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  פרק נא- "תהלים"ספר 
ִביא  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א בֹוא־ֵאָליו  ָנָתן  ַהּנָ ּבְ

ַבע ת־ׁשָ א  ֶאל־ּבַ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ִני  ֱאֹלִהי ג:  ּכַ ֹרב ָחּנֵ ַחְסֶדך  ּכְ ָם  ּכְ ּ
ָעי ֵסִני  ֵמֲעֹוִני  וֵמַחָטאִתי ֶהֶרבה ד:  ַָרֲחֶמיך  ְמֵחה  ְפׁשָ ּבְ ּ  ֶהֶרב  ּכַ ּ

ַעי  ֲאִני  ֵאָדע  ְוַחָטאִתי  ֶנְגִדי  ָתִמיד ה:  ַטֲהֵרִני י־ְפׁשָ ּּכִ ְָלך  ו:  ּ

ְָלַבְדך   ָדְבֶרך |  ּ יִתי  ְלַמַען־ִתְצַדק  ּבְ ֵעיֶניך  ָעׂשִ ָָחָטאִתי  ְוָהַרע  ּבְ ָּ ּ
ְפֶטךִּת ה  ְבׁשָ ָעוֹון  חֹוָלְלִתי  וְבֵחְטא  ֶיֱחַמְתִני  ִאִמי ז:  ְָזּכֶ ֵּהן־ּבְ ּּ :
ֵּהן־ֱאֶמת  ָחַפְצָת  ַבֻטחֹות  וְבָסֻתם  ָחְכָמה  תֹוִדיֵעִני ח ּ ּ :
ין ט ֶלג  ַאְלּבִ ֵסִני  וִמׁשֶ ְּתַחְטֵאִני  ְבֵאזֹוב  ְוֶאְטָהר  ְתַכּבְ ּ ּּ ּ :
ְמָחה  ָתֵג י ׂשֹון  ְוׂשִ ִמיֵעִני  ׂשָ ַּתׁשְ יָתּ ַּהְסֵתר  יא:  ְּלָנה  ֲעָצמֹות  ִדּכִ

ָָפֶניך  ֵמֲחָטָאי  ְוָכל־ֲעֹוֹנַתי  ְמֵחה ָרא־ִלי  יב:  ּ ֵלב  ָטהֹור  ּבְ
י ִקְרּבִ ֱּאֹלִהים  ְורוַח  ָנכֹון  ַחֵדׁש  ּבְ ִליֵכִני  ִמְלָפֶניך  יג:  ּ ַָאל־ַתׁשְ ּ ּ
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י ח  ִמֶמּנִ ך  ַאל־ִתּקַ ְּורוַח  ָקְדׁשְ ּ ָ ׂשֹון  ִי יד:  ּ יָבה  ִלי  ׂשְ ֶעך ָּהׁשִ ָׁשְ

ִעים  ְדָרֶכיך  ְוַחָטִאים  טו:  ְּורוַח  ְנִדיָבה  ִתְסְמֵכִני ֲּאַלְמָדה  פׁשְ ָּ ּ
ֵּאֶליך  ָיׁשובו ּ ַּהִציֵלִני  ִמָדִמים   טז:  ָ ֱּאֹלִהים  ֱאֹלֵהי  ְתׁשוָעִתי |  ּ ּ

ן  ְלׁשֹוִני  ִצְדָקֶתך ְָתַרּנֵ ָפַתי  ִתְפָתח  וִפי  ַיִגיד  יז:  ּ ֲּאֹדָני  ׂשְ ּ ּּ
ְָתִהָלֶתך ּ ֹּלא־ַתְחפֹץ  ֶזַבח  ְוֶאֵתָנה  עֹוָלה  ֹלא  ִתְרֶצה|  י  ּכִ יח:  ּ ּ :

ה  ֱאֹלִהים  ֹלא  יט ר  ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה  ֵלב־ִנׁשְ ּבָ ִּזְבֵחי  ֱאֹלִהים  רוַח  ִנׁשְ
ָלם כ:  ִתְבֶזה ֵּהיִטיָבה  ִבְרצֹוְנך  ֶאת־ִציֹון  ִתְבֶנה  חֹומֹות  ְירוׁשָ ּ ּ ָ :

ָּאז  ַתְחפֹץ  ִזְבֵחי־ֶצֶדק  עֹוָלה  ְוָכִליל  ָאז   כא ֲחך ּ ַָיֲעלו  ַעל־ִמְזּבַ ּ
 :ָפִרים

  פרק נב- "תהלים"ספר 
יל  ְלָדִוד א ּכִ בֹוא   ב:  ַּלְמַנֵצַח  ַמׂשְ ּדֹוֵאג  ָהֲאֹדִמי  ַוַיֵגד |  ּבְ ּ ּ

ית  ֲאִחיֶמֶלך א  ָדִוד  ֶאל־ּבֵ אול  ַויֹאֶמר  לֹו  ּבָ ְְלׁשָ ּ ּ :
ל־ַהיֹום ג ָרָעה  ַהִגּבֹור  ֶחֶסד  ֵאל  ּכָ ַּמה־ִתְתַהֵלל  ּבְ ּ  ַּהוֹות ד:  ּּ

ה  ְרִמָיה ַתַער  ְמֻלָטׁש  ֹעׂשֵ ַּתְחׁשֹב  ְלׁשֹוֶנך  ּכְ ּ ָ ָּאַהְבָת  ָרע  ה:  ּ ּ
ֶקר   ר  ֶצֶדק  ֶסָלה|  ִּמטֹוב  ׁשֶ ָּאַהְבָת  ָכל־ִדְבֵרי־ָבַלע  ו:  ִּמַדּבֵ ּ
ֲחך  ֵמֹאֶהל  ז:  ְלׁשֹון  ִמְרָמה ַָגם־ֵאל  ִיָתְצך  ָלֶנַצח  ַיְחְתך  ְוִיּסָ ָ ָּ ּ ּ
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ך  ֵמֶאֶרץ  ַחִיים  ֶסָלה ֶרׁשְ ְּוׁשֵ ְּוִיְראו  ַצִדיִקים  ְוִייָראו  ְוָעָליו  ח:  ָ ּ ּ
ָחקו ֹרב  ט:  ִּיׂשְ ים  ֱאֹלִהים  ָמעוזֹו  ַוִיְבַטח  ּבְ ה  ַהֶגֶבר  ֹלא־ָיׂשִ ִּהּנֵ ּ ּ ּ

ַהָותֹו רֹו  ָיֹעז  ּבְ ֵבית  ֱאֹלִהים |  ַוֲאִני   י:  ָּעׁשְ ַזִית  ַרֲעָנן  ּבְ ּכְ
ַטְחִתי  ְבֶחֶסד  ֱאֹלִהים  עֹוָלם  ָוֶעד י ָאֹוְדך  ְלעֹו יא:  ּּבָ ָלם  ּכִ

ְמך ִכי־טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיך יָת ַוֲאַקֶוה ׁשִ ָָעׂשִ ָ ּ: 
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,    בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם–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 מסמרות ללמדך שאם "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

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


