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  פרק יא- "תהלים"פר ס
יהָוׁה   א ַח  ְלָדִוד  ּבַ י  |  ַלְמַנּצֵ ָּחִסיִתי  ֵאיך  ּתֹאְמרו  ְלַנְפׁשִ ּ  נוִדי ּנוִדוְ

ם  ב:  ַּהְרֶכם  ִצפֹור ת  ּכֹוְננו  ִחּצָ ִעים  ִיְדְרכון  ֶקׁשֶ ה  ָהְרׁשָ י  ִהּנֵ ּּכִ ּ
ֵרי־ֵלב מֹו־ֹאֶפל  ְלִיׁשְ תֹות  ֵיָהֵרסו ג:  ַעל־ֶיֶתר  ִלירֹות  ּבְ י־ַהּשָׁ ן ּּכִ

ַּצִדיק  ַמה־ָפָעל ְסאֹו |  ְיהָוׁה   ד:  ּ ַמִים  ּכִ ּשָׁ ֵהיַכל  ָקְדׁשֹו  ְיהָוׁה  ּבַ ּבְ
ֵני  ָאָדם ֵּעיָניו  ֶיֱחזו  ַעְפַעָפיו  ִיְבֲחנו  ּבְ ְּיהָוׁה  ַצִדיק  ִיְבָחן  ה:  ּּ

ְנָאה  ַנְפׁשֹו ע  ְוֹאֵהב  ָחָמס  ׂשָ ִעים  ַפִחים  ו:  ְוָרׁשָ ַּיְמֵטר  ַעל־ְרׁשָ
י־ַצִדיק  ְיהָוׁה  ז:  ַח  ִזְלָעפֹות  ְמָנת  ּכֹוָסםֵּאׁש  ְוָגְפִרית  ְורו ּּכִ

ר ֶיֱחזו ָפֵנימֹו  :ְּצָדקֹות ָאֵהב ָיׁשָ

  פרק יב- "תהלים"ספר 
ִמיִנית  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ַח  ַעל־ַהּשְׁ יָעה  ְיהָוׁה  ב:  ַלְמַנּצֵ הֹוׁשִ

ֵני  ָאָדם י־ַפּסו  ֱאמוִנים  ִמּבְ י־ָגַמר  ָחִסיד  ּכִ ּּכִ ְוא   ג:  ּ ּרו ְיַדּבְ|  ׁשָ
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רו ֵלב  ָוֵלב  ְיַדּבֵ ַפת  ֲחָלקֹות  ּבְ ִּאיׁש  ֶאת־ֵרֵעהו  ׂשְ ַיְכֵרת  ְיהָוׁה  ד:  ּ
ֹדלֹות ֶרת  ּגְ ְפֵתי  ֲחָלקֹות  ָלׁשֹון  ְמַדּבֶ ל־ׂשִ ר  ָאְמרו   ה:  ּכָ | ֲּאׁשֶ

נו  ִמי  ָאדֹון  ָלנו ָפֵתינו  ִאּתָ יר  ׂשְ ִּלְלׁשֵֹננו  ַנְגּבִ ּ ּ ֹד  ֲעִנִיים  ו:  ּ ִּמּשׁ
ע  ָיִפיַח ֵמַאְנַקת  ֶאְביֹוִנ ֵיׁשַ ית  ּבְ ה  ָאקום  ֹיאַמר  ְיהָוׁה  ָאׁשִ ּים  ַעּתָ

ֲעִליל  ָלָאֶרץ  ז:  לֹו ֶסף  ָצרוף  ּבַ ִּאֲמרֹות  ְיהָוׁה  ֲאָמרֹות  ְטֹהרֹות  ּכֶ
ְבָעָתִים ק  ׁשִ ֶרּנו   ח:  ְמזֻּקָ ּצְ ְמֵרם  ּתִ ׁשְ ה  ְיהָוׁה  ּתִ ִּמן־ַהדֹור  זו |  ַּאּתָ ּ

ִעים ִיְתַהָלכו ט: ְלעֹוָלם ָּסִביב ְרׁשָ ֻרם זֻֻלת ִלְבֵני ָאָדםּ  :ּן ּכְ
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, 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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד
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