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  פרק סט- "תהלים"ספר 
ים  ְלָדִודַּלְמַנֵצַח  ַעל־ׁשֹוׁשַ א י  ָבאו  ב:  ּנִ יֵעִני  ֱאֹלִהים  ּכִ ּהֹוׁשִ

אִתי  ג:  ַמִים  ַעד־ָנֶפׁש יֵון  ְמצוָלה  ְוֵאין  ָמֳעָמד  ּבָ ָּטַבְעִתי  ּבִ ּ
ָטָפְתִני ּבֶֹלת  ׁשְ י־ַמִים  ְוׁשִ ָּיַגְעִתי  ְבָקְרִאי  ִנַחר  ְגרֹוִני  ד:  ְבַמֲעַמּקֵ ּ

לו  ֵעיַני  ְמַיֵחל  ֵלאֹלָהי ֲע|  ַּרּבו   ה:  ּּכָ ם ִּמׂשַ י  ׂשְנַאי  ִחּנָ רֹות  ֹראׁשִ
יב ר  ֹלא־ָגַזְלִתי  ָאז  ָאׁשִ ֶקר  ֲאׁשֶ ָּעְצמו  ַמְצִמיַתי  ֹאְיַבי  ׁשֶ ּ :

מֹוַתי  ִמְמך  ֹלא־ִנְכָחדו ו ֱּאֹלִהים  ַאָתה  ָיַדְעָת  ְלִאַוְלִתי  ְוַאׁשְ ָּ ּ ּ ּ ּ :
ְלמו  ִבי |  ַּאל־ֵיבׁשו  ִבי   ז ּקֶוׁיך  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבאֹות  ַאל־ִיּכָ ָ

ָרֵאלְמַבְקׁשֶ ָתה  ח:  ָיך  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּסְ אִתי  ֶחְרָפה  ּכִ י־ָעֶליך  ָנׂשָ ּּכִ ָ

ּמוָזר  ָהִייִתי  ְלֶאָחי  ְוָנְכִרי  ִלְבֵני  ִאִמי ט:  ְּכִלָמה  ָפָני י־ִקְנַאת  י:  ּ ּכִ
יְתך  ֲאָכָלְתִני  ְוֶחְרפֹות  חֹוְרֶפיך  ָנְפלו  ָעָלי ּּבֵ ָ ה  ַבצֹום  יא:  ָּ ָּוֶאְבּכֶ

י  ַוְתִהי  ַלֲח ק  ָוֱאִהי  ָלֶהם  יב:  ָרפֹות  ִליַּנְפׁשִ י  ׂשָ ָּוֶאְתָנה  ְלבוׁשִ ּ
ל ָכר יג:  ְלָמׁשָ ַער  וְנִגינֹות  ׁשֹוֵתי  ׁשֵ ֵבי  ׁשָ יחו  ִבי  יׁשְ ָּיׂשִ ַוֲאִני  יד:  ּ
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ְָתִפָלִתי־ְלך   ֱאֶמת |  ּ ָרב־ַחְסֶדך  ֲעֵנִני  ּבֶ ְָיהָוׁה  ֵעת  ָרצֹון  ֱאֹלִהים  ּבְ ּ
ֶעך ַּהִציֵלִני  ִמִטיט  ְוַאל־ טו:  ִָיׁשְ ְצָלה  ִמׂשְנַאי ּ ָעה  ִאּנָ ֶּאְטּבָ

י־ָמִים ּוִמַמֲעַמּקֵ ְטֵפִני   טז:  ּ ּבֶֹלת  ַמִים  ְוַאל־ִתְבָלֵעִני |  ַּאל־ִתׁשְ ּׁשִ
ֵאר  ִפיָה ְּמצוָלה  ְוַאל־ֶתְאַטר  ָעַלי  ּבְ ּ י־טֹוב  יז:  ּ ֲעֵנִני  ְיהָוׁה  ּכִ

ֹרב  ַרֲחֶמיך  ְפֵנה  ֵאָלי ַּחְסֶדך  ּכְ ָ ָ ְָוַאל־ַתְסֵתר  ָפֶניך יח:  ּ ּ ּ ָ  ֵמַעְבֶדך ּ ּ
י־ַצר־ִלי  ַמֵהר  ֲעֵנִני י  ְגָאָלה  ְלַמַען  ֹאְיַבי  יט:  ּכִ ָּקְרָבה  ֶאל־ַנְפׁשִ

ל־צֹוְרָרי כ:  ְּפֵדִני ִתי  וְכִלָמִתי  ֶנְגְדך  ּכָ ַָאָתה  ָיַדְעָת  ֶחְרָפִתי  וָבׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ :
ה  ָוֲאַקֶוה  ָלנוד  ָוַאִין  ְוַלְמַנ|  ֶּחְרָפה   כא י  ָוָאנוׁשָ ְבָרה  ִלּבִ ּׁשָ ּ ֲחִמים ּ

קוִני  ֹחֶמץ כב:  ְוֹלא  ָמָצאִתי ָברוִתי  ֹראׁש  ְוִלְצָמִאי  ַיׁשְ ַּוִיְתנו  ּבְ ּ ּ ּ ּ :
לֹוִמים  ְלמֹוֵקׁש כג ְלָחָנם  ִלְפֵניֶהם  ְלָפח  ְוִלׁשְ ְכָנה  כד:  ְיִהי  ׁשֻ ֶּתְחׁשַ

ֵּעיֵניֶהם  ֵמְראֹות  וָמְתֵניֶהם  ָתִמיד  ַהְמַעד ָפך־ֲעֵליֶהם  כה:  ּ ְׁשְ

יֵגםַָזְעֶמך  ַוֲחרֹון  ַא ְּפך  ַיׂשִ ָ ָאֳהֵליֶהם  כו:  ּ ָמה  ּבְ ְּתִהי־ִטיָרָתם  ְנׁשַ ּ
ב יָת  ָרָדפו  ְוֶאל־ַמְכאֹוב  כז:  ַאל־ְיִהי  יׁשֵ ר־ִהּכִ י־ַאָתה  ֲאׁשֶ ּּכִ ּ
ֲּחָלֶליך  ְיַסֵפרו ּ ִצְדָקֶתך כח:  ָ ְָתָנה־ָעֹון  ַעל־ֲעֹוָנם  ְוַאל־ָיֹבאו  ּבְ ּ ּ :

ֶפר  ַחִיים  ְוִעם  ַצִדיִקים כט ִּיָמחו  ִמּסֵ ּּ ֵתבוּ ַוֲאִני  ָעִני  ל:  ּ  ַאל־ִיּכָ
ְגֵבִני ְּוכֹוֵאב  ְיׁשוָעְתך  ֱאֹלִהים  ְתׂשַ ּ ָ ם־ֱאֹלִהים  לא:  ּ ֲאַהְלָלה  ׁשֵ

יר  ַוֲאַגְדֶלּנו  ְבתֹוָדה ׁשִ ּּבְ ְּוִתיַטב  ַליהָוׁה  ִמׁשֹור  ָפר  ַמְקִרן  לב:  ּ ּ
י  ֱאֹלִהים  ִויִחי  ְלַבְב לג:  ַמְפִריס ָמחו  דְֹרׁשֵ ָּראו  ֲעָנִוים  ִיׂשְ ּ : ֶכםּ



––1316 

י־ׁשֵֹמַע  ֶאל־ֶאְביֹוִנים  ְיהָוׁה  ְוֶאת־ֲאִסיָריו  ֹלא  ָבָזה לד : ּכִ
ם לה ַמִים  ָוָאֶרץ  ַיִמים  ְוָכל־ֹרֵמׂש  ּבָ ְּיַהְללוהו  ׁשָ ּ י  ֱאֹלִהים   לו:  ּ | ּכִ

ם  ִויֵרׁשוָה בו  ׁשָ יַע  ִציֹון  ְוִיְבֶנה  ָעֵרי  ְיהוָדה  ְוָיׁשְ ּיֹוׁשִ ּ ּ ְוֶזַרע  לז:  ּ
נו־ָבהֲּעָבָדיו ִיְנָחלוָה ְו ּכְ מֹו ִיׁשְ ֹּאֲהֵבי ׁשְ ּ: 

  פרק ע- "תהלים"ספר 
יר א ֱּאֹלִהים  ְלַהִציֵלִני  ְיהָוׁה  ְלֶעְזָרִתי  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ְלָדִוד  ְלַהְזּכִ

ה ְלמו  ג:  ּחוׁשָ י  ִיּסֹגו  ָאחֹור  ְוִיּכָ י  ַנְפׁשִ ֵּיבׁשו  ְוַיְחְפרו  ְמַבְקׁשֵ ּ ּ ּּ
ָּיׁשובו  ַעל־ֵעֶקב  ּבָ ד:  ֲחֵפֵצי  ָרָעִתי ָתם  ָהֹאְמִרים  ֶהָאח  ּ : ֶהָאח|  ּׁשְ

ְמחו   ה יׂשו  ְוִיׂשְ ָּיׂשִ יך  ְוֹיאְמרו  ָתִמיד  ִיְגַדל |  ּ ל־ְמַבְקׁשֶ ך  ּכָ ּּבְ ּ ָ ָ

ֱָאֹלִהים  ֹאֲהֵבי  ְיׁשוָעֶתך ה־ִלי |  ַוֲאִני   ו:  ּ ָּעִני  ְוֶאְביֹון  ֱאֹלִהים  חוׁשָ ּ
ֶּעְזִרי וְמַפְלִטי ַאָתה ְיהָוׁה ַאל־ְתַאַחר ּ ּ: 

gG 

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

 .טא בא על ידוואין ח, 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 ל"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ומר 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,    ליוםשני  פרקים,  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 "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


