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  פרק ט- "תהלים"ספר 
ַח  ַעל א ן  ִמְזמֹור    ַלְמַנּצֵ י  ב:  ְלָדִודּמות  ַלּבֵ ָכל־ִלּבִ אֹוֶדה  ְיהָוׁה  ּבְ

ל־ִנְפְלאֹוֶתיך ֲָאַסְפָרה  ּכָ ְמך  ג:  ּ ָרה ׁשִ ְמָחה  ְוֶאֶעְלָצה ָבך ֲאַזּמְ ֶָאׂשְ ְ

לו  ְוֹיאְבדו  ִמָפֶניך ד:  ֶעְליֹון ׁשְ ׁשוב־אֹוְיַבי  ָאחֹור  ִיּכָ ָּבְ ּ ּ ּ ּ :
א  ׁשֹוֵפ ה ְבּתָ  ְלִכּסֵ ָפִטי  ְוִדיִני  ָיׁשַ יָת  ִמׁשְ י־ָעׂשִ ַעְרּתָ  ו:  ט  ֶצֶדקּּכִ ּגָ

ָמם  ָמִחיָת  ְלעֹוָלם  ָוֶעד ע  ׁשְ ְדּתָ  ָרׁשָ ּמו |  ָהאֹוֵיב   ז:  גֹוִים  ִאּבַ ּּתַ
ה ּתָ ָאַבד ִזְכָרם ֵהּמָ ַויהָוׁה ְלעֹוָלם  ח: ֳחָרבֹות  ָלֶנַצח ְוָעִרים ָנַתׁשְ

ְסאֹו ָפט  ּכִ ׁשְ ב  ּכֹוֵנן  ַלּמִ ֶצֶדק  ָיִדי ט:  ֵּיׁשֵ ֵבל  ּבְ פֹט־ּתֵ ְּוהוא  ִיׁשְ ן ּ
ִרים ֵמיׁשָ ים  ּבְ ב  ְלִעּתֹות  י:  ְלֻאּמִ ּגָ ב  ַלָדך  ִמׂשְ ּגָ ְִויִהי  ְיהָוׁה  ִמׂשְ ּ

ָרה ּצָ יך  יא:  ּבַ י  ֹלא־ָעַזְבּתָ  ֹדְרׁשֶ ֶמך  ּכִ ְָוִיְבְטחו  ְבך  יֹוְדֵעי  ׁשְ ָ ָ ּ
ים  ֲעִלילֹוָתיו יב:  ְיהָוׁה ידו  ָבַעּמִ ב  ִציֹון  ַהּגִ רו  ַליהָוׁה  יׁשֵ ַּזּמְ ּּ :

י־ֹדֵרׁש  ָד יג ַכח  ַצֲעַקת  ּּכִ :   ֲעָנִויםֲעָנִייםִמים  אֹוָתם  ָזָכר  ֹלא־ׁשָ
ֲעֵרי  ָמֶות יד ְנָאי  ְמרֹוְמִמי  ִמּשַׁ : ָחְנֵנִני  ְיהָוׁה  ְרֵאה  ָעְנִיי  ִמּשׂ



––1225 

ֲעֵרי  ַבת־ִציֹון  ָאִגיָלה  טו ׁשַ ִהָלֶתיך  ּבְ ל־ּתְ ְּלַמַען  ֲאַסְפָרה  ּכָ ָ ּ ּ
יׁשוָעֶתך ָּבִ ַחת  ָעׂשו טז:  ּ ׁשַ ָּטְבעו  גֹוִים  ּבְ ת־זו  ָטָמנו ּ ֶרׁשֶ ּ  ּבְ ּ

ָדה  ַרְגָלם ָפיו נֹוֵקׁש | נֹוַדע  יז: ִנְלּכְ ֹפַעל ּכַ ה ּבְ ָפט ָעׂשָ ְּיהָוׁה ִמׁשְ ּ
יֹון  ֶסָלה ע  ִהּגָ ֵכֵחי  יח:  ָרׁשָ ל־ּגֹוִים  ׁשְ אֹוָלה  ּכָ ִעים  ִלׁשְ ָּיׁשובו  ְרׁשָ ּ

ְקַות   יט:  ֱאֹלִהים ַכח  ֶאְביֹון  ּתִ י  ֹלא  ָלֶנַצח  ִיּשָׁ ִּנִיים   ֲעֲּעִנוִיםּכִ
ְפטו  גֹוִים  כ:  ּתֹאַבד  ָלַעד ּקוָמה  ְיהָוׁה  ַאל־ָיֹעז  ֱאנֹוׁש  ִיּשָׁ ּ

ַָעל־ָפֶניך יָתה  ְיהָוׁה   כא:  ּ ה |  ׁשִ ּמֹוָרה  ָלֶהם  ֵיְדעו  גֹוִים  ֱאנֹוׁש  ֵהּמָ
ָלה  :ּסֶ

  פרק י- "תהלים"ספר 
ָרה א ּצָ ְעִלים  ְלִעּתֹות  ּבַ ָרחֹוק  ּתַ ֲעֹמד  ּבְ : ָלָמה  ְיהָוׁה  ּתַ
ַג ב ְפׂשו  ּבְ ע  ִיְדַלק  ָעִני  ִיּתָ בו|  ֲּאַות־ָרׁשָ ְמִזּמֹות  זו  ָחׁשָ ּּבִ ּ :
ֵרך  ִנֵאץ   ג ֲאַות  ַנְפׁשֹו  וֹבֵצַע  ּבֵ ע  ַעל־ּתַ י־ִהֵלל  ָרׁשָ ְּכִ ּ : ְיהָוׁה|  ּ
ל־ְמִזּמֹוָתיו ד ל־ִיְדרׁש  ֵאין  ֱאֹלִהים  ּכָ ֹגַבה  ַאפֹו  ּבַ ע  ּכְ ָּרׁשָ ּ :
ָכל־ֵע|    ְדָרָכיו  ְדָרָכוָּיִחילו   ה ְגדֹו ּבְ ָפֶטיך  ִמּנֶ ּת  ָמרֹום  ִמׁשְ ָ ּ

ֶהם ל־צֹוְרָריו  ָיִפיַח  ּבָ ל־ֶאּמֹוט  ְלֹדר  ָוֹדר  ו:  ּכָ ִלּבֹו  ּבַ ָאַמר  ּבְ
ר  ֹלא־ְבָרע ַחת  ְלׁשֹונֹו  ז:  ֲאׁשֶ ְָאָלה  ִפיהו  ָמֵלא  וִמְרמֹות  ָוֹתך  ּתַ ּ ּ ּ

ב   ח:  ָעָמל  ָוָאֶון ִרים  ַיֲהֹרג  ָנ|  ֵיׁשֵ ְסּתָ ּמִ ַמְאַרב  ֲחֵצִרים  ּבַ ִקי ּבְ
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ֵּעיָניו  ְלֵחְלָכה  ִיְצפֹנו ר   ט:  ּ ְסּתָ ּמִ ַאְרֵיה  ְבֻסּכֹה  ֶיֱאֹרב |  ֶיֱאֹרב  ּבַ ּכְ
ּתֹו כֹו  ְבִרׁשְ ָמׁשְ ה  ָיׁשַֹח ִּוְדֶכה י:  ַלֲחטֹוף  ָעִני  ַיְחֹטף  ָעִני  ּבְ   ִיְדּכֶ

ֲעצוָמיו   ִאיםֵּחלָכִאיםְּוָנַפל  ּבַ ַכח  ֵאל  יא:    ֵחיל  ּכָ ִלּבֹו  ׁשָ ָאַמר  ּבְ
יר   ל־ָרָאה  ָלֶנַצחִהְסּתִ א  ָיֶדך  יב:  ָּפָניו  ּבַ ָקוָמה  ְיהָוׁה  ֵאל  ְנׂשָ ּ

ח   ּכַ ׁשְ ע  |  ַעל־ֶמה   יג:    ֲעָנִויםֲעָנִייםַאל־ּתִ ֱאֹלִהים |  ִנֵאץ  ָרׁשָ
ְדרׁש ִלּבֹו  ֹלא  ּתִ ה   יד:  ָאַמר  ּבְ י־ַאּתָ | ָעָמל  ָוַכַעס  |  ָרִאָתה  ּכִ

ָיֶדך  ָעֶליך  ַיֲעֹזב  ֵחֶלָכה  ָי יט  ָלֵתת  ּבְ ּבִ ָּתַ ה  ָ : ָהִייָת  עֹוֵזר|  תֹום  ַאּתָ
ְמָצא טו עֹו  ַבל־ּתִ ְדרֹוׁש־ִרׁשְ ע  ָוָרע  ּתִ ֹבר  ְזרֹוַע  ָרׁשָ ְיהָוׁה  טז:  ׁשְ

ֶּמֶלך  עֹוָלם  ָוֶעד  ָאְבדו  גֹוִים  ֵמַאְרצֹו ַמְעּתָ  יז:  ְ ֲאַות  ֲעָנִוים  ׁשָ ּתַ
יב ָאְזֶנך ְקׁשִ ם ּתַ ִכין ִלּבָ פֹט ָיתֹום ָוָדך  יח: ְָיהָוׁה ּתָ ְִלׁשְ ל־יֹוִסיף ּ ּבַ
 :עֹוד ַלֲעֹרץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ

gG 

ך  במעגל "יגמור  כל  ספרי  נכך  ,  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 
                         

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(. יב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כת"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,    כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי–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(. אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת "ד


