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  פרק לה- "תהלים"ספר 
ַהֲחֵזק  ָמֵגן  ב:  ־ְיִריַבי  ְלַחם  ֶאת־ֹלֲחָמיִריָבה  ְיהָוׁה  ֶאת|  ְלָדִוד   א

ֶעְזָרִתי ה  ְוקוָמה  ּבְ ְּוָהֵרק  ֲחִנית  וְסֹגר  ִלְקַראת  ֹרְדָפי  ֱאֹמר  ג:  ְּוִצּנָ
ָעֵתך  ָאִני י  ְיׁשֻ י  ִיּסֹגו  ד:  ְְלַנְפׁשִ י  ַנְפׁשִ ְלמו  ְמַבְקׁשֵ ֵּיבׁשו  ְוִיּכָ ּ ּ

ֵבי  ָרָעִתי ָּאחֹור  ְוַיְחְפרו  חׁשְ ְֹמץ  ִלְפֵני־רוַח  וַמְלַאך ִּיְהיו  ּכְ ה:  ּ ּ ּ
ך  ַוֲחַלְקַלּקֹות  וַמְלַאך  ְיהָוׁה  ו:  ְּיהָוׁה  דֹוֶחה ם  חׁשֶ ְְיִהי־ַדְרּכָ ְּ

י ז:  ֹרְדָפם ם  ָחְפרו  ְלַנְפׁשִ ָתם  ִחּנָ ַחת  ִרׁשְ ם  ָטְמנו־ִלי  ׁשַ י־ִחּנָ ּּכִ ּּ :
דֹו  ּבְ ח ר־ָטַמן  ִתְלּכְ תֹו  ֲאׁשֶ ְּתבֹוֵאהו  ׁשֹוָאה  ֹלא  ֵיָדע  ְוִרׁשְ ּ ׁשֹוָאה ּּ

ה ִּיָפל־ּבָ יׁשוָעתֹו ט:  ּ יׂש  ּבִ יהָוׁה  ָתׂשִ י  ָתִגיל  ּבַ ְּוַנְפׁשִ ּ ל  י:  ּ ּכָ
ֹּתאַמְרָנה  ְיהָוׁה  ִמי  ָכמֹוך  ַמִציל  ָעִני  ֵמָחָזק  ִמֶמּנו |  ַעְצֹמַתי   ּ ּ ָּ

ר  ֹלא־ָיַדְעִתי  יא:  ְּוָעִני  ְוֶאְביֹון  ִמֹגְזלֹו ְּיקומון  ֵעֵדי  ָחָמס  ֲאׁשֶ ּ ּ
ָאלוִני י בי:  ִּיׁשְ כֹול  ְלַנְפׁשִ ְלמוִני  ָרָעה  ַתַחת  טֹוָבה  ׁשְ ְּיׁשַ ּ ַוֲאִני  יג:  ּ

י  וְתִפָלִתי  ַעל־ֵחיִקי |   יִתי  ַבצֹום  ַנְפׁשִ ק  ִעּנֵ י  ׂשָ ֲחלֹוָתם  ְלבוׁשִ ּּבַ ּ ּּ
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חֹוִתי יד:  ָּתׁשוב ֲאֶבל־ֵאם  ֹקֵדר  ׁשַ ָאח־ִלי  ִהְתַהָלְכִתי  ּכַ ֵרַע  ּכְ ּּכְ ּ :
ְמחו  ְוֶנֱאָס טו ּוְבַצְלִעי  ׂשָ ּפו  ֶנֶאְספו  ָעַלי  ֵנִכים  ְוֹלא  ָיַדְעִתי ּ ּ ּ

ָּקְרעו  ְוֹלא־ָדמו ימֹו טז:  ּּ ּנֵ ַחְנֵפי  ַלֲעֵגי  ָמעֹוג  ָחֹרק  ָעַלי  ׁשִ : ּבְ
ִפיִרים  יז י  ִמׁשֵֹאיֶהם  ִמּכְ יָבה  ַנְפׁשִ ָמה  ִתְרֶאה  ָהׁשִ ֲּאֹדָני  ּכַ ּ ּ

ַעם  ָעצום  ֲאַהְלֶלָך יח:  ְיִחיָדִתי ָקָהל  ָרב  ּבְ ּאֹוְדך  ּבְ ּ ָ :
ם  ִיְקְרצו־ָעִין יט ֶקר  ׂשְנַאי  ִחּנָ ְמחו־ִלי  ֹאְיַבי  ׁשֶ ַּאל־ִיׂשְ י  כ:  ּ ּכִ

רו  ְוַעל  ִרְגֵעי־ֶאֶרץ  ִדְבֵרי  ִמְרמֹות  ַיֲחׁשֹבון לֹום  ְיַדּבֵ ֹּלא  ׁשָ ּ ּ :
ַּוַיְרִחיבו  ָעַלי  ִפיֶהם  ָאְמרו  ֶהָאח   כא ּּ : ֶּהָאח  ָרֲאָתה  ֵעיֵנינו|  ּ
יָּרִאיָתה  ְיהָוׁה  ַאל־ֶתֱחַרׁש   כב ֲּאֹדָני  ֲאל־ִתְרַחק  ִמֶמּנִ ָהִעיָרה  כג:  ּ

ָפִטי  ֱאֹלַהי  ַואֹדָני  ְלִריִבי ְפֵטִני  ְכִצְדְקך  כד:  ְּוָהִקיָצה  ְלִמׁשְ ָׁשָ

ְמחו־ִלי ם  ֶהָאח  כה:  ְּיהָוׁה  ֱאֹלָהי  ְוַאל־ִיׂשְ ַּאל־ֹיאְמרו  ְבִלּבָ
ַלֲענוהו נו  ַאל־ֹיאְמרו  ּבִ ַּנְפׁשֵ ּ ּ ֵּיבׁשו  ְוַיְחְפרו   כו:  ּּ ֵמֵחי |  ּּ ַּיְחָדו  ׂשְ

ת  וְכִלָמה  ַהַמְגִדיִלים  ָעָלי ׁשו־בׁשֶ ָּרָעִתי  ִיְלּבְ ּ ּּ ְמחו  כז:  ּ ָּיֹרּנו  ְוִיׂשְ ּ
לֹום  ַעְבדֹו ֲּחֵפֵצי  ִצְדִקי  ְוֹיאְמרו  ָתִמיד  ִיְגַדל  ְיהָוׁה  ֶהָחֵפץ  ׁשְ ּ ּ :

ל־ַהיֹום ְתִהָלֶתך כח ָוְלׁשֹוִני ֶתְהֶגה ִצְדֶקך ּכָ ָּ ּ ּ ּּ ּ: 

 רק לו פ- "תהלים"ספר 
י  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ְלֶעֶבד־ְיהָוׁה  ְלָדִוד א ֶקֶרב  ִלּבִ ע  ּבְ ע  ָלָרׁשָ ְּנֻאם־ֶפׁשַ
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ֵעיָניו  ג:  ֵּאין־ַפַחד  ֱאֹלִהים  ְלֶנֶגד  ֵעיָניו י־ֶהֱחִליק  ֵאָליו  ּבְ ּכִ
ֹנא יל  ד:  ִלְמֹצא  ֲעֹונֹו  ִלׂשְ ּכִ ִּדְבֵרי־ִפיו  ָאֶון  וִמְרָמה  ָחַדל  ְלַהׂשְ ּ

בֹו  ִיְתַיֵצב  ַעל־ֶדֶרך  ֹלא־טֹוב |  ָאֶון   ה:  ְלֵהיִטיב ּכָ ְַיְחׁשֹב  ַעל־ִמׁשְ ּ ּ
ָחִקים ו:  ָרע  ֹלא  ִיְמָאס ַמִים  ַחְסֶדך  ֱאמוָנְתך  ַעד־ׁשְ ַהׁשָ ְָיהָוׁה  ּבְ ָּ ּ ּ :

ה  ָאָדם  וְבֵהָמה |  ִָצְדָקְתך   ז ָפֶטך  ְתהֹום  ַרּבָ ַהְרֵרי־ֵאל  ִמׁשְ ּּכְ ּ ָ ּ
יַע  ְיהָוׁה ַָמה־ָיָקר  ַחְסְדך  ֱאֹל ח:  ּתֹוׁשִ ּ ֵצל ּ ִּהים  וְבֵני  ָאָדם  ּבְ
ָנֶפיך  ֶיֱחָסיון ּּכְ ֵקם ט:  ָ יֶתך  ְוַנַחל  ֲעָדֶניך  ַתׁשְ ן  ּבֵ ִָיְרְוֻין  ִמֶדׁשֶ ָ ּ :

אֹוְרך  ִנְרֶאה־אֹור י י־ִעְמך  ְמקֹור  ַחִיים  ּבְ ָּכִ ָּ ְָמׁשֹך  ַחְסְדך  יא:  ּ ְּ
ֵרי־ֵלב ְָלֹיְדֶעיך  ְוִצְדָקְתך  ְלִיׁשְ ַּאל־ְתבֹוֵאִני  ֶרֶגל  ַגֲא יב:  ָ ָוה ּ

ִעים  ַאל־ְתִנֵדִני ם  ָנְפלו  פֲֹעֵלי  ָאֶון  ֹדחו  יג:  ְּוַיד־ְרׁשָ ּׁשָ ּ ּּ
ְּוֹלא־ָיְכלו קום ּ: 

gG 

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

 . על ידוואין חטא בא, 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 ל"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ך מה משמרות כהונה כר 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 כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותךא ל"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מה כתיב כמשמרות ואנו קורי


