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  פרק נט- "תהלים"ספר 
ְמרו  א אול  ַוִיׁשְ ֹלַח  ׁשָ ׁשְ ֵחת  ְלָדִוד  ִמְכָתם  ּבִ ַּלְמַנֵצַח  ַאל־ַתׁשְ ּּ ּ ּ ּ

ִית  ַלֲהִמיתֹו ֱּאֹלָהי  ִמִמְתקֹוְמַמי |  ַּהִציֵלִני  ֵמֹאְיַבי   ב:  ֶאת־ַהּבַ
ְגֵבִני ְּתׂשַ יֵעִני ג:  ּ י  ָדִמים  הֹוׁשִ ַּהִציֵלִני  ִמפֲֹעֵלי  ָאֶון  וֵמַאְנׁשֵ ּ ּ :

ִעי  ד י  ָיגורו  ָעַלי  ַעִזים  ֹלא־ִפׁשְ ה  ָאְרבו  ְלַנְפׁשִ י  ִהּנֵ ּּכִ ּ ּ
ִלי־ָעֹון  ְירוצון  ְוִיּכֹוָננו  עוָרה  ִלְקָראִתי  ה:  ְּוֹלא־ַחָטאִתי  ְיהָוׁה ּּבְ ּ ּ ּ

ָרֵאל  ָהִקיָצה ְצ|  ְּוַאָתה  ְיהָוׁהֱאֹלִהים   ו:  ּוְרֵאה ָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ל־ּבְֹגֵדי  ָאֶון  ֶסָלה ל־ַהגֹוִים  ַאל־ָתֹחן  ּכָ ִּלְפֹקד  ּכָ ָּיׁשובו  ָלֶעֶרב  ז:  ּ ּ

ֶלב  ִויסֹוְבבו  ִעיר ֶּיֱהמו  ַכּכָ ה   ח:  ּ ִפיֶהם  ֲחָרבֹות |  ִהּנֵ יעון  ּבְ ַּיּבִ
י  ִמי  ׁשֵֹמַע ְפתֹוֵתיֶהם  ּכִ ׂשִ ַח ט:  ּבְ ְּוַאָתה  ְיהָוׁה  ִתׂשְ ּק־ָלמֹו  ִתְלַעג ּ

י י:  ְּלָכל־גֹוִים ַגּבִ י  ֱאֹלִהים  ִמׂשְ ֹמָרה  ּכִ ֻּעזֹו  ֵאֶליך  ֶאׁשְ ָ ֱאֹלֵהי  יא:  ּ
ּ  ַחְסִדי  ְיַקְדֵמִני  ֱאֹלִהים  ַיְרֵאִני  ְבׁשְֹרָריַּחְסִדו | ַּאל־ַתַהְרֵגם   יב:  ּ

נו  ֲאֹדָנ חו  ַעִמי  ֲהִניֵעמֹו  ְבֵחיְלך  ְוהֹוִריֵדמֹו  ָמִגּנֵ ּכְ ֶּפן־ִיׁשְ ָּ ּ : יּ
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ַחׁש  יג ָפֵתימֹו  ְוִיָלְכדו  ִבְגאֹוָנם  וֵמָאָלה  וִמּכַ ַּחַטאת  ִפימֹו  ְדַבר־ׂשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְּיַסֵפרו ל  יד:  ּ י־ֱאֹלִהים  מׁשֵ ֵלה  ְוֵאיֵנמֹו  ְוֵיְדעו  ּכִ ֵלה  ְבֵחָמה  ּכַ ּּכַ ּ ּ

ַיֲעֹקב  ְלַאְפֵסי  ָהָאֶרץ  ֶסָלה ֶלב  טו:  ּבְ ְּוָיׁשובו  ָלֶעֶרב  ֶיֱהמו  ַכּכָ ּ ּ
עו ְּיִנועוןֵּהָמה   טז:  ִעירִּויסֹוְבבו   ּבְ ּ  ְיִניעון  ֶלֱאֹכל  ִאם־ֹלא  ִיׂשְ ּ

ַּוָיִלינו י־ָהִייָת |  ַוֲאִני   יז:  ּ ן  ַלּבֶֹקר  ַחְסֶדך  ּכִ יר  ֻעֶזך  ַוֲאַרּנֵ ָָאׁשִ ָּ ּ
יֹום  ַצר־ִלי ָגב  ִלי  וָמנֹוס  ּבְ ִּמׂשְ ֻּעִזי  ֵאֶליך  ֲאַזֵמָרה  יח:  ּ ָ ּ

י ֱאֹלֵהי ַחְס ַגּבִ י־ֱאֹלִהים ִמׂשְ  :ִּדיּּכִ

  פרק ס- "תהלים"ספר 
ן  ֵעדות  ִמְכָתם  ְלָדִוד  ְלַלֵמד א ַּלְמַנֵצַח  ַעל־ׁשוׁשַ ּ ּּ ַהצֹותֹו   ב:  ּ | ּּבְ

ב  יֹוָאב  ַוַיך  ֶאת־ֱאדֹום  ְֶאת  ֲאַרם  ַנֲהַרִים  ְוֶאת־ֲאַרם  צֹוָבה  ַוָיׁשָ ּ ּ
ר  ָאֶלף ֵנים  ָעׂשָ ֵגיא־ֶמַלח  ׁשְ ֱּאֹלִהים  ְזַנְחָתנו  ְפַרְצָתנו  ג:  ּבְ ּּ ּ

ְּפָת  ְתׁשֹוֵבב  ָלנוָאַנ ּ ָבֶריָה  ד:  ּ ָתה  ֶאֶרץ  ְפַצְמָתה  ְרָפה  ׁשְ ִּהְרַעׁשְ ּ ּּ
ִקיָתנו  ַיִין  ַתְרֵעָלה ה:  ִכי־ָמָטה ה  ִהׁשְ ִּהְרִאיָתה  ַעְמך  ָקׁשָ ּּ ָ :

ט  ֶסָלה ו ס  ְלִהְתנֹוֵסס  ִמְפֵני  קׁשֶ ָּנַתָתה  ִליֵרֶאיך  ּנֵ ָ ּ ְלַמַען  ז:  ּ
יָעה  ְי ֵָיָחְלצון  ְיִדיֶדיך  הֹוׁשִ ר |  ֱאֹלִהים   ח:    ַוֲעֵנִניַוֲעֵנִנוִָמיְנך  ּ ִּדּבֶ

ֶכם  ְוֵעֶמק  ֻסּכֹות  ֲאַמֵדד ָקְדׁשֹו  ֶאְעֹלָזה  ֲאַחְלָקה  ׁשְ ּּבְ ִלי  ט:  ּ
י  ְיהוָדה  ְמֹחְקִקי|  ִגְלָעד   ה  ְוֶאְפַרִים  ָמעֹוז  ֹראׁשִ ְּוִלי  ְמַנׁשֶ ּ :
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ִליך  ַנֲעִלי  ָעַלי  ְפ|  מֹוָאב   י ִּסיר  ַרְחִצי  ַעל־ֱאדֹום  ַאׁשְ ת ְ ֶלׁשֶ
: ִמי  ֹיִבֵלִני  ִעיר  ָמצֹור  ִמי  ָנַחִני  ַעד־ֱאדֹום יא:  ִהְתֹרָעִעי

ִצְבאֹוֵתינו יב ֲּהֹלא־ַאָתה  ֱאֹלִהים  ְזַנְחָתנו  ְוֹלא־ֵתֵצא  ֱאֹלִהים  ּבְ ּ ּ ּ :
ְוא  ְתׁשוַעת  ָאָדם יג ָּהָבה־ָלנו  ֶעְזָרת  ִמָצר  ְוׁשָ ּּ ּ אֹלִהים  יד:  ּ ּבֵ

ה־ָחִיל ְוהוא ָיבוס ָצֵר ַּנֲעׂשֶ  :ּינוּ
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,  רים  וידידיםולכל  החב,  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 , ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"וחכמני  )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 )תנחומא  בהעלותך  פרק  טומדרש  (. 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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"י נלימוד ספר 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )מפאנוע "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


