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  פרק לא- "תהלים"ספר 
ה  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א ך  ְיהָוׁה  ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁשָ ָּבְ

ִצְדָקְתך  ַפְלֵטִני ְּלעֹוָלם  ּבְ ָּאְזְנך  ְמֵהָרה  ַהִציֵלִני |  ַּהֵטה  ֵאַלי   ג:  ָ ָ

יֵעִני|  ֱהֵיה  ִלי   ְּלצור־ָמעֹוז  ְלֵבית  ְמצודֹות  ְלהֹוׁשִ י־ַסְלִעי  ד:  ּ ּכִ
ְמך  ַתְנֵחִני  וְתַנֲהֵלִני ּוְמצוָדִתי  ָאָתה  וְלַמַען  ׁשִ ּ ּ ּּ ּתֹוִציֵאִני  ה:  ָּ

י־ַאָתה  ָמעוִזי ת  זו  ָטְמנו  ִלי  ּכִ ֵּמֶרׁשֶ ּ ּ ָיְדך ו:  ּּ ּ  ַאְפִקיד  רוִחי ָּבְ
ְוא  ז:  ָּפִדיָתה  אֹוִתי  ְיהָוׁה  ֵאל  ֱאֶמת ֵנאִתי  ַהׁשְֹמִרים  ַהְבֵלי־ׁשָ ּׂשָ

ָטְחִתי ר  ח:  ַּוֲאִני  ֶאל־ְיהָוׁה  ּבָ ַחְסֶדך  ֲאׁשֶ ְמָחה  ּבְ ָָאִגיָלה  ְוֶאׂשְ ּ
י ָצרֹות  ַנְפׁשִ ְּוֹלא  ִהְסַגְרַתִני  ט:  ָּרִאיָת  ֶאת־ָעְנִיי  ָיַדְעָת  ּבְ ּ

ַיד־אֹוֵי ּב  ֶהֱעַמְדָת  ַבֶמְרָחב  ַרְגָליּבְ י  ַצר־ִלי  י:  ּ ִני  ְיהָוׁה  ּכִ ָחּנֵ
י  וִבְטִני ה  ְבַכַעס  ֵעיִני  ַנְפׁשִ ׁשָ י  ָכלו  ְבָיגֹון  ַחַיי  יא:  ָּעׁשְ ּּכִ ּ

ׁשו ֲעֹוִני  ֹכִחי  ַוֲעָצַמי  ָעׁשֵ ל  ּבַ ׁשַ ֲאָנָחה  ּכָ נֹוַתי  ּבָ ּוׁשְ ּ :
ֵכ יב ל־ֹצְרַרי  ָהִייִתי  ֶחְרָפה  ְוִלׁשֲ ְּמֹאד  וַפַחד  ִלְמֻיָדָעי  ֹרַאי |  ַני  ִּמּכָ ּ
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י חוץ  ָנְדדו  ִמֶמּנִ ּּבַ ּ ְכִלי  ֹאֵבד יג:  ּ ֵמת  ִמֵלב  ָהִייִתי  ּכִ ְחִתי  ּכְ ּכַ ִּנׁשְ ּ :
ַמְעִתי   יד י  ׁשָ ִהָוְסָדם  ַיַחד  ָעַלי |  ּּכִ ִביב  ּבְ ים  ָמגֹור  ִמּסָ ת  ַרּבִ ִּדּבַ ּ

י  ָזָממו ִּתי  ְיהָוׁה  ָאַמְרִתי ָָעֶליך  ָבַטְח|  ַוֲאִני   טו:  ָּלַקַחת  ַנְפׁשִ ּ
ָיְדך  ִעֹתָתי  ַהִציֵלִני  ִמַיד־אֹוְיַבי  וֵמֹרְדָפי טז:  ֱּאֹלַהי  ָאָתה ּּבְ ּ ּ ּ ָ :

יֵעִני  ְבַחְסֶדך יז ָָהִאיָרה  ָפֶניך  ַעל־ַעְבֶדך  הֹוׁשִ ָ ָּ ְיהָוה  יח:  ּ
אֹול ִעים  ִיְדמו  ִלׁשְ י  ְקָראִתיך  ֵיבׁשו  ְרׁשָ ה  ּכִ ַּאל־ֵאבֹוׁשָ ּ ּ ָ :

ַגֲאָוה ֵּתָאַלְמָנ יט ֶקר  ַהדְֹברֹות  ַעל־ַצִדיק  ָעָתק  ּבְ ְפֵתי  ׁשָ ּה  ׂשִ ּ
ך  כ:  ָּובוז ר־ָצַפְנָת  ִליֵרֶאיך  ָפַעְלָת  ַלחֹוִסים  ּבָ ְָמה  ַרב  טוְבך  ֲאׁשֶ ָ ָּ ּּ ּ ּ

ֵני  ָאָדם ֵסֶתר  ָפֶניך  ֵמֻרְכֵסי  ִאיׁש  ִתְצְפֵנם  כא:  ֶנֶגד  ּבְ ַּתְסִתיֵרם  ּבְ ּּ ּ ָּ

ה  ֵמִריב  ְלׁשֹנֹות ֻסּכָ י־ִהְפִליא  ַחְסדֹו  ִלי ּבָ כב:  ּבְ ּרוך  ְיהָוׁה  ּכִ ְּ

ִעיר  ָמצֹור ֶגד  ֵעיֶניך |  ַוֲאִני   כג:  ּבְ ָָאַמְרִתי  ְבָחְפִזי  ִנְגַרְזִתי  ִמּנֶ ּ ּ
ְוִעי  ֵאֶליך ׁשַ ַמְעָת  קֹול  ַתֲחנוַני  ּבְ ָָאֵכן  ׁשָ ּ ּ ּ ֶּאֱהבו  ֶאת־ְיהָוׁה  כד:  ּ

ֵלם  ַעל ל־ֲחִסיָדיו  ֱאמוִנים  ֹנֵצר  ְיהָוׁה  וְמׁשַ ּּכָ ּ ה  ַגֲאָוהּ : ־ֶיֶתר  ֹעׂשֵ
ל־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוׁה כה  :ִּחְזקו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ

  פרק לב- "תהלים"ספר 
סוי  ֲחָטָאה א ע  ּכְ ֵרי  ְנׂשוי־ֶפׁשַ יל  ַאׁשְ ּכִ ְּלָדִוד  ַמׂשְ ֵרי  ב:  ּּ ַאׁשְ

רוחֹו  ְרִמָיה ָּאָדם  ֹלא  ַיְחׁשֹב  ְיהָוׁה  לֹו  ָעֹון  ְוֵאין  ּבְ י  ג:  ּ ּכִ
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ל־ַהיֹוםֶהֱחַרׁשְ ֲאָגִתי  ּכָ ׁשַ לו  ֲעָצָמי  ּבְ ִּתי  ּבָ ּ י   ד:  ּ | יֹוָמם  ָוַלְיָלה  |  ּכִ
ַחְרֹבֵני  ַקִיץ  ֶסָלה ִדי  ּבְ ד  ָעַלי  ָיֶדך  ֶנְהַפך  ְלׁשַ ִּתְכּבַ ְ ָּ ַּחָטאִתי  ה:  ּ

ַעי  ַליהָוׁה  יִתי  ָאַמְרִתי  אֹוֶדה  ֲעֵלי  ְפׁשָ ּאֹוִדיֲעך  ַוֲעֹוִני  ֹלא־ִכּסִ ָ

אָת  ֲעֹו ל־ָחִסיד   ו:  ּן  ַחָטאִתי  ֶסָלהְּוַאָתה  ָנׂשָ ַּעל־ֹזאת  ִיְתַפֵלל  ּכָ ּ |
ים  ֵאָליו  ֹלא  ַיִגיעו ֶטף  ַמִים  ַרּבִ ֵּאֶליך  ְלֵעת  ְמֹצא  ַרק  ְלׁשֵ ּ ָ :

י  ַפֵלט  ְתסֹוְבֵבִני  ֶסָלה|  ַּאָתה   ז ֵּסֶתר  ִלי  ִמַצר  ִתְצֵרִני  ָרּנֵ ּ ּ ּּ :
יְלך   ח ּכִ ֶדֶרך־זו  ֵתֵלך  ִאיֲעָצ|  ַָאׂשְ ְְואֹוְרך  ּבְ ְ : ָה  ָעֶליך  ֵעיִניָּ
ַּאל־ִתְהיו   ט ֶמֶתג  ָוֶרֶסן  ֶעְדיֹו  ִלְבלֹום |  ּ ֶפֶרד  ֵאין  ָהִבין  ּבְ סוס  ּכְ ּּכְ

ל  ְקֹרב  ֵאֶליך יהָוׁה  ֶחֶסד  י:  ָּבַ ע  ְוַהּבֹוֵטַח  ּבַ ים  ַמְכאֹוִבים  ָלָרׁשָ ַרּבִ
ְמחו  ַביהָוׁה  ְוִגילו  ַצִדיִקים  ְוַהְרִנינו  יא:  ְּיסֹוְבֶבּנו ּׂשִ ּ ּ ּ
ל־ִיׁשְ  :ֵרי־ֵלבּכָ

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,    מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי–השנה  

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

ן וח, הם עליו מליצי יושרד ספרי המקרא "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 אותם כמסמר בל"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. בבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם   אתלזכות,  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 חיתב'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'ו
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 )  טומדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


