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  פרק ה- "תהלים"ספר 
ִחילֹות  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ַח  ֶאל־ַהּנְ ְיהָוׁה |  ֲאָמַרי  ַהֲאִזיָנה   ב:  ַלְמַנּצֵ

יָנה  ֲהִגיִגי י־ֵאֶליך ַהְק ג:  ּבִ י  ֵואֹלָהי  ּכִ ְוִעי  ַמְלּכִ יָבה  ְלקֹול  ׁשַ ָׁשִ

ֶּאְתַפָלל ַמע  קֹוִלי  ּבֶֹקר  ֶאֱעָרך־ְלך  ַוֲאַצֶפה ד:  ּ ׁשְ ְּיהָוה  ּבֶֹקר  ּתִ ָ ְ :
י   ה ע  |  ּכִ ה  ֹלא  ְיֻגְרך  ָרע|  ֹלא  ֵאל  ָחֵפץ  ֶרׁשַ בו  ו:  ָָאּתָ ֹּלא־ִיְתַיּצְ

ל־פֲֹע ֵנאָת  ּכָ ּהֹוְלִלים  ְלֶנֶגד  ֵעיֶניך  ׂשָ ד  דְֹבֵרי  ז:  ֵלי  ָאֶוןָ ַאּבֵ ּּתְ
ָּכָזב  ִאיׁש־ָדִמים  וִמְרָמה  ְיָתֵעב   ֹרב  ַחְסְדך  ח:  ְיהָוׁה|  ּ ַָוֲאִני  ּבְ ּ

ִיְרָאֶתך ך  ּבְ ֲחֶוה  ֶאל־ֵהיַכל  ָקְדׁשְ ּתַ ָָאבֹוא  ֵביֶתך  ֶאׁשְ ָ | ְיהָוׁה   ט:  ָ
רְָנֵחִני  ְבִצְדָקֶתך  ְלַמַען  ׁשֹוְרָרי   ר  ְלָפַני  ַדְרּכֶַהְוׁשַ י  י:  ָךּ  ַהְיׁשַ ּכִ

רֹוָנם  ְלׁשֹוָנם  ם  ַהוֹות  ֶקֶבר־ָפתוַח  ּגְ ִפיהו  ְנכֹוָנה  ִקְרּבָ ֵּאין  ּבְ ּ ּּ
יֵמם   יא:  ַּיֲחִליקון ֹרב |  ַהֲאׁשִ ֱּאֹלִהים  ִיְפלו  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ּבְ ּ

י  ָמרו  ָבך ֵעיֶהם  ַהִדיֵחמֹו  ּכִ ְִפׁשְ ּ ּ ְמחו  ָכל־חֹוֵסי  ָבך  יב:  ּ ְְוִיׂשְ ּ
נו  ְו ֶמךְּלעֹוָלם  ְיַרּנֵ ָָתֵסך  ָעֵלימֹו  ְוַיְעְלצו  ְבך  ֹאֲהֵבי  ׁשְ ָ ְּ :
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ְעְטֶרּנו יג ה ָרצֹון ּתַ ּנָ ּצִ ָבֵרך ַצִדיק ְיהָוׁה ּכַ ה ּתְ י־ַאּתָ ּּכִ ּ ְ: 

  פרק ו- "תהלים"ספר 
ִמיִנית  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ְנִגינֹות  ַעל־ַהּשְׁ ַח  ּבִ ְיהָוה  ב:  ַלְמַנּצֵ

ֲחָמ ַאְפך  תֹוִכיֵחִני  ְוַאל־ּבַ ַָאל־ּבְ ֵרִניּ י  ג:  ְָתך  ְתַיּסְ ִני  ְיהָוׁה  ּכִ ָחּנֵ
י  ִנְבֲהלו  ֲעָצָמי י  ִנְבֲהָלה  ד:  ֻּאְמַלל  ָאִני  ְרָפֵאִני  ְיהָוׁה  ּכִ ְוַנְפׁשִ

ה  ְיהָוׁה  ַעד־ָמָתיְוַאּתְָמֹאד   י  ה:    ְוַאּתָ ּׁשוָבה  ְיהָוׁה  ַחְלָצה  ַנְפׁשִ ּ
יֵעִני  ְלַמַען  ַחְסֶדך ָהֹוׁשִ ֶות  ִז ו:  ּ ּמָ י  ֵאין  ּבַ אֹול  ִמי ּכִ ׁשְ ְָכֶרך  ּבִ

ְיֹוֶדה־ָלך ֶחה  ְבָכל־ַלְיָלה  ִמָטִתי  ז:  ּ ַאְנָחִתי  ַאׂשְ י  ּבְ ָּיַגְעּתִ
י  ַאְמֶסה ִדְמָעִתי  ַעְרׂשִ ַעס  ֵעיִני  ָעְתָקה  ח:  ּבְ ה  ִמּכַ ׁשָ ָעׁשְ

ָכל־צֹוְרָרי ַמע  ְיהָוׁה  קֹול  ט:  ּבְ י־ׁשָ ל־פֲֹעֵלי  ָאֶון  ּכִ י  ּכָ ּנִ ּסורו  ִמּמֶ ּ ּ
ְכִיי חׁשָ י:  ּבִ ִפָלִתי  ִיּקָ ִתי  ְיהָוׁה  ּתְ ִחּנָ ֲהלו  יא:  ַּמע  ְיהָוׁה  ּתְ ֵּיבׁשו ְוִיּבָ ּ

בו ֵיבׁשו ָרַגע ל־ֹאְיָבי ָיׁשֻ ְּמֹאד ּכָ ּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
ים  לפרסםהרב 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

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, שראלך המחולק בכל תפוצות י"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


