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  פרק מט- "תהלים"ספר 
ל־ָהַעִמים  ב:  ִלְבֵני־ֹקַרח  ִמְזמֹור|  ַּלְמַנֵצַח   א ְמעו־ֹזאת  ּכָ ּׁשִ ּ

ֵבי  ָחֶלד ל־יׁשְ ֵני־ִאיׁש  ַיַחד  ג:  ַּהֲאִזינו  ּכָ ֵני  ָאָדם  ַגם־ּבְ ַּגם־ּבְ ּ
יר  ְוֶאְביֹון י  ְתבונֹות ד:  ָעׁשִ ר  ָחְכמֹות  ְוָהגות  ִלּבִ ִּפי  ְיַדּבֵ ּ ַּאֶטה  ה:  ּ

ִכּנֹור  ִחיָדִתיְלָמ ל  ָאְזִני  ֶאְפַתח  ּבְ יֵמי  ָרע  ֲעֹון  ו:  ּׁשָ ָּלָמה  ִאיָרא  ּבִ
ִני ָרם  ִיְתַהָללו ז:  ֲּעֵקַבי  ְיסוּבֵ ַּהּבְֹטִחים  ַעל־ֵחיָלם  וְבֹרב  ָעׁשְ ּּ :

ְפרֹו ח ָּאח  ֹלא־ָפֹדה  ִיְפֶדה  ִאיׁש  ֹלא־ִיֵתן  ֵלאֹלִהים  ּכָ ְוֵיַקר  ט:  ּ
ם  ְוָחַדל  ְל ִויִחי־עֹוד  ָלֶנַצח  ֹלא  ִיְרֶאה  י:  עֹוָלםִּפְדיֹון  ַנְפׁשָ

ַחת י  ִיְרֶאה   יא:  ַּהׁשָ ִסיל  ָוַבַער  ֹיאֵבדו |  ּכִ ֲּחָכִמים  ָימותו  ַיַחד  ּכְ ּ ּ
ֵתימֹו   יב:  ְּוָעְזבו  ַלֲאֵחִרים  ֵחיָלם ם  ּבָ ֹנָתם |  ִּקְרּבָ ּכְ ְלעֹוָלם  ִמׁשְ

מֹוָתם  ֲעֵלי  ֲאָדמֹות יָקר ְוָאָדם   יג:  ְּלֹדר  ָוֹדר  ָקְראו  ִבׁשְ ּבִ
ֵהמֹות  ִנְדמו ּבְ ל  ּכַ ל־ָיִלין  ִנְמׁשַ ֶסל  ָלמֹו  יד:  ּּבַ ם  ּכֵ ֶזה  ַדְרּכָ

ִפיֶהם  ִיְרצו  ֶסָלה|  ְוַאֲחֵריֶהם   ֹצאן   טו:  ּּבְ תו  ָמֶות |  ּּכַ אֹול  ׁשַ ִּלׁשְ ּ
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ִרים   ִּיְרֵעם  ַוִיְרדו  ָבם  ְיׁשָ ּ אֹול ְּוציָרםַלּבֶֹקר  |  ּ ּ  ְוצוָרם  ְלַבלֹות  ׁשְ ּ
ֵחִני  טז:  ִּמְזֻבל  לֹו י  ִיּקָ אֹול  ּכִ י  ִמַיד־ׁשְ ַּאך־ֱאֹלִהים  ִיְפֶדה  ַנְפׁשִ ּ ְ

יתֹו יז:  ֶסָלה בֹוד  ּבֵ ה  ּכְ י־ִיְרּבֶ ר  ִאיׁש  ּכִ י־ַיֲעׁשִ י  יח:  ַּאל־ִתיָרא  ּכִ ּכִ
בֹודֹו ח  ַהּכֹל  ֹלא־ֵיֵרד  ַאֲחָריו  ּכְ י־ַנְפׁשֹו  יט:  ֹלא  ְבמֹותֹו  ִיּקַ ּכִ

י־ֵתי ַחָייו  ְיָבֵרך  ְויֹוֻדך  ּכִ ָּבְ ְ ָּתבֹוא  ַעד־דֹור  ֲאבֹוָתיו  כ:  ְִטיב  ָלךּ ּ
ל  כא:  ַּעד־ֵנַצח  ֹלא  ִיְראו־אֹור יָקר  ְוֹלא  ָיִבין  ִנְמׁשַ ָאָדם  ּבִ

ֵהמֹות ִנְדמו ּבְ  :ּּכַ

  פרק נ- "תהלים"ספר 
ר  ַוִיְקָרא־ָאֶרץ |  ִמְזמֹור  ְלָאָסף  ֵאל   א ֱּאֹלִהים  ְיהָוה  ִדּבֶ ּ

ֶמׁש  ַעד־ְמֹבאֹו ִּמִצי ב:  ִּמִמְזַרח־ׁשֶ : ֹון  ִמְכַלל־ֹיִפי  ֱאֹלִהים  הֹוִפיַעּ
ֲעָרה  ג ָּיֹבא  ֱאֹלֵהינו  ְוַאל־ֶיֱחַרׁש  ֵאׁש־ְלָפָניו  ֹתאֵכל  וְסִביָביו  ִנׂשְ ּּ

ַמִים  ֵמָעל  ְוֶאל־ָהָאֶרץ  ָלִדין  ַעמֹו ד:  ְמֹאד ִּיְקָרא  ֶאל־ַהׁשָ ּ :
ַּוַיִגידו  ׁשָ ו:  ִּאְספו־ִלי  ֲחִסיָדי  ּכְֹרֵתי  ְבִריִתי  ֲעֵלי־ָזַבח ה ּ ַמִים ּ

י־ֱאֹלִהים   ְמָעה  ַעִמי   ז:  ּׁשֵֹפט  הוא  ֶסָלה|  ִצְדקֹו  ּכִ ָרה |  ּׁשִ ַוֲאַדּבֵ
ך  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֶהיך  ָאֹנִכי ָרֵאל  ְוָאִעיָדה  ּבָ ִָיׂשְ ָֹלא  ַעל־ְזָבֶחיך  ח:  ְ

ּאֹוִכיֶחך  ְועֹוֹלֶתיך  ְלֶנְגִדי  ָתִמיד ָ יְתך  ָפר  ט:  ָ ח  ִמּבֵ ָֹלא־ֶאּקַ

ִּמִמְכְלֹאֶתיך  ַעתוִדי ּ ֵהמֹות  י:  םָּ י־ִלי  ָכל־ַחְיתֹו־ָיַער  ּבְ ּכִ
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ַהְרֵרי־ָאֶלף ַדי  ִעָמִדי יא:  ּבְ ל־עֹוף  ָהִרים  ְוִזיז  ׂשָ ָּיַדְעִתי  ּכָ ּ :
י  ִלי  ֵתֵבל  וְמֹלָאה יב ִּאם־ֶאְרַעב  ֹלא־ֹאַמר  ָלך  ּכִ ּ ַהאֹוַכל  יג:  ְ

ֶתה יִרים  ְוַדם  ַעתוִדים  ֶאׁשְ ר  ַאּבִ ׂשַ ּּבְ ה ְּזַבח  ֵלאֹלִהים  תֹוָד יד:  ּּ
ֵלם  ְלֶעְליֹון  ְנָדֶריך ְָוׁשַ יֹום  ָצָרה  ֲאַחֶלְצך  טו:  ּ ָוְקָרֵאִני  ּבְ ּ ּ

ֵדִני ע   טז:  ּוְתַכּבְ א |  ְוָלָרׁשָ י  ַוִתׂשָ ָּאַמר  ֱאֹלִהים  ַמה־ְלך  ְלַסֵפר  ֻחּקָ ּ ּ ָ ּ
ֵלך  ְדָבַרי  ַאֲחֶריך יז:  ְָבִריִתי  ֲעֵלי־ִפיך ֵנאָת  מוָסר  ַוַתׁשְ ְָוַאָתה  ׂשָ ְּ ּּ ּ :

ב  ַוִתֶרץ  ִעמֹו  ְוִעם  ְמָנֲאִפים  ֶחְלֶקךִאם־ָרִאיָת יח ָ  ַגּנָ ּ ִָפיך  יט:  ּ ּ
ַלְחָת  ְבָרָעה  וְלׁשֹוְנך  ַתְצִמיד  ִמְרָמה ּׁשָ ָּ ר  כ:  ּ ָאִחיך  ְתַדּבֵ ב  ּבְ ֵָתׁשֵ ּ

ֶבן־ִאְמך  ִתֶתן־דִֹפי ּּבְ ּ ּ יָת   כא:  ָּ ִתי  ִדִמיָת  ֱהיֹות |  ֵּאֶלה  ָעׂשִ ְּוֶהֱחַרׁשְ ּּ
ֶָאְהֶיה  ָכמֹוך  אֹוִכיֲחך  ְו ינו־ָנא  ֹזאת  כב:  ֶָאֶעְרָכה  ְלֵעיֶניךָ ּּבִ

ּׁשְֹכֵחי  ֱאלֹוַה  ֶפן־ֶאְטֹרף  ְוֵאין  ַמִציל ּ ָדְנִני  כג:  ּ ֹּזֵבַח  תֹוָדה  ְיַכּבְ
ע ֱאֹלִהים ֵיׁשַ ם ֶדֶרך ַאְרֶאּנו ּבְ ְּוׂשָ ְּ: 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,    מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים
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 מסמרות לומר לך מה משמרות כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"הונה 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

ך  במעגל "  ספרי  נכך  יגמור  כל,  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 
                                     

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


