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  פרק כה- "תהלים"ספר 
א א י  ֶאׂשָ ְּלָדִוד  ֵאֶליך  ְיהָוׁה  ַנְפׁשִ ך ב:  ָ ּ  ָבַטְחִתי ֱָאֹלַהי  ּבְ

ה  ַאל־ַיַעְלצו  ֹאְיַבי  ִלי ל־קֶוׁיך  ֹלא  ֵיבׁשו  ג:  ַּאל־ֵאבֹוׁשָ ַּגם  ּכָ ָ ּ
ְָדָרֶכיך  ְיהָוׁה  הֹוִדיֵעִני  ֹאְרחֹוֶתיך  ד:  ֵּיבׁשו  ַהּבֹוְגִדים  ֵריָקם ָ ּ

ַָהְדִריֵכִני  ַבֲאִמֶתך   ה:  ַּלְמֵדִני ִעי |  ּ י־ַאָתה  ֱאֹלֵהי  ִיׁשְ ְּוַלְמֵדִני  ּכִ ּ
ּאֹוְתך  ִקִו ל־ַהיֹוםָ י  ו:  ּיִתי  ּכָ ְָזֹכר־ַרֲחֶמיך  ְיהָוׁה  ַוֲחָסֶדיך  ּכִ ָ

ַּחטֹאות  ְנעוַרי   ז:  ֵּמעֹוָלם  ֵהָמה ַחְסְדך |  ּ ַעי  ַאל־ִתְזּכֹר  ּכְ ָוְפׁשָ ּ ּּ
ְָזָכר־ִלי־ַאָתה  ְלַמַען  טוְבך  ְיהָוׁה ּ ן  ח:  ּ ר  ְיהָוׁה  ַעל־ּכֵ טֹוב  ְוָיׁשָ

ָדֶרך ְיֹוֶרה  ַחָטִאים  ּבַ ּ ָפט  ִויַלֵמד  ֲעָנִוים ְַיְדֵרך  ֲע ט:  ּ ִמׁשְ ָּנִוים  ּבַ ּּ
ל־ָאְרחֹות  ְיהָוׁה  ֶחֶסד  ֶוֱאֶמת  ְלֹנְצֵרי  ְבִריתֹו  י:  ַּדְרּכֹו ּכָ

י  ַרב־הוא יא:  ְוֵעֹדָתיו ְמך  ְיהָוׁה  ְוָסַלְחָת  ַלֲעֹוִני  ּכִ ְּלַמַען־ׁשִ ּ ָ :
ֶדֶרך  ִיְבָחר יב ְִמי  ֶזה  ָהִאיׁש  ְיֵרא  ְיהָוׁה  יֹוֶרּנו  ּבְ  ַנְפׁשֹו יג:  ּ
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טֹוב  ָתִלין  ְוַזְרעֹו  ִייַרׁש  ָאֶרץ ּסֹוד  ְיהָוׁה  ִליֵרָאיו  וְבִריתֹו  יד:  ּּבְ
ת  טו:  ְלהֹוִדיָעם י  הוא־יֹוִציא  ֵמֶרׁשֶ ֵּעיַני  ָתִמיד  ֶאל־ְיהָוׁה  ּכִ ּ

י־ָיִחיד  ְוָעִני  ָאִני טז:  ַרְגָלי ִני  ּכִ ָצרֹות  ְלָבִבי  יז:  ְּפֵנה־ֵאַלי  ְוָחּנֵ
ִּהְרִחיבו  ִמְמצוקֹוַתי א  יח:    הֹוִציֵאִניּּ ְרֵאה־ָעְנִיי  ַוֲעָמִלי  ְוׂשָ

ְנַאת  ָחָמס  יט:  ְּלָכל־ַחטֹאוָתי י־ָרּבו  ְוׂשִ ְּרֵאה  אֹוְיַבי  ּכִ
ֵנאוִני י־ָחִסיִתי  ָבך כ:  ּׂשְ י  ְוַהִציֵלִני  ַאל־ֵאבֹוׁש  ּכִ ְמָרה  ַנְפׁשִ ְׁשָ ּ :

י  ִקִויִתיך כא ר  ִיְצרוִני  ּכִ ָֹתם־ָויׁשֶ ּ ּ ּ  ְּפֵדה־ֱאֹלִהים כב:  ּ
ָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו  :ֶאת־ִיׂשְ

  פרק כו- "תהלים"ספר 
ֻתִמי  ָהַלְכִתי  וַביהָוׁה |  ְלָדִוד   א י־ֲאִני  ּבְ ְפֵטִני  ְיהָוׁה  ּכִ ּׁשָ ּ ּ

ַטְחִתי  ֹלא  ֶאְמָעד ִני   ב:  ּּבָ ָחֵנִני  ְיהָוׁה  ְוַנּסֵ   ָצְרָפה ָצְרוָפהּבְ
י י־ַחְסְדך  ְלֶנֶגד  ֵעיָני   ג:  ִכְליֹוַתי  ְוִלּבִ ָּכִ ֲאִמֶתךּ ְָוִהְתַהַלְכִתי  ּבַ ּ ּ ּ :

ְוא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים  ֹלא  ָאבֹוא ד ְבִתי  ִעם־ְמֵתי־ׁשָ : ֹּלא־ָיׁשַ
ב ה ִעים  ֹלא  ֵאׁשֵ ֵנאִתי  ְקַהל  ְמֵרִעים  ְוִעם־ְרׁשָ ֶאְרַחץ  ו:  ׂשָ

ֲחך  ְיהָוׁה ָפי  ַוֲאֹסְבָבה  ֶאת־ִמְזּבַ יֹון  ּכַ ִנּקָ ָּבְ קֹול  ז:  ּ ִמַע  ּבְ ַלׁשְ
ּתֹוָדה  וְלַסֵפ ּ ל־ִנְפְלאֹוֶתיךּ יֶתך  ח:  ָר  ּכָ ְָיהָוה  ָאַהְבִתי  ְמעֹון  ּבֵ ּ
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בֹוֶדך ן  ּכְ ּכַ ָוְמקֹום  ִמׁשְ י  ט:  ּ ַּאל־ֶתֱאֹסף  ִעם־ַחָטִאים  ַנְפׁשִ ּ
י  ָדִמים  ַחָיי יֵדיֶהם  ִזָמה  ִויִמיָנם  ָמְלָאה  י:  ְּוִעם־ַאְנׁשֵ ר־ּבִ ֲּאׁשֶ

ֻתִמי  ֵאֵלך  ְפֵדִני  ְוָחּנֵ יא:  ּׁשַֹחד ַּוֲאִני  ּבְ ְ ַרְגִלי  ָעְמָדה  יב:  ִניּ
ַמְקֵהִלים ֲאָבֵרך ְיהָוׁה  :ְְבִמיׁשֹור ּ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,  ידידיםולכל  החברים  ו,  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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )א  בהעלותך  פרק  טומדרש  תנחומ(. 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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים,  המחולק בכל תפוצות ישראלך"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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


