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  פרק ד- "אסתר"ספר 
ה  ַוִיְקַרע  ָמְרֳדַכי  א ר  ַנֲעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ּוָמְרֳדַכי  ָיַדע  ֶאת־ּכָ ּ ּּ

תֹוך  ָהִעיר  ַוִיְזַעק  ְזָעָקה  ק  ָוֵאֶפר  ַוֵיֵצא  ּבְ ׁש  ׂשַ ָגָדיו  ַוִיְלּבַ ֶּאת־ּבְ ּ ְּ

י  ֵאין  ָלבֹוא ַּוָיבֹוא  ַעד  ִלְפֵני  ׁשַ ב:  ְּגֹדָלה  וָמָרה ֶלך  ּכִ ְַער־ַהּמֶ

ק ְלבוׁש  ׂשָ ֶלך  ּבִ ַער  ַהּמֶ ֶּאל־ׁשַ ּוְבָכל־ְמִדיָנה  וְמִדיָנה  ְמקֹום  ג:  ְ ּ
דֹול  ַלְיהוִדים  ְוצֹום  וְבִכי  יַע  ֵאֶבל  ּגָ ֶלך  ְוָדתֹו  ַמּגִ ר  ְדַבר־ַהּמֶ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ְ

ים ע  ָלַרּבִ ק  ָוֵאֶפר  ֻיּצַ ּוִמְסֵפד  ׂשַ בֹואיָנה ד:  ּ בֹוַוּתָ אָנה  ַנֲערֹות   ַוּתָ
ַלח  ׁשְ ה  ְמֹאד  ַוּתִ ְלּכָ ְתַחְלַחל  ַהּמַ ידו  ָלה  ַוּתִ ר  ְוָסִריֶסיָה  ַוַיּגִ ֶּאְסּתֵ ּ ּ
ל ּקֹו  ֵמָעָליו  ְוֹלא  ִקּבֵ יׁש  ֶאת־ָמְרֳדַכי  וְלָהִסיר  ׂשַ ָגִדים  ְלַהְלּבִ ּּבְ ּ :

ר  ֶהֱעִמיד  ְלָפֶניָה ה ֶלך  ֲאׁשֶ ִריֵסי  ַהּמֶ ר  ַלֲהָתך  ִמּסָ ְקָרא  ֶאְסּתֵ ְַוּתִ ְ 
ַצֵוהו  ַעל־ָמְרֳדָכי  ָלַדַעת  ַמה־ֶזה  ְוַעל־ַמה־ֶזה ַּוּתְ ּ ּ ּ ְַוֵיֵצא  ֲהָתך  ו:  ּ ּ

ֶלך ַער־ַהּמֶ ר  ִלְפֵני  ׁשַ ְֶאל־ָמְרֳדָכי  ֶאל־ְרחֹוב  ָהִעיר  ֲאׁשֶ ּ :
ר  ָקָרהו  ְוֵאת   ז ל־ֲאׁשֶ ד־לֹו  ָמְרֳדַכי  ֵאת  ּכָ ַּוַיּגֶ ּ ֶסף |  ּ ת  ַהּכֶ ָּפָרׁשַ
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קֹול  ַע ר  ָאַמר  ָהָמן  ִלׁשְ ֶלך  ֲאׁשֶ ְנֵזי  ַהּמֶ ְיהוִדייםְל־ּגִ ּּבַ ְיהוִדים ּ ּ  ּבַ ּ
ָדם ן  ח:  ְלַאּבְ ׁשוׁשָ ן  ּבְ ר־ִנּתַ ָתב־ַהָדת  ֲאׁשֶ ֶגן  ּכְ ְּוֶאת־ַפְתׁשֶ ּ ּ

יד  ָלה  וְלַצוֹות  ר  וְלַהּגִ ִמיָדם  ָנַתן  לֹו  ְלַהְראֹות  ֶאת־ֶאְסּתֵ ְּלַהׁשְ ּ ּ ּ
ׁש ן־לֹו  וְלַבּקֵ ֶלך  ְלִהְתַחּנֶ ָּעֶליָה  ָלבֹוא  ֶאל־ַהּמֶ ּ  ִמְלָפָניו ְ

ה ר  ֵאת  ִדְבֵרי  ָמְרֳדָכי ט:  ַּעל־ַעּמָ ד  ְלֶאְסּתֵ ַּוָיבֹוא  ֲהָתך  ַוַיּגֵ ּ ּ ְּ :
ַצֵוהו  ֶאל־ָמְרֳדָכי י ר  ַלֲהָתך  ַוּתְ ַּוּתֹאֶמר  ֶאְסּתֵ ּ ּ ל־ַעְבֵדי  יא:  ְ ּכָ

ה  ל־ִאיׁש  ְוִאּשָׁ ר  ּכָ ֶלך  יֹוְדִעים  ֲאׁשֶ ֶלך  ְוַעם־ְמִדינֹות  ַהּמֶ ְַהּמֶ ְ

ר  ָיבֹוא־ ֵרא ֲאׁשֶ ר  ֹלא־ִיּקָ ֶלך  ֶאל־ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמית  ֲאׁשֶ ֶּאל־ַהּמֶ ְ

ְרִביט  ֶלך  ֶאת־ׁשַ יט־לֹו  ַהּמֶ ר  יֹוׁשִ ְַאַחת  ָדתֹו  ְלָהִמית  ְלַבד  ֵמֲאׁשֶ ּ
ים  לֹוׁשִ ֶלך  ֶזה  ׁשְ ְַהָזָהב  ְוָחָיה  ַוֲאִני  ֹלא  ִנְקֵראִתי  ָלבֹוא  ֶאל־ַהּמֶ ּ

ידו  ְלָמְרֳדָכי  ֵאת  ִדְבֵר יב:  יֹום ַּוַיּגִ ּ ּ רּ ַּויֹאֶמר  ָמְרֳדַכי  יג:  י  ֶאְסּתֵ ּ
ֶלך  ית־ַהּמֶ ֵלט  ּבֵ ך  ְלִהּמָ י  ְבַנְפׁשֵ ַדּמִ ר  ַאל־ּתְ יב  ֶאל־ֶאְסּתֵ ְְלָהׁשִ ְ

ל־ַהְיהוִדים ִּמּכָ ֵעת  ַהזֹאת  ֶרַוח  יד:  ּ י  ּבָ ֲחִריׁשִ י  ִאם־ַהֲחֵרׁש  ּתַ ּּכִ
קֹום  ַאֵחר  ְוַאּתְ  וֵבית־ָאִב ָלה  ַיֲעמֹוד  ַלְיהוִדים  ִמּמָ ְּוַהּצָ ּ ְיך ּ

ְלכות ַעּתְ  ַלּמַ ֹזאת  ִהּגַ ּּתֹאֵבדו  וִמי  יֹוֵדַע  ִאם־ְלֵעת  ּכָ ּ ַוּתֹאֶמר  טו:  ּ
יב  ֶאל־ָמְרֳדָכי ר  ְלָהׁשִ ל־ַהְיהוִדים  טז:  ֶּאְסּתֵ נֹוס  ֶאת־ּכָ ֵּלך  ּכְ ּ ְ

ּתו  ׁשְ ן  ְוצומו  ָעַלי  ְוַאל־ּתֹאְכלו  ְוַאל־ּתִ ׁשוׁשָ ְמְצִאים  ּבְ ַּהּנִ ּ ּ ּ ּ
ת  ָיִמים  ַלְיָלה  ָו לׁשֶ ן  וְבֵכן ׁשְ ם־ֲאִני  ְוַנֲעֹרַתי  ָאצום  ּכֵ ּיֹום  ּגַ ּ
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י י  ָאָבְדּתִ ר  ָאַבְדּתִ ר  ֹלא־ַכָדת  ְוַכֲאׁשֶ ֶלך  ֲאׁשֶ ָּאבֹוא  ֶאל־ַהּמֶ ְ :
ר יז ר־ִצְוָתה ָעָליו ֶאְסּתֵ ֹכל ֲאׁשֶ ַּוַיֲעֹבר ָמְרָדָכי ַוַיַעׂש ּכְ ּּ ּ: 

  פרק ה- "אסתר"ספר 
ְל|  ַוְיִהי   א י  ַוּתִ ִליׁשִ יֹום  ַהּשְׁ ֲחַצר ּּבַ ֲעֹמד  ּבַ ר  ַמְלכות  ַוּתַ ׁש  ֶאְסּתֵ ּּבַ

א  ּסֵ ב  ַעל־ּכִ ֶלך  יֹוׁשֵ ֶלך  ְוַהּמֶ ית  ַהּמֶ ֶלך  ַהְפִניִמית  ֹנַכח  ּבֵ ית־ַהּמֶ ְּבֵ ְ ְּ
ִית ְלכות  ֹנַכח  ֶפַתח  ַהּבָ ֵבית  ַהּמַ ַּמְלכותֹו  ּבְ ּ ַוְיִהי  ִכְראֹות  ב:  ּ

ָחֵצר  ָנׂשְ ה  ֹעֶמֶדת  ּבֶ ְלּכָ ר  ַהּמַ ֶלך  ֶאת־ֶאְסּתֵ ֵעיָניו ְַהּמֶ ָאה  ֵחן  ּבְ
ְקַרב  ָידֹו  ַוּתִ ר  ּבְ ְרִביט  ַהָזָהב  ֲאׁשֶ ר  ֶאת־ׁשַ ֶלך  ְלֶאְסּתֵ ט  ַהּמֶ ַּויֹוׁשֶ ְ ּ

ְרִביט ֹראׁש  ַהּשַׁ ע  ּבְ ּגַ ר  ַוּתִ ֶלך  ַמה־ָלך  ג:  ֶאְסּתֵ ְַויֹאֶמר  ָלה  ַהּמֶ ְּ ּ ּ
ֵתן   ְלכות  ְוִיּנָ ֵתך  ַעד־ֲחִצי  ַהּמַ ׁשָ ּקָ ה  וַמה־ּבַ ְלּכָ ר  ַהּמַ ֶּאְסּתֵ : ְָלךְּ

ֶלך  ְוָהָמן  ַהיֹום  ד ֶלך  טֹוב  ָיבֹוא  ַהּמֶ ר  ִאם־ַעל־ַהּמֶ ַּוּתֹאֶמר  ֶאְסּתֵ ְ ְ

יִתי  לֹו ר־ָעׂשִ ה  ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֶלך  ַמֲהרו  ה:  ֶאל־ַהּמִ ַּויֹאֶמר  ַהּמֶ ְ ּ
ֶלך  ְוָהָמן  ר  ַוָיֹבא  ַהּמֶ ְֶאת־ָהָמן  ַלֲעׂשֹות  ֶאת־ְדַבר  ֶאְסּתֵ ּ ּ

ָתה  ֶאְס ר־ָעׂשְ ה  ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ רֶאל־ַהּמִ ר  ו:  ּתֵ ֶלך  ְלֶאְסּתֵ ְַויֹאֶמר  ַהּמֶ ּ
ֵתך  ַעד־ֲחִצי  ׁשָ ּקָ ֵתן  ָלך  וַמה־ּבַ ֵאָלֵתך  ְוִיּנָ ה  ַהַיִין  ַמה־ּשְׁ ּתֵ ִמׁשְ ְּבְ ְ ְּ ּ

ְלכות  ְוֵתָעׂש ִתי ז:  ַּהּמַ ׁשָ ֵאָלִתי  וַבּקָ ר  ַוּתֹאַמר  ׁשְ ַען  ֶאְסּתֵ : ַּוּתַ
ֶלך  ְוִאם־ַעל־ַהּמֶ ח ֵעיֵני  ַהּמֶ ְֶלך  טֹוב  ָלֵתת ְִאם־ָמָצאִתי  ֵחן  ּבְ
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ֶלך  ְוָהָמן  ִתי  ָיבֹוא  ַהּמֶ ׁשָ ּקָ ֵאָלִתי  ְוַלֲעׂשֹות  ֶאת־ּבַ ְֶאת־ׁשְ

ֶלך ְדַבר  ַהּמֶ ה  ּכִ ה  ָלֶהם  וָמָחר  ֶאֱעׂשֶ ר  ֶאֱעׂשֶ ה  ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ְֶאל־ַהּמִ ּ :
ֵמַח  ְוטֹוב  ֵלב  ְוִכְראֹות  ָהָמן  ט יֹום  ַההוא  ׂשָ ַּוֵיֵצא  ָהָמן  ּבַ ּ ּ

ַער ַה ׁשַ ֵלא ָהָמן ֶּאת־ָמְרֳדַכי  ּבְ ּנו ַוִיּמָ ֶלך ְוֹלא־ָקם ְוֹלא־ָזע ִמּמֶ ּּמֶ ּ ְ

ַלח  י:  ַּעל־ָמְרֳדַכי  ֵחָמה יתֹו  ַוִיׁשְ ַּוִיְתַאַפק  ָהָמן  ַוָיבֹוא  ֶאל־ּבֵ ּ ּּ
ּתֹו ַּוְיַסֵפר  ָלֶהם  ָהָמן  יא:  ַּוָיֵבא  ֶאת־ֹאֲהָביו  ְוֶאת־ֶזֶרׁש  ִאׁשְ

ל־ֲאׁשֶ ָניו  ְוֵאת  ּכָ רֹו  ְוֹרב  ּבָ בֹוד  ָעׁשְ ֶלך  ְוֵאת ֶאת־ּכְ ְדלֹו  ַהּמֶ ְר  ּגִ ּ
ֶלך ִרים  ְוַעְבֵדי  ַהּמֶ אֹו  ַעל־ַהּשָׂ ר  ִנּשְׂ ַּויֹאֶמר  ָהָמן  ַאף  יב:  ְֲאׁשֶ

ה  ּתֶ ׁשְ ֶלך  ֶאל־ַהּמִ ה  ִעם־ַהּמֶ ְלּכָ ר  ַהּמַ ְֹלא־ֵהִביָאה  ֶאְסּתֵ

י  ִאם־אֹוִתי  ְוַגם־ְלָמָחר  ֲאִני  ָקרוא־ָלה  ָתה  ּכִ ר־ָעׂשָ ֲּאׁשֶ ּ
ֶלך ר  ֲאִני ְוָכ יג:  ְִעם־ַהּמֶ ָכל־ֵעת  ֲאׁשֶ ּל־ֶזה  ֵאיֶנּנו  ׁשֶוׁה  ִלי  ּבְ

ֶלך ַער  ַהּמֶ ׁשַ ב  ּבְ ְֹרֶאה  ֶאת־ָמְרֳדַכי  ַהְיהוִדי  יֹוׁשֵ ּ ַוּתֹאֶמר  לֹו  יד:  ּּ
ה  וַבּבֶֹקר  ים  ַאּמָ ֹבַה  ֲחִמּשִׁ ּתֹו  ְוָכל־ֹאֲהָביו  ַיֲעׂשו־ֵעץ  ּגָ ֶּזֶרׁש  ִאׁשְ ּ ּ

ֶלך  ְוִיְתלו  ֶאת־ָמְרֳדַכי|   ֱּאֹמר  ַלּמֶ ּ ֶלך ְ ְ  ָעָליו  וֹבא־ִעם־ַהּמֶ ּ
ֵמַח ַוִייַטב ַהָדָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוַיַעׂש ָהֵעץ ה ׂשָ ּתֶ ׁשְ ֶּאל־ַהּמִ ּּ: 

  פרק ו- "אסתר"ספר 
ֶלך  ַויֹאֶמר  ְלָהִביא  ֶאת־ֵסֶפר  א ַנת  ַהּמֶ ַלְיָלה  ַההוא  ָנְדָדה  ׁשְ ּּבַ ְ ּ ּ
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ַּהִזְכֹרנֹות  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ַוִיְהיו  ִנְקָרִאים  ִלְפ ּּ ּ ֶלךּ ֵצא  ב:  ְֵני  ַהּמֶ ַּוִיּמָ
ֵני  ָסִריֵסי  ְגָתָנא  ָוֶתֶרׁש  ׁשְ יד  ָמְרֳדַכי  ַעל־ּבִ ר  ִהּגִ ָּכתוב  ֲאׁשֶ ּ
ֵורֹוׁש ֶלך  ֲאַחׁשְ ּמֶ ֹלַח  ָיד  ּבַ ְקׁשו  ִלׁשְ ר  ּבִ ף  ֲאׁשֶ ְֹמֵרי  ַהּסַ ֶלך  ִמּשׁ ְַהּמֶ ְּ :

ה  ְיָקר  וְגדוָלה  ְלָמְרֳדַכי   ג ֲעׂשָ ֶלך  ַמה־ּנַ ַּויֹאֶמר  ַהּמֶ ּ ּּ ְ ַעל־ֶזה ּ
ה  ִעּמֹו  ָדָבר ְרָתיו  ֹלא־ַנֲעׂשָ ֶלך  ְמׁשָ ַּויֹאְמרו  ַנֲעֵרי  ַהּמֶ ְּ ַּויֹאֶמר  ד:  ּ

ֶלך  ַהִחיצֹוָנה  ֵלאֹמר  ית־ַהּמֶ א  ַלֲחַצר  ּבֵ ֶלך  ִמי  ֶבָחֵצר  ְוָהָמן  ּבָ ְַהּמֶ ְ

ר־ֵהִכין לֹו ֶלך ִלְתלֹות ֶאת־ָמְרֳדַכי ַעל־ָהֵעץ ֲאׁשֶ ַּלּמֶ ַּויֹאְמרו  ה: ְ ּ
ֶלך  ָיבֹואַנֲעֵרי  ַהּמֶ ָחֵצר  ַויֹאֶמר  ַהּמֶ ה  ָהָמן  ֹעֵמד  ּבֶ ְֶלך  ֵאָליו  ִהּנֵ ְּ :

ר  ו ִאיׁש  ֲאׁשֶ ֶלך  ַמה־ַלֲעׂשֹות  ּבָ ְַוָיבֹוא  ָהָמן  ַויֹאֶמר  לֹו  ַהּמֶ ּ ּ
ֶלך  ִלּבֹו  ְלִמי  ַיְחפֹץ  ַהּמֶ יָקרֹו  ַויֹאֶמר  ָהָמן  ּבְ ֶלך  ָחֵפץ  ּבִ ְַהּמֶ ְּ ּ

י ּנִ ר ַו ז:  ַלֲעׂשֹות  ְיָקר  יֹוֵתר  ִמּמֶ ֶלך  ִאיׁש  ֲאׁשֶ ְיֹאֶמר  ָהָמן  ֶאל־ַהּמֶ ּ
יָקרֹו ֶלך  ָחֵפץ  ּבִ ר  ָלַבׁש־ּבֹו  ח:  ְַהּמֶ ָּיִביאו  ְלבוׁש  ַמְלכות  ֲאׁשֶ ּ ּ

ֶתר  ַמְלכות  ן  ּכֶ ר  ִנּתַ ֶלך  ַוֲאׁשֶ ר  ָרַכב  ָעָליו  ַהּמֶ ֶלך  ְוסוס  ֲאׁשֶ ַּהּמֶ ְּ ְ

ֹראׁשֹו ְּוָנתֹון  ַהְלבוׁש  ְוַהּסוס  ַעל־ַיד־ִאיׁש  ִמּשָׂ ט:  ּבְ ּ ֶלך ּ ְֵרי  ַהּמֶ

יָקרֹו  ֶלך  ָחֵפץ  ּבִ ר  ַהּמֶ יׁשו  ֶאת־ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ִמים  ְוִהְלּבִ ְַהַפְרּתְ ּ ּ
ה  ָכה  ֵיָעׂשֶ ְרחֹוב  ָהִעיר  ְוָקְראו  ְלָפָניו  ּכָ יֻבהו  ַעל־ַהּסוס  ּבִ ְּוִהְרּכִ ּ ּ

יָקרֹו ֶלך  ָחֵפץ  ּבִ ר  ַהּמֶ ֶלך  ְלָהָמן  ַמֵהר  י:  ְָלִאיׁש  ֲאׁשֶ ְַויֹאֶמר  ַהּמֶ ּ
ה־ֵכן  ְלָמְרֳדַכי ַקח  ֶא ְרּתָ  ַוֲעׂשֵ ר  ִדּבַ ֲאׁשֶ ּת־ַהְלבוׁש  ְוֶאת־ַהּסוס  ּכַ ּ ּ ּ ּ
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ר  ֵפל  ָדָבר  ִמּכֹל  ֲאׁשֶ ֶלך  ַאל־ּתַ ַער  ַהּמֶ ׁשַ ב  ּבְ ַּהְיהוִדי  ַהיֹוׁשֵ ּּ ְ ּ ּ
ְרּתָ ׁש  יא:  ִּדּבַ ח  ָהָמן  ֶאת־ַהְלבוׁש  ְוֶאת־ַהּסוס  ַוַיְלּבֵ ַּוִיּקַ ּּ ּ ּ

יֵבהו ֶּאת־ָמְרֳדָכי  ַוַיְרּכִ ה ּּ ָכה  ֵיָעׂשֶ ְרחֹוב  ָהִעיר  ַוִיְקָרא  ְלָפָניו  ּכָ ּ  ּבִ
יָקרֹו ֶלך  ָחֵפץ  ּבִ ר  ַהּמֶ ַער  יב:  ְָלִאיׁש  ֲאׁשֶ ב  ָמְרֳדַכי  ֶאל־ׁשַ ַּוָיׁשָ ּ

יתֹו  ָאֵבל  ַוֲחפוי  ֹראׁש ֶלך  ְוָהָמן  ִנְדַחף  ֶאל־ּבֵ ַּהּמֶ ַּוְיַסֵפר  ָהָמן  יג:  ְ
ל־ ּתֹו  וְלָכל־ֹאֲהָביו  ֵאת  ּכָ ר  ָקָרהו  ַויֹאְמרו  לֹו ְּלֶזֶרׁש  ִאׁשְ ֲּאׁשֶ ּּ

ר  ַהִחלֹוָת  ּתֹו  ִאם  ִמֶזַרע  ַהְיהוִדים  ָמְרֳדַכי  ֲאׁשֶ ֲּחָכָמיו  ְוֶזֶרׁש  ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ
פֹול  ְלָפָניו י־ָנפֹול  ּתִ ִּלְנפֹל  ְלָפָניו  ֹלא־תוַכל  לֹו  ּכִ עֹוָדם  יד:  ּּ
יעו  ַוַיְבִהלו  ְלָהִב ֶלך  ִהּגִ ִרים  ִעּמֹו  ְוָסִריֵסי  ַהּמֶ ְּמַדּבְ ּּ יא  ֶאת־ָהָמן ְ

ר ָתה ֶאְסּתֵ ר־ָעׂשְ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ  :ֶאל־ַהּמִ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכ
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 "אף  ספרי  תורה  כד  "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

  במעגל ך"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 
                         

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(. ורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו ק"ד


