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  פרק לג- "תהלים"ספר 
נו  ַצִד א ַּרּנְ ִרים  ָנאָוה  ְתִהָלהּ יהָוׁה  ַלְיׁשָ ּהֹודו  ַליהָוׁה  ב:  ּיִקים  ּבַ

ֵנֶבל  ָעׂשֹור  ַזְמרו־לֹו ִכּנֹור  ּבְ ּּבְ יר  ָחָדׁש  ֵהיִטיבו  ג:  ּ ירו  לֹו  ׁשִ ּׁשִ ּ
ְתרוָעה ַּנֵגן  ּבִ ֱאמוָנה ד:  ּ הו  ּבֶ ר  ְדַבר־ְיהָוׁה  ְוָכל־ַמֲעׂשֵ י־ָיׁשָ ּּכִ ּ ּ :

ָפט  ֶחֶסד   ה ֹּאֵהב  ְצָדָקה  וִמׁשְ ְדַבר  ְיהָוׁה  ו:  ְיהָוׁה  ָמְלָאה  ָהָאֶרץּ ּבִ
ל־ְצָבָאם ַמִים  ַנֲעׂשו  וְברוַח  ִפיו  ּכָ ּׁשָ ּ ּ ד  ֵמי  ַהָים  ֹנֵתן  ז:  ּ ּנֵ ּּכֵֹנס  ּכַ

ֹאָצרֹות  ְתהֹומֹות ל־ָהָאֶרץ  ִמֶמּנו  ָיגורו  ח:  ּּבְ ִּייְראו  ֵמיהָוׁה  ּכָ ּ ּ ּּ
ֵבי  ֵתֵבל ל־ֹיׁשְ י  הוא  ָאַמר  ַוֶיִהי  הוא־ִצ ט:  ּכָ ּּכִ ָּוה  ַוַיֲעֹמדּּ ְיהָוה  י:  ּ

בֹות  ַעִמים ֵּהִפיר  ֲעַצת  גֹוִים  ֵהִניא  ַמְחׁשְ ֲעַצת  ְיהָוׁה  ְלעֹוָלם  יא:  ּ
בֹות  ִלּבֹו  ְלֹדר  ָוֹדר ר־ְיהָוׁה  יב:  ַּתֲעֹמד  ַמְחׁשְ ֵרי  ַהגֹוי  ֲאׁשֶ ַּאׁשְ

ַחר  ְלַנֲחָלה  לֹו|  ֱאֹלָהיו  ָהָעם   יט  ְיהָוׁה  ָרָאה  יג:  ּבָ ַמִים  ִהּבִ ִּמׁשָ
ֵני  ָהָאָדםֶא ל־ּבְ ֵבי  יד:  ת־ּכָ ל־ֹיׁשְ ִגיַח  ֶאל  ּכָ ְבתֹו  ִהׁשְ ִּמְמכֹון־ׁשִ ּ ּ

יֶהם טו:  ָהָאֶרץ ל־ַמֲעׂשֵ ם  ַהֵמִבין  ֶאל־ּכָ ַּהיֵֹצר  ַיַחד  ִלּבָ ֵאין  טז:  ּ
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ָרב־ּכַֹח ֵצל  ּבְ ָרב־ָחִיל  ִגּבֹור  ֹלא־ִיּנָ ע  ּבְ ַּהֶמֶלך  נֹוׁשָ ֶקר  יז:  ְּ ׁשֶ
ַּהּסוס  ִלְתׁשוָעה  וְבֹרב  ֵח ּ ה  ֵעין  ְיהָוׁה  יח:  ּילֹו  ֹלא  ְיַמֵלטּ ִהּנֵ

ם  וְלַחיֹוָתם  יט:  ֶּאל־ְיֵרָאיו  ַלְמַיֲחִלים  ְלַחְסדֹו ְּלַהִציל  ִמָמֶות  ַנְפׁשָ ּ ּ ּ
ָרָעב נו  הוא כ:  ּבָ ָתה  ַליהָוׁה  ֶעְזֵרנו  וָמִגּנֵ נו  ִחּכְ ַּנְפׁשֵ ּ ּ ּ י־בֹו  כא:  ּ ּכִ

ם  ָקְדׁשֹו  ָבָטְחנו י  ְבׁשֵ נו  ּכִ ַמח  ִלּבֵ ִּיׂשְ ְָיִהי־ַחְסְדך  ְיהָוׁה  כב:  ּ ּ
ר ִיַחְלנו ָלך ֲאׁשֶ ְָעֵלינו ּכַ ּ ּ: 

  פרק לד- "תהלים"ספר 
הו  ַוֵיַלך א ּנֹותֹו  ֶאת־ַטְעמֹו  ִלְפֵני  ֲאִביֶמֶלך  ַוְיָגְרׁשֵ ׁשַ ְְלָדִוד  ּבְ ְּ ּ :
ִפי ב ָכל־ֵעת  ָתִמיד  ְתִהָלתֹו  ּבְ ֲּאָבֲרָכה  ֶאת־ְיהָוׁה  ּבְ ּ יהָוׁה  ג:  ּ ּבַ

ִּתְתַהֵלל  ַנ ָמחוּ ְמעו  ֲעָנִוים  ְוִיׂשְ י  ִיׁשְ ְּפׁשִ ַּגְדלו  ַליהָוׁה  ִאִתי  ד:  ּ ּּ ּ
מֹו  ַיְחָדו ּוְנרֹוְמָמה  ׁשְ ִתי  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוָעָנִני  ה:  ּ ָּדַרׁשְ ּ
ל־ְמגורֹוַתי  ִהִציָלִני ּוִמּכָ ּ יטו  ֵאָליו  ְוָנָהרו  וְפֵניֶהם  ו:  ּ ִּהּבִ ּ ּ

ַּאל־ֶיְחָפרו ל־ָצרֹוָתיו ֶזה  ָעִני  ָקָרא  ַויהָוׁה  ׁשָ ז:  ּ ֵּמַע  וִמּכָ
יעֹו ֹּחֶנה  ַמְלַאך־ְיהָוׁה  ָסִביב  ִליֵרָאיו  ַוְיַחְלֵצם ח:  הֹוׁשִ ַּטֲעמו  ט:  ְ

ֵרי  ַהֶגֶבר  ֶיֱחֶסה־ּבֹו י־טֹוב  ְיהָוׁה  ַאׁשְ ּוְראו  ּכִ ּ ְּיראו  ֶאת־ְיהָוׁה  י:  ּ
י  ֵאין  ַמְחסֹור  ִליֵרָאיו יו  ּכִ ִפיִרים  ָרׁשו  ְוָרֵעבו  ְוֹדְר יא:  ְקדׁשָ ּּכְ י ּ ׁשֵ

ְמעו־ִלי  ִיְרַאת  ְיהָוׁה  יב:  ְּיהָוׁה  ֹלא־ַיְחְסרו  ָכל־טֹוב ְּלכו־ָבִנים  ׁשִ ּ
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: ִּמי־ָהִאיׁש  ֶהָחֵפץ  ַחִיים  ֹאֵהב  ָיִמים  ִלְראֹות  טֹוב יג:  ֲּאַלֶמְדֶכם
ר  ִמְרָמה יד ָפֶתיך  ִמַדּבֵ ְּנֹצר  ְלׁשֹוְנך  ֵמָרע  וׂשְ ָּ ּסור  ֵמָרע  טו:  ָ

לֹו ׁש  ׁשָ ּקֵ ה־טֹוב  ּבַ ֵּעיֵני  ְיהָוׁה  ֶאל־ַצִדיִקים  טז:  ּם  ְוָרְדֵפהוַוֲעׂשֵ
ְוָעָתם י  ָרע  ְלַהְכִרית  ֵמֶאֶרץ  יז:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ׁשַ ֹעׂשֵ ְּפֵני  ְיהָוׁה  ּבְ

ל־ָצרֹוָתם  ִהִציָלם יח:  ִזְכָרם ֵמַע  וִמּכָ ָּצֲעקו  ַויהָוׁה  ׁשָ ּ ָקרֹוב  יט:  ּ
ֵאי־רוַח  יֹוׁשִ ֵרי־ֵלב  ְוֶאת־ַדּכְ ּבְ ְּיהָוׁה  ְלִנׁשְ ַרּבֹות  ָרעֹות  כ:  יַעּ

ָלם  ַיִציֶלּנו  ְיהָוׁה ַּצִדיק  וִמּכֻ ּ ּּ ה  כא:  ּ ל־ַעְצמֹוָתיו  ַאַחת  ֵמֵהּנָ ׁשֵֹמר  ּכָ
ָרה ּבָ מו כב:  ֹלא  ִנׁשְ ע  ָרָעה  ְוׂשְנֵאי  ַצִדיק  ֶיְאׁשָ ְּתמֹוֵתת  ָרׁשָ ּ ּ :

ל־ַהֹחִסים ּבֹו כג מו ּכָ ּפֹוֶדה ְיהָוׁה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְוֹלא ֶיְאׁשְ ּ: 
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,  המחולק בכל תפוצות ישראלך"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"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,  זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים, 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 הכהן ברבי כמשמרו"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ת 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


