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  פרק מג- "תהלים"ספר 
ְפֵטִני  ֱאֹלִהים   א ּי  ִמגֹוי  ֹלא־ָחִסיד  ֵמִאיׁש־ִמְרָמה ְוִריָבה  ִריִב|  ׁשָ

י־ַאָתה   ב:  ְּוַעְוָלה  ְתַפְלֵטִני ֱּאֹלֵהי  ָמעוִזי  ָלָמה  ְזַנְחָתִני |  ּּכִ ּ ּ
ַלַחץ  אֹוֵיב ְָלָמה־ֹקֵדר  ֶאְתַהֵלך  ּבְ ּ ַלח־אֹוְרך  ַוֲאִמְתך  ֵהָמה  ג:  ּ ּׁשְ ָּ ָ

נֹוֶתיך ּכְ ך  ְוֶאל־ִמׁשְ ַָיְנחוִני  ְיִביאוִני  ֶאל־ַהר־ָקְדׁשְ ָ ּ | ְוָאבֹוָאה   ד:  ּ
ְמַחת  ִגיִלי  ְואֹוְדך  ְבִכּנֹור  ֱאֹלִהים  ח  ֱאֹלִהים  ֶאל־ֵאל  ׂשִ ֶָאל־ִמְזּבַ ּ

תֹוֲחִחי   ה:  ֱאֹלָהי ַּמה־ִתׁשְ י  וַמה־ֶתֱהִמי  ָעָלי  הֹוִחיִלי |  ּ ַּנְפׁשִ ּ
י־עֹוד אֹוֶדּנו ְיׁשוֹעת ָפַני ֵואֹלָהי ֵּלאֹלִהים ּכִ ּ ּ: 

  פרק מד- "תהלים"ספר 
ילַּלְמַנֵצַח א ּכִ ַמְענו |  ֱאֹלִהים   ב:    ִלְבֵני־ֹקַרח  ַמׂשְ ָאְזֵנינו  ׁשָ ּּבְ ּ

יֵמי  ֶקֶדם ֲּאבֹוֵתינו  ִסְפרו־ָלנו  פַֹעל־ָפַעְלָת  ִביֵמיֶהם  ּבִ ּ ּ ּּ ּ | ַּאָתה   ג:  ּ
ְלֵחם ָת  ַוִתָטֵעם  ָתַרע  ְלֻאִמים  ַוְתׁשַ ָּיְדך  גֹוִים  הֹוַרׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ י  ֹלא  ד:  ָ ּכִ
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ם  ָיְרׁשו־ָאֶרץ   י־ְיִמיְנך ְּבַחְרּבָ יָעה  ָלמֹו  ּכִ ָוְזרֹוָעם  ֹלא־הֹוׁשִ ּ ּ
י  ְרִציָתם ָוְזרֹוֲעך  ְואֹור  ָפֶניך  ּכִ ָּ י  ֱאֹלִהים  ה:  ּ ַּאָתה־הוא  ַמְלּכִ ּ

ַּצֵוה  ְיׁשועֹות  ַיֲעֹקב ְמך  ָנבוס  ָקֵמינו ו:  ּ ׁשִ ך  ָצֵרינו  ְנַנֵגַח  ּבְ ּּבְ ּ ָּ ָּ :
י  ֹלא  תֹוׁשִ ז ִתי  ֶאְבָטח  ְוַחְרּבִ י  ֹלא  ְבַקׁשְ ְעָתנו  ח:  יֵעִניּּכִ י  הֹוׁשַ ּּכִ ּ

ְנֵאינו  ֱהִביׁשֹוָת ִּמָצֵרינו  וְמׂשַ ּ ּ אֹלִהים  ִהַלְלנו  ָכל־ַהיֹום  ט:  ּ ּּבֵ ּ ּ
ְמך   ַּאף־ָזַנְחָת  ַוַתְכִליֵמנו  ְוֹלא־ֵתֵצא  י:  ְלעֹוָלם  נֹוֶדה  ֶסָלה|  ְָוׁשִ ּ ּ

ִצְבאֹוֵתינו ְנֵאינו  ׁשָ יא:  ּּבְ י־ָצר  וְמׂשַ יֵבנו  ָאחֹור  ִמּנִ ְּתׁשִ ּ ּ : ּסו  ָלמֹוּ
ֹצאן  ַמֲאָכל  וַבגֹוִים  ֵזִריָתנו יב ִּתְתֵננו  ּכְ ּ ּּ ּ ִָתְמּכֹר  ַעְמך  יג:  ּ ּ ּ

ְמִחיֵריֶהם יָת  ּבִ ֵכֵנינו  יד:  ְבֹלא־הֹון  ְוֹלא־ִרּבִ יֵמנו  ֶחְרָפה  ִלׁשְ ְּתׂשִ ּּ ּ
גֹוִים  ְמנֹוד־ֹראׁש  טו:  ַּלַעג  ָוֶקֶלס  ִלְסִביבֹוֵתינו ל  ּבַ יֵמנו  ָמׁשָ ְּתׂשִ ּּ

לֻאִמ ְתִני טז:  יםּּבַ ּסָ ת  ָפַני  ּכִ ִלָמִתי  ֶנְגִדי  ובׁשֶ ל־ַהיֹום  ּכְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ :
ם יז ִּמּקֹול  ְמָחֵרף  וְמַגֵדף  ִמְפֵני  אֹוֵיב  וִמְתַנּקֵ ּ ל־ֹזאת  יח:  ּּ ּכָ

ְבִריֶתך ְרנו  ּבִ ּקַ ַכֲחנוך  ְוֹלא־ׁשִ ַאְתנו  ְוֹלא  ׁשְ ָּבָ ָּ ּ ֹלא־ָנסֹוג  יט:  ּ
ֵרינו  ִמ נו  ַוֵתט  ֲאׁשֻ ָּאחֹור  ִלּבֵ י  ָאְרֶחךּּ ְמקֹום  כ:  ָּנִ יָתנו  ּבִ י  ִדּכִ ּּכִ

ים  ַוְתַכס  ָעֵלינו  ְבַצְלָמֶות ַּתּנִ ּ ם  ֱאֹלֵהינו  כא:  ּ ַכְחנו  ׁשֵ ִּאם־ׁשָ ּ
ֵפינו  ְלֵאל  ָזר ְפֹרׂש  ּכַ ַּוּנִ י  הוא  כב:  ּ ֲּהֹלא  ֱאֹלִהים  ַיֲחָקר־ֹזאת  ּכִ

י־ָעֶליך  ֹהַרְגנו  ָכל־ַהיֹום   כג:  ֹּיֵדַע  ַתֲעֻלמֹות  ֵלב ּּכִ ּ ְבנו ָ ֶּנְחׁשַ
ֹצאן  ִטְבָחה ן  |  ּעוָרה   כד:  ּכְ ֲּאֹדָני  ָהִקיָצה  ַאל־ִתְזַנח |  ָּלָמה  ִתיׁשַ
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ח  ָעְנֵינו  ְוַלֲחֵצנו כה:  ָלֶנַצח ּכַ ָּלָמה  ָפֶניך  ַתְסִתיר  ִתׁשְ ּ ּ ּ י  כו:  ָּ ּכִ
ְטֵננו נו  ָדְבָקה  ָלָאֶרץ  ּבִ ָחה  ֶלָעָפר  ַנְפׁשֵ ּׁשָ ּ ּקוָמה  ֶעְזָרָתה  כז:  ּ

ָּלנו וְפֵד ּ ָנו ְלַמַען ַחְסֶדךּ ּ ּ: 
gG 

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

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,    בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם–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 מסמרות ללמדך שאם "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


