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  פרק יז- "יחזקאל"ספר 
ן־ָאָדם  חוד  ִחיָדה  וְמׁשֹל  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ּּבֶ ּ

ָרֵאל ית  ִיׂשְ ל  ֶאל־ּבֵ ֲאֹדָני  יֱהִוׁה |  ְוָאַמְרּתָ  ּכֹה־ָאַמר   ג:  ָמׁשָ
ָנַפִים  ֶאֶרך  ָהֵאֶבר  ָמֵלא  ַהּנֹוָצה  דֹול  ַהּכְ דֹול  ּגְ ר  ַהּגָ ׁשֶ ְַהּנֶ

ֶרת  ָהָאֶרז ח  ֶאת־ַצּמֶ א  ֶאל־ַהְלָבנֹון  ַוִיּקַ ר־לֹו  ָהִרְקָמה  ּבָ ֲּאׁשֶ ּ :
ִעיר  ד ַנַען  ּבְ ֵּאת  ֹראׁש  ְיִניקֹוָתיו  ָקָטף  ַוְיִביֵאהו  ֶאל־ֶאֶרץ  ּכְ

מֹו ֵדה־ָזַרע  ָקח ַּוִי ה:  ֹרְכִלים  ׂשָ ׂשְ ֵנהו  ּבִ ח  ִמֶזַרע  ָהָאֶרץ  ַוִיּתְ ּּקַ ּ ּ
מֹו ים  ַצְפָצָפה  ׂשָ ַּוִיְצַמח  ַוְיִהי  ְלֶגֶפן  ֹסַרַחת  ו:  ַעל־ַמִים  ַרּבִ

ִהי  יו  ִיְהיו  ַוּתְ ְחּתָ יו  ּתַ ָרׁשָ ְפַלת  קֹוָמה  ִלְפנֹות  ָדִליֹוָתיו  ֵאָליו  ְוׁשָ ּׁשִ ּּ
ַלח ׁשַ ִדים  ַוּתְ ַעׂש  ּבַ ְּלֶגֶפן  ַוּתַ דֹול  ז:  ּ  פֹארֹותּ ר־ֶאָחד  ּגָ ַוְיִהי  ֶנׁשֶ

יָה ָעָליו  ֳרׁשֶ ְפָנה ׁשָ ֶפן ַהזֹאת ּכָ ה ַהּגֶ ָנַפִים ְוַרב־נֹוָצה ְוִהּנֵ דֹול ּכְ ּּגְ
קֹות  אֹוָתה  ֵמֲעֻרגֹות  ַמָטָעה ְלָחה־לֹו  ְלַהׁשְ ְּוָדִליֹוָתיו  ׁשִ ּ ּ ּ ּ :

תוָלה  ַלֲעׂש ח ים  ִהיא  ׁשְ ֶדה  טֹוב  ֶאל־ַמִים  ַרּבִ ֶּאל־ׂשָ ֹות  ָעָנף ּ
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את ֶפִרי ִלְהיֹות ְלֶגֶפן ַאָדֶרת ְּוָלׂשֵ ֱאֹמר ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱהִוׁה  ט: ּ
ק  ְוֶאת־ִפְרָיה   יָה  ְיַנּתֵ ָרׁשֶ ְצָלח  ֲהלֹוא  ֶאת־ׁשָ ּּתִ ְיקֹוֵסס  ְוָיֵבׁש |  ּ

דֹוָלה  וְבַעם־ָרב  יָבׁש  ְוֹלא־ִבְזרֹוַע  ּגְ ל־ַטְרֵפי  ִצְמָחה  ּתִ ּּכָ ּ ּ
אֹות  אֹוָתה יָהְּלַמׂשְ ָרׁשֶ תוָלה  ֲהִתְצָלח  ֲהלֹוא  י:    ִמּשָׁ ה  ׁשְ ְּוִהּנֵ

יָבׁש יַבׁש  ָיֹבׁש  ַעל־ֲעֻרֹגת  ִצְמָחה  ּתִ ִדים  ּתִ ה  רוַח  ַהּקָ ַגַעת  ּבָ ּּכְ ּ ּ :
ִרי  ֲהֹלא  יב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר יא ֱאָמר־ָנא  ְלֵבית  ַהּמֶ

ה־ָבא  ֶמֶלך־ּבָ ם  ָמה־ֵאֶלה  ֱאֹמר  ִהּנֵ ְְיַדְעּתֶ ח ּ ַלם  ַוִיּקַ ֶּבל  ְירוׁשָ ּ
ֶבָלה ֶריָה  ַוָיֵבא  אֹוָתם  ֵאָליו  ּבָ ה  ְוֶאת־ׂשָ ֶּאת־ַמְלּכָ ח  יג:  ּ ַּוִיּקַ

ָאָלה ְוֶאת־ֵאיֵלי  ִרית ַוָיֵבא ֹאתֹו ּבְ לוָכה ַוִיְכֹרת ִאּתֹו ּבְ ִּמֶזַרע ַהּמְ ּ ּ ּ
א  ִל יד:  ָהָאֶרץ  ָלָקח י  ִהְתַנּשֵׂ ָפָלה  ְלִבְלּתִ ֹמר ִלְהיֹות  ַמְמָלָכה  ׁשְ ׁשְ

ִריתֹו  ְלָעְמָדה ֹלַח  ַמְלָאָכיו  ִמְצַרִים  טו:  ֶּאת־ּבְ ַּוִיְמָרד־ּבֹו  ִלׁשְ
ה  ֵאֶלה  ְוֵהֵפר  ֵלט  ָהֹעׂשֵ ָּלֶתת־לֹו  סוִסים  ְוַעם־ָרב  ֲהִיְצָלח  ֲהִיּמָ ּ

ִרית  ְוִנְמָלט ְמקֹום  טז:  ּבְ ַחי־ָאִני  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִאם־ֹלא  ּבִ
ְמִליך  ֹאתֹו ֶלך  ַהּמַ ְַהּמֶ ר  ֵהֵפר ְ ָזה  ֶאת־ָאָלתֹו  ַוֲאׁשֶ ר  ּבָ   ֲאׁשֶ

ֶבל  ָימות ִריתֹו  ִאּתֹו  ְבתֹוך־ּבָ ֶּאת־ּבְ דֹול  וְבָקָהל  יז:  ְ ְּוֹלא  ְבַחִיל  ּגָ
פֹך  ֹסְלָלה  וִבְבנֹות  ָדֵיק  ׁשְ ְלָחָמה  ּבִ ּמִ ה  אֹותֹו  ַפְרֹעה  ּבַ ָּרב  ַיֲעׂשֶ ּ ְ ּ

ה  ָנַתן ּוָבָזה  ָאָלה  ְלָהֵפר   יח:  ְלַהְכִרית  ְנָפׁשֹות  ַרּבֹות ִרית  ְוִהּנֵ ּבְ
ֵלט ה  ֹלא  ִיּמָ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  יט:  ָּידֹו  ְוָכל־ֵאֶלה  ָעׂשָ
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יו  ר  ֵהִפיר  וְנַתּתִ ָזה  וְבִריִתי  ֲאׁשֶ ר  ּבָ ַּחי־ָאִני  ִאם־ֹלא  ָאָלִתי  ֲאׁשֶ ּ
ֹראׁשֹו ְמצוָדִתי  כ:  ּבְ י  ְוִנְתַפׂש  ּבִ ּתִ י  ָעָליו  ִרׁשְ ּתִ ּוָפַרׂשְ ּּ
יַוֲהִביאֹו ר  ָמַעל־ּבִ ם  ַמֲעלֹו  ֲאׁשֶ י  ִאּתֹו  ׁשָ ַפְטּתִ ִּתיהו  ָבֶבָלה  ְוִנׁשְ ּ :

ל־   כא ֶחֶרב  ִיפֹלו ִמְבָרָחוְוֵאת  ּכָ ָכל־ֲאַגָפיו  ּבַ ּ  ִמְבָרָחיו  ּבְ ּ ּ
י ְרּתִ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ ם  ּכִ ָאִרים  ְלָכל־רוַח  ִיָפֵרׂשו  ִויַדְעּתֶ ׁשְ ְּוַהּנִ ּ ּּ :

ֶרת  ָהֶאֶרז  ָהָרָמה ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁ כב ּמֶ י  ָאִני  ִמּצַ ה  ְוָלַקְחּתִ
ֹבַה  י  ָאִני  ַעל  ַהר־ּגָ ַתְלּתִ י  ֵמֹראׁש  ֹיְנקֹוָתיו  ַרך  ֶאְקֹטף  ְוׁשָ ְְוָנָתּתִ

ה  כג:  ְּוָתלול א  ָעָנף  ְוָעׂשָ ֶלּנו  ְוָנׂשָ ּתֳ ָרֵאל  ֶאׁשְ ַהר  ְמרֹום  ִיׂשְ ּּבְ
י ְכנו  ַתְחּתָ ֶּפִרי  ְוָהָיה  ְלֶאֶרז  ַאִדיר  ְוׁשָ ֵצל ּ ָנף  ּבְ ל־ּכָ ּו  ּכֹל  ִצפֹור  ּכָ

ה ּכֹּנָ ׁשְ ָּדִליֹוָתיו  ּתִ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  כד:  ּ ֶדה  ּכִ ל־ֲעֵצי  ַהּשָׂ ְּוָיְדעו  ּכָ
י   ַפְלּתִ י  ֵעץ  ָלח |  ִּהׁשְ ָפל  הֹוַבׁשּתִ י  ֵעץ  ׁשָ ְהּתִ ֹבַה  ִהְגּבַ ֵעץ  ּגָ

יִתי י ְוָעׂשִ ְרּתִ י ֵעץ ָיֵבׁש ֲאִני ְיהָוׁה ִדּבַ  :ְּוִהְפַרְחּתִ

  פרק יח- "יחזקאל"ספר 
ִלים  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ם  ֹמׁשְ ַּמה־ָלֶכם  ַאּתֶ

ָרֵאל  ֵלאֹמר  ָאבֹות  ֹיאְכלו  ֹבֶסר  ל  ַהֶזה  ַעל־ַאְדַמת  ִיׂשְ ׁשָ ֶּאת־ַהּמָ ּ
ְקֶהיָנה ִנים  ּתִ י  ַהּבָ ּנֵ ַחי־ָאִני  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִאם־ִיְהֶיה  ג:  ְוׁשִ

ָרֵאלָלֶכם  עֹוד  ְמׁשֹ ִיׂשְ ל  ַהֶזה  ּבְ ׁשָ ָפׁשֹות  ִלי  ד:  ּל  ַהּמָ ל־ַהּנְ ֵהן  ּכָ
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ֶפׁש  ַהֹחֵטאת  ִהיא  ה  ַהּנֶ ן  ִלי־ֵהּנָ ֶנֶפׁש  ָהָאב  וְכֶנֶפׁש  ַהּבֵ ה  ּכְ ֵּהּנָ
ָפט  וְצָדָקה ה:  ָּתמות ה  ִמׁשְ י־ִיְהֶיה  ַצִדיק  ְוָעׂשָ ְּוִאיׁש  ּכִ ּּ :

א  ֶא ו ית ֶאל־ֶהָהִרים  ֹלא  ָאָכל  ְוֵעיָניו  ֹלא  ָנׂשָ לוֵלי  ּבֵ ּל־ּגִ ּ
ה  ִנָדה  ֹלא  א  ְוֶאל־ִאּשָׁ ת  ֵרֵעהו  ֹלא  ִטּמֵ ָרֵאל  ְוֶאת־ֵאׁשֶ ִּיׂשְ ּ

ֵזָלה  ֹלא  ִיְגֹזל  ז:  ִיְקָרב יב  ּגְ ְוִאיׁש  ֹלא  יֹוֶנה  ֲחֹבָלתֹו  חֹוב  ָיׁשִ
ֶגד ה־ּבָ ן  ְוֵעיֹרם  ְיַכּסֶ ן  ח:  ַלְחמֹו  ְלָרֵעב  ִיּתֵ ך  ֹלא־ִיּתֵ ׁשֶ ּנֶ ְּבַ

ית  ֹלא  ִיּקָ ין ְוַתְרּבִ ה  ּבֵ ַפט  ֱאֶמת  ַיֲעׂשֶ יב  ָידֹו  ִמׁשְ ּח  ֵמָעֶול  ָיׁשִ
ַמר  ַלֲעׂשֹות  ֱאֶמת  ט:  ִאיׁש  ְלִאיׁש ָפַטי  ׁשָ ֻחּקֹוַתי  ְיַהֵלך  וִמׁשְ ּּבְ ּ ְ ּ

ַּצִדיק  הוא  ָחֹיה  ִיְחֶיה  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ן־ָפִריץ  י:  ּ ְּוהֹוִליד  ּבֵ
ה  ָאח  ֵמַאַחד  ֵמֵאֶלה ּׁשֵֹפך  ָדם  ְוָעׂשָ ּ ל־ֵאֶלה  ֹלא ְו יא:  ְ ּהוא  ֶאת־ּכָ ּ

א ת  ֵרֵעהו  ִטּמֵ י  ַגם  ֶאל־ֶהָהִרים  ָאַכל  ְוֶאת־ֵאׁשֶ ה  ּכִ ָעִני  יב:  ָּעׂשָ
א  לוִלים  ָנׂשָ יב  ְוֶאל־ַהּגִ ָזל  ֲחֹבל  ֹלא  ָיׁשִ ֵזלֹות  ּגָ ְּוֶאְביֹון  הֹוָנה  ּגְ ּ

ה ית  ָלַקח  ָוָחי  ֹלא  ִי יג:  ֵעיָניו  ּתֹוֵעָבה  ָעׂשָ ך  ָנַתן  ְוַתְרּבִ ׁשֶ ּנֶ ְחֶיה ְּבַ
ה  מֹות  יוָמת  ָדָמיו  ּבֹו  ִיְהֶיה ל־ַהּתֹוֵעבֹות  ָהֵאֶלה  ָעׂשָ ֵּאת  ּכָ ּ ּ :

ה  יד ר ָעׂשָ ל־ַחטֹאת  ָאִביו ֲאׁשֶ ן  ַוַיְרא  ֶאת־ּכָ ה  הֹוִליד  ּבֵ ְּוִהּנֵ  ַּוִיְרֶאּ
ֵהן ה  ּכָ ַעל־ֶהָהִרים  ֹלא  ָאָכל  ְוֵעיָניו  ֹלא  טו:  ַּוִיְרֶאה  ְוֹלא  ַיֲעׂשֶ

לוֵלי   א  ֶאל־ּגִ ָּנׂשָ אּ ת  ֵרֵעהו  ֹלא  ִטּמֵ ָרֵאל  ֶאת־ֵאׁשֶ ית  ִיׂשְ : ּּבֵ
ְּוִאיׁש  ֹלא  הֹוָנה  ֲחֹבל  ֹלא  ָחָבל  וְגֵזָלה  ֹלא  ָגָזל  ַלְחמֹו  ְלָרֵעב  טז
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ה־ָבֶגד ּסָ ית  ֹלא  יז:  ָנָתן  ְוֵערֹום  ּכִ ך  ְוַתְרּבִ יב  ָידֹו  ֶנׁשֶ ְֵמָעִני  ֵהׁשִ

ֻחּקֹוַתי  ָהָלך  הוא  ֹלא  ָי ה  ּבְ ָפַטי  ָעׂשָ ָּלָקח  ִמׁשְ ְ ֲעֹון  ָאִביו ּ ּמות  ּבַ
ר  יח:  ָחֹיה  ִיְחֶיה ֶזל  ָאח  ַוֲאׁשֶ ַזל  ּגֵ ק  ּגָ ק  ֹעׁשֶ י־ָעׁשַ ָאִביו  ּכִ

ֲעֹונֹו ה־ֵמת  ּבַ יו  ְוִהּנֵ תֹוך  ַעּמָ ה  ּבְ ם  יט:  ְֹלא־טֹוב  ָעׂשָ ַוֲאַמְרּתֶ
ה ֵאת  ָפט וְצָדָקה ָעׂשָ ן ִמׁשְ ֲעֹון ָהָאב ְוַהּבֵ ן ּבַ א ַהּבֵ ַּמֻדַע ֹלא־ָנׂשָ ּּ

ל־ֻחּק ה  ֹאָתם  ָחֹיה  ִיְחֶיהּכָ ַמר  ַוַיֲעׂשֶ ֶפׁש  ַהֹחֵטאת  כ:  ֹּוַתי  ׁשָ ַהּנֶ
א   ן  ֹלא־ִיּשָׂ ן |  ִּהיא  ָתמות  ּבֵ ֲעֹון  ַהּבֵ א  ּבַ ֲעֹון  ָהָאב  ְוָאב  ֹלא  ִיּשָׂ ּבַ

ְהֶיה ִדיק  ָעָליו  ּתִ ע ְוִרְׁשַעִּצְדַקת  ַהּצַ ְהֶיהָרׁשָ ע  ָעָליו  ּתִ :   ָהָרׁשָ
י  ָיׁשוב  ִמּכָ כא ע  ּכִ ַמר ַּחטֹאָתול־  ְּוָהָרׁשָ ה  ְוׁשָ ר  ָעׂשָ ּ  ַחטֹאָתיו  ֲאׁשֶ

ָפט  וְצָדָקה  ָחֹיה  ִיְחֶיה  ֹלא  ָימות ה  ִמׁשְ ל־ֻחקֹוַתי  ְוָעׂשָ ֶּאת־ּכָ ּ ּ :
ה  כב ר־ָעׂשָ ִצְדָקתֹו  ֲאׁשֶ ה  ֹלא  ִיָזְכרו  לֹו  ּבְ ר  ָעׂשָ ָעיו  ֲאׁשֶ ל־ְפׁשָ ּּכָ ּ ּ

ע  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱ כג:  ִיְחֶיה הִוׁה  ֲהלֹוא ֶּהָחֹפץ  ֶאְחפֹץ  מֹות  ָרׁשָ
ׁשובֹו  ִמְדָרָכיו  ְוָחָיה ּּבְ ה  ָעֶול  כד:  ּ ְדָקתֹו  ְוָעׂשָ ּוְבׁשוב  ַצִדיק  ִמּצִ ּ ּ

ל־   ה  ָוָחי  ּכָ ע  ַיֲעׂשֶ ה  ָהָרׁשָ ר־ָעׂשָ ֹכל  ַהּתֹוֵעבֹות  ֲאׁשֶ  ִצְדֹקָתוּכְ
ר־ָמַעל  ַמֲעלֹו  ֲאׁשֶ ה  ֹלא  ִתָזַכְרָנה  ּבְ ר־ָעׂשָ ִּצְדֹקָתיו  ֲאׁשֶ

ר־ ּוְבַחָטאתֹו  ֲאׁשֶ ם  ָימותּ ֵכן  ֶדֶרך  כה:  ָּחָטא  ּבָ ם  ֹלא  ִיּתָ ְַוֲאַמְרּתֶ ּ
ֵכן  ֲהֹלא  ַדְרֵכיֶכם  י  ֹלא  ִיּתָ ָרֵאל  ֲהַדְרּכִ ית  ִיׂשְ ְמעו־ָנא  ּבֵ ֲּאֹדָני  ׁשִ

ֵכנו ה  ָעֶול  וֵמת  ֲעֵליֶהם  כו:  ֹּלא  ִיּתָ ְדָקתֹו  ְוָעׂשָ ׁשוב־ַצִדיק  ִמּצִ ּּבְ ּ ּ



––832 

ה  ָימות ר־ָעׂשָ ַעְולֹו  ֲאׁשֶ ר ּוְבׁש כז:  ּּבְ ָעתֹו  ֲאׁשֶ ע  ֵמִרׁשְ ּוב  ָרׁשָ
ָפט  וְצָדָקה  הוא  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ְיַחֶיה ה  ַוַיַעׂש  ִמׁשְ ָּעׂשָ ּּ ּ ַּוִיְרֶאה  כח:  ּ

וב ה  ָחיֹו  ִיְחֶיה  ֹלא  ָימותַּוָיׁשָ ר  ָעׂשָ ָעיו  ֲאׁשֶ ל־ְפׁשָ ב  ִמּכָ ּ  ַוָיׁשָ ּ ּ :
ֵכן  ֶדֶרך  ֲאֹדָני  ַהְדָרַכ כט ָרֵאל  ֹלא  ִיּתָ ית  ִיׂשְ ְּוָאְמרו  ּבֵ ּ י  ֹלא ְּ

ֵכן ָרֵאל  ֲהֹלא  ַדְרֵכיֶכם  ֹלא  ִיּתָ ית  ִיׂשְ ְכנו  ּבֵ ָלֵכן  ִאיׁש  ל:  ִּיּתָ
ָרֵאל  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ׁשובו  ית  ִיׂשְ ֹפט  ֶאְתֶכם  ּבֵ ְדָרָכיו  ֶאׁשְ ּּכִ ּ ּ
ֵעיֶכם  ְוֹלא־ִיְהֶיה  ָלֶכם  ְלִמְכׁשֹול  ָעֹון ל־ִפׁשְ יבו  ִמּכָ ְּוָהׁשִ ּ :

ִליכו  ֵמֲעֵליֶכם  ֶא לא ם ַּהׁשְ ם  ּבָ ְעּתֶ ר  ְפׁשַ ֵעיֶכם  ֲאׁשֶ ל־ִפׁשְ ּת־ּכָ ּ
ָרֵאל ית  ִיׂשְ ה  ָתֻמתו  ּבֵ ה  ְוָלּמָ ַּוֲעׂשו  ָלֶכם  ֵלב  ָחָדׁש  ְורוַח  ֲחָדׁשָ ּ ּ :

יבו ִוְחיו לב ת ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה ְוָהׁשִ מֹות ַהּמֵ י ֹלא ֶאְחפֹץ ּבְ ּּכִ ּ ּ: 
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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,  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  –השנה  

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

ושרד ספרי המקרא ה"כ צי י ו מלי ן וח, ם 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(. בך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלב"ד

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם אתלזכות  ,  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 חיתבו'ו' נ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'ננ
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

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


