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  פרק יט- "תהלים"ספר 
ה  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א בֹוד־ֵאל  וַמֲעׂשֵ ַמִים  ְמַסְפִרים  ּכְ ַּהׁשָ ּ ּ

יַע  ֹאֶמר  ְוַלְיָלה  ְלַלְיָלה  ג:  יַעָּיָדיו  ַמִגיד  ָהָרִק ּיֹום  ְליֹום  ַיּבִ
ְּיַחֶוה־ָדַעת ָמע  קֹוָלם ד:  ּ ִלי  ִנׁשְ : ֵּאין  ֹאֶמר  ְוֵאין  ְדָבִרים  ּבְ

ָכל־ָהָאֶרץ   ה ם |  ּבְ ֶמׁש  ׂשָ ָּיָצא  ַקָום  וִבְקֵצה  ֵתֵבל  ִמֵליֶהם  ַלׁשֶ ּ ּ ּ
ֶהם יׂש ו:  ֹאֶהל  ּבָ ָחָתן  ֹיֵצא  ֵמֻחָפתֹו  ָיׂשִ ְּוהוא  ּכְ ִגּבֹור  ָלרוץ ּ ּ  ּכְ

ַמִים   ז:  ֹאַרח ּמֹוָצאֹו  וְתקוָפתֹו  ַעל־ְקצֹוָתם  ְוֵאין |  ִּמְקֵצה  ַהׁשָ ּ
ִּנְסָתר  ֵמַחָמתֹו יַבת  ָנֶפׁש  ֵעדות  ח:  ּ ּתֹוַרת  ְיהָוׁה  ְתִמיָמה  ְמׁשִ ּ ּ

יַמת  ֶפִתי ִרים  ט:  ְּיהָוׁה  ֶנֱאָמָנה  ַמְחּכִ ִּפּקוֵדי  ְיהָוׁה  ְיׁשָ ּ
ְמֵחי־ֵלב  ִמְצַו ָרה  ְמִאיַרת  ֵעיָנִיםְּמׂשַ | ִיְרַאת  ְיהָוׁה   י:  ת  ְיהָוׁה  ּבָ

ְפֵטי־ְיהָוׁה  ֱאֶמת  ָצְדקו  ַיְחָדו ְּטהֹוָרה  עֹוֶמֶדת  ָלַעד  ִמׁשְ ּ ּ :
ֱחָמִדים  ִמָזָהב  וִמָפז  ָרב  וְמתוִקים  ִמְדַבׁש  ְוֹנֶפת  צוִפים יא ַּהּנֶ ּ ּ ּ ּּ ּ :
ְמָרם  ֵעֶקב  ָר יב ׁשָ ֶהם  ּבְ ַָגם־ַעְבְדך  ִנְזָהר  ּבָ ּ ִגיאֹות  יג:  בּ ׁשְ
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ִני ְסָתרֹות  ַנּקֵ ַּגם  ִמֵזִדים   יד:  ִּמי־ָיִבין  ִמּנִ ֲָחׂשך  ַעְבֶדך |  ּ ְּ
ע  ָרב יִתי  ִמֶפׁשַ לו־ִבי  ָאז  ֵאיָתם  ְוִנּקֵ ַּאל־ִיְמׁשְ | ִּיְהיו  ְלָרצֹון   טו:  ּ

י ְלָפֶניך ְיהָוׁה צוִרי ְוֹגֲאִלי ִּאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָ: 

  פרק כ- "תהלים"ספר 
ם   ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ֶגְבך  ׁשֵ יֹום  ָצָרה  ְיׂשַ ַָיַעְנך  ְיהָוׁה  ּבְ ָּ |

ַלח־ֶעְזְרך  ִמּקֶֹדׁש  וִמִציֹון  ִיְסָעֶדָך ג:  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב ִּיׁשְ ּּ ּ ִיְזּכֹר  ד:  ָ
ֶנה  ֶסָלה ל־ִמְנֹחֶתך  ְועֹוָלְתך  ְיַדׁשְ ּּכָ ָ ִָיֶתן־ְלך  ִכְלָבֶבך  ה:  ָ ָ ּ

ָנה   ו:  ַּמֵלאְָוָכל־ֲעָצְתך  ְי ם־ֱאֹלֵהינו  ִנְדֹגל |  ְנַרּנְ יׁשוָעֶתך  וְבׁשֵ ּּבִ ּ ּ ָּ

ֲאלֹוֶתיך ל־ִמׁשְ ְָיַמֵלא  ְיהָוׁה  ּכָ יַע   ז:  ּ י  הֹוׁשִ ַּעָתה  ָיַדְעִתי  ּכִ ְיהָוׁה |  ּ
ע  ְיִמינֹו ְגֻברֹות  ֵיׁשַ ֵמי  ָקְדׁשֹו  ּבִ יחֹו  ַיֲעֵנהו  ִמׁשְ ְּמׁשִ ֵּאֶלה  ח:  ּ

ָּבֶרֶכב  ְוֵאֶלה  ַבּסוִסים יר|  ּ  ַוֲאַנְחנו  ּ ם־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ַנְזּכִ ׁשֵ : ּּבְ
ְתעֹוָדד ט ְמנו  ַוּנִ ְרעו  ְוָנָפלו  ַוֲאַנְחנו  ּקַ ֵּהָמה  ּכָ ּ ּ ּ יָעה  י:  ּ ְיהָוׁה  הֹוׁשִ

ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹום־ָקְרֵאנו ּ ְ ּ: 
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, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"ימוד ספרי נל 
                                      

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"וכמשמרות נטועים א 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,  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, מזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל ה, 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 מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כר ברכיה הכה"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ן 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


