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  פרק לט- "תהלים"ספר 
ִּלידיתוןַּלְמַנֵצַח   א ּ  ִלידותון  ִמְזמֹור  ְלָדִודּ ְמָרה  ב:  ּ ָּאַמְרִתי  ֶאׁשְ

ְמָרה ע ְדָרַכי  ֵמֲחטֹוא  ִבְלׁשֹוִני  ֶאׁשְ ֹעד  ָרׁשָ   ְלִפי  ַמְחסֹום  ּבְ
ר ג:  ְּלֶנְגִדי יִתי  ִמטֹוב  וְכֵאִבי  ֶנְעּכָ ֶּנֱאַלְמִתי  דוִמָיה  ֶהֱחׁשֵ ּ ּּ ּ :

י   ד ְלׁשֹוִני|  ַחם־ִלּבִ ְרִתי  ּבִ ֲהִגיִגי  ִתְבַער־ֵאׁש  ִדּבַ י  ּבַ ִקְרּבִ ּּבְ ּ :
ִּקִצי  וִמַדת  ָיַמי  ַמה־ִהיא  ֵאְדָעה  ֶמה־ָחֵד|  הֹוִדיֵעִני  ְיהָוׁה   ה ּ ל ּ

ה  ְטָפחֹות   ו:  ָאִני ָָנַתָתה  ָיַמי  ְוֶחְלִדי  ְכַאִין  ֶנְגֶדך |  ִהּנֵ ּ ּ ּ
ל־ָאָדם  ִנָצב  ֶסָלה ל־ֶהֶבל  ּכָ ַּאך־ּכָ ֶצֶלם   ז:  ְ ְִיְתַהֶלך־ִאיׁש |  ְַאך־ּבְ ּ

ַּאך־ֶהֶבל  ֶיֱהָמיון  ִיְצּבֹר  ְוֹלא־ֵיַדע  ִמי־ֹאְסָפם ְּוַעָתה  ח:  ְ
ִויִתי  ֲאֹדָני  תֹוַחְלִתי  ְל ַּמה־ּקִ ּ ַעי  ַהִציֵלִני  ט:  ָך  ִהיאּ ל־ְפׁשָ ִּמּכָ ּ

יֵמִני ֶּחְרַפת  ָנָבל  ַאל־ְתׂשִ י  ַאָתה  י:  ּ ֶּנֱאַלְמִתי  ֹלא  ֶאְפַתח־ִפי  ּכִ ּ ּּ
יָת ָָהֵסר  ֵמָעַלי  ִנְגֶעך  ִמִתְגַרת  ָיְדך  ֲאִני  ָכִליִתי יא:  ָעׂשִ ָּ :

תֹוָכחֹות  ַעל־ָעֹון   יב ָעׁש  ֲחמוד|  ּבְ ְרָת  ִאיׁש  ַוֶתֶמס  ּכָ ִּיּסַ ּ ְֹו  ַאך ּ
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ל־ָאָדם  ֶסָלה ְמָעה־ְתִפָלִתי   יג:  ֶהֶבל  ּכָ ְוָעִתי  |  ּׁשִ | ְיהָוׁה  ְוׁשַ
ב  י  ֵגר  ָאֹנִכי  ִעָמך  תֹוׁשָ ַּהֲאִזיָנה  ֶאל־ִדְמָעִתי  ַאל־ֶתֱחַרׁש  ּכִ ּ ְּ ּ

ָכל־ֲאבֹוָתי י יד: ּכְ ֶטֶרם ֵאֵלך ְוֵאיֶנּנִ י ְוַאְבִליָגה ּבְ ע ִמֶמּנִ ְָהׁשַ ּ: 

  פרק מ- "תהלים"ספר 
ַמע  ב:  ְּמַנֵצַח  ְלָדִוד  ִמְזמֹורַל א ַּקוֹה  ִקִויִתי  ְיהָוׁה  ַוֵיט  ֵאַלי  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ

ְוָעִתי אֹון  ִמִטיט  ַהָיֵון  ַוָיֶקם  ַעל־ֶסַלע |  ַּוַיֲעֵלִני   ג:  ׁשַ ִּמּבֹור  ׁשָ ּ ּ
ָרי ִפי   ד:  ַרְגַלי  ּכֹוֵנן  ֲאׁשֻ ַּוִיֵתן  ּבְ יר  ָחָדׁש  ְתִהָלה  ֵלאֹלֵהינו |  ּ ּׁשִ ּ ּ

יהָוׁהִּיְראו  ַרּבִ ּים  ְוִייָראו  ְוִיְבְטחו  ּבַ ם  ה:  ּ ר־ׂשָ ֵרי  ַהֶגֶבר  ֲאׁשֶ ַּאׁשְ
ֵטי  ָכָזב יָת  ו:  ְיהָוׁה  ִמְבַטחֹו  ְוֹלא־ָפָנה  ֶאל־ְרָהִבים  ְוׂשָ ַרּבֹות  ָעׂשִ

ֹבֶתיך  ֵאֵלינו  ֵאין  |   ַּאָתה  ְיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ִנְפְלֹאֶתיך  וַמְחׁשְ ָּ ָ ְֲעֹרך |  ּ

ָר ֵּאֶליך  ַאִגיָדה  ַוֲאַדּבֵ ֵפרָ ּה  ָעְצמו  ִמּסַ | ֶּזַבח  וִמְנָחה   ז:  ּ
ָאְלָת ִריָת  ִלי  עֹוָלה  ַוֲחָטָאה  ֹלא  ׁשָ ֹּלא־ָחַפְצָת  ָאְזַנִים  ּכָ ָאז  ח:  ּּ

תוב  ָעָלי ְמִגַלת־ֵסֶפר  ּכָ ה־ָבאִתי  ּבִ ָּאַמְרִתי  ִהּנֵ ּ ַלֲעׂשֹות  ט:  ּ
תֹוך  ֵמָעי ְְרצֹוְנך  ֱאֹלַהי  ָחָפְצִתי  ְותֹוָרְתך  ּבְ ָ ְר י:  ָּ ׂשַ | ִּתי  ֶצֶדק  ּּבִ

ָפַתי  ֹלא  ֶאְכָלא  ְיהָוׁה  ַאָתה  ָיָדְעָת ה  ׂשְ ָקָהל  ָרב  ִהּנֵ ּּבְ ּ :
יִתי   יא י  ֱאמוָנְתך  וְתׁשוָעְתך |  ִָצְדָקְתך  ֹלא־ִכּסִ תֹוך  ִלּבִ ָּבְ ָ ְּ ּ ּ

ָָאָמְרִתי  ֹלא־ִכַחְדִתי  ַחְסְדך  ַוֲאִמְתך  ְלָקָהל  ָרב ָּ ּ ַּאָתה  ְיהָוׁה  יב:  ּּ
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י  ַחְסְדך  ַוֲאִמְתך  ָתִמיד  ִיְצרוִניָֹלא־ִתְכָלא  ַרֲחֶמיך  ִמ ֶּמּנִ ּּ ּ ּ ָּ י  יג:  ָ ּכִ
יגוִני  ֲעֹוֹנַתי  ְוֹלא־ָיֹכְלִתי  ָּאְפפו  ָעַלי  ָרעֹות  ַעד־ֵאין  ִמְסָפר  ִהׂשִ ּּ ּּ

י  ֲעָזָבִני י  ְוִלּבִ ֲערֹות  ֹראׁשִ ִּלְראֹות  ָעְצמו  ִמׂשַ ְרֵצה־ְיהָוׁה  יד:  ּ
ה ְּלַהִציֵלִני  ְיהָוׁה  ְלֶעְזָרִתי  חוׁשָ ֵּיבׁשו  ְוַיְחְפרו   טו  :ּ י |  ּּ ַיַחד  ְמַבְקׁשֵ

ְלמו  ֲחֵפֵצי  ָרָעִתי י  ִלְספֹוָתה  ִיּסֹגו  ָאחֹור  ְוִיּכָ ַּנְפׁשִ ּ ּ ָּיׁשֹמו  טז:  ּ ּ
ָתם  ָהֹאְמִרים  ִלי  ֶהָאח   ׁשְ ְמחו   יז:  ֶהָאח|  ַּעל־ֵעֶקב  ּבָ יׂשו  ְוִיׂשְ ָּיׂשִ ּ |

יך  ֹיאְמרו  ָתִמיד  ִיְגַדל  ְי ל־ְמַבְקׁשֶ ך  ּכָ ּּבְ ּ ָ ָהָוׁה  ֹאֲהֵבי  ְתׁשוָעֶתךָ ּ ּ :
ב  ִלי  ֶעְזָרִתי  וְמַפְלִטי  ַאָתה |  ַוֲאִני   יח ָּעִני  ְוֶאְביֹון  ֲאֹדָני  ַיֲחׁשָ ּ

 :ֱּאֹלַהי ַאל־ְתַאַחר
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם   אתלזכות,  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 חיתב'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'ו
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 )  טומדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק(. 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, פוצות ישראלך המחולק בכל ת"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"ועים אוכמשמרות נט 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


