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  פרק ז- "תהלים"ספר 
ן־ְיִמיִני א ר  ַליהָוׁה  ַעל־ִדְבֵרי־כוׁש  ּבֶ ר־ׁשָ יֹון  ְלָדִוד  ֲאׁשֶ ּגָ ּׁשִ ּ :
יֵלִני ב ל־ֹרְדַפי  ְוַהּצִ יֵעִני  ִמּכָ ך  ָחִסיִתי  הֹוׁשִ : ְָיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ּבְ
ילֶּפן־ִיְטֹר ג י  פֵֹרק  ְוֵאין  ַמּצִ ַאְרֵיה  ַנְפׁשִ ְיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ד:  ּף  ּכְ

ַכָפי יִתי  ֹזאת  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  ּבְ י  ׁשֹוְלִמי  ה:  ִּאם־ָעׂשִ ַמְלּתִ ִאם־ּגָ
ג  ְוִיְרֹמס |  ִּיַרדֹף  אֹוֵיב   ו:  ָּרע  ָוֲאַחְלָצה  צֹוְרִרי  ֵריָקם י  ְוַיּשֵׂ ַנְפׁשִ

ָּלָאֶרץ  ַחָיי  וְכבֹוִדי   ן  ֶסָלהֶלָעָפר  ַי|  ּ ּכֵ ַאֶפך |  ּקוָמה  ְיהָוׁה   ז:  ׁשְ ָּבְ ּ
ָפט  ִצִויָת ַעְברֹות  צֹוְרָרי  ְועוָרה  ֵאַלי  ִמׁשְ א  ּבְ ׂשֵ ִּהּנָ ַוֲעַדת  ח:  ּּ

רֹום  ׁשוָבה סֹוְבֶבָך  ְוָעֶליָה  ַלּמָ ים  ּתְ ְּלֻאּמִ ים  ט:  ּ ְיהָוׁה  ָיִדין  ַעּמִ
י  ָעָלי ִצְדִקי  וְכֻתּמִ ְפֵטִני  ְיהָוׁה  ּכְ ִעים |  ר־ָנא  ַרע  ִיְגָמ י:  ּׁשָ ְרׁשָ

ּוְתכֹוֵנן  ַצִדיק  וֹבֵחן  ִלּבֹות  וְכָליֹות  ֱאֹלִהים  ַצִדיק ּ ּ ּ י  יא:  ּ ָמִגּנִ
ֵרי־ֵלב יַע  ִיׁשְ ֱּאֹלִהים  ׁשֹוֵפט  ַצִדיק  ְוֵאל  יב:  ַעל־ֱאֹלִהים  מֹוׁשִ

ָכל־יֹום ּתֹו  ָדַרך  יג:  ֹזֵעם  ּבְ ְִאם־ֹלא  ָיׁשוב  ַחְרּבֹו  ִיְלטֹוׁש  ַקׁשְ ּ
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יו  ְלֹדְלִקים  ִיְפָעל יד:  ַוְיכֹוְנֶנָה ֵלי־ָמֶות  ִחּצָ ה  טו:  ְולֹו  ֵהִכין  ּכְ ִהּנֵ
ֶקר ל־ָאֶון  ְוָהָרה  ָעָמל  ְוָיַלד  ׁשָ ָרה  ַוַיְחְפֵרהו  ַוִיפֹל  טז:  ְיַחּבֶ ּּבֹור  ּכָ ּּ ּּ

ַחת  ִיְפָעל ׁשַ : ָּיׁשוב  ֲעָמלֹו  ְבֹראׁשֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ֲחָמסֹו  ֵיֵרד יז:  ּבְ
ם־ְיהָוׁה ֶעְליֹוןאֹוֶדה ְיהָוׁה ּכְ יח ָרה ׁשֵ  :ִצְדקֹו ַוֲאַזּמְ

  פרק ח- "תהלים"ספר 
ית  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ּתִ ַח  ַעל־ַהּגִ ְּיהָוׁה  ֲאֹדֵנינו  ָמה־ַאִדיר  ב:  ַלְמַנּצֵ ּ

ָמִים ָנה  הֹוְדך  ַעל־ַהּשָׁ ר־ּתְ ָכל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ְמך  ּבְ ָׁשִ ִּמִפי  ג:  ָ
ְדּתָ  ֹעז  ְלַמ|  עֹוְלִלים   ית  אֹוֵיב ְוֹיְנִקים  ִיּסַ ּבִ ַָען  צֹוְרֶריך  ְלַהׁשְ

ם ֹעֶתיך  ָיֵרַח  ְוכֹוָכִבים  ד:  ּוִמְתַנּקֵ י  ֶאְצּבְ ֶמיך  ַמֲעׂשֵ י־ֶאְרֶאה  ׁשָ ָּכִ ָ

ה ר  ּכֹוָנְנּתָ י ִתְפְקֶדּנו ה: ֲאׁשֶ ֶרּנו וֶבן־ָאָדם ּכִ י־ִתְזּכְ ָּמה־ֱאנֹוׁש ּכִ ּ ּ :
ַעט  ֵמֱאֹלִהים  ְוָכבֹוד  ְוָהָדר  ּתְ ו ֵרהו  ּמְ ַחּסְ ַּעְטֵרהוַּוּתְ יֵלהו  ז:  ּ ְמׁשִ ּּתַ

ה ַתַחת־ַרְגָליו ּתָ י ָיֶדיך ּכֹל ׁשַ ַמֲעׂשֵ ָלם ְוַגם  ח: ָּבְ ֹּצֶנה ַוֲאָלִפים ּכֻ
ָדי ֲהמֹות  ׂשָ ים ט:  ּבַ ַמִים  וְדֵגי  ַהָים  ֹעֵבר  ָאְרחֹות  ַיּמִ ִּצפֹור  ׁשָ ּ ּ :

ָכל־ָהָאֶרץ י ְמך ּבְ ְָיהָוׁה ֲאֹדֵנינו ָמה־ַאִדיר ׁשִ ּ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  נה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנהה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, בנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה ל, 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"ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  "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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  
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


