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  פרק כא- "תהלים"ספר 
ַמח־ֶמֶלך  וִביׁשוָעְתך  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ָעְזך  ִיׂשְ ְָיהָוה  ּבְ ְ ָּ ּ ּ

ָפָתיו  ג:  ֹאדּ  ָיֶגל  ְמָּיֶגילַמה־   ת  ׂשְ ַּתֲאַות  ִלּבֹו  ָנַתָתה  לֹו  ַוֲאֶרׁשֶ ּ ּ
ָלה ל־ָמַנְעָת  ּסֶ ית  ְלֹראׁשֹו  ד:  ּּבַ ְרכֹות  טֹוב  ָתׁשִ י־ְתַקְדֶמּנו  ּבִ ּּכִ ּ ּ

ַאל  ִמְמך  ָנַתָתה  לֹו  ֹאֶרך  ָיִמים  עֹוָלם |  ַּחִיים   ה:  ֲּעֶטֶרת  ָפז ְׁשָ ָּ ּ ּ
יׁשוָעֶתך  הֹו ו:  ָוֶעד בֹודֹו  ּבִ ָָגדֹול  ּכְ ּ ֶוה  ָעָליוּ ּד  ְוָהָדר  ְתׁשַ ּ :

ְמָחה  ֶאת־ָפֶניך ז יֵתהו  ְבָרכֹות  ָלַעד  ְתַחֵדהו  ְבׂשִ י־ְתׁשִ ָּכִ ּ ּ ּ ּּ :
ל־ִימֹוט ח יהָוׁה  וְבֶחֶסד  ֶעְליֹון  ּבַ י־ַהֶמֶלך  ּבֵֹטַח  ּבַ ּּכִ ּּ ִּתְמָצא  ט:  ְ

ָָיְדך  ְלָכל־ֹאְיֶביך  ְיִמיְנך  ִתְמָצא  ׂשְנֶאיך ָ ָ יֵתמֹו   י:  ָּ ַתּנ|  ְּתׁשִ ּור ּכְ
ַאפֹו  ְיַבְלֵעם  ְוֹתאְכֵלם  ֵאׁש ֵּאׁש  ְלֵעת  ָפֶניך  ְיהָוׁה  ּבְ ּ ִּפְרָימֹו  יא:  ָּ

ֵני  ָאָדם ד  ְוַזְרָעם  ִמּבְ בו  יב:  ֵּמֶאֶרץ  ְתַאּבֵ י־ָנטו  ָעֶליך  ָרָעה  ָחׁשְ ּּכִ ָּ

ל־יוָכלו ְּמִזָמה  ּבַ ּ ֵמיָתֶריך  ְתכֹוֵנן  יג:  ּ ֶכם  ּבְ יֵתמֹו  ׁשֶ י  ְתׁשִ ּּכִ ָ

יָרה וְנַזְמָרה ְגבוָרֶתך יד: ַּעל־ְפֵניֶהם ָרוָמה ְיהָוׁה ְבֻעֶזך ָנׁשִ ָּ ּ ּּ ּ ּ: 
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  פרק כב- "תהלים"ספר 
ַחר  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ַּלְמַנֵצַח  ַעל־ַאֶיֶלת  ַהׁשַ ֵאִלי  ֵאִלי  ָלָמה  ב:  ּּ

ֲאָגִתי ֲּעַזְבָתִני  ָרחֹוק  ִמיׁשוָעִתי  ִדְבֵרי  ׁשַ ּ ֱאֹלַהי  ֶאְקָרא  יֹוָמם  ג:  ּ
ַּלְיָלה  ְוֹלא־דוִמָיה  ִליְוֹלא  ַתֲעֶנה  ְו ב  ד:  ּ ְּוַאָתה  ָקדֹוׁש  יֹוׁשֵ

ָרֵאל ְּתִהלֹות  ִיׂשְ ְטחו  ַוְתַפְלֵטמֹו ה:  ּ ְטחו  ֲאֹבֵתינו  ּבָ ך  ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָ :
ך  ָבְטחו  ְוֹלא־בֹוׁשו ו ֵּאֶליך  ָזֲעקו  ְוִנְמָלטו  ּבְ ּ ּ ָּ ְוָאֹנִכי  תֹוַלַעת  ז:  ָ

ְּוֹלא־ִאיׁש  ֶחְרַפת  ָאָדם  וְבזוי  ָעם ּ ל־ֹרַאי  ַיְלִעגו  ִלי  ַיְפִטירו  ח:  ּ ּּכָ ּ
ָפה  ָיִניעו  ֹראׁש י  ָחֵפץ  ט:  ְּבׂשָ ֹּגל  ֶאל־ְיהָוׁה  ְיַפְלֵטהו  ַיִציֵלהו  ּכִ ּּ ּּ

ֵדי  ִאִמי י:  ּבֹו ֶטן  ַמְבִטיִחי  ַעל־ׁשְ י־ַאָתה  ֹגִחי  ִמּבָ ּּכִ ָָעֶליך  יא:  ּ

ֶטן  ִאִמי  ֵאִלי  ָאָתה ַלְכִתי  ֵמָרֶחם  ִמּבֶ ָּהׁשְ י ַּאל־ִתְרַח יב:  ּ ּק  ִמֶמּנִ
י־ֵאין  עֹוֵזר י־ָצָרה  ְקרֹוָבה  ּכִ יֵרי  יג:  ּכִ ים  ַאּבִ ְּסָבבוִני  ָפִרים  ַרּבִ ּ

ְתרוִני ן  ּכִ ָּבׁשָ ָּפצו  ָעַלי  ִפיֶהם  ַאְרֵיה  ֹטֵרף  ְוׁשֵֹאג יד:  ּ ַמִים  טו:  ּּ ּּכַ
תֹוך דֹוָנג  ָנֵמס  ּבְ י  ּכַ ל־ַעְצמֹוָתי  ָהָיה  ִלּבִ ַפְכִתי  ְוִהְתָפְרדו  ּכָ ְִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ 

ֶחֶרׂש   טז:  ֵמָעי ק  ַמְלקֹוָחי |  ָיֵבׁש  ּכַ ּּכִֹחי  וְלׁשֹוִני  ֻמְדּבָ
ְפֵתִני ְּוַלֲעַפר־ָמֶות  ִתׁשְ ָלִבים  ֲעַדת  ְמֵרִעים  יז:  ּ י־ְסָבבוִני  ּכְ ּּכִ

ֲאִרי  ָיַדי  ְוַרְגָלי יפוִני  ּכָ יטו  יח:  ִּהּקִ ל־ַעְצמֹוָתי  ֵהָמה  ַיּבִ ֲּאַסֵפר  ּכָ ּ ּ
ְּיַחְלקו יט:  ִּיְראו־ִבי י  ַיִפילו  גֹוָרלּ ּ  ְבָגַדי  ָלֶהם  ְוַעל־ְלבוׁשִ ּּ :
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ה כ ְּוַאָתה  ְיהָוׁה  ַאל־ִתְרָחק  ֱאָילוִתי  ְלֶעְזָרִתי  חוׁשָ ּ ּ ַּהִציָלה  כא:  ּ
ֶלב  ְיִחיָדִתי י  ִמַיד־ּכֶ יֵעִני  ִמִפי  ַאְרֵיה  כב:  ֵּמֶחֶרב  ַנְפׁשִ ּהֹוׁשִ

ְרֵני  ֵרִמים  ֲעִניָתִני ְמך  ְל כג:  ּוִמּקַ ֲָאַסְפָרה  ׁשִ תֹוך  ָקָהל ּ ְֶאָחי  ּבְ

דוהו  ְוגורו |  ִיְרֵאי  ְיהָוׁה   כד:  ֲּאַהְלֶלָך ּבְ ל־ֶזַרע  ַיֲעֹקב  ּכַ ַּהְללוהו  ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ל־ֶזַרע  ִיׂשְ ִּמֶמנו  ּכָ ץ  ֱענות  ָעִני  כה:  ּ ּקַ י  ֹלא־ָבָזה  ְוֹלא  ׁשִ ּּכִ

ֵמַע ְועֹו  ֵאָליו  ׁשָ ְּוֹלא־ִהְסִתיר  ָפָניו  ִמֶמּנו  וְבׁשַ ּ ּ ּ ָך ֵּמִאְת כו:  ּּ
ֵלם  ֶנֶגד  ְיֵרָאיו ָקָהל  ָרב  ְנָדַרי  ֲאׁשַ ְּתִהָלִתי  ּבְ | ֹּיאְכלו  ֲעָנִוים   כז:  ּ

יו  ְיִחי  ְלַבְבֶכם  ָלַעד עו  ְיַהְללו  ְיהָוׁה  דְֹרׁשָ ּבָ ְּוִיׂשְ ּ רו   כח:  ּ | ִּיְזּכְ
ַתֲחוו  ְלָפֶניך  ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  ְוִיׁשְ בו  ֶאל־ְיהָוׁה  ּכָ ְָוָיׁשֻ ּ ּּ

ְפחֹות  ג ל־ִמׁשְ ּּכָ גֹוִים כט:  ֹוִיםּ ל  ּבַ י  ַליהָוׁה  ַהְמלוָכה  ומׁשֵ ּּכִ ּּ ּ :
ַתֲחוו   ל ָּאְכלו  ַוִיׁשְ ּּ ל־יֹוְרֵדי |  ּ ֵני־ֶאֶרץ  ְלָפָניו  ִיְכְרעו  ּכָ ל־ִדׁשְ ּּכָ ּ

ֶּזַרע  ַיַעְבֶדּנו  ְיֻסַפר  ַלאֹדָני  ַלדֹור לא:  ָּעָפר  ְוַנְפׁשֹו  ֹלא  ִחָיה ּּ :
ָּיֹבאו ְוַיִגידו ִצְדָקתֹו ְלַעם  לב הּּ י ָעׂשָ  :נֹוָלד ּכִ

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,    לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן
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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מסמרות 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,  ני  פרקים  ליוםש,  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 "ורה כד אף ספרי ת"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


