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  פרק מא- "תהלים"ספר 
יֹום  ָרָעה  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א יל  ֶאל־ָדל  ּבְ ּכִ ֵרי  ַמׂשְ ַּאׁשְ

ְּיַמְלֵטהו  ְיהָוׁה ְמֵרהו  ִויַחֵיהו  |  ְיהָוׁה   ג:  ּ ִּיׁשְ רּּ ָאֶרץ ּ  ְוֻאׁשְַּיֻאׁשַ ר  ּבָ
ֶנֶפׁש  ֹאְיָביו ְּוַאל־ִתְתֵנהו  ּבְ ּ ְּיהָוה  ִיְסָעֶדּנו  ַעל־ֶעֶרׂש  ְדָוי  ד:  ּ ּ
בֹו  ָהַפְכָת  ְבָחְליֹו ּכָ ל־ִמׁשְ ִני  ְרָפָאה  ה:  ּּכָ ֲּאִני־ָאַמְרִתי  ְיהָוׁה  ָחּנֵ

י־ָחָטאִתי  ָלך י  ּכִ ּאֹוְיַבי  ֹיאְמרו  ַרע  ִלי  ָמַתי  ָימות  ו:  ְַנְפׁשִ ּ
מ א  ִלְראֹות   ז:  ֹוְוָאַבד  ׁשְ ץ־ָאֶון |  ְוִאם־ּבָ ר  ִלּבֹו  ִיְקּבָ ְוא  ְיַדּבֵ ׁשָ

ר ל־ׂשְנָאי  ָעַלי   ח:  ּלֹו  ֵיֵצא  ַלחוץ  ְיַדּבֵ | ַּיַחד  ָעַלי  ִיְתַלֲחׁשו  ּכָ
בו  ָרָעה  ִלי ַכב  ט:  ַּיְחׁשְ ר  ׁשָ ִלַיַעל  ָיצוק  ּבֹו  ַוֲאׁשֶ ְּדַבר־ּבְ ּּ
לֹוִמי   י:  ֹּלא־יֹוִסיף  ָלקום ַטְחִתי  בֹו |ַּגם  ִאיׁש־ׁשְ ר־ּבָ ּ  ֲאׁשֶ

ִני  ַוֲהִקיֵמִני  יא:  ּאֹוֵכל  ַלְחִמי  ִהְגִדיל  ָעַלי  ָעֵקב ְּוַאָתה  ְיהָוׁה  ָחּנֵ
ְלָמה  ָלֶהם י  ֹלא־ָיִריַע  יב:  ַּוֲאׁשַ י  ּכִ י־ָחַפְצָת  ּבִ ֹזאת  ָיַדְעִתי  ּכִ ּּבְ ּ
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י  ַוַתִציֵבִני  ְלָפֶנ יג:  ֹאְיִבי  ָעָלי ֻתִמי  ָתַמְכָת  ּבִ ַּוֲאִני  ּבְ ּ ּ ּ ָיך ּ

רוך  ְיהָוׁה   יד:  ְלעֹוָלם ְּבָ ָרֵאל  ֵמָהעֹוָלם  ְוַעד |  ּ ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
 :ְוָאֵמן| ָהעֹוָלם ָאֵמן 

  פרק מב- "תהלים"ספר 
יל  ִלְבֵני־ֹקַרח א ּכִ ַאָיל  ַתֲעֹרג  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ַמׂשְ ּּכְ ּ

י  ַתֲעֹרג  ֵאֶליך  ֱאֹלִהים ן  ַנְפׁשִ ָצְמָאה  ג:  ַָעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  ּכֵ
: ֵּלאֹלִהים  ְלֵאל  ָחי  ָמַתי  ָאבֹוא  ְוֵאָרֶאה  ְפֵני  ֱאֹלִהים|  י  ַנְפׁשִ

ל־ַהיֹום  ד ֱאֹמר  ֵאַלי  ּכָ ָּהְיָתה־ִלי  ִדְמָעִתי  ֶלֶחם  יֹוָמם  ָוָלְיָלה  ּבֶ ּ
ַָאֵיה  ֱאֹלֶהיך ָרה   ה:  ּ ְפָכה  ָעַלי  |  ֵּאֶלה  ֶאְזּכְ י |  ְּוֶאׁשְ י  ּכִ ַנְפׁשִ

ית  |  ֶאֱעֹבר   ך  ֶאַדֵדם  ַעד־ּבֵ ּסָ ּּבַ ּ ה  ְותֹוָדה ְ קֹול־ִרּנָ ֱאֹלִהים  ּבְ
תֹוֲחִחי   ו:  ָהמֹון  חֹוֵגג ַּמה־ִתׁשְ י  ַוֶתֱהִמי  ָעָלי  הֹוִחיִלי |  ּ ַּנְפׁשִ

י־עֹוד  אֹוֶדּנו  ְיׁשועֹות  ָפָניו ֵּלאֹלִהים  ּכִ ּ י  ז:  ּ ֱאֹלַהי  ָעַלי  ַנְפׁשִ
ְרך  ֵמֶאֶרץ  ַיְרֵדן  ְוֶחְרמֹוִנים  ֵמַהר  ן  ֶאְזּכָ תֹוָחח  ַעל־ּכֵ ִּתׁשְ ָ ּ

ְָתהֹום  ֶאל־ְתהֹום  קֹוֵרא  ְלקֹול  ִצּנֹוֶריך  ח:  ְצָערִמ ּ ּ
ֶריך  ְוַגֶליך  ָעַלי  ָעָברו ּבָ ל־ִמׁשְ ּּכָ ָ ַּחְסדֹו |  ְּיַצֶוה  ְיהָוׁה  |  יֹוָמם   ט:  ָּ

ּוַבַלְיָלה   יֹרהּ ירֹו  ִעִמי  ְתִפָלה  ְלֵאל  ַחָייׁשִ ּ  ׁשִ ּ ּ ְלֵאל |  אֹוְמָרה   י:  ּ
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ַכְחָתִני  ָלָמה־ֹקֵד ַּסְלִעי  ָלָמה  ׁשְ ַלַחץ  אֹוֵיבּ ֶרַצח  יא:  ְר  ֵאֵלך  ּבְ ּבְ
ל־ַהיֹום  ַאֵיה |   ָאְמָרם  ֵאַלי  ּכָ ַעְצמֹוַתי  ֵחְרפוִני  צֹוְרָרי  ּבְ ּּבְ ּ ּ

תֹוֲחִחי   יב:  ֱָאֹלֶהיך ַּמה־ִתׁשְ י  וַמה־ֶתֱהִמי  ָעָלי  הֹוִחיִלי |  ּ ַּנְפׁשִ ּ
י־עֹוד אֹוֶדּנו ְיׁשוֹעת ָפַני ֵואֹלָהי ֵּלאֹלִהים ּכִ ּ ּ: 
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,  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

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


