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  פרק פה- "תהלים"ספר 
ְבָת  ב:  ִלְבֵני־ֹקַרח  ִמְזמֹור|  ַּלְמַנֵצַח   א ָּרִציָת  ְיהָוׁה  ַאְרֶצך  ׁשַ ָ

ִבות ִבית  ַיֲעֹקבׁשְ יָת  ָכל־ַחָטאָתם  ג:    ׁשְ ּסִ אָת  ֲעֹון  ַעֶמך  ּכִ ָּנׂשָ ָ ּ
יבֹוָת  ֵמֲח ד:  ֶסָלה ָָאַסְפָת  ָכל־ֶעְבָרֶתך  ֱהׁשִ ָרֹון  ַאֶפךּ ּׁשוֵבנו  ה:  ּ ּ

ַעְסך  ִעָמנו ֵענו  ְוָהֵפר  ּכַ ֱּאֹלֵהי  ִיׁשְ ּּ נו  ו:  ָ ַּהְלעֹוָלם  ֶתֱאַנף־ּבָ ּ
ִָתְמׁשֹך  ַאְפך  ְלֹדר  ָוֹדר ְּ ֲָהֹלא־ַאָתה  ָתׁשוב  ְתַחֵינו  ְוַעְמך  ז:  ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ

ְמחו־ָבך ְִיׂשְ ֲעך  ִתֶתן־ָלנו ח:  ּ ַּהְרֵאנו  ְיהָוׁה  ַחְסֶדך  ְוֶיׁשְ ּ ּּ ּ ָ ָ :
ר  ָהֵאל   ט ְמָעה  ַמה־ְיַדּבֵ לֹום  ֶאל־ַעמֹו |  ֶאׁשְ ר  ׁשָ י  ְיַדּבֵ ְּיהָוה  ּכִ

ְּוֶאל־ֲחִסיָדיו  ְוַאל־ָיׁשובו  ְלִכְסָלה ָקרֹוב  ִליֵרָאיו |  ְַאך   י:  ּ
ַאְרֵצנו בֹוד  ּבְ ּכֹן  ּכָ עֹו  ִלׁשְ ֶּחֶסד־ֶוֱאֶמת  ִנְפָגׁשו  ֶצֶדק  יא:  ִּיׁשְ ּ

קו לֹום  ָנׁשָ ָקףֱּאֶמת  ֵמֶאֶרץ  ִת יב:  ְּוׁשָ ַמִים  ִנׁשְ : ְּצָמח  ְוֶצֶדק  ִמׁשָ
ַּגם־ְיהָוׁה  ִיֵתן  ַהטֹוב  ְוַאְרֵצנו  ִתֵתן  ְיבוָלה יג ּ ּ ּּ ּ ּ ֶצֶדק  ְלָפָניו  יד:  ּ
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ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיו ְּיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ְ ּ: 

  פרק פו- "תהלים"ספר 
י־ָעִני  ְוֶאְביֹון  ָאִני א ְָתִפָלה  ְלָדִוד  ַהֵטה  ְיהָוׁה  ָאְזְנך  ֲעֵנִני  ּכִ ּ ּ ּ :
ע  ַעְבְדך  ַאָתה  ֱאֹלַהי  ב י־ָחִסיד  ָאִני  הֹוׁשַ י  ּכִ ְמָרה  ַנְפׁשִ ּׁשָ ָ ּ

ל־ַהיֹום ג:  ַָהּבֹוֵטַח  ֵאֶליך י־ֵאֶליך  ֶאְקָרא  ּכָ ִני  ֲאֹדָני  ּכִ ָּחּנֵ ָ :
א ד י  ֶאׂשָ י  ֵאֶליך  ֲאֹדָני  ַנְפׁשִ ֵמַח  ֶנֶפׁש  ַעְבֶדך  ּכִ ּׂשַ ָּ ָ ּ :
י־ַאָתה  ֲאֹדָני  טֹוב  ְוַסָלח  ְוַרב־ ה ּּכִ : ֶָחֶסד  ְלָכל־ֹקְרֶאיךּ
קֹול  ַתֲחנונֹוָתי ו יָבה  ּבְ ַּהֲאִזיָנה  ְיהָוׁה  ְתִפָלִתי  ְוַהְקׁשִ ּ יֹום  ז:  ּּ ּבְ

י  ַתֲעֵנִני מֹוך  ָבֱאֹלִהים   ח:  ָּצָרִתי  ֶאְקָרֶאָך  ּכִ ֲאֹדָני |  ֵָאין־ּכָ
יך ַמֲעׂשֶ ל־גֹוִים   ט:  ְָוֵאין  ּכְ ַתֲחוו|  ּּכָ יָת  ָיבֹואו  ְוִיׁשְ ר  ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ּּ 

ֶמך דו  ִלׁשְ ְָלָפֶניך  ֲאֹדָני  ִויַכּבְ ה  י:  ָּ י־ָגדֹול  ַאָתה  ְוֹעׂשֵ ּּכִ
ִָנְפָלאֹות  ַאָתה  ֱאֹלִהים  ְלַבֶדך ּ ך  ֲאַהֵלך  יא:  ּ ְהֹוֵרִני  ְיהָוׁה  ַדְרּכֶ ָּ ּ

ֶמך ֲאִמֶתך  ַיֵחד  ְלָבִבי  ְלִיְרָאה  ׁשְ ָּבַ ָ ֲאֹדָני  ֱאֹלַהי |  ָאֹוְדך   יב:  ּ
ָדה  ׁשִ ָכל־ְלָבִבי  ַוֲאַכּבְ י־ַחְסְדך  ָגדֹול  ָעָלי  יג:  ְָמך  ְלעֹוָלםּבְ ּּכִ ָ ּ

אֹול  ַתְחִתָיה י  ִמׁשְ ְּוִהַצְלָת  ַנְפׁשִ ּ ּ ּ ּ ֵּזִדים  ָקמו  ָעַלי |  ֱאֹלִהים   יד:  ּ
מוך  ְלֶנְגָדם י  ְוֹלא  ׂשָ ְקׁשו  ַנְפׁשִ ַּוֲעַדת  ָעִריִצים  ּבִ ּ ְּוַאָתה  טו:  ָּ
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ֲּאֹדָני  ֵאל־ַרחום  ְוַחּנון  ֶאֶרך  ַאַפִים  ְוַרב־ֶח ְ ּ ְּפֵנה  טז:  ֶסד  ֶוֱאֶמתּ
יָעה  ְלֶבן־ֲאָמֶתך ִני  ְתָנה־ֻעְזך  ְלַעְבֶדך  ְוהֹוׁשִ ֵָאַלי  ְוָחּנֵ ָ ָּ ּ ּ :

י־ַאָתה  יז ה־ִעִמי  אֹות  ְלטֹוָבה  ְוִיְראו  ׂשְנַאי  ְוֵיבׁשו  ּכִ ֲּעׂשֵ ּּ ּ
ְּיהָוׁה ֲעַזְרַתִני ְוִנַחְמָתִני ּ: 

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,  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  –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 מסמרות ללמדך"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ל  החברים  וידידיםולכ,  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 וחכ, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"מני  )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


