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  פרק נז- "תהלים"ספר 
אול  א ָבְרחֹו  ִמְפֵני־ׁשָ ֵחת  ְלָדִוד  ִמְכָתם  ּבְ ַּלְמַנֵצַח  ַאל־ַתׁשְ ּ ּ ּ ּ

ְמָעָרה ִני  ֱאֹלִהים   ב:  ּּבַ י |  ָחּנֵ י  ְבך  ָחָסָיה  ַנְפׁשִ ִני  ּכִ ָָחּנֵ

ָנֶפיך  ֶאְחֶסה  ַעד  ַיֲעֹבר  ַהוֹותּו ְּבֵצל־ּכְ ֶאְקָרא  ֵלאֹלִהים  ֶעְליֹון  ג:  ָ
ַמִים   ד:  ָּלֵאל  ֹגֵמר  ָעָלי ַלח  ִמׁשָ יֵעִני  ֵחֵרף  ׁשֲֹאִפי  ֶסָלה |  ִּיׁשְ ְויֹוׁשִ

ַלח  ֱאֹלִהים  ַחְסדֹו  ַוֲאִמתֹו ִּיׁשְ י   ה:  ּ ָבה |  ַנְפׁשִ ּכְ תֹוך  ְלָבִאם  ֶאׁשְ ְּבְ

ֵני־ָאָד יֶהם  ֲחִנית  ְוִחִצים  וְלׁשֹוָנם  ֶחֶרב  ַחָדהֹלֲהִטים  ּבְ ּנֵ ּם  ׁשִ ּ ּ :
בֹוֶדך ו ל־ָהָאֶרץ  ּכְ ַמִים  ֱאֹלִהים  ַעל  ּכָ ָרוָמה  ַעל־ַהׁשָ ּ ת   ז:  ּ | ֶרׁשֶ

יָחה  ָנְפלו  ְבתֹוָכה  ֶסָלה רו  ְלָפַני  ׁשִ י  ּכָ ַפף  ַנְפׁשִ ֵּהִכינו  ִלְפָעַמי  ּכָ ּ ּ ּ :
י  ָאׁשִ ח י  ֱאֹלִהים  ָנכֹון  ִלּבִ ּעוָרה  ְכבֹוִדי  ט:  ּיָרה  ַוֲאַזֵמָרהָנכֹון  ִלּבִ

ַחר ֶבל  ְוִכּנֹור  ָאִעיָרה  ׁשָ ּעוָרה  ַהּנֵ ּאֹוְדך  ָבַעִמים   י:  ּ ֲאֹדָני |  ָ
ל־ֻאִמים ֲּאַזֶמְרך  ּבַ ָחִקים  יא:  ָּ ַמִים  ַחְסֶדך  ְוַעד־ׁשְ י־ָגֹדל  ַעד־ׁשָ ָּכִ ּ

ֲָאִמֶתך ב יב: ּ ל־ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאֹלִהים ַעל ּכָ  :ָֹוֶדךּרוָמה ַעל־ׁשָ
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  פרק נח- "תהלים"ספר 
ֵחת  ְלָדִוד  ִמְכָתם א ַּלְמַנֵצַח  ַאל־ַתׁשְ ּ ַהֻאְמָנם  ֵאֶלם  ֶצֶדק  ב:  ּ

ֵני  ָאָדם ְפטו  ּבְ ִרים  ִתׁשְ רון  ֵמיׁשָ ְּתַדּבֵ ּּ ּ ֵלב  עֹוֹלת  ג:  ּ ַאף־ּבְ
ָאֶרץ  ֲחַמס  ְיֵדיֶכם  ְתַפֵלסון ִּתְפָעלון  ּבָ ּּ ּ ִעים  ֵמָרֶחם  ד:  ּ ֹּזרו  ְרׁשָ

ָּתעו  ִמּבֶ ְדמות  ֲחַמת־ָנָחׁש  ה:  ֶּטן  דְֹבֵרי  ָכָזבּ ֲּחַמת־ָלמֹו  ּכִ
מֹו־ֶפֶתן  ֵחֵרׁש  ַיְאֵטם  ָאְזנֹו ַמע  ְלקֹול  ו:  ּכְ ר  ֹלא־ִיׁשְ ֲאׁשֶ
ם ים  חֹוֵבר  ֲחָבִרים  ְמֻחּכָ ִפימֹו  ז:  ְמַלֲחׁשִ ימֹו  ּבְ ּנֵ ֱאֹלִהים  ֲהָרס־ׁשִ
ִפיִרים  ְנֹתץ   ִּיָמֲאסו  ְכ ח:  ְיהָוׁה|  ַּמְלְתעֹות  ּכְ מֹו־ַמִים ּ

ְִיְתַהְלכו־ָלמֹו  ִיְדֹרך   ּ מֹו  ִיְתֹמָללוִּחָצוּ ּ  ִחָציו  ּכְ לול  ט:  ּ ּבְ מֹו  ׁשַ ּּכְ
ֶמׁש ל־ָחזו  ׁשָ ת  ּבַ ֶּתֶמס  ַיֲהֹלך  ֵנֶפל  ֵאׁשֶ ְ ֶטֶרם  ָיִבינו  י:  ּ ּּבְ
ָעֶרּנו מֹו־ָחרֹון  ִיׂשְ מֹו־ַחי  ּכְ יֹרֵתיֶכם  ָאָטד  ּכְ ַמח  ַצִדיק  יא:  ּּסִ ִּיׂשְ

י־ָחָזה  ָנָק עּכִ ַדם  ָהָרׁשָ ְוֹיאַמר  ָאָדם  יב:  ּם  ְפָעָמיו  ִיְרַחץ  ּבְ
ָאֶרץ ְַאך־ְפִרי ַלַצִדיק ַאך ֵיׁש־ֱאֹלִהים ׁשְֹפִטים ּבָ ְּ ּ ּ: 
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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

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,  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  –השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, מקרא הם עליו מליצי יושרד ספרי ה"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 מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמס"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מר בלבבך הם משמרי


