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  פרק צא- "תהלים"ספר 
ַדי  ִיְתלֹוָנן א ֵצל  ׁשַ ֵסֶתר  ֶעְליֹון  ּבְ ב  ּבְ ֹאַמר  ַליהָוׁה  ב:  ּיׁשֵ

ַּמְחִסי  וְמצוָדִתי  ֱאֹלַהי  ֶאְבַטח־ּבֹו י  הוא  ַיִציְלך  ִמַפח  ג:  ּ ּּכִ ָ ּ ּ
ָּיקוׁש  ִמֶדֶבר  ַהוֹות ּ ֶאְבָרתֹו   ד:  ּ ָנָפיו |  ּבְ ְָיֶסך  ָלך  ְוַתַחת  ּכְ ְ

ה  ְו ֹּלא־ִתיָרא  ִמַפַחד  ָלְיָלה  ה:  ֹּסֵחָרה  ֲאִמתֹוֶּתְחֶסה  ִצּנָ
ֶטב  ָיׁשוד  ו:  ֵּמֵחץ  ָיעוף  יֹוָמם ֹאֶפל  ַיֲהֹלך  ִמּקֶ ִּמֶדֶבר  ּבָ ְּ

ִָיפֹל  ִמִצְדך   ז:  ָצֳהָרִים ּ ּ ֶָאֶלף  וְרָבָבה  ִמיִמיֶנך  ֵאֶליך  ֹלא |  ּ ָ ּ
ִעים  ִתְרֶאה ח:  ִּיָגׁש ֻלַמת  ְרׁשָ יט  ְוׁשִ ֵעיֶניך  ַתּבִ ַּרק  ּבְ ּ ָ :

ְמָת  ְמעֹוֶנך ט י־ַאָתה  ְיהָוׁה  ַמְחִסי  ֶעְליֹון  ׂשַ ָּכִ ּ ּ :
ָאֳהֶלך י ה  ֵאֶליך  ָרָעה  ְוֶנַגע  ֹלא־ִיְקַרב  ּבְ ָֹלא־ְתֻאּנֶ י  יא:  ָ ּכִ

ָכל־ְדָרֶכיך ָמְרך  ּבְ ַָמְלָאָכיו  ְיַצֶוה־ָלך  ִלׁשְ ָ ְּ ַפִים  יב:  ּּ ַּעל־ּכַ
ֶאבן  ַרְגֶלך אוְנך  ֶפן־ִתֹגף  ּבָ ִָיׂשָ ָּ ּ ּּ ְַחל  ָוֶפֶתן  ִתְדֹרך ַעל־ׁשַ יג:  ּ ּ



––1351 

ין ִפיר  ְוַתּנִ ְגֵבהו  יד:  ִּתְרֹמס  ּכְ ק  ַוֲאַפְלֵטהו  ֲאׂשַ י  ִבי  ָחׁשַ ּּכִ ּּ ּ
ִמי י־ָיַדע  ׁשְ ְּוֶאֱעֵנהו  ִעמֹו  ָאֹנִכי  ְבָצָרה |  ִיְקָרֵאִני   טו:  ּכִ ּ

ֵדהו ֲּאַחְלֵצהו  ַוֲאַכּבְ ּ יֵעהו  ְוַאְרֵאהו  טז:  ּ ּבִ ֹּאֶרך  ָיִמים  ַאׂשְ ּ ְ

יׁשוָעִתי  :ּּבִ

  פרק צב- "תהלים"ספר 
ת א ּבָ יר  ְליֹום  ַהׁשַ ּטֹוב  ְלֹהדֹות  ַליהָוׁה  וְלַזֵמר  ב:  ִּמְזמֹור  ׁשִ ּ

ְמך  ֶעְליֹון ֵלילֹות ג:  ְָלׁשִ ּבֶֹקר  ַחְסֶדך  ֶוֱאמוָנְתך  ּבַ ְּלַהִגיד  ּבַ ָ ָּ ּ ּ :
ִכּנֹור ד ַמְחַתִני  ה:  ֲּעֵלי־ָעׂשֹור  ַוֲעֵלי־ָנֶבל  ֲעֵלי  ִהָגיֹון  ּבְ י  ׂשִ ּּכִ ּ
ןְי י  ָיֶדיך  ֲאַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ָפֳעֶלך  ּבְ ָהָוׁה  ּבְ יך  ו:  ָ ַָמה־ָגְדלו  ַמֲעׂשֶ ּ ּ

ֹבֶתיך ְָיהָוׁה  ְמֹאד  ָעְמקו  ַמְחׁשְ ַער  ֹלא  ֵיָדע  וְכִסיל  ז:  ּ ִּאיׁש  ּבַ
ִעים   ח:  ֹלא־ָיִבין  ֶאת־ֹזאת ְפֹרַח  ְרׁשָ ב  ַוָיִציצו |  ּבִ מֹו  ֵעׂשֶ ּּכְ ּ

ְמָדם  ֲעֵדי ל־פֲֹעֵלי  ָאֶון  ְלִהׁשָ ּּכָ ְּוַאָתה  ָמרֹום  ְלֹעָלם  ט:  ־ַעדּ
ה  ֹאְיֶביך   י:  ְיהָוׁה י  ִהּנֵ ה  ֹאְיֶביך  ֹיאֵבדו |  ָּכִ י־ִהּנֵ ְּיהָוה  ּכִ ָ

ל־פֲֹעֵלי  ָאֶון ִּיְתָפְרדו  ּכָ לִֹתי  יא:  ּּ ְרֵאים  ַקְרִני  ּבַ ַּוָתֶרם  ּכִ ּ
ֶמן  ַרֲעָנן ׁשֶ ִמים  ָעַלי  ְמֵרִעים  יב:  ּבְ ּקָ ׁשוָרי  ּבַ ט  ֵעיִני  ּבְ ַּוַתּבֵ ּ

ַמְעָנה  ָאְזָניִּת ְלָבנֹון  יג:  ׁשְ ֶאֶרז  ּבַ ָתָמר  ִיְפָרח  ּכְ ַּצִדיק  ּכַ ּ ּ
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ֶגה ַחְצרֹות  ֱאֹלֵהינו  ַיְפִריחו יד:  ִּיׂשְ ֵבית  ְיהָוׁה  ּבְ תוִלים  ּבְ ּׁשְ ּ ּ :
ים  ִיְהיו טו ִנים  ְוַרֲעַנּנִ יָבה  ְדׁשֵ ׂשֵ ּעֹוד  ְינובון  ּבְ ּ ּ ְּלַהִגיד  טז:  ּ

ר ְיהָוׁה צוִרי ְוֹל י־ָיׁשָ  : ַעְוָלָתה ּבֹוַעָלָתהא־ ּּכִ
gG 

ך  במעגל "ור  כל  ספרי  נכך  יגמ,  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 "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. 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,  סיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנ–השנה  

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

ן וח, פרי המקרא הם עליו מליצי יושרד ס"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 אות"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ם כמסמר בלבבך הם משמרי


