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  פרק א- "תהלים"ספר 
ִעים  וְבֶדֶרך  ַחָטִאים  א ֲעַצת  ְרׁשָ ר  ֹלא  ָהַלך  ּבַ ֵרי־ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ַּאׁשְ ְּ ְ

ב ב  ֵלִצים  ֹלא  ָיׁשָ תֹוַרת  ְיהָוׁ ב:  ֹּלא  ָעָמד  וְבמֹוׁשַ י  ִאם־ּבְ ה ּכִ
ה  יֹוָמם  ָוָלְיָלה תול  ג:  ֶּחְפצֹו  וְבתֹוָרתֹו  ֶיְהּגֶ ֵעץ  ׁשָ ְּוָהָיה  ּכְ

ר  ִפְריֹו   ַּעל־ַפְלֵגי  ָמִים  ֲאׁשֶ ִעּתֹו  ְוָעֵלהו  ֹלא  ִיּבֹול  ְוֹכל |  ּ ן  ּבְ ִּיּתֵ
ה  ַיְצִליַח ר־ַיֲעׂשֶ ּמֹץ  ד:  ֲאׁשֶ י  ִאם־ּכַ ִעים  ּכִ ֹלא־ֵכן  ָהְרׁשָ

ְדֶפּנו  רוַח ר־ּתִ ֲּאׁשֶ ּ ן  ַעל־ ה:  ּ ָפט |  ּכֵ ׁשְ ּמִ ִעים  ּבַ ֹּלא־ָיֻקמו  ְרׁשָ ּ
ֲעַדת  ַצִדיִקים ְּוַחָטִאים  ּבַ י־יֹוֵדַע  ְיהָוׁה  ֶדֶרך  ַצִדיִקים  ְוֶדֶרך  ו:  ּ ְּכִ ְּ ּ

ִעים ּתֹאֵבד  :ְרׁשָ

  פרק ב- "תהלים"ספר 
ים ֶיְהגו־ִריק א ה ָרְגׁשו גֹוִים וְלֻאּמִ ָּלּמָ ּ בו  ב: ּ ַמְלֵכי־ֶאֶרץ | ִּיְתַיּצְ

יחֹוְורֹוְזִנ ָקה  ג:  ּים  נֹוְסדו־ָיַחד  ַעל־ְיהָוׁה  ְוַעל־ְמׁשִ ְנַנּתְ
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ּנו  ֲעֹבֵתימֹו ִליָכה  ִמּמֶ ַמִים  ד:  ֶּאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו  ְוַנׁשְ ּשָׁ ב  ּבַ יֹוׁשֵ
ָחק  ֲאֹדָני  ִיְלַעג־ָלמֹו ר  ֵאֵלימֹו  ְבַאפֹו  וַבֲחרֹונֹו  ה:  ִיׂשְ ָּאז  ְיַדּבֵ ּ

י  ַמְלּכִ ו:  ְיַבֲהֵלמֹו יַוֲאִני  ָנַסְכּתִ ֲּאַסְפָרה  ז:  ּי  ַעל־ִציֹון  ַהר־ָקְדׁשִ
יך ה  ֲאִני  ַהיֹום  ְיִלְדּתִ ִני  ַאּתָ ֶָאל  ֹחק  ְיהָוה  ָאַמר  ֵאַלי  ּבְ ַאל  ח:  ּ ׁשְ
ָנה  גֹוִים  ַנֲחָלֶתך  ַוֲאֻחָזְתך  ַאְפֵסי־ָאֶרץ י  ְוֶאּתְ ּנִ ִָמּמֶ ֹרֵעם  ט:  ָּ ּתְ

ַנְפֵצם ְכִלי  יֹוֵצר  ּתְ ְרֶזל  ּכִ ֶבט  ּבַ ׁשֵ ילו ְוַעּתָ י:  ּּבְ ּכִ ּה  ְמָלִכים  ַהׂשְ
ִּהָוְסרו  ׁשְֹפֵטי  ָאֶרץ ְרָעָדה יא:  ּ ִיְרָאה  ְוִגילו  ּבִ ִּעְבדו  ֶאת־ְיהָוׁה  ּבְ ּ :

קו־ַבר  ֶפן־ֶיֱאַנף   יב ַּנּשְׁ ְמַעט  ַאפֹו |  ּ י־ִיְבַער  ּכִ ְּוֹתאְבדו  ֶדֶרך  ּכִ ְ ּ
ל־חֹוֵסי בֹו ֵרי ּכָ  :ַאׁשְ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  כתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  ו
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"מרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  מש"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

ך  במעגל "מור  כל  ספרי  נכך  יג,  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(.  כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב"ד


