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  פרק נג- "תהלים"ספר 
יל  ְלָדִוד א ּכִ ִלּבֹו  ֵאין  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ַעל־ָמֲחַלת  ַמׂשְ ָאַמר  ָנָבל  ּבְ

ה־טֹוב ִחיתו  ְוִהְתִעיבו  ָעֶול  ֵאין  ֹעׂשֵ ֱּאֹלִהים  ִהׁשְ ֱאֹלִהים  ג:  ּ
יל  דֵֹרׁש  ּכִ ֵני  ָאָדם  ִלְראֹות  ֲהֵיׁש  ַמׂשְ ִקיף  ַעל־ּבְ ַמִים  ִהׁשְ ִּמׁשָ ּ

ה־טֹוב  ֵאין  ַגם  ד:  ֶאת־ֱאֹלִהים לֹו  ָסג  ַיְחָדו  ֶנֱאָלחו  ֵאין  ֹעׂשֵ ּּכֻ ּ ּ ּ
ֲּהֹלא  ָיְדעו  פֲֹעֵלי  ָאֶון  ֹאְכֵלי  ַעִמי  ָאְכלו  ֶלֶחם  ֱאֹלִהים  ה:  ֶאָחד ּּ ּ

י־ֱאֹלִהים  ִפַזר  ו:  ֹּלא  ָקָראו ם  ָפֲחדו־ַפַחד  ֹלא־ָהָיה  ָפַחד  ּכִ ּׁשָ ּ ּּ
י־ֱא ִּמי־ִיֵתן  ִמִציֹון  ז:  ֹלִהים  ְמָאָסםְַעְצמֹות  ֹחָנך  ֱהִבׁשָֹתה  ּכִ ּ ּ

ַמח  בות  ַעמֹו  ָיֵגל  ַיֲעֹקב  ִיׂשְ ׁשוב  ֱאֹלִהים  ׁשְ ָרֵאל  ּבְ עֹות  ִיׂשְ ְּיׁשֻ ּ ּ
ָרֵאל  :ִיׂשְ

  פרק נד- "תהלים"ספר 
יל  ְלָדִוד א ּכִ ְנִגיֹנת  ַמׂשְ ְּבבֹוא  ַהִזיִפים  ַויֹאְמרו  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ּבִ ּ ּ
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אול  ֲהֹלא־ָדִוד  ִמְסַת ְּלׁשָ ֵּתר  ִעָמנוּ ּ יֵעִני  ג:  ּ ְמך  הֹוׁשִ ׁשִ ֱָאֹלִהים  ּבְ

ָוִבְגבוָרְתך  ְתִדיֵנִני ּ ַמע  ְתִפָלִתי  ַהֲאִזיָנה  ד:  ּ ֱּאֹלִהים  ׁשְ ּ
י  ָזִרים   ה:  ְלִאְמֵרי־ִפי י  ֹלא |  ּכִ ְקׁשו  ַנְפׁשִ ָּקמו  ָעַלי  ְוָעִריִצים  ּבִ ּ

מו  ֱאֹלִהים  ְלֶנְגָדם  ֶסָלה ּׂשָ ה  ֱאֹלִהים  ֹעֵזר ו:  ּ   ִלי  ֲאֹדָני ִהּנֵ
י ֹסְמֵכי  ַנְפׁשִ וב ז:  ּבְ ֲאִמְתך  ַהְצִמיֵתםָיׁשִ יב  ָהַרע  ְלׁשְֹרָרי  ּבַ ָ  ָיׁשִ ּ :

י־טֹוב ח ְמך  ְיהָוׁה  ּכִ ָחה־ָלך  אֹוֶדה  ׁשִ ְנָדָבה  ֶאְזּבְ ָּבִ ְּ י  ט:  ּ ּכִ
ל־ָצָרה ִהִציָלִני וְבֹאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני ִּמּכָ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
סםהרבים  לפר 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 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,  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 כר ברכי"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ה 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


