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  פרק קא- "תהלים"ספר 
יָרה  ְלך  ְיהָוׁה  ֲאַזֵמָר א ָפט  ָאׁשִ ְּלָדִוד  ִמְזמֹור  ֶחֶסד־וִמׁשְ ָ ּ : הּ
יָלה   ב ּכִ ֶדֶרך  ָתִמים  ָמַתי  ָתבֹוא  ֵאָלי  ֶאְתַהֵלך |  ַאׂשְ ְּבְ ְּ ּ ּ

יִתי ֶקֶרב  ּבֵ ָתם־ְלָבִבי  ּבְ ית   ג:  ּבְ ְלֶנֶגד  ֵעיַני |  ֹלא־ָאׁשִ
י ק  ּבִ ֵנאִתי  ֹלא  ִיְדּבַ ִלָיַעל  ֲעׂשה־ֵסִטים  ׂשָ ְּדַבר־ּבְ ׁש  ד:  ּ ֵלָבב  ִעּקֵ

י  ָרע  ֹלא  ֵאָדע ָּיסור  ִמֶמּנִ ִנ ה:  ּ ֶתר  יְמָלוׁשְ ִני  ַבּסֵ ֵּרֵעהו |    ְמָלׁשְ
ּאֹותֹו  ַאְצִמית  ְגַבה־ֵעיַנִים  וְרַחב  ֵלָבב  ֹאתֹו  ֹלא  אוָכל ּ ּ | ֵעיַני   ו:  ּ

ְרֵתִני ֶדֶרך  ָתִמים  הוא  ְיׁשָ ֶבת  ִעָמִדי  ֹהֵלך  ּבְ ֶנֶאְמֵני־ֶאֶרץ  ָלׁשֶ ּּבְ ּ ְּ ְ :
ב   ז ָקִרים  ֹל|  ֹלא־ֵיׁשֵ ה  ְרִמָיה  דֵֹבר  ׁשְ יִתי  ֹעׂשֵ ֶקֶרב  ּבֵ ּּבְ א־ִיּכֹון ּ

ֵעי־ָאֶרץ  ְלַהְכִרית  ח:  ְלֶנֶגד  ֵעיָני ל־ִרׁשְ ָקִרים  ַאְצִמית  ּכָ ַלּבְ
ל־פֲֹעֵלי ָאֶון  :ֵּמִעיר־ְיהָוׁה ּכָ
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  פרק קב- "תהלים"ספר 
יחֹו א פֹך  ׂשִ ְְתִפָלה  ְלָעִני  ִכי־ַיֲעֹטף  ְוִלְפֵני  ְיהָוׁה  ִיׁשְ ּ ּ ְיהָוׁה  ב:  ּ

ְוָעִתי  ֵאֶליך ְמָעה  ְתִפָלִתי  ְוׁשַ ָׁשִ ַָאל־ַתְסֵתר  ָפֶניך   ג:    ָתבֹואּ ּ ּ ּ |
יֹום  ֶאְקָרא  ַמֵהר  ֲעֵנִני יֹום  ַצר  ִלי  ַהֵטה־ֵאַלי  ָאְזֶנך  ּבְ י  ּבְ ִָמֶמּנִ ּ ּ :

מֹוֵקד  ִנָחרו ד ן  ָיָמי  ְוַעְצמֹוַתי  ּכְ י־ָכלו  ְבָעׁשָ ּּכִ ב  ה:  ּ ה־ָכֵעׂשֶ ּהוּכָ
ַכְחִתי  ֵמֲאֹכל  ַלְחִמי י־ׁשָ י  ּכִ ַּוִיַבׁש  ִלּבִ ַּאְנָחִתי  ָדְבָקה ִמּקֹול   ו:  ּ

ִרי כֹוס  ֳחָרבֹות ז:  ַעְצִמי  ִלְבׂשָ ר  ָהִייִתי  ּכְ : ָּדִמיִתי  ִלְקַאת  ִמְדּבָ
ִצפֹור  ּבֹוֵדד  ַעל־ָגג ח ַקְדִתי  ָוֶאְהֶיה  ּכְ ּׁשָ ל־ַהיֹום  ֵחְרפוִני  ט:  ּּ ּּכָ ּ

עו ּבָ י  ִנׁשְ ַו י:  ּאֹוְיָבי  ְמהֹוָלַלי  ּבִ ּקֻ ֶלֶחם  ָאָכְלִתי  ְוׁשִ י  ֵאֶפר  ּכַ ּּכִ י ּ
ְבִכי  ָמָסְכִתי ִליֵכִני יא:  ּּבִ אַתִני  ַוַתׁשְ י  ְנׂשָ ִּמְפֵני־ַזַעְמך  ְוִקְצֶפך  ּכִ ָ ָּ ּ :

ב  ִאיָבׁש יב ֵעׂשֶ ֵצל  ָנטוי  ַוֲאִני  ּכָ ְּוַאָתה  ְיהָוׁה  ְלעֹוָלם  יג:  ָּיַמי  ּכְ
ב  ְוִזְכְרך  ְלֹדר  ָוֹדר ֵָתׁשֵ י  ֵעת  יד:  ּ ַּאָתה  ָתקום  ְתַרֵחם  ִציֹון  ּכִ ּ ּּ

י  ָבא  מֹוֵעדְּלֶחְנָנה   י־ָרצו  ֲעָבֶדיך  ֶאת־ֲאָבֶניָה  טו:  ּכִ ָּכִ ּ
ְּוֶאת־ֲעָפָרה  ְיֹחֵננו ם  ְיהָוׁה  ְוָכל־ַמְלֵכי  טז:  ּ ְּוִייְראו  גֹוִים  ֶאת־ׁשֵ

בֹוֶדך ְכבֹודֹו יז:  ָָהָאֶרץ  ֶאת־ּכְ י־ָבָנה  ְיהָוׁה  ִציֹון  ִנְרָאה  ּבִ : ּּכִ
ָּפָנה  ֶאל־ְתִפַלת  ָהַעְרָער  ְוֹלא־ָבָזה  ֶא יח ּ ּת־ְתִפָלָתםּ ֶתב  יט:  ּ ִּתּכָ

ֹּזאת  ְלדֹור  ַאֲחרֹון  ְוַעם  ִנְבָרא  ְיַהֶלל־ָיה ִקיף  ִמְמרֹום  כ:  ּ י־ִהׁשְ ּּכִ
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ַמִים   יט|  ָּקְדׁשֹו  ְיהָוׁה  ִמׁשָ ֹמַע  ֶאְנַקת  כא:  ֶאל־ֶאֶרץ  ִהּבִ ִלׁשְ
ֵני  ְתמוָתה ָּאִסיר  ְלַפֵתַח  ּבְ ם  ְיהָוׁה  וְתִהָלת כב:  ּ ִציֹון  ׁשֵ ְּלַסֵפר  ּבְ ּ ּ ֹו ּ

ָלם ירוׁשָ ֵבץ  ַעִמים  ַיְחָדו  וַמְמָלכֹות  ַלֲעֹבד  ֶאת־ְיהָוׁה כג:  ּּבִ ִהּקָ ּּבְ ּ ּ :
ה  ַבֶדֶרך   כד ְִעּנָ ֹּאַמר  ֵאִלי  ַאל־ַתֲעֵלִני  כה:  ּ  ּכִֹחי  ִקַצר  ָיָמיֹּכִחוּ

נֹוֶתיך דֹור  דֹוִרים  ׁשְ ֲחִצי  ָיָמי  ּבְ ָּבַ ְּלָפִנים  ָהָאֶרץ  ָיַסְדָת  כו:  ּ
ה  ָיֶדיך   ָוַמֲעׂשֵ ָמִיםּ ֹּיאֵבדו  ְוַאָתה  ַתֲעֹמד  ְוֻכָלם |  ֵּהָמה   כז:  ׁשָ ּ ּ

ְלבוׁש  ַתֲחִליֵפם  ְוַיֲחֹלפו ֶגד  ִיְבלו  ּכַ ּבֶ ּּכַ ּ ּּ נֹוֶתיך  כח:  ּ ְָוַאָתה־הוא  וׁשְ ּ ּ ּ
ֹּלא ִיָתמו ּ ּכֹונו ְוַזְרָעם ְלָפֶניך ִיּכֹון כט: ּ ֵני־ֲעָבֶדיך ִיׁשְ ָּבְ ָּ: 

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"ד ספרי נלימו 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"רמה(. 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, ה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכ, 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 הכהן ב"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"רבי 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


