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  פרק קג- "תהלים"ספר 
י  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוָכל־ְקָרַבי  ֶאת־ׁשֵ|  ְלָדִוד   א ֲרִכי  ַנְפׁשִ : ם  ָקְדׁשֹוּבָ
ל־ְגמוָליו ב ִחי  ּכָ ּכְ י  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוַאל־ִתׁשְ ֲרִכי  ַנְפׁשִ ּּבָ ּ ַהּסֵֹלַח  ג:  ּ

ַחת  ַחָיְיִכי  ד:  ְּלָכל־ֲעֹוֵנִכי  ָהֹרֵפא  ְלָכל־ַתֲחֻלָאְיִכי ַּהגֹוֵאל  ִמׁשַ ּ ּ
טֹוב  ֶעְדֵיך  ִתְתַחֵדׁש  ה:  ַּהְמַעְטֵרִכי  ֶחֶסד  ְוַרֲחִמים ַיע  ּבַ ּבִ ַּהַמׂשְ ּּ ְּ

ר  ְנעוָרְיִכיּכַ ׁשֶ ָפִטים  ו:  ּּנֶ ה  ְצָדקֹות  ְיהָוׁה  וִמׁשְ ֹּעׂשֵ ּ
ָרֵאל  ז:  ְּלָכל־ֲעׁשוִקים ה  ִלְבֵני  ִיׂשְ ּיֹוִדיַע  ְדָרָכיו  ְלֹמׁשֶ

ַּרחום  ְוַחּנון  ְיהָוׁה  ֶאֶרך  ַאַפִים  ְוַרב־ָחֶסד ח:  ֲעִלילֹוָתיו ְ ּ ּ :
ה ֹלא  ַכֲחָט י:  ֹּלא־ָלֶנַצח  ָיִריב  ְוֹלא  ְלעֹוָלם  ִיטֹור ט ֵּאינו  ָעׂשָ

ָּלנו  ְוֹלא  ַכֲעֹוֹנֵתינו  ָגַמל  ָעֵלינו ּ ַמִים  יא:  ּּ י  ִכְגֹבַה  ׁשָ ּּכִ
ַּעל־ָהָאֶרץ  ָגַבר  ַחְסדֹו  ַעל־ְיֵרָאיו ְרֹחק  ִמְזָרח  ִמַמֲעָרב  יב:  ּ ּּכִ

ֵעינו ִּהְרִחיק  ִמֶמּנו  ֶאת־ְפׁשָ ּּ ִנים  ִרַחם  ְיהָוׁה  יג:  ּ ַרֵחם  ָאב  ַעל־ּבָ ּכְ
י־ָעָפר  ֲאָנְחנוּכִ יד:  ַעל־ְיֵרָאיו ּי  הוא  ָיַדע  ִיְצֵרנו  ָזכור  ּכִ ּ ּ ּ :
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ן  ָיִציץ טו ֶדה  ּכֵ ִציץ  ַהׂשָ ָחִציר  ָיָמיו  ּכְ י  רוַח  טז:  ֱּאנֹוׁש  ּכֶ ּּכִ
יֶרּנו  עֹוד  ְמקֹומֹו ָּעְבָרה־ּבֹו  ְוֵאיֶנּנו  ְוֹלא־ַיּכִ | ְוֶחֶסד  ְיהָוׁה   יז:  ּ

ְלׁשְֹמֵרי  יח:  ְבֵני  ָבִניםֵמעֹוָלם  ְוַעד־עֹוָלם  ַעל־ְיֵרָאיו  ְוִצְדָקתֹו  ִל
ָדיו  ַלֲעׂשֹוָתם ְסאֹו  יט:  ְּבִריתֹו  וְלֹזְכֵרי  ִפּקֻ ַמִים  ֵהִכין  ּכִ ׁשָ ְּיהָוה  ּבַ

ָלה ּכֹל  ָמׁשָ ּוַמְלכותֹו  ּבַ י  כ:  ּ ֲרכו  ְיהָוׁה  ַמְלָאָכיו  ִגּבֵֹרי  ֹכַח  ֹעׂשֵ ּּבָ ּ
קֹול  ְדָברֹו ֹמַע  ּבְ ל־ְצ כא:  ְּדָברֹו  ִלׁשְ ֲרכו  ְיהָוׁה  ּכָ ְרָתיו ּּבָ ָבָאיו  ְמׁשָ

י  ְרצֹונֹו ֲרכו  ְיהָוׁה   כב:  ֹעׂשֵ ָכל־ְמֹקמֹות |  ּּבָ יו  ּבְ ל־ַמֲעׂשָ ּכָ
י ֶאת־ְיהָוׁה ֲרִכי ַנְפׁשִ ְלתֹו ּבָ  :ֶּמְמׁשַ

  פרק קד- "תהלים"ספר 
י  ֶאת־ְיהָוה  ְיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ָגַדְלָת  ְמֹאד  הֹוד  ְוָהָדר  א ֲרִכי  ַנְפׁשִ ּּבָ ּ ּ

ָת ְיִריָעהֹעֶטה  אֹו ב:  ָּלָבׁשְ ַמִים  ּכַ ְלָמה  נֹוֶטה  ׁשָ ׂשַ ַהְמָקֶרה  ג:  ּר  ּכַ
ְנֵפי־רוַח ם־ָעִבים  ְרכובֹו  ַהְמַהֵלך  ַעל־ּכַ ַּבַמִים  ֲעִליֹוָתיו  ַהׂשָ ְּ ּ ּ ּּ :

ְרָתיו  ֵאׁש  ֹלֵהט ד ה  ַמְלָאָכיו  רוחֹות  ְמׁשָ ָיַסד  ֶאֶרץ  ה:  ֹּעׂשֶ
ל־ִתמֹוט  עֹוָלם  ָוֶעד ַּעל־ְמכֹוֶניָה  ּבַ יתֹו ְּתהֹום  ּכַ ו:  ּ ּסִ ְּלבוׁש  ּכִ ּ

ִָמן־ַגֲעָרְתך  ְינוסון  ִמן־קֹול  ַרַעְמך  ז:  ַּעל־ָהִרים  ַיַעְמדו־ָמִים ָּ ּ ּ
ַּיֲעלו  ָהִרים  ֵיְרדו  ְבָקעֹות  ֶאל־ְמקֹום  ֶזה   ח:  ֵּיָחֵפזון ָּיַסְדָת |  ּ
ל־ְיׁשובון  ְלַכּסֹות  ָהָאֶרץ ט:  ָלֶהם ל־ַיֲעֹברון  ּבַ ְמָת  ּבַ ְּגבול־ׂשַ ּ ּ ּּ ּ :
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ֵל י ין  ָהִרים  ְיַהֵלכוןַּהְמׁשַ ָחִלים  ּבֵ ּנְ ַּח  ַמְעָיִנים  ּבַ קו  יא:  ּ ַּיׁשְ
רו  ְפָרִאים  ְצָמָאם ּבְ ָדי  ִיׁשְ ל־ַחְיתֹו  ׂשָ ַמִים  יב:  ּּכָ ֲּעֵליֶהם  עֹוף־ַהׁשָ

ין  ֳעָפאִים  ִיְתנו־קֹול ּכֹון  ִמּבֵ ִּיׁשְ ֶקה  ָהִרים  ֵמֲעִליֹוָתיו  יג:  ּ ַּמׁשְ
ע  ָהָא ּבַ יך  ִתׂשְ ִּמְפִרי  ַמֲעׂשֶ ָ ֵהָמה |  ַמְצִמיַח  ָחִציר   יד:  ֶרץּ ַלּבְ

ב  ַלֲעֹבַדת  ָהָאָדם  ְלהֹוִציא  ֶלֶחם  ִמן־ָהָאֶרץ | ְוַיִין   טו:  ְוֵעׂשֶ
ֶמן  ְוֶלֶחם  ְלַבב־ֱאנֹוׁש  ַמח  ְלַבב־ֱאנֹוׁש  ְלַהְצִהיל  ָפִנים  ִמׁשָ ְּיׂשַ ּּ

ר  ָנָטע טז:  ִיְסָעד עו  ֲעֵצי  ְיהָוׁה  ַאְרֵזי  ְלָבנֹון  ֲאׁשֶ ּבְ : ִּיׂשְ
יָתהֲא יז ים  ּבֵ רֹוׁשִ נו  ֲחִסיָדה  ּבְ ם  ִצֳפִרים  ְיַקּנֵ ר־ׁשָ ּׁשֶ ּ ָהִרים  יח:  ּ

ים ַפּנִ ַּהְגֹבִהים  ַלְיֵעִלים  ְסָלִעים  ַמְחֶסה  ַלׁשְ ה  ָיֵרַח  יט:  ּ ָעׂשָ
ֶמׁש  ָיַדע  ְמבֹואֹו ך  ִויִהי  ָלְיָלה  כ:  ְלמֹוֲעִדים  ׁשֶ ת  חׁשֶ ְָתׁשֶ ּ

ל־ַחְיתֹו־ָיַער ִפ כא:  ּבֹו־ִתְרֹמׂש  ּכָ ׁש ַהּכְ ּיִרים  ׁשֲֹאִגים  ַלָטֶרף  וְלַבּקֵ ּ
צון כב:  ֵמֵאל  ָאְכָלם ֶמׁש  ֵיָאֵספון  ְוֶאל־ְמעֹוֹנָתם  ִיְרּבָ ִּתְזַרח  ַהׁשֶ ּ ּ ּ :

יך  כד:  ֵיֵצא  ָאָדם  ְלָפֳעלֹו  ְוַלֲעֹבָדתֹו  ֲעֵדי־ָעֶרב כג ָָמה־ַרּבו  ַמֲעׂשֶ ּ
יָת  ָמְלָאה  ָהָאֶרץ  ִקְנָיֶנך|   ָחְכָמה  ָעׂשִ ָלם  ּבְ ְָיהָוה  ּכֻ ַּהָים |  ֶזה   כה:  ּ

ם  ֶרֶמׂש  ְוֵאין  ִמְסָפר  ַחיֹות  ְקַטּנֹות  ָּגדֹול  וְרַחב  ָיָדִים  ׁשָ ּ ּ ּ
ֶחק־ּבֹו כו:  ִּעם־ְגֹדלֹות ם  ֳאִניֹות  ְיַהֵלכון  ִלְוָיָתן  ֶזה  ָיַצְרָת  ְלׂשַ ּׁשָ ּ ּ ּ :

ִעתֹו כז רון  ָלֵתת  ָאְכָלם  ּבְ ּבֵ ָלם  ֵאֶליך  ְיׂשַ ּּכֻ ּ ָ ִּתֵתן  ָלֶהם  כח:  ּ ּ
עון  טֹובִּיְלֹקטו ּבְ ּן  ִתְפַתח  ָיְדך  ִיׂשְ ָ ּ ֵהלון  כט:  ּ ַּתְסִתיר  ָפֶניך  ִיּבָ ָ ּ ּ ּ
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ֹּתֵסף  רוָחם  ִיְגָועון  ְוֶאל־ֲעָפָרם  ְיׁשובון ּ ּ ּ ֵראון  ל:  ּ ַלח  רוֲחך  ִיּבָ ְּתׁשַ ָּ ּ ּ
ּוְתַחֵדׁש  ְפֵני  ֲאָדָמה ּ ַמח  ְיהָוׁה  לא:  ּ ְיִהי  ְכבֹוד  ְיהָוׁה  ְלעֹוָלם  ִיׂשְ

יו ַמֲעׂשָ נוַּהַמ לב:  ּבְ ָהִרים  ְוֶיֱעׁשָ יט  ָלָאֶרץ  ַוִתְרָעד  ִיַגע  ּבֶ ּּבִ ּ ּ :
עֹוִדי לג ַחָיי  ֲאַזְמָרה  ֵלאֹלַהי  ּבְ יָרה  ַליהָוׁה  ּבְ ָּאׁשִ ֶיֱעַרב  ָעָליו  לד:  ּ

יהָוׁה ַמח  ּבַ יִחי  ָאֹנִכי  ֶאׂשְ ִּיַתמו  ַחָטִאים   לה:  ׂשִ ּ ּ ִמן־ָהָאֶרץ |  ּ
ִעים  י ֶא| ּוְרׁשָ ֲרִכי ַנְפׁשִ ּת־ְיהָוׁה ַהְללוָיהעֹוד ֵאיָנם ּבָ ּ: 

gG 

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

 .אין חטא בא על ידוו, 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 מסמ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"רות לומר לך מה משמרות כהונה כר 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,  פרקים  ליוםשני  ,  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 " כד אף ספרי תורה"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


