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  פרק קמא- "תהלים"ספר 
ה  ִלי א ִּמְזמֹור  ְלָדִוד  ְיהָוׁה  ְקָראִתיך  חוׁשָ ּ   ַהֲאִזיָנה  קֹוִלי ָ

ָקְרִאי־ָלך ַפי  ב:  ְּבְ ַאת  ּכַ ִּתּכֹון  ְתִפָלִתי  ְקֹטֶרת  ְלָפֶניך  ַמׂשְ ָ ּ ּ ּ
ָפָתי ג:  ִמְנַחת־ָעֶרב ְמָרה  ְלִפי  ִנְצָרה  ַעל־ַדל  ׂשְ יָתה  ְיהָוׁה  ׁשָ ּׁשִ ּ :

י  ְלָדָבר   ד ע |  ָרע  ְלִהְתעֹוֵלל  ֲעִללֹות  |  ַּאל־ַתט  ִלּבִ ֶרׁשַ ּבְ
ים  פֲֹעֵל ַמְנַעֵמיֶהםֶּאת־ִאיׁשִ ּי־ָאֶון  וַבל־ֶאְלַחם  ּבְ ּ :

י |  ֶּיֶהְלֵמִני־ַצִדיק   ה י  ּכִ ֶמן  ֹראׁש  ַאל־ָיִני  ֹראׁשִ ֶחֶסד  ְויֹוִכיֵחִני  ׁשֶ
ָרעֹוֵתיֶהם ּעֹוד  וְתִפָלִתי  ּבְ ְמטו  ִביֵדי־ֶסַלע  ׁשְֹפֵטיֶהם  ו:  ּ ִּנׁשְ
י  ָנֵעמו ְמעו  ֲאָמַרי  ּכִ ְּוׁשָ ָאֶר ז:  ּ מֹו  ֹפֵלַח  וֹבֵקַע  ּבָ ּץ  ִנְפְזרו ּּכְ

אֹול י  ֵאֶליך   ח:  ֲּעָצֵמינו  ְלִפי  ׁשְ ָכה |  ָּכִ יֱהִוׁה  ֲאֹדָני  ֵעיָני  ּבְ
י ְמֵרִני  ִמיֵדי־ַפח  ָיְקׁשו  ִלי  וֹמְקׁשֹות  ט:  ָּחִסיִתי  ַאל־ְתַער  ַנְפׁשִ ּׁשָ ּ

ִעים ַיַחד ָאֹנִכי ַעד־ֶאֱעבֹור י: ּפֲֹעֵלי ָאֶון ִּיְפלו ְבַמְכֹמָריו ְרׁשָ ּ: 
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  פרק קמב- "תהלים"ספר 
ְהיֹותֹו  ַבְמָעָרה  ְתִפָלה א יל  ְלָדִוד  ּבִ ּכִ ַּמׂשְ קֹוִלי  ֶאל־ְיהָוׁה  ב:  ּ

ן יִחי  ָצָרִתי  ג:  ֶאְזָעק  קֹוִלי  ֶאל־ְיהָוׁה  ֶאְתַחּנָ פֹך  ְלָפָניו  ׂשִ ְֶאׁשְ ּ
ִהְתַעֵטף  ָעַלי   ד:  ְּלָפָניו  ַאִגיד ּרוִחי  ְוַאָתה  ָיַדְעָת  ְנִתיָבִתי |  ּּבְ ּ ּ
ֹאַרח־זו  ֲאַה ֵּלך  ָטְמנו  ַפח  ִליּּבְ ְ יט  ָיִמין   ה:  ּ ּוְרֵאה  ְוֵאין־ִלי |  ַהּבֵ

י י  ֵאין  דֹוֵרׁש  ְלַנְפׁשִ יר  ָאַבד  ָמנֹוס  ִמֶמּנִ ַּמּכִ ָָזַעְקִתי  ֵאֶליך  ו:  ּ ּ
ֶאֶרץ  ַהַחִיים ְּיהָוה  ָאַמְרִתי  ַאָתה  ַמְחִסי  ֶחְלִקי  ּבְ ּ יָבה   ז:  ּ | ַהְקׁשִ

י־ַדלֹוִתי  ְמֹאד  ַהִצ ִתי  ּכִ ֶּאל־ִרּנָ יּ י  ָאְמצו  ִמֶמּנִ ּיֵלִני  ֵמֹרְדַפי  ּכִ ּ :
ּהֹוִציָאה  ִמַמְסֵגר   ח י  ַיְכִתרו |  ּ ֶמך  ּבִ י  ְלהֹודֹות  ֶאת־ׁשְ ַּנְפׁשִ ּ ָ

י ִתְגֹמל ָעָלי  :ַּצִדיִקים ּכִ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  אן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, יםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיק, 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
ד "ד אף ספרי תורה כ"ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי"וכמשמרות נטועים א

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"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 " תורה כד אף ספרי"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


