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 ק יג פר- "תהלים"ספר 
ֵחִני  ֶנַצח  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ּכָ ַּעד־ָאָנה  ְיהָוׁה  ִתׁשְ

י|  ַעד־ָאָנה   ַּתְסִתיר  ֶאת־ָפֶניך  ִמֶמּנִ ּ ָּ ית  ֵעצֹות  ג:  ּ ַעד־ָאָנה  ָאׁשִ
ְלָבִבי  יֹוָמם  ַעד־ָאָנה   י  ָיגֹון  ּבִ ַנְפׁשִ : ָּירום  ֹאְיִבי  ָעָלי|  ּבְ

יָטה  ֲעֵנִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלָה ד ן  ַהָמֶותַהּבִ ּי  ָהִאיָרה  ֵעיַני  ֶפן־ִאיׁשַ ּ :
י  ֶאמֹוט ה ֶּפן־ֹיאַמר  ֹאְיִבי  ְיָכְלִתיו  ָצַרי  ָיִגילו  ּכִ ּּ | ַוֲאִני   ו:  ּ

י  ָגַמל  יָרה  ַליהָוׁה  ּכִ יׁשוָעֶתך  ָאׁשִ י  ּבִ ַחְסְדך  ָבַטְחִתי  ָיֵגל  ִלּבִ ָּבְ ָּ ּּ
 :ָעָלי

  פרק יד- "תהלים"ספר 
ִחיתו ַּלְמַנֵצַח  ְלָדִוד  ָאַמר  ָנ א ִלּבֹו  ֵאין  ֱאֹלִהים  ִהׁשְ ָּבל  ּבְ

ה־טֹוב ִקיף  ב:  ִּהְתִעיבו  ֲעִליָלה  ֵאין  ֹעׂשֵ ַמִים  ִהׁשְ ְּיהָוה  ִמׁשָ
יל  דֵֹרׁש  ֶאת־ֱאֹלִהים ּכִ ֵני־ָאָדם  ִלְראֹות  ֲהֵיׁש  ַמׂשְ ַהּכֹל  ג:  ַּעל־ּבְ
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ה־טֹוב  ֵאין  ַגם־ֶאָחד ָּסר  ַיְחָדו  ֶנֱאָלחו  ֵאין  ֹעׂשֵ ּ  ֲּהֹלא  ָיְדעו ד:  ּ
ל־פֲֹעֵלי  ָאֶון  ֹאְכֵלי  ַעִמי  ָאְכלו  ֶלֶחם  ְיהָוׁה  ֹלא  ָקָראו ּּכָ ּ ּ ם   ה:  ּ | ׁשָ

דֹור  ַצִדיק י־ֱאֹלִהים  ּבְ ָּפֲחדו  ָפַחד  ּכִ ּ י  ו:  ּ ֲּעַצת־ָעִני  ָתִביׁשו  ּכִ
ׁשוב  ְיהָוׁה  ז:  ְּיהָוׁה  ַמְחֵסהו ָרֵאל  ּבְ ִּמי־ִיֵתן  ִמִציֹון  ְיׁשוַעת  ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
בות ַעמֹו ָיֵג ּׁשְ ָרֵאלּ ַמח ִיׂשְ  :ל ַיֲעֹקב ִיׂשְ

gG 

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,  ישראלך המחולק בכל תפוצות"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"אוכמשמרות נטועים  ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,    לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן
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 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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


