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  פרק עט- "תהלים"ספר 
או  גֹוִים   א ַּנֲחָלֶתך  ִטְמאו  ֶאת־ֵהיַכל ּבְ|  ִּמְזמֹור  ְלָאָסף  ֱאֹלִהים  ּבָ ּ ָ

ַלם  ְלִעִיים מו  ֶאת־ְירוׁשָ ך  ׂשָ ָּקְדׁשֶ ּ ּ ָָנְתנו  ֶאת־ִנְבַלת  ֲעָבֶדיך  ב:  ָ ּ
ר  ֲחִסיֶדיך  ְלַחְיתֹו־ָאֶרץ ׂשַ ָמִים  ּבְ ַָמֲאָכל  ְלעֹוף  ַהׁשָ ְפכו  ג:  ּ ּׁשָ

ָלם  ְוֵאין  קֹוֵבר|  ָדָמם   ַמִים  ְסִביבֹות  ְירוׁשָ ּּכַ ָּהִיינו  ֶחְרָפה ד:  ּ ּ 
ֵכֵנינו  ַלַעג  ָוֶקֶלס  ִלְסִביבֹוֵתינו ִּלׁשְ ַּעד־ָמה  ְיהָוׁה  ֶתֱאַנף  ה:  ּ

מֹו־ֵאׁש  ִקְנָאֶתך ָָלֶנַצח  ִתְבַער  ּכְ ֹפך  ֲחָמְתך  ֶאל־ַהגֹוִים  ו:  ּ ּׁשְ ָ ְ

ְמך  ֹלא  ָקָראו ׁשִ ר  ּבְ ר  ֹלא־ְיָדעוך  ְוַעל  ַמְמָלכֹות  ֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ָּ ָ :
י־ָאַכל  ֶאת־ַיֲעֹקב  ְוֶאת־ָנֵוהו   ז מוּּכִ ֵּהׁשַ ר־ָלנו  ח:  ּ ַּאל־ִתְזּכָ ּ

י  ַדלֹונו  ְמֹאד ֲּעֹוֹנת  ִראׁשִֹנים  ַמֵהר  ְיַקְדמונו  ַרֲחֶמיך  ּכִ ּ ּ ּּ ָ :
ֶמך  ְוַהִציֵלנו  ְוַכֵפר |  ָּעְזֵרנו   ט בֹוד־ׁשְ ֵענו  ַעל־ְדַבר  ּכְ ֱּאֹלֵהי  ִיׁשְ ּ ּ ּּ ָ

ֶמך ַָעל־ַחטֹאֵתינו  ְלַמַען  ׁשְ ּ ֹּיאְמרו  ַהגֹוִים  ַאֵי|  ָּלָמה   י:  ּ ּ ה ּ
יִיםֱּאֹלֵהיֶהם  ִיָוַדע   ּגֹ גֹוִים  ְלֵעיֵנינו  ִנְקַמת  ַדם־ֲעָבֶדיך ּבַ ָ  ּבַ ּ ּ ּ
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פוך ְַהׁשָ ּ ֵני  יא:  ּ ֹגֶדל  ְזרֹוֲעך  הֹוֵתר  ּבְ ָָתבֹוא  ְלָפֶניך  ֶאְנַקת  ָאִסיר  ּכְ ָ ּ
ר  יב:  ְּתמוָתה ְבָעַתִים  ֶאל־ֵחיָקם  ֶחְרָפָתם  ֲאׁשֶ ֵכֵנינו  ׁשִ ב  ִלׁשְ ְּוָהׁשֵ ּ

ֵָחְרפוך  ֲאֹדָני ַָוֲאַנְחנו  ַעְמך   יג:  ּ ּ ְָוֹצאן  ַמְרִעיֶתך  נֹוֶדה  ְלך |  ּ ָּ
ְָלעֹוָלם ְלֹדר ָוֹדר ְנַסֵפר ְתִהָלֶתך ּ ּ ּ: 

  פרק פ- "תהלים"ספר 
ים  ֵעדות  ְלָאָסף  ִמְזמֹור א ּנִ ַּלְמַנֵצַח  ֶאל־ׁשׁשַ ָרֵאל   ב:  ּ | ֹרֵעה  ִיׂשְ

רוִבים  הֹוִפי ב  ַהּכְ ֹצאן  יֹוֵסף  יׁשֵ ַּהֲאִזיָנה  ֹנֵהג  ּכַ ִלְפֵני  ג:  ָעהּ
ָעָתה |  ֶאְפַרִים   ה  עֹוְרָרה  ֶאת־ְגבוָרֶתך  וְלָכה  ִליׁשֻ ּוִבְנָיִמן  וְמַנׁשֶ ּ ּ ָּ ּ ּ

ָּלנו ָעה ד:  ּ יֵבנו  ְוָהֵאר  ָפֶניך  ְוִנָוׁשֵ ֱּאֹלִהים  ֲהׁשִ ָּ ְיהָוׁה  ֱאֹלִהים  ה:  ּ
ְתִפַלת  ַעֶמך ְנָת  ּבִ ְָצָבאֹות  ַעד־ָמַתי  ָעׁשַ ּ ֶּהֱאַכְלָתם  ֶלֶחם  ו:  ּּ

ִליׁשִּדְמ ְדָמעֹות  ׁשָ ֵקמֹו  ּבִ ֵכֵנינו  ז:  ָּעה  ַוַתׁשְ יֵמנו  ָמדֹון  ִלׁשְ ְּתׂשִ ּ ּ
ְּוֹאְיֵבינו  ִיְלֲעגו־ָלמֹו יֵבנו  ְוָהֵאר  ָפֶניך  ח:  ּ ֱָאֹלִהים  ְצָבאֹות  ֲהׁשִ ּ ּ

ָעה יַע  ְתָגֵרׁש  גֹוִים  ַוִתָטֶעָה ט:  ְּוִנָוׁשֵ ֶּגֶפן  ִמִמְצַרִים  ַתּסִ ּ ּ ּ ּ ּ יָת  י:  ּ ִּפּנִ
יָה  ַוְתַמֵלא־ָאֶרץְלָפֶניָה   ָרׁשֶ ֵרׁש  ׁשָ ַּוַתׁשְ ּ ּסו  ָהִרים  ִצָלה  יא:  ּ ּּכָ ּּ

ַלח  ְקִציֶרָה  ַעד־ָים  ְוֶאל־ָנָהר  יב:  ַוֲעָנֶפיָה  ַאְרֵזי־ֵאל ְּתׁשַ ּ
ל־ֹעְבֵרי  ָדֶרך יג:  יֹוְנקֹוֶתיָה ְָלָמה  ָפַרְצָת  ְגֵדֶריָה  ְוָארוָה  ּכָ ּ ּ ּּ :

ה  ֲחִזיר  ִמָיַער  ְוִזיז יד הְּיַכְרְסֶמּנָ ַדי  ִיְרֶעּנָ ֱאֹלִהים  ְצָבאֹות  טו:    ׂשָ
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ַמִים  וְרֵאה  וְפֹקד  ֶגֶפן  ֹזאת ט  ִמׁשָ ּׁשוב־ָנא  ַהּבֵ ּּ ּ ה  טז:  ּ ְוַכּנָ
ן  ִאַמְצָתה  ָלך ר־ָנְטָעה  ְיִמיֶנך  ְוַעל־ּבֵ ְֲאׁשֶ ָּ ּ ֻרָפה  ָבֵאׁש  יז:  ּ ׂשְ

סוָחה  ִמַגֲעַרת  ָפֶניך  ֹיאֵבדו ּּכְ ָּ ּ ְָתִהי־ָיְדך  ַעל־ִאיׁש  ְיִמ יח:  ּ ָיֶנך ּ

ן־ָאָדם  ִאַמְצָת  ָלך ְַעל־ּבֶ ּ ּ ְמך  יט:  ּ ְָוֹלא־ָנסֹוג  ִמֶמָך  ְתַחֵינו  וְבׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָעה כ: ִנְקָרא יֵבנו ָהֵאר ָפֶניך ְוִנָוׁשֵ ְּיהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהׁשִ ָּ ּ: 

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, מליצי יושרד ספרי המקרא הם עליו "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 בלבבך הם מ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. שמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
ם  לפרסםהרבי 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'די יס'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


