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  קלח פרק- "תהלים"ספר 
י  ֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ֲאַזְמֶרָך|  ְלָדִוד   א ּאֹוְדך  ְבָכל־ִלּבִ ּ ַתֲחֶוה  ב:  ָ ֶּאׁשְ

ֶמך  ַעל־ַחְסְדך  ְוַעל־ֲאִמֶתך  ך  ְואֹוֶדה  ֶאת־ׁשְ ֶָאל־ֵהיַכל  ָקְדׁשְ ָ ָ ָּ ּ
ְמך  ִאְמָרֶתך ל־ׁשִ י־ִהְגַדְלָת  ַעל־ּכָ ָּכִ ָ ּ יֹום  ָקָראִתי  ַוַתֲעֵנִני  ג:  ּ ּּבְ

ְמעו  ד:  י  ֹעזַּתְרִהֵבִני  ְבַנְפׁשִ י  ׁשָ ל־ַמְלֵכי־ָאֶרץ  ּכִ ּיֹודוך  ְיהָוׁה  ּכָ ָּ

בֹוד  ְיהָוׁה ה:  ִָאְמֵרי־ִפיך י  ָגדֹול  ּכְ ַדְרֵכי  ְיהָוׁה  ּכִ ירו  ּבְ : ְּוָיׁשִ
ָפל  ִיְרֶאה  ְוָגֹבַה  ִמֶמְרָחק  ְיֵיָדע ו י־ָרם  ְיהָוׁה  ְוׁשָ ּּכִ | ְִאם־ֵאֵלך   ז:  ּ

ֶקֶרב  ָצָרה  ְתַחֵיִני  ַעל  ַאף  ֹאְי ּּבְ יֵעִני ּ ַלח  ָיֶדך  ְותֹוׁשִ ַָבי  ִתׁשְ ּ
י  ָיֶדיך  ח:  ְָיִמיֶנך ֲעִדי  ְיהָוׁה  ַחְסְדך  ְלעֹוָלם  ַמֲעׂשֵ ְָיהָוׁה  ִיְגֹמר  ּבַ ָ ּ

 :ַּאל־ֶתֶרף

  פרק קלט- "תהלים"ספר 
ַּלְמַנֵצַח  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ְיהָוׁה  ֲחַקְרַתִני  ַוֵתָדע א ּ ַּאָתה  ָיַדְעָת  ב:  ּ ּ
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ְנ ְבִתי  ְוקוִמי  ּבַ ּׁשִ ָאְרִחי  ְוִרְבִעי  ֵזִריָת  ג:  ָּתה  ְלֵרִעי  ֵמָרחֹוקּ
ְנָתה ְּוָכל־ְדָרַכי  ִהְסּכַ ְלׁשֹוִני  ֵהן  ְיהָוׁה  ָיַדְעָת  ד:  ּ י  ֵאין  ִמָלה  ּבִ ּּכִ ּ

ֻּכָלה ֶפָכה ה:  ּ ת  ָעַלי  ּכַ ָּאחֹור  ָוֶקֶדם  ַצְרָתִני  ַוָתׁשֶ ּ  ּפְִלָאיה ו:  ּ
ְגָבה  ֹלא־או י  ִנׂשְ ְּפִליָאה  ַדַעת  ִמֶמּנִ ּ ּ ְָאָנה  ֵאֵלך  ז:  ַּכל  ָלהּ

ֵָמרוֶחך  ְוָאָנה  ִמָפֶניך  ֶאְבָרח ָּ ם  ָאָתה  ח:  ּ ַמִים  ׁשָ ק  ׁשָ ִּאם־ֶאּסַ
ָך אֹול  ִהּנֶ ְּוַאִציָעה  ׁשְ ּ ַאֲחִרית  ט:  ּ ָנה  ּבְ ּכְ ַחר  ֶאׁשְ א  ַכְנֵפי־ׁשָ ֶּאׂשָ

ם  ָיְדך  ַתְנֵחִני  ְוֹתאֲחֵזִני  ְיִמיֶנך י:  ָים ַָגם־ׁשָ ָ ָוֹאַמר  יא:  ּ
ֲעֵדִניְַאך־חׁשֶ ּך  ְיׁשוֵפִני  ְוַלְיָלה  אֹור  ּבַ ך  יב:  ְ ְַגם־חׁשֶ ּ

אֹוָרה יָכה  ּכָ ֲחׁשֵ יֹום  ָיִאיר  ּכַ יך  ִמֶמך  ְוַלְיָלה  ּכַ ֹּלא־ַיְחׁשִ ָ ְּ :
ֶבֶטן  ִאִמי יג ִני  ּבְ י־ַאָתה  ָקִניָת  ִכְלֹיָתי  ְתֻסּכֵ ּּכִ ּ י  יד:  ּ ָאֹוְדך  ַעל  ּכִ

יך  ְו י  ֹיַדַעת  ְמֹאדָנֹוָראֹות  ִנְפֵליִתי  ִנְפָלִאים  ַמֲעׂשֶ : ַנְפׁשִ
ְמִתי  טו ֶתר  ֻרּקַ יִתי  ַבּסֵ ר־ֻעׂשֵ ֹּלא־ִנְכַחד  ָעְצִמי  ִמֶמָך  ֲאׁשֶ ּ ּּ

ַתְחִתיֹות  ָאֶרץ ּּבְ ָלם |  ָּגְלִמי   טז:  ּ ָּראו  ֵעיֶניך  ְוַעל־ִסְפְרך  ּכֻ ָ ָ ּ
ֵתבו  ָיִמים  ֻיָצרו   ִּיּכָ ֶהםְולֹאּּ ְָוִלי  ַמה־ָיְקרו  ֵרֶעיך  יז:    ְולֹו  ֶאָחד  ּבָ ּ ּ

יֶהםֵא ֶּאְסְפֵרם  ֵמחֹול  ִיְרּבון  ֱהִקיֹצִתי  יח:  ּל  ֶמה  ָעְצמו  ָראׁשֵ ּ
ְְועֹוִדי  ִעָמך ִּאם־ִתְקֹטל  ֱאלֹוַה   יט:  ּ י  ָדִמים  סורו |  ּ ע  ְוַאְנׁשֵ ָּרׁשָ ּ

י ְוא  ָעֶריך כ:  ֶמּנִ א  ַלׁשָ ר  ֹיאְמֻרך  ִלְמִזָמה  ָנׂשֻ ֲָאׁשֶ ָּ ּ :
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ְנֶאיך  ְיהָוׁה   כא ָנא  וִבְת|  ֲָהלֹוא־ְמׂשַ : ָקֹוְמֶמיך  ֶאְתקֹוָטטֶּאׂשְ
ֵנאִתים  ְלאֹוְיִבים  ָהיו  ִלי כב ְנָאה  ׂשְ ַּתְכִלית  ׂשִ ָחְקֵרִני  ֵאל  כג:  ּ

ְרַעָפי ָחֵנִני  ְוַדע  ׂשַ י  כד:  ְּוַדע  ְלָבִבי  ּבְ ְוְרֵאה  ִאם־ֶדֶרך־ֹעֶצב  ּבִ ּ ּ
ֶדֶרך עֹוָלם ְוְנֵחִני ּבְ ּ: 

  פרק קמ- "תהלים"ספר 
ַּחְלֵצִני  ְיהָוׁה  ֵמָאָדם  ָרע  ֵמִאיׁש  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א

ל־יֹום  ָיגורו  ג:  ֲּחָמִסים  ִתְנְצֵרִני ֵלב  ּכָ בו  ָרעֹות  ּבְ ר  ָחׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ
מֹו־ָנָחׁש  ֲחַמת  ַעְכׁשוב  ַתַחת  ד:  ִמְלָחמֹות ֲננו  ְלׁשֹוָנם  ּכְ ּׁשָ ּ ּ

ָפֵתימֹו  ֶסָלה ְמֵרִני  ְיהָוׁה   ה:  ׂשְ ע  ֵמִאיׁש  ֲחָמִסי|  ׁשָ ם ִמיֵדי  ָרׁשָ
בו  ִלְדחֹות  ְפָעָמי ר  ָחׁשְ ִּתְנְצֵרִני  ֲאׁשֶ ּ ַּפח־ִלי |  ָּטְמנו  ֵגִאים   ו:  ּ

תו־ִלי  ֶסָלה ים  ׁשָ ת  ְלַיד  ַמְעָגל  ֹמְקׁשִ ַּוֲחָבִלים  ָפְרׂשו  ֶרׁשֶ ּּ ּ :
ָּאַמְרִתי  ַליהָוׁה  ֵאִלי  ָאָתה  ַהֲאִזיָנה  ְיהָוׁה  קֹול  ַתֲחנוָני ז ּ ּ ּ :
קּיֱהִוׁה  ֲאֹדָני  ֹעז  ְיׁשוָעִתי  ַס ח יֹום  ָנׁשֶ י  ּבְ : ּכֹוָתה  ְלֹראׁשִ
ע  ְזָממֹו  ַאל־ָתֵפק  ָירומו  ֶסָלה ט ַּאל־ִתֵתן  ְיהָוׁה  ַמֲאַוֵיי  ָרׁשָ ּ ּ ּ ּּ :
ָפֵתימֹו   י י  ֲעַמל  ׂשְ ומֹוֹראׁש  ְמִסּבָ מֹוְיַכּסֵ ִּימֹיטו יא:    ְיַכּסֵ ּ  ִימֹוטו ּ ּ

ל־ָיקומו ַמֲהֹמרֹות  ּבַ ֵאׁש  ַיִפֵלם  ּבְ ֲּעֵליֶהם  ֶגָחִלים  ּבָ ּ ּ ִאיׁש  יב  :ּ
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ָאֶרץ  ִאיׁש־ָחָמס  ָרע  ְיצוֶדּנו  ְלַמְדֵחֹפת ל־ִיּכֹון  ּבָ ָּלׁשֹון  ּבַ ּ :
ַפט  ֶאְבֹיִניםָּיַדְעִת יג ה  ְיהָוׁה  ִדין  ָעִני  ִמׁשְ י־ַיֲעׂשֶ ּ  ָיַדְעִתי  ּכִ ּ ּ :
ִרים ֶאת־ָפֶניך יד בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ַָאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ָ ְּ ּ ּ ּ: 

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 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,  המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל, 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 ה"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"כהן 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


