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  פרק צג- "תהלים"ספר 
ְּיהָוׁה  ָמָלך  ֵגאות  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  ְיהָוׁה  ֹעז  ִהְתַאָזר  ַאף־ִתּכֹון  ֵתֵבל  א ּ ּּ ּ ְ

ל־ִתמֹוט ּּבַ ְסֲאך  ֵמָאז  ֵמעֹוָלם  ָאָתה ב:  ּ ָּנכֹון  ּכִ או  ְנָהרֹות   ג:  ָ | ָּנׂשְ
או  ְנָהרֹות  ָדְכָים או  ְנָהרֹות  קֹוָלם  ִיׂשְ ְּיהָוה  ָנׂשְ ּ ַמִים |  ִמּקֹלֹות   ד:  ּ

ים  ַאִדי ָמרֹום  ְיהָוׁהַּרּבִ ֵרי־ָים  ַאִדיר  ּבַ ּבְ ִּרים  ִמׁשְ | ֵָעֹדֶתיך   ה:  ּ
ְֶנֶאְמנו ְמֹאד ְלֵביְתך ָנֲאָוה־ֹקֶדׁש ְיהָוׁה ְלֹאֶרך ָיִמים ָ ּ: 

  פרק צד- "תהלים"ספר 
א  ׁשֵֹפט  ָהָאֶרץ  ב:  ֵאל־ְנָקמֹות  ְיהָוׁה  ֵאל  ְנָקמֹות  הֹוִפַיע א ׂשֵ ִהּנָ

ב  ְגמול  ַעל־ֵגִאים ָּהׁשֵ ִעים  ַעד ג:  ּּ ְיהָוׁה  ַעד־ָמַתי |  ־ָמַתי  ְרׁשָ
ִעים  ַיֲעֹלזו ל־פֲֹעֵלי  ָאֶון ד:  ְּרׁשָ רו  ָעָתק  ִיְתַאְמרו  ּכָ יעו  ְיַדּבְ ַּיּבִ ּ ּ ּּ :

או  ְוַנֲחָלְתך  ְיַעּנו ה ַּעְמך  ְיהָוׁה  ְיַדּכְ ָּ ָ ַּאְלָמָנה  ְוֵגר  ַיֲהֹרגו  ו:  ּ
ִּויתֹוִמים  ְיַרֵצחו ַּויֹאְמרו  ֹלא  ִיְרֶאה־ָיה   ז:  ּ ּּ : ְוֹלא־ָיִבין  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקבּ
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ילו ח ּכִ ָעם  וְכִסיִלים  ָמַתי  ַתׂשְ ינו  ּבֲֹעִרים  ּבָ ּּבִ ּ ֲהֹנַטע  ֹאֶזן  ֲהֹלא  ט:  ּּ
יט ָמע  ִאם־  ֹיֵצר  ַעִין  ֲהֹלא  ַיּבִ ֲּהֹיֵסר  גֹוִים  ֲהֹלא  יֹוִכיַח  י:  ִיׁשְ

ַּהְמַלֵמד  ָאָדם  ָדַעת י  ֵהָמ יא:  ּ בֹות  ָאָדם  ּכִ : ה  ָהֶבלְּיהָוה  ֹיֵדַע  ַמְחׁשְ
ֶרּנו  ָיה  וִמתֹוָרְתך  ְתַלְמֶדּנו יב ר־ְתַיּסְ ֵרי  ַהֶגֶבר  ֲאׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ָּ ּ :
ַחת יג ע  ׁשָ ֶרה  ָלָרׁשָ ִקיט  לֹו  ִמיֵמי  ָרע  ַעד  ִיּכָ י   יד:  ְלַהׁשְ | ּכִ

ֹּלא־ִיטׁש  ְיהָוׁה  ַעמֹו  ְוַנֲחָלתֹו  ֹלא  ַיֲעֹזב י־ַעד־ֶצֶדק  ָיׁשוב  טו:  ּ ּּכִ
ָפט  ְוַאֲחָריו   ֵרי־ֵלבִּמׁשְ ל־ִיׁשְ ִּמי־ָיקום  ִלי  ִעם־ְמֵרִעים  טז:  ּכָ

ִּמי־ִיְתַיֵצב  ִלי  ִעם־פֲֹעֵלי  ָאֶון ְמַעט   יז:  ּ ּלוֵלי  ְיהָוׁה  ֶעְזָרָתה  ִלי  ּכִ ּ |
י ְכָנה  דוָמה  ַנְפׁשִ ִָאם־ָאַמְרִתי  ָמָטה  ַרְגִלי  ַחְסְדך  ְיהָוׁה  יח:  ּׁשָ ּ ּ

י   יט:  ִיְסָעֵדִני ִקְרּבִ ְרַעַפי  ּבְ ֹרב  ׂשַ יּּבְ עו  ַנְפׁשִ ַעׁשְ ַּתְנחוֶמיך  ְיׁשַ ָּ ּ :
א  ַהוֹות  ֹיֵצר  ָעָמל  ֲעֵלי־ֹחק כ ּסֵ ַּהְיָחְבְרך  ּכִ ָּיגֹודו  ַעל־ֶנֶפׁש  כא:  ָ ּ

יעו ַּצִדיק  ְוָדם  ָנִקי  ַיְרׁשִ ָגב  ֵואֹלַהי  ְלצור  כב:  ּ ַּוְיִהי  ְיהָוׁה  ִלי  ְלִמׂשְ ּ
ב  ֲעֵליֶהם   כג:  ַמְחִסי ַיְצִמיֵתם  ַיְצִמיֵתם ֶּאת־אֹוָנם  וְבָרָעָתם  |  ַּוָיׁשֶ

 :ְּיהָוׁה ֱאֹלֵהינו
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,  ל  החברים  וידידיםולכ,  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 וחכ, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"מני  )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 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"ד ספרי נלימו 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"רמה(. 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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


