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  פרק קמג- "תהלים"ספר 
ַמע  ְתִפָלִתי  ַהֲאִזיָנה  ֶאל־ַתֲחנוַני |  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ְיהָוׁה   א ּׁשְ ּ ּּ

ִצְדָקֶתך ֱאֻמָנְתך  ֲעֵנִני  ּבְ ָּבֶ ָָפט  ֶאת־ַעְבֶדך ְּוַאל־ָתבֹוא  ְבִמׁשְ ב:  ָ ּ ּ
י  ֹלא־ִיְצַדק  ְלָפֶניך  ָכל־ָחי ָּכִ י  ָרַדף  אֹוֵיב   ג:  ּ א |  ּכִ י  ִדּכָ ַּנְפׁשִ

ֵמֵתי  עֹוָלם ים  ּכְ ּכִ יַבִני  ְבַמֲחׁשַ ַּוִתְתַעֵטף  ד:  ָּלָאֶרץ  ַחָיִתי  הֹוׁשִ ּ
י תֹוֵמם  ִלּבִ תֹוִכי  ִיׁשְ ָּעַלי  רוִחי  ּבְ ֶדם |  ָּזַכְרִתי  ָיִמים   ה:  ּ ִמּקֶ

ה  ָיֶדיך  ֲאׂשֹוֵחַחָהִגיִת ַמֲעׂשֵ ָי  ְבָכל־ָפֳעֶלך  ּבְ ָ ִתי  ָיַדי  ו:  ּ ֵּפַרׂשְ ּ
י   ֶאֶרץ־ֲעֵיָפה  ְלך  ֶסָלה|  ֵָאֶליך  ַנְפׁשִ ְיהָוׁה |  ַמֵהר  ֲעֵנִני   ז:  ָּכְ

ְלִתי  ִעם־ֹיְרֵדי  י  ְוִנְמׁשַ ְלָתה  רוִחי  ַאל־ַתְסֵתר  ָפֶניך  ִמֶמּנִ ּּכָ ּ ּ ָּ ּ ּ
ִמיֵעִני  ַבּבֶֹקר   ח:  בֹור י־ְבך  ָבָטְחִתי  הֹוִדיֵעִני ַח|  ַהׁשְ ְּסֶדך  ּכִ ָ ָ ּ

י אִתי  ַנְפׁשִ י־ֵאֶליך  ָנׂשָ ֶָדֶרך־זו  ֵאֵלך  ּכִ ְ ְּ | ַּהִציֵלִני  ֵמֹאְיַבי   ט:  ּ
ִתי י־ַאָתה |  ַּלְמֵדִני   י:  ְָיהָוׁה  ֵאֶליך  ִכּסִ ַּלֲעׂשֹות  ְרצֹוֶנך  ּכִ ָ
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ֶאֶרץ  ִמיׁשֹור ֱּאלֹוָהי  רוֲחך  טֹוָבה  ַתְנֵחִני  ּבְ ָ ְמך ְלַמַע יא:  ּ ָן־ׁשִ

ִצְדָקְתך   ְָיהָוׁה  ְתַחֵיִני  ּבְ ּ י|  ּ ָוְבַחְסְדך  יב:  ּתֹוִציא  ִמָצָרה  ַנְפׁשִ ּ ּ
י ֲאִני ַעְבֶדך י ּכִ ל־ֹצֲרֵרי ַנְפׁשִ ַָתְצִמית ֹאְיָבי ְוַהֲאַבְדָת ּכָ ּ ּ ּ: 

  פרק קמד- "תהלים"ספר 
רוך  ְיהָוׁה  |  ְלָדִוד   א ְּבָ ּצוִרי  ַהְמַלֵמד  ָיַדי  ַלְקָרב  ֶאְצּבְ|  ּ עֹוַתי ּ

י  ובֹו  ב:  ַּלִמְלָחָמה י  וְמַפְלִטי  ִלי  ָמִגּנִ ַגּבִ ַּחְסִדי  וְמצוָדִתי  ִמׂשְ ּ ּ ּ ּּ
ָּחִסיִתי  ָהרֹוֵדד  ַעִמי  ַתְחָתי ְּיהָוה  ָמה־ָאָדם  ַוֵתָדֵעהו  ג:  ּ ּ

ֵבהו ן־ֱאנֹוׁש  ַוְתַחׁשְ ּּבֶ ּ ֵצל  עֹוֵבר ד:  ּ : ָּאָדם  ַלֶהֶבל  ָדָמה  ָיָמיו  ּכְ
ֶמיך ה נוְָיהָוׁה  ַהט־ׁשָ ָהִרים  ְוֶיֱעׁשָ ּ  ְוֵתֵרד  ַגע  ּבֶ ָרק  ו:  ּ רֹוק  ּבָ ּבְ

ַלח  ִחֶציך  וְתֻהֵמם ּוְתִפיֵצם  ׁשְ ּּ ַלח  ָיֶדיך  ִמָמרֹום  ְפֵצִני  ז:  ָּ ּׁשְ ּ ָ

ֵני  ֵנָכר ים  ִמַיד  ּבְ ְּוַהִציֵלִני  ִמַמִים  ַרּבִ ּ ר  ִפיֶהם  ח:  ּ ֲּאׁשֶ
ֶקר ְוא  ִויִמיָנם  ְיִמין  ׁשָ ר־ׁשָ יר   ט:  ִּדּבֶ יָרה ֱאֹלִהים  ׁשִ ָחָדׁש  ָאׁשִ

ֵנֶבל  ָעׂשֹור  ֲאַזְמָרה־ָלך ְָלך  ּבְ ְּ ַּהּנֹוֵתן  ְתׁשוָעה  ַלְמָלִכים  י:  ּּ ּּ
ַּהפֹוֶצה  ֶאת־ָדִוד  ַעְבדֹו  ֵמֶחֶרב  ָרָעה ּ ְּפֵצִני  ְוַהִציֵלִני  ִמַיד  יא:  ּ ּ ּ

ֶקר ְוא  ִויִמיָנם  ְיִמין  ׁשָ ר־ׁשָ ר־ִפיֶהם  ִדּבֶ ֵני־ֵנָכר  ֲאׁשֶ ּּבְ ּ :
ֵנינ יב ר  ּבָ נֹוֵתינו |  ּו  ֲאׁשֶ ְנעוֵריֶהם  ּבְ ְנִטִעים  ְמֻגָדִלים  ּבִ ּּכִ ּ ּ
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ְּכָזִוֹית  ְמֻחָטבֹות  ַתְבִנית  ֵהיָכל ּ ְּמָזֵוינו  ְמֵלִאים  ְמִפיִקים  יג:  ּ
חוצֹוֵתינו בֹות  ּבְ ִּמַזן  ֶאל־ַזן  ֹצאוֵננו  ַמֲאִליפֹות  ְמֻרּבָ ּ ּ ּ :

ִלים  ֵאין  ֶפֶרץ  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵא יד ַּאלוֵפינו  ְמֻסּבָ ּ ּ ין  ְצָוָחה ּ
ְרֹחֹבֵתינו יֲהָוה  טו:  ּּבִ ֵרי  ָהָעם  ׁשֶ ָכה  לֹו  ַאׁשְ ּכָ ֵרי  ָהָעם  ׁשֶ ַּאׁשְ

 :ֱאֹלָהיו
gG 

ך  במעגל "רי  נכך  יגמור  כל  ספ,  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 למה כתיב כמשמרות "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. 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,  תי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובב–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, א הם עליו מליצי יושרד ספרי המקר"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 קבעת אותם כמסמר "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. בלבבך הם משמרי


