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  פרק עג- "תהלים"ספר 
ָרֵאל  ֱאֹלִהים  ְלָבֵרי  ֵלָבב א : ְִמְזמֹור  ְלָאָסף  ַאך  טֹוב  ְלִיׂשְ
ְמַעט  ַו ב ַאִין  ָנָטֻויֲאִני  ּכִ ּפְֻכהּ  ָנָטיו  ַרְגָלי  ּכְ ָריׁשֻ ְפֻכו  ֲאׁשֻ : ּ  ׁשֻ
ִעים  ֶאְרֶאה ג לֹום  ְרׁשָ הֹוְלִלים  ׁשְ אִתי  ּבַ י־ִקּנֵ י  ֵאין  ד:  ּכִ ּכִ

ַּחְרֻצּבֹות  ְלמֹוָתם  וָבִריא  אוָלם ֲעַמל  ֱאנֹוׁש  ֵאיֵנמֹו  ה:  ּ ּבַ
ְּוִעם־ָאָדם  ֹלא  ְיֻנָגעו ית ָלֵכן  ֲעָנַק ו:  ּ ְתמֹו  ַגֲאָוה  ַיֲעָטף־ׁשִ

יֹות  ֵלָבב ז:  ָחָמס  ָלמֹו ּכִ ָּיָצא  ֵמֵחֶלב  ֵעיֵנמֹו  ָעְברו  ַמׂשְ ּ :
רו|  ָּיִמיקו   ח ק  ִמָמרֹום  ְיַדּבֵ רו  ְבָרע  עׁשֶ ִּויַדּבְ תו  ט:  ּּ ּׁשַ ּ

ָאֶרץ ַמִים  ִפיֶהם  וְלׁשֹוָנם  ִתֲהַלך  ּבָ ְַבׁשָ ּ ּּ ּ  ָיׁשוב  ַעמֹו ָּיׁשיבָלֵכן   י:  ּ ּ
ּי  ָמֵלא  ִיָמצו  ָלמֹוֲּהֹלם  וֵמ ְּוָאְמרו  ֵאיָכה  ָיַדע־ֵאל  ְוֵיׁש  יא:  ּ

ְלֵוי  עֹוָלם  יב:  ֵּדָעה  ְבֶעְליֹון ִעים  ְוׁשַ ה־ֵאֶלה  ְרׁשָ ִּהּנֵ
גו־ָחִיל ִּהׂשְ ָפי יג:  ּ יֹון  ּכַ ִנּקָ יִתי  ְלָבִבי  ָוֶאְרַחץ  ּבְ ַּאך־ִריק  ִזּכִ ְ :
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ל־ַהיֹום  ְותֹוַכְחִתי  ַלּבְ יד ָּוֱאִהי  ָנגוַע  ּכָ ּ ִּאם־ָאַמְרִתי  טו:  ָקִריםּ
ֶניך  ָבָגְדִתי ה  דֹור  ּבָ ֲּאַסְפָרה  ְכמֹו  ִהּנֵ ָ ָבה  ָלַדַעת  טז:  ּ ַּוֲאַחׁשְ

י־ֵאל  יז:  ּ  הוא  ְבֵעיָניּהיאֹזאת  ָעָמל   ַּעד־ָאבֹוא  ֶאל־ִמְקְדׁשֵ
ית  ָלמֹו  ִהַפְלָתם  יח:  ָאִביָנה  ְלַאֲחִריָתם ֲחָלקֹות  ָתׁשִ ַּאך  ּבַ ּּ ְ

ְּלַמׁשואֹות ָלהֹותֵא יט:  ּ ָמה  ְכָרַגע  ָספו  ַתמו  ִמן־ּבַ ּיך  ָהיו  ְלׁשַ ּ ּ ּּ ּ ְ :
ִעיר   כ ֲחלֹום  ֵמָהִקיץ  ֲאֹדָני  ּבָ י־ִיְתַחֵמץ  כא:  ַּצְלָמם  ִתְבֶזה|  ּכַ ּּכִ

תֹוָנן ֵהמֹות  כב:  ְּלָבִבי  ְוִכְליֹוַתי  ֶאׁשְ ַוֲאִני־ַבַער  ְוֹלא  ֵאָדע  ּבְ
ְָהִייִתי  ִעָמך ְַוֲאִני  ָתִמיד  ִעָמך  ָאַח כג:  ּ ַיד־ְיִמיִניּ : ְּזָת  ּבְ

ֵחִני כד בֹוד  ִתּקָ ֲעָצְתך  ַתְנֵחִני  ְוַאַחר  ּכָ ּּבַ ָמִים  כה:  ָ ִּמי־ִלי  ַבׁשָ
ְּוִעְמך  ֹלא־ָחַפְצִתי  ָבָאֶרץ ֵאִרי  וְלָבִבי  צור־ְלָבִבי  כו:  ָּ ָלה  ׁשְ ּּכָ ּ

ה  ְרֵחֶקיך  ֹיאֵבדו  ִהְצַמָתה  כז:  ְוֶחְלִקי  ֱאֹלִהים  ְלעֹוָלם י־ִהּנֵ ּּכִ ּ ָ

ל־ז ֹּוֶנה  ִמֶמָךּכָ ִתי  |  ַוֲאִני   כח:  ּ | ִּקֲרַבת  ֱאֹלִהים  ִלי־טֹוב  ׁשַ
ל־ַמְלֲאכֹוֶתיך אֹדָני יֱהִוׁה ַמְחִסי ְלַסֵפר ּכָ ָּבַ ּ: 

  פרק עד- "תהלים"ספר 
ן  ַאְפך  א יל  ְלָאָסף  ָלָמה  ֱאֹלִהים  ָזַנְחָת  ָלֶנַצח  ֶיְעׁשַ ּכִ ַָמׂשְ ּ ּ

ֹצאן  ַמְרִעיֶתך ֶבט ָקִנ|  ְָזֹכר  ֲעָדְתך   ב:  ָּבְ ֶדם  ָגַאְלָת  ׁשֵ ּיָת  ּקֶ ּ
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ַּנֲחָלֶתך  ַהר־ִציֹון  ֶזה   ַכְנָת  ּבֹו|  ָ אֹות  ג:  ּׁשָ ָּהִריָמה  ְפָעֶמיך  ְלַמׁשֻ ָ

ּקֶֹדׁש ל־ֵהַרע  אֹוֵיב  ּבַ ֶקֶרב  מֹוֲעֶדך  ד:  ֶנַצח  ּכָ ֲאגו  ֹצְרֶריך  ּבְ ָׁשָ ָ ּ
מו  אֹוֹתָתם  ֹאתֹות ֲסָבך־ֵעץ  ה:  ּׂשָ ֵמִביא  ְלָמְעָלה  ּבִ ְִיָוַדע  ּכְ ּ

ְּרֻדמֹותַק יל  ְוֵכיַלֹפת ְּוַעָת ו:  ּ ַכׁשִ ּ  ְוַעָתה  ִפתוֶחיָה  ָיַחד  ּבְ ּּ ּ ּּ ּ
ֶמך ז:  ַּיֲהֹלמון ן־ׁשְ ּכַ ך  ָלָאֶרץ  ִחְללו  ִמׁשְ ְלחו  ָבֵאׁש  ִמְקָדׁשֶ ָׁשִ ָּ ּ ּּ :

ָאֶרץ ח ְרפו  ָכל־מֹוֲעֵדי־ֵאל  ּבָ ם  ִניָנם  ָיַחד  ׂשָ ָּאְמרו  ְבִלּבָ ּ :
ֹּאתֹוֵתינו  ֹלא־ָרִאינו  ֵאין־ע ט ֹּוד  ָנִביא  ְוֹלא־ִאָתנו  ֹיֵדַע ּ ּ

ְמך  י:  ַעד־ָמה ַָעד־ָמַתי  ֱאֹלִהים  ְיָחֶרף  ָצר  ְיָנֵאץ  אֹוֵיב  ׁשִ

ֶרב   יא:  ָלֶנַצח יב  ָיְדך  ִויִמיֶנך  ִמּקֶ ָָלָמה  ָתׁשִ ָ ּ  ֵחיְקך  ַכֵלהֵָחוְקךּ ָ :
ֶקֶרב  ָהָאֶרץ יב ֶדם  פֵֹעל  ְיׁשועֹות  ּבְ י  ִמּקֶ ֵּואֹלִהים  ַמְלּכִ ּ :
יִנים  ַעל־ַהָמִיםַּאָתה  פֹו יג י  ַתּנִ ְרָת  ָראׁשֵ ּבַ ַּרְרָת  ְבָעְזך  ָים  ׁשִ ּ ָּ ּ :
י  ִלְוָיָתן  ִתְתֶנּנו  ַמֲאָכל  ְלַעם  ְלִצִיים יד ַּאָתה  ִרַצְצָת  ָראׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ :
ָת  ַנֲהרֹות  ֵאיָתן טו ַּאָתה  ָבַקְעָת  ַמְעָין  ָוָנַחל  ַאָתה  הֹוַבׁשְ ּ ּ ּ :
ְּלך  יֹום  ַאף־ְלך  ָלְיָלה  ַאָתה  ֲהִכ טז ָ ֶמׁשָ : ינֹוָת  ָמאֹור  ָוׁשָ
ל־ְגבולֹות  ָאֶרץ  ַקִיץ  ָוֹחֶרף  ַאָתה  ְיַצְרָתם יז ַּאָתה  ִהַצְבָת  ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ :
ֶמך|  ְזָכר־ֹזאת  אֹוֵיב  ֵחֵרף   יח ְָיהָוׁה  ְוַעם־ָנָבל  ִנֲאצו  ׁשְ ּ :
ח  ָלֶנַצח יט ּכַ ַּאל־ִתֵתן  ְלַחַית  ֶנֶפׁש  תֹוֶרך  ַחַית  ֲעִנֶייך  ַאל־ִתׁשְ ּ ּ ָּ ָּ ּ ּ :
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י־ֶאֶרץ  ְנאֹות  ָחָמסַהּבֵ כ ּכֵ י־ָמְלאו  ַמֲחׁשַ ִרית  ּכִ : ּט־ַלּבְ
ֶמך כא ַָאל־ָיׁשֹב  ַדך  ִנְכָלם  ָעִני  ְוֶאְביֹון  ְיַהְללו  ׁשְ ְּ ּקוָמה  כב:  ּ

ל־ַהיֹום י־ָנָבל  ּכָ ֱּאֹלִהים  ִריָבה  ִריֶבך  ְזֹכר  ֶחְרָפְתך  ִמּנִ ָ ָּ :
אֹון ָקֶמיך ֹעֶלה  כג ח קֹול ֹצְרֶריך ׁשְ ּכַ ַָאל־ִתׁשְ ָ  :ָתִמידּ

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,    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 )ך  פרק  טומדרש  תנחומא  בהעלות(. 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, בכל תפוצות ישראלך המחולק "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"ות נטועים אוכמשמר 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


