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  פרק ג- "תהלים"ספר 
ָבְרחֹו  ִמְפֵני   א נֹו|  ִּמְזמֹור  ְלָדִוד  ּבְ לֹום  ּבְ ּ־ַרּבו ְיהָוׁה  ָמה ב:  ַאְבׁשָ

ים  ָקִמים  ָעָלי י  ֵאין  ְיׁשוָעָתה  ג:  ָצָרי  ַרּבִ ים  ֹאְמִרים  ְלַנְפׁשִ ַּרּבִ
בֹוִדי  וֵמִרים  ד:  ּלֹו  ֵבאֹלִהים  ֶסָלה ֲעִדי  ּכְ ה  ְיהָוׁה  ָמֵגן  ּבַ ְּוַאּתָ

י : ּקֹוִלי  ֶאל־ְיהָוׁה  ֶאְקָרא  ַוַיֲעֵנִני  ֵמַהר  ָקְדׁשֹו  ֶסָלה ה:  ֹראׁשִ
י  ָוִאי ו ַכְבּתִ י  ְיהָוׁה  ִיְסְמֵכִניֲאִני  ׁשָ ָנה  ֱהִקיצֹוִתי  ּכִ : ׁשָ
תו  ָעָלי ז ר  ָסִביב  ׁשָ ּקוָמה  ח:  ֹּלא־ִאיָרא  ֵמִרְבבֹות  ָעם  ֲאׁשֶ

י |  ְיהָוׁה   ּנֵ ל־ֹאְיַבי  ֶלִחי  ׁשִ יָת  ֶאת־ּכָ י־ִהּכִ יֵעִני  ֱאֹלַהי  ּכִ הֹוׁשִ
ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ ך ִבְרָכֶתך ּסֶ ט: ְרׁשָ ַָליהָוׁה ַהְיׁשוָעה ַעל־ַעּמְ ָ  :ָלהּ

  פרק ד- "תהלים"ספר 
ְנִגינֹות  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ַח  ּבִ ָקְרִאי  ֲעֵנִני   ב:  ַלְמַנּצֵ ֱאֹלֵהי |  ּבְ

ִפָלִתי ַמע  ּתְ ִני  וׁשְ ר  ִהְרַחְבּתָ  ִלי  ָחּנֵ ּצָ ִּצְדִקי  ּבַ ֵני־ִאיׁש  ג:  ּּ ּבְ
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ַבְקׁשו  ָכָזב  ֶסָלה ֱאָהבון  ִריק  ּתְ ה  ּתֶ ַּעד־ֶמה  ְכבֹוִדי  ִלְכִלּמָ ּ :
ָקְרִאי  ֵאָליוּו ד ַמע  ּבְ י־ִהְפָלה  ְיהָוׁה  ָחִסיד  לֹו  ְיהָוׁה  ִיׁשְ : ְּדעו  ּכִ
ְבֶכם  ְוֹדּמו  ה ּכַ ֱחָטאו  ִאְמרו  ִבְלַבְבֶכם  ַעל־ִמׁשְ ִּרְגזו  ְוַאל־ּתֶ ּ ּ ּ

ִּזְבחו  ִזְבֵחי־ֶצֶדק  וִבְטחו  ֶאל־ְיהָוׁה ו:  ֶסָלה ּ ים  ֹאְמִרים  ז:  ּ ַרּבִ
ִּמי־ַיְרֵאנו  טֹוב  ְנָסה־ָעֵלינו  א ָֹור  ָפֶניך  ְיהָוׁהּ ְמָחה  ח:  ּ ה  ׂשִ ָנַתּתָ

ם  ָרּבו י  ֵמֵעת  ְדָגָנם  ְוִתירֹוׁשָ ְּבִלּבִ ָבה  ט:  ּ ּכְ לֹום  ַיְחָדו  ֶאׁשְ ׁשָ ּּבְ
יֵבִני ה ְיהָוׁה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ י־ַאּתָ ן ּכִ  :ְוִאיׁשָ
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,    לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא–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(. ך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמד"ד

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  כל  החברים  וידידיםול,  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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


