זֹוָנה  ִיְתּגָֹדדוּ
ת  ֵרֵעהו  ִיְצָהלו ים  ָהיו  ִאיׁש  ֶאל־ֵאׁשֶ ּכִ ַּמׁשְ ּ ַּהַעל־ֵאֶלה  ט:  ּ

ם  ֶזה  ֹלא  ִתְתַנּקֵ ר־ּכָ גֹוי  ֲאׁשֶ לֹוא־ֶאְפֹקד  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוִאם  ּבְ
י ֲעׂש י:  ַנְפׁשִ ֵחתו  ְוָכָלה  ַאל־ּתַ רֹוֶתיָה  ְוׁשַ ֲּעלו  ְבׁשָ ּו  ָהִסירו ּ ּ

ה י  לֹוא  ַליהָוׁה  ֵהּמָ ית  יא:  ְנִטיׁשֹוֶתיָה  ּכִ י  ּבֵ ְגדו  ּבִ י  ָבגֹוד  ּבָ ּּכִ
ָרֵאל  וֵבית  ְיהוָדה  ְנֻאם־ְיהָוׁה ִּיׂשְ יהָוׁה  ַויֹאְמרו  יב:  ּ ֲחׁשו  ּבַ ּּכִ ּּ

ֹּלא־הוא  ְוֹלא־ָתבֹוא  ָעֵלינו  ָרָעה  ְוֶחֶרב  ְוָרָעב  לֹוא  ִנְרֶאה ּ :
ִביִאים  ִיְה יג ה  ָלֶהםְוַהּנְ ֶהם  ּכֹה  ֵיָעׂשֶ ר  ֵאין  ּבָ ּיו  ְלרוַח  ְוַהִדּבֵ ּ ּ :
ְרֶכם  ֶאת־ַהָדָבר  יד ָּלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ַיַען  ַדּבֶ ּ

ִפיך  ְלֵאׁש  ְוָהָעם  ַהֶזה  ֵעִצים  ַוֲאָכָלַתם ַּהֶזה  ִהְנִני  ֹנֵתן  ְדָבַרי  ּבְ ָּ ּ :
ְרָח טו ָרֵאל  ְנֻאם־ְיהָוׁה ִהְנִני  ֵמִביא  ֲעֵליֶכם  ּגֹוי  ִמּמֶ ית  ִיׂשְ ק  ּבֵ

ֵּאיָתן  הוא  ּגֹוי  ֵמעֹוָלם  הוא  ּגֹוי  ֹלא־ֵתַדע  ְלׁשֹנֹו  ְוֹלא |  ּגֹוי   ּ
ר ַמע  ַמה־ְיַדּבֵ ּבֹוִרים טז:  ִתׁשְ ָלם  ּגִ ֶקֶבר  ָפתוַח  ּכֻ ָפתֹו  ּכְ ַּאׁשְ ּ ּ ּ :

ֶניך  וְבנֹוֶתיך  ֹיאַכל  ֹצאְנ יז ְָוָאַכל  ְקִציְרך  ְוַלְחֶמך  ֹיאְכלו  ּבָ ָ ָ ָּ ָך ּ
ה  ר  ַאּתָ ׁש  ָעֵרי  ִמְבָצֶריך  ֲאׁשֶ ְפְנך  וְתֵאָנֶתך  ְירׁשֵ ָוְבָקֶרך  ֹיאַכל  ּגַ ָ ָ ָּ ּ

ָחֶרב ה  ּבֶ ֵהּנָ ה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  יח:  ּבֹוֵטַח  ּבָ ָיִמים  ָהֵהּמָ ְּוַגם  ּבַ
ָלה ֶכם  ּכָ ה  ִאּתְ ה  יט:  ֹלא־ֶאֱעׂשֶ ַחת  ֶמה  ָעׂשָ י  ֹתאְמרו  ּתַ ְּוָהָיה  ּכִ
ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ָלנו  ֶא ר ּ ֲאׁשֶ ל־ֵאֶלה  ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ּכַ ּת־ּכָ



––636 

ַעְבדו  ָזִרים  ן  ּתַ ַאְרְצֶכם  ּכֵ ַעְבדו  ֱאֹלֵהי  ֵנָכר  ּבְ ם  אֹוִתי  ַוּתַ ֲּעַזְבּתֶ ּ
ֶאֶרץ  ֹלא  ָלֶכם ִמיעוָה  כ:  ּבְ ֵבית  ַיֲעֹקב  ְוַהׁשְ ידו  ֹזאת  ּבְ ַּהּגִ ּ

ְמעו־ָנא  ֹזאת  ַעם  ָסָכל  ְוֵאין  ֵלב   כא:  ִּביהוָדה  ֵלאֹמר ֵעיַנִים ּׁשִ
ָמעו ָּלֶהם  ְוֹלא  ִיְראו  ָאְזַנִים  ָלֶהם  ְוֹלא  ִיׁשְ ַהאֹוִתי  כב:  ּ

י  חֹול  ְמּתִ ר־ׂשַ ֹּלא־ִתיָראו  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ִאם  ִמָפַני  ֹלא  ָתִחילו  ֲאׁשֶ ּּ
ֲעׁשו ְוֹלא יוָכלו ְוָהמו  בול ַלָים ָחק־עֹוָלם ְוֹלא ַיַעְבֶרְנהו ַוִיְתּגָ ּּגְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְּוָלָעם  ַהֶזה  ָהָיה  ֵלב  סֹוֵרר  ומֹוֶרה  ָסרו  כג:  ֻּרְנהוַּגָליו  ְוֹלא  ַיַעְב ּ ּ
ַּוֵיֵלכו ְּוֹלא־ָאְמרו  ִבְלָבָבם  ִניָרא  ָנא  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  כד:  ּ ּ

ם   ׁשֶ ֻבֹעת  ֻחּקֹות  ָקִציר וֹיֶרהַהּנֵֹתן  ּגֶ ִעּתֹו  ׁשְ ּ  יֹוֶרה  וַמְלקֹוׁש  ּבְ
ָמר־ָלנו ֲּעֹונֹוֵתיֶכם  ִהטו־ֵאֶלה   כה:  ִּיׁשְ ּ ְּוַחטֹאוֵתיֶכם  ָמְנעו  ַהטֹוב ּ ּ ּ

ם יבו  כו:  ִמּכֶ ים  ִהּצִ ך  ְיקוׁשִ ׁשַ ִעים  ָיׁשור  ּכְ י  ְרׁשָ י־ִנְמְצאו  ְבַעּמִ ּּכִ ּ ּ ְּ

ים  ִיְלּכֹדו ִחית  ֲאָנׁשִ יֶהם  כז:  ַּמׁשְ ּתֵ ן  ּבָ ְכלוב  ָמֵלא  עֹוף  ּכֵ ּּכִ
ירו ְדלו  ַוַיֲעׁשִ ן  ּגָ ְּמֵלִאים  ִמְרָמה  ַעל־ּכֵ ת כח:  ּּ ְמנו  ָעׁשְ ם ּׁשָ ּו  ּגַ

ַפט  ָּעְברו  ִדְבֵרי־ָרע  ִדין  ֹלא־ָדנו  ִדין  ָיתֹום  ְוַיְצִליחו  וִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָפטו ַּהַעל־ֵאֶלה  ֹלא־ֶאְפֹקד  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ִאם  כט:  ֶּאְביֹוִנים  ֹלא  ׁשָ

י ם  ַנְפׁשִ ֶזה  ֹלא  ִתְתַנּקֵ ר־ּכָ גֹוי  ֲאׁשֶ ֲערוָרה  ִנְהְיָתה  ל:  ּבְ ה  ְוׁשַ ּמָ ּׁשַ
ָאֶרץ ִבי לא:  ּבָ ֶקר  ְוַהּכֲֹהִנים  ִיְרדו  ַעל־ְיֵדיֶהם ַהּנְ או־ַבּשֶׁ ִּאים  ִנּבְ ּ ּ

ֲעׂשו ְלַאֲחִריָתה י ָאֲהבו ֵכן וַמה־ּתַ ְּוַעּמִ ּ ּ ּ: 
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  פרק ו- "ירמיה"ספר 
ְקעו  ׁשֹוָפר |  ָּהִעזו   א ַלם  וִבְתקֹוַע  ּתִ ֶרב  ְירוׁשָ ֵני  ִבְנָיִמן  ִמּקֶ ּּבְ ּ ּ

י  ָרָע ֵאת  ּכִ או  ַמׂשְ ֶרם  ׂשְ ית  ַהּכֶ ֶבר ְּוַעל־ּבֵ פֹון  ְוׁשֶ ְקָפה  ִמּצָ ה  ִנׁשְ
דֹול ת־ִציֹון ב:  ּגָ ָגה  ָדִמיִתי  ּבַ ֻעּנָ ָוה  ְוַהּמְ ַּהּנָ ֵּאֶליָה  ָיֹבאו  ֹרִעים  ג:  ּ

ְקעו  ָעֶליָה  ֹאָהִלים  ָסִביב  ָרעו  ִאיׁש  ֶאת־ָידֹו ְּוֶעְדֵריֶהם  ּתָ ּ :
ֳהָרִים אֹוי ָלנו ד ַּקְדׁשו ָעֶליָה ִמְלָחָמה קומו ְוַנֲעֶלה ַבּצָ ּ ּ ּ י־ָפָנה ּ  ּכִ

טו  ִצְלֵלי־ָעֶרב י  ִיּנָ ַּהיֹום  ּכִ ִחיָתה  ה:  ּ ּקומו  ְוַנֲעֶלה  ַבָלְיָלה  ְוַנׁשְ ּ ּ
ְפכו  ו:  ַאְרְמנֹוֶתיָה ְרתו  ֵעָצה  ְוׁשִ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּכִ ּּכִ ּ

ה ִקְרּבָ ק  ּבְ ָלה  עׁשֶ ַלם  ֹסְלָלה  ִהיא  ָהִעיר  ָהְפַקד  ּכֻ ַּעל־ְירוׁשָ ּ ּּ :
ָהִקיר   ז ַמע ִורּבַּכְ ן  ֵהֵקָרה  ָרָעָתה  ָחָמס  ָוׁשֹד  ִיּשָׁ ִיר  ֵמיֶמיָה  ּכֵ ּ  ּבַ

ה ִמיד  ֳחִלי  וַמּכָ ה  ַעל־ָפַני  ּתָ ּּבָ ַקע  ח:  ּּ ַלם  ֶפן־ּתֵ ִּהָוְסִרי  ְירוׁשָ ּ ּ
ָבה ָמָמה  ֶאֶרץ  לֹוא  נֹוׁשָ יֵמך  ׁשְ ך  ֶפן־ֲאׂשִ י  ִמּמֵ ְַנְפׁשִ ּכֹה  ָאַמר  ט:  ְּ

ב  ָיְדך ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  עֹוֵלל  ְיעֹוְללו ָרֵאל  ָהׁשֵ ֵאִרית  ִיׂשְ ֶפן  ׁשְ ָ  ַכּגֶ

בֹוֵצר  ַעל־ַסְלִסלֹות ה  י:  ּּכְ ָמעו  ִהּנֵ ָרה  ְוָאִעיָדה  ְוִיׁשְ ַּעל־ִמי  ֲאַדּבְ
ה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ָהָיה  ָלֶהם  יב  ִהּנֵ ֲּעֵרָלה  ָאְזָנם  ְוֹלא  יוְכלו  ְלַהְקׁשִ ּ

ְּלֶחְרָפה  ֹלא  ַיְחְפצו־בֹו ּ ָמֵלאִתי  ִנְלֵאיִתי |  ְוֵאת  ֲחַמת  ְיהָוׁה   יא:  ּ
חוִרים  ַיְחָדו  חוץ  ְוַעל  סֹוד  ּבַ ֹפך  ַעל־עֹוָלל  ּבַ ָּהִכיל  ׁשְ ּ ּ ְ
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ה  ִיָלֵכדו  ָזֵקן  ִעם־ְמֵלא  ָיִמים י־ַגם־ִאיׁש  ִעם־ִאּשָׁ ּּכִ ְּוָנַסּבו  יב:  ּ
י־ַאֶטה  ֶאת־ָיִדי  ים  ַיְחָדו  ּכִ דֹות  ְוָנׁשִ יֶהם  ַלֲאֵחִרים  ׂשָ ָּבּתֵ ּ

ֵבי  ָהָאֶרץ  ְנֻא לֹו  יג:  ם־ְיהָוׁהַעל־ֹיׁשְ דֹוָלם  ּכֻ ם  ְוַעד־ּגְ ַטּנָ י  ִמּקְ ּּכִ
ֶקר ה  ּשָׁ לֹו  ֹעׂשֶ ִביא  ְוַעד־ּכֵֹהן  ּכֻ ַצע  וִמּנָ ּּבֹוֵצַע  ּבָ ַּוְיַרְפאו  יד:  ּ ּ

לֹום   י  ַעל־ְנַקָלה  ֵלאֹמר  ׁשָ ֶבר  ַעּמִ לֹום|  ֶּאת־ׁשֶ לֹום  ְוֵאין  ׁשָ : ׁשָ
ם־ּבֹוׁש  ֹל טו י  תֹוֵעָבה  ָעׂשו  ּגַ ֹּהִביׁשו  ּכִ ם־ַהְכִלים ּ ּא־ֵיבֹוׁשו  ּגַ

לו  ָאַמר  ׁשְ ים  ִיּכָ ֵעת־ְפַקְדּתִ ֹּלא  ָיָדעו  ָלֵכן  ִיְפלו  ַבּנְֹפִלים  ּבְ ּ ּּ ּ
ֲאלו   טז:  ְיהָוׁה ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִעְמדו  ַעל־ְדָרִכים  וְראו  ְוׁשַ ּ ּ ּ ּ |

ִּלְנִתבֹות  עֹוָלם  ֵאי־ֶזה  ֶדֶרך  ַהטֹוב  וְלכו־ָבה  וִמְצאו  ַמְרּגֹוַע  ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ֶכם  ַויֹאְמרו  ֹלא  ֵנֵלךְלַנ ְְפׁשְ ּ יבו  יז:  ּ ַּוֲהִקֹמִתי  ֲעֵליֶכם  ֹצִפים  ַהְקׁשִ
יב ְּלקֹול  ׁשֹוָפר  ַויֹאְמרו  ֹלא  ַנְקׁשִ ְמעו  ַהּגֹוִים  וְדִעי  יח:  ּ ָּלֵכן  ׁשִ ּ

ם ר־ּבָ ה  ָאֹנִכי  ֵמִביא  ָרָעה  יט:  ֵעָדה  ֶאת־ֲאׁשֶ ְמִעי  ָהָאֶרץ  ִהּנֵ ׁשִ
ֶּאל־ָהָעם  ַהֶזה  ְפִרי  ַמְחׁשְ יבו ּ י  ַעל־ְדָבַרי  ֹלא  ִהְקׁשִ ּבֹוָתם  ּכִ ּ

ְּותֹוָרִתי ַוִיְמֲאסו־ָבה ּ ָבא ָתבֹוא ְוָקֶנה  כ: ּ ה־ֶזה ִלי ְלבֹוָנה ִמּשְׁ ָּלּמָ
ַּהטֹוב  ֵמֶאֶרץ  ֶמְרָחק  ֹעלֹוֵתיֶכם  ֹלא  ְלָרצֹון  ְוִזְבֵחיֶכם  ֹלא־ָעְרבו  ּ

ֶּזה  ִמְכׁשִֹלים ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹנֵתן  ֶאל־ָהָעם  ַה כא:  ִלי
ֵכן  ְוֵרעֹו   לו  ָבם  ָאבֹות  וָבִנים  ַיְחָדו  ׁשָ ְּוָכׁשְ ּ ּכֹה  כב:  ּ  ְוָאָבדוְּיָאָבדוּ

דֹול  ֵיעֹור  א  ֵמֶאֶרץ  ָצפֹון  ְוגֹוי  ּגָ ה  ַעם  ּבָ ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהּנֵ
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ֵתי־ָאֶרץ ת  ְוִכידֹון  ַיֲחִזיקו  ַאְכָזִרי  הוא  ְוֹלא  ְיַרֵחמו  כג:  ִּמַיְרּכְ ֶּקׁשֶ ּ ּ
ְלָחָמה קֹוָל ִאיׁש  ַלּמִ בו  ָערוך  ּכְ ָים  ֶיֱהֶמה  ְוַעל־סוִסים  ִיְרּכָ ְם  ּכַ ּ ּ ּ ּ

ת־ִציֹון ָּעַלִיך  ּבַ ְמעֹו  ָרפו  ָיֵדינו  ָצָרה  כד:  ְ ַמְענו  ֶאת־ׁשָ ּׁשָ ּ ּ
יֹוֵלָדה ֶּהֱחִזיַקְתנו  ִחיל  ּכַ ְצאי כה:  ּ ֶדה  וַבֶדֶרך ַּאל־ּתֵ ְצאו  ַהּשָׂ ְ  ּתֵ ּ ּ ּ

ֵלכיַאל־   י  ֶחֶרּּתֵ ֵלכו  ּכִ ִביבּ  ּתֵ י  כו:  ב  ְלֹאֵיב  ָמגֹור  ִמּסָ ת־ַעּמִ ּבַ
י  ָלך  ִמְסַפד  י  ָבֵאֶפר  ֵאֶבל  ָיִחיד  ֲעׂשִ ק  ְוִהְתַפְלׁשִ ִּחְגִרי־ׂשָ ְּ ּ

ֵֹדד  ָעֵלינו י  ִפְתֹאם  ָיֹבא  ַהּשׁ ְמרוִרים  ּכִ ּּתַ י  כז:  ּ יך  ְבַעּמִ חֹון  ְנַתּתִ ָּבָ

ם ִּמְבָצר  ְוֵתַדע  וָבַחְנּתָ  ֶאת־ַדְרּכָ ָלם  ָסֵר כח:  ּ י  סֹוְרִרים  ֹהְלֵכי ּּכֻ
ה ִחיִתים  ֵהּמָ ָלם  ַמׁשְ ת  וַבְרֶזל  ּכֻ ָּרִכיל  ְנחׁשֶ ָּנַחר  ַמֻפַח  כט:  ּ

ם קוֵמֵאׁשּתַ ְוא  ָצַרף  ָצרֹוף  ְוָרִעים  ֹלא  ִנּתָ ם  ֹעָפֶרת  ַלּשָׁ : ּ  ֵמֵאׁש  ּתַ
ֶהם ל י־ָמַאס ְיהָוׁה ּבָ ֶסף ִנְמָאס ָקְראו ָלֶהם ּכִ  :ּּכֶ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתוב
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"  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות"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 "כל  ספרי  נכך  יגמור  ,  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 
                         

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(. מרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמש"ד


