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  פרק קט- "תהלים"ספר 
ַּלְמַנֵצַח  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ֱאֹלֵהי  ְתִהָלִתי  ַאל־ֶתֱחַרׁש א י  ִפי  ב:  ּּ ּכִ

ֶקר רו  ִאִתי  ְלׁשֹון  ׁשָ ע  וִפי־ִמְרָמה  ָעַלי  ָפָתחו  ִדּבְ ָּרׁשָ ּ ּ ּ ְוִדְבֵרי  ג:  ּּ
ְנָא םׂשִ ּה  ְסָבבוִני  ַוִיָלֲחמוִני  ִחּנָ ּּ ְטנוִני  ַוֲאִני  ד:  ּ ַּתַחת־ַאֲהָבִתי  ִיׂשְ ּ

ְנָאה  ַתַחת  ַאֲהָבִתי ה:  ְּתִפָלה ימו  ָעַלי  ָרָעה  ַתַחת  טֹוָבה  ְוׂשִ ַּוָיׂשִ ּ ּ ּ :
ָטן  ַיֲעֹמד  ַעל־ְיִמינֹו ו ע  ְוׂשָ ְפטֹו  ֵיֵצא  ז:  ַהְפֵקד  ָעָליו  ָרׁשָ ִהׁשָ ּּבְ

ע  וְתִפָלתֹו ָּרׁשָ ִּיְהיו־ָיָמיו  ְמַעִטים  ְפֻקָדתֹו  ח:  ּ  ִתְהֶיה  ַלֲחָטָאהּ ּ ּּ
ח  ַאֵחר תֹו  ַאְלָמָנה ט:  ִיּקַ ִּיְהיו־ָבָניו  ְיתֹוִמים  ְוִאׁשְ ְּונֹוַע  ָינועו  י:  ּ ּ

ֵאלו  ְוָדְרׁשו  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם ָּבָניו  ְוׁשִ ה  יא:  ּ ׁש  נֹוׁשֶ ְיַנּקֵ
ר־לֹו  ְוָיֹבזו  ָזִרים  ְיִגיעֹו ְּלָכל־ֲאׁשֶ ך  ָחֶסד  יב:  ּ ְַאל־ְיִהי־לֹו  מׁשֵ

דֹור  ַאֵחר  יג:  ְוַאל־ְיִהי  חֹוֵנן  ִליתֹוָמיו ְיִהי־ַאֲחִריתֹו  ְלַהְכִרית  ּבְ
ָמם ֲּעֹון  ֲאֹבָתיו  ֶאל־ְיהָוׁה  ְוַחַטאת  ִאמֹו |  ִּיָזֵכר   יד:  ִּיַמח  ׁשְ ּ
ַּאל־ִתָמח ִּיְהיו  ֶנֶגד־ְיהָוׁה  ָתִמיד  ְוַיְכֵרת  ֵמֶאֶרץ  ִזְכָרם טו:  ּ ּ :
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ר  ַי טז ֹּלא  ָזַכר  ֲעׂשֹות  ָחֶסד  ַוִיְרדֹף  ִאיׁש־ָעִני  ְוֶאְביֹון |  ַען  ֲאׁשֶ ּ
ַּוֶיֱאַהב  ְקָלָלה  ַוְתבֹוֵאהו  ְוֹלא־ָחֵפץ  יז:  ְוִנְכֵאה  ֵלָבב  ְלמֹוֵתת ּ ּ
ְבָרָכה  ַוִתְרַחק  ִמֶמּנו ּּבִ ּ ַמדֹו  ַוָתֹבא  ַכַמִים  יח:  ּ ׁש  ְקָלָלה  ּכְ ַּוִיְלּבַ ּ ּ ּ

ֶמן   ִקְרּבֹו  ְוַכׁשֶ ַעְצמֹוָתיוּּבְ ֶבֶגד  ַיְעֶטה  וְלֵמַזח  יט:  ּבְ ְּתִהי־לֹו  ּכְ ּ
ָּתִמיד  ַיְחְגֶרָה ֹּזאת  ְפֻעַלת  ׂשְטַני  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ְוַהדְֹבִרים  ָרע  כ:  ּ ּ ּ

י ֶמך |  ְּוַאָתה   כא:  ַעל־ַנְפׁשִ ה־ִאִתי  ְלַמַען  ׁשְ ָיֱהִוׁה  ֲאֹדָני  ֲעׂשֵ ּ
י־טֹוב  ַחְסְדך  ַהִציֵלִני ּּכִ ָ י־ָעִני   כב:  ּ י  ָחַלל ּכִ ְוֶאְביֹון  ָאֹנִכי  ְוִלּבִ

י ִקְרּבִ ה כג:  ּבְ ַאְרּבֶ ְנטֹותֹו  ֶנֱהָלְכִתי  ִנְנַעְרִתי  ּכָ ֵצל  ּכִ ּּכְ י  כד:  ּ ְרּכַ ּבִ
ֶמן ַחׁש  ִמׁשָ ִרי  ּכָ לו  ִמצֹום  וְבׂשָ ׁשְ ּּכָ ּּ ָּהִייִתי  ֶחְרָפה  ָלֶהם |  ַוֲאִני   כה:  ּ

ם ִּיְראוִני  ְיִניעון  ֹראׁשָ יֵעִני  ְכַחְסֶדךָעְזֵרִני  ְיהָוׁה כו:  ּ ָ  ֱאֹלָהי  הֹוׁשִ ּ :
יָתה כז י־ָיְדך  זֹאת  ַאָתה  ְיהָוׁה  ֲעׂשִ ְּוֵיְדעו  ּכִ ּּ ּ ְּיַקְללו  ֵהָמה  כח:  ָ ּ

ְּוַאָתה  ְתָבֵרך  ָקמו   ְ ָמח|  ּ ַָוֵיבׁשו  ְוַעְבְדך  ִיׂשְ ּ ּ ׁשו  ׂשֹוְטַני  כט:  ּ ִּיְלּבְ
ָתם ׁשְ ִלָמה  ְוַיֲעטו  ַכְמִעיל  ּבָ ּּכְ ִפי  וְבתֹוך אֹוֶדה  ְיהָוׁה  ְמ ל:  ּּ ְֹאד  ּבְ ּ

ים  ֲאַהְלֶלּנו יַע  ִמׁשְֹפֵטי  לא:  ַּרּבִ י־ַיֲעֹמד  ִליִמין  ֶאְביֹון  ְלהֹוׁשִ ּּכִ
 :ַנְפׁשֹו

  פרק קי- "תהלים"ספר 
ית |  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ְנֻאם  ְיהָוׁה   א ב  ִליִמיִני  ַעד־ָאׁשִ ַלאֹדִני  ׁשֵ
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ָֹאְיֶביך  ֲהֹדם  ְלַרְגֶליך ַל ב:  ָ ַָמֵטה  ֻעְזך  ִיׁשְ ּ ּח  ְיהָוׁה  ִמִציֹון  ְרֵדה ּ ּ
ֶקֶרב  ֹאְיֶביך ַהְדֵרי־ֹקֶדׁש  ֵמֶרֶחם  ג:  ָּבְ יֹום  ֵחיֶלך  ּבְ ַָעְמך  ְנָדֹבת  ּבְ ָ ּ

ָחר  ְלך  ַטל  ַיְלֻדֶתיך ִָמׁשְ ע  ְיהָוׁה   ד:  ָ ּבַ ֵחם  ַאָתה־ֹכֵהן |  ִנׁשְ ְּוֹלא  ִיּנָ
י־ֶצֶדק ץ ֲָאֹדָני  ַעל־ְיִמיְנך  ָמַח ה:  ְּלעֹוָלם  ַעל־ִדְבָרִתי  ַמְלּכִ

יֹום־ַאפֹו  ְמָלִכים גֹוִים  ָמֵלא  ְגִויֹות  ָמַחץ  ֹראׁש  ו:  ּּבְ ָּיִדין  ּבַ ּ
ה ן ָיִרים ֹראׁש ז: ַעל־ֶאֶרץ ַרּבָ ֶתה ַעל־ּכֵ ֶדֶרך ִיׁשְ ַחל ּבַ ִּמּנַ ְ ּ: 

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, ה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכ, 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 כר ברכיה הכהן ב"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"רבי 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,  ים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביא
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 . ידוואין חטא בא על, 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 מ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ה 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


