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  פרק פט- "תהלים"ספר 
יל  ְלֵאיָתן  ָהֶאְזָרִחי א ּכִ יָרה  ְלֹדר  ב:  ַמׂשְ ַחְסֵדי  ְיהָוׁה  עֹוָלם  ָאׁשִ

ִפיאֹוִדי|  ָוֹדר   ַָע  ֱאמוָנְתך  ּבְ ֶנה  ג:  ּ י־ָאַמְרִתי  עֹוָלם  ֶחֶסד  ִיּבָ ּּכִ
ַמִים   ָָתִכן  ֱאמוָנְתך  ָבֶהם|  ׁשָ ּ ְעִתי  ד:  ּ ּבַ ַרִתי  ְבִרית  ִלְבִחיִרי  ִנׁשְ ּּכָ ּ

ַּעד־עֹוָלם  ָאִכין  ַזְרֶעך  וָבִניִתי  ְלֹדר־ָודֹור  ה:  ְּלָדִוד  ַעְבִדי ָ

ְסֲאך  ֶסָלה ַמִים  ִפ ו:  ָּכִ ְּויֹודו  ׁשָ ְקַהל ּ ְָלֲאך  ְיהָוׁה  ַאף־ֱאמוָנְתך  ּבִ ָּ
ים ְבֵני  ז:  ְקדׁשִ ַחק  ַיֲעֹרך  ַליהָוׁה  ִיְדֶמה  ַליהָוׁה  ּבִ י  ִמי  ַבׁשַ ְּכִ ּ
ה  ְונֹוָרא  ח:  ֵאִלים ים  ַרּבָ סֹוד־ְקדׁשִ ֵאל  ַנֲעָרץ  ּבְ

ל־ְסִביָביו ָּיה |  ֱָאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ִמי־ָכמֹוך  ֲחִסין  |  ְיהָוׁה   ט:  ַעל־ּכָ
ָך  ְסִביבֹוֶתיךֶּוֱאמוָנְת ׂשֹוא  ַגָליו  י:  ָ ֵגאות  ַהָים  ּבְ ל  ּבְ ַּאָתה  מֹוׁשֵ ּ ּ ּ

ֵחם ּבְ ְזרֹוַע  ֻעְזך  יא:  ַּאָתה  ְתׁשַ אָת  ֶכָחָלל  ָרַהב  ּבִ ַָאָתה  ִדּכִ ּ ּ
ִָפַזְרָת  אֹוְיֶביך ּ ּ ַמִים  ַאף־ְלך  ָאֶרץ  ֵתֵבל  וְמֹלָאה  יב:  ּ ְּלך  ׁשָ ּ ּ ָ ָ
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ַּאָתה  ְיַסְדָתם ּה  ְבָראָתם  ָתבֹור  ְוֶחְרמֹון ָּצפֹון  ְוָיִמין  ַאָת יג:  ּ
נו ְמך  ְיַרּנֵ ׁשִ ּּבְ ְּלך  ְזרֹוַע  ִעם־ְגבוָרה  ָתֹעז  ָיְדך  ָתרום  יד:  ָ ּּ ּ ָּ ָ

ְסֶאך  ֶחֶסד  ֶוֱאֶמת  ְיַקְדמו  טו:  ְָיִמיֶנך ָפט  ְמכֹון  ּכִ ֶּצֶדק  וִמׁשְ ּ ָּ ּ
אֹור־ָפֶניך  טז:  ָָפֶניך ֵרי  ָהָעם  יֹוְדֵעי  ְתרוָעה  ְיהָוׁה  ּבְ ַָאׁשְ ּ ּ
ל־ַהיֹום  וְבִצְדָקְתך  ָירומו יז:  ּכוןְּיַהֵל ְמך  ְיִגילון  ּכָ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ָּ ָּ :
י־ִתְפֶאֶרת  ֻעָזמֹו  ָאָתה  וִבְרֹצְנך   יח ָּכִ ּ ּ ָּתריםּ ּ  ָתרום  ַקְרֵננוּ ּ י  יט:  ּ ּכִ

נו ָרֵאל  ַמְלּכֵ נו  ְוִלְקדֹוׁש  ִיׂשְ ַּליהָוׁה  ָמִגּנֵ ְרָת־ְבָחזֹון  כ:  ּ ָּאז  ִדּבַ ּ
ַּלֲחִסיֶדיך  ַוֹתאֶמר ִויִתי  ֵעֶזר  ַעל־ִגּבֹור  ֲהִרימֹוִתי  ָבחור ָ ּ  ׁשִ ּּ

ְחִתיו כא:  ֵמָעם י  ְמׁשַ ֶמן  ָקְדׁשִ ׁשֶ ָּמָצאִתי  ָדִוד  ַעְבִדי  ּבְ ּ ּ :
ר  ָיִדי  ִתּכֹון  ִעמֹו  ַאף־ְזרֹוִעי  ְתַאְמֶצּנו כב ֲּאׁשֶ ּ ּ א  כג:  ּ ֹּלא־ַיׁשִ

ּנו ּאֹוֵיב  ּבֹו  וֶבן־ַעְוָלה  ֹלא  ְיַעּנֶ ְּוַכתֹוִתי  ִמָפ כד:  ּ ָניו  ָצָריו ּ
ְנָאיו  ֶאגֹוף ּוְמׂשַ ִמי  ָתרום  כה:  ּ ֶּוֱאמוָנִתי  ְוַחְסִדי  ִעמֹו  וִבׁשְ ּ ּ ּּ ּ

ָהרֹות  ְיִמינֹו כו:  ַקְרנֹו ְמִתי  ַבָים  ָידֹו  וַבּנְ ְּוׂשַ ּ ּהוא  ִיְקָרֵאִני  כז:  ּ
ָּאִבי  ָאָתה  ֵאִלי  ְוצור  ְיׁשוָעִתי ּ כֹור  ֶאְתֵנהו  כח:  ּ ַּאף־ָאִני  ּבְ ּ

ָמורְלעֹוָלם   כט:  י־ָאֶרץֶעְליֹון  ְלַמְלֵכ ָמר־לֹו  ַחְסִדי ֶאׁשְ ּ  ֶאׁשְ
יֵמי  ל:  ּוְבִריִתי  ֶנֱאֶמֶנת  לֹו ְמִתי  ָלַעד  ַזְרעֹו  ְוִכְסאֹו  ּכִ ְּוׂשַ

ָמִים ָפַטי  ֹלא  ֵיֵלכון לא:  ׁשָ ִּאם־ַיַעְזבו  ָבָניו  תֹוָרִתי  וְבִמׁשְ ּ ּּ ּ :
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ֹמרו לב ִּאם־ֻחּקַֹתי  ְיַחֵללו  וִמְצֹוַתי  ֹלא  ִיׁשְ ּ ּ ֶבט  גל:  ּ ּוָפַקְדִתי  ְבׁשֵ ּ
ָעם  וִבְנָגִעים  ֲעֹוָנם ִּפׁשְ ְּוַחְסִדי  ֹלא־ָאִפיר  ֵמִעמֹו  ְוֹלא  לד:  ּ ּ

ֱאמוָנִתי ר  ּבֶ ּקֵ ָפַתי  ֹלא  לה:  ֲּאׁשַ ִריִתי  ומֹוָצא  ׂשְ ֹּלא־ֲאַחֵלל  ּבְ ּ
ה ּנֶ י  ִאם־ְלָדִוד  ֲאַכֵזב לו:  ֲאׁשַ ְעִתי  ְבָקְדׁשִ ּבַ ַּאַחת  ִנׁשְ ַזְרעֹו  לז:  ּ
ֶמׁש  ֶנְגִדיְלעֹוָלם ּ  ִיְהֶיה  ְוִכְסאֹו  ַכׁשֶ ָיֵרַח  ִיּכֹון  עֹוָלם  ְוֵעד  לח:  ּ ּכְ

ַחק  ֶנֱאָמן  ֶסָלה ׁשַ ְרָת  לט:  ּּבַ ְּוַאָתה  ָזַנְחָת  ַוִתְמָאס  ִהְתַעּבַ ּ ּ ּ
יֶחך ִרית  ַעְבֶדך  ִחַלְלָת  ָלָאֶרץ  ִנְזרֹו מ:  ִָעם־ְמׁשִ ֵּנַאְרָתה  ּבְ ּּ ָ ּ :

ָּפַרְצָת  ָכל־ְגֵדֹרָתיו  ׂשַ מא ּ ְּמָת  ִמְבָצָריו  ְמִחָתהּ הו  מב:  ּ ּסֻ ּׁשַ
ֵכָניו ל־ֹעְבֵרי  ָדֶרך  ָהָיה  ֶחְרָפה  ִלׁשְ ּּכָ ֲהִרימֹוָת  ְיִמין  ָצָריו  מג:  ְ

ל־אֹוְיָביו ַמְחָת  ּכָ יב  צור  ַחְרּבֹו  ְוֹלא  ֲהֵקיֹמתֹו  מד:  ִּהׂשְ ַּאף־ָתׁשִ ּ
ִמְלָחָמה ָת  ִמְטָהרֹו  ְוִכְסאֹו  ָלָאֶרץ  ִמַג מה:  ּּבַ ּבַ ִּהׁשְ : ְּרָתהּּ

ה  ֶסָלה מו ִּהְקַצְרָת  ְיֵמי  ֲעלוָמיו  ֶהֱעִטיָת  ָעָליו  ּבוׁשָ ּ ּ :
מֹו־ֵאׁש  ֲחָמֶתך מז ֵתר  ָלֶנַצח  ִתְבַער  ּכְ ַָעד־ָמה  ְיהָוׁה  ִתּסָ ּ ּ :
ֵני־ָאָדם מח ָראָת  ָכל־ּבְ ְוא  ּבָ : ְּזָכר־ֲאִני  ֶמה־ָחֶלד  ַעל־ַמה־ׁשָ
ִּמי  ֶגֶבר  ִיְחֶיה  ְוֹלא  ִיְרֶאה־ָמֶות  ְיַמֵל מט אֹול ּ ּט  ַנְפׁשֹו  ִמַיד־ׁשְ

ַָאֵיה  ֲחָסֶדיך  ָהִראׁשִֹנים   נ:  ֶסָלה ְעָת  ְלָדִוד |  ּ ּבַ ֲּאֹדָני  ִנׁשְ
ֱאמוָנֶתך ָּבֶ ֵאִתי  ְבֵחיִקי  נא:  ּ ְָזֹכר  ֲאֹדָני  ֶחְרַפת  ֲעָבֶדיך  ׂשְ ּ
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ים  ַעִמים ל־ַרּבִ ר  ֵחְרפו  אֹוְיֶביך   נב:  ּּכָ ֲָאׁשֶ ר  ֵחְרפו |  ּ ְּיהָוׁה  ֲאׁשֶ
בֹות ְמ יֶחךִעּקְ רוך ְיהָוׁה ְלעֹוָלם ָאֵמן  נג: ָׁשִ ְּבָ  :ְוָאֵמן| ּ

  פרק צ- "תהלים"ספר 
ה  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ֲאֹדָני  ָמעֹון  ַאָתה  ָהִייָת  ָלנו  א ְּתִפָלה  ְלֹמׁשֶ ּ ּּ ּ

ֹדר  ָוֹדר ֶטֶרם   ב:  ּבְ ָּהִרים  ֻיָלדו  ַוְתחֹוֵלל  ֶאֶרץ  ְוֵתֵבל  וֵמעֹוָלם |  ּבְ ּּ ּ
א  ַוֹתאֶמר  ׁשובו  ג:  ַּעד־עֹוָלם  ַאָתה  ֵאל ב  ֱאנֹוׁש  ַעד־ַדּכָ ָּתׁשֵ ּ ּּ ּ

י  ַיֲעֹבר  ד:  ְבֵני־ָאָדם יֹום  ֶאְתמֹול  ּכִ ֵעיֶניך  ּכְ ִנים  ּבְ י  ֶאֶלף  ׁשָ ָּכִ

מוָרה  ַבָלְיָלה ְּוַאׁשְ ָחִציר  ַיֲחֹלף ה:  ּ ּבֶֹקר  ּכֶ ָנה  ִיְהיו  ּבַ ְּזַרְמָתם  ׁשֵ ּ :
ּבֶֹקר  ָיִציץ  ְוָחָלף  ָלֶעֶרב  ְימֹוֵלל  ְוָיֵבׁש ו י־ָכִלינו  ְבַאֶפך  ז:  ּבַ ָּכִ ּ ּ

ּוַבֲחָמְתך  ִנְבָהְלנו ָת ח:  ָּ ָתה  ֲעֹוֹנֵתינו  ְלֶנְגֶדך  ֲעֻלֵמנו  ִלְמאֹור ּׁשַ ּ  ׁשַ ּ ָּ ּ
ָָפֶניך ֵנינו  ְכמֹו־ֶהֶגה ט:  ּ ִלינו  ׁשָ י  ָכל־ָיֵמינו  ָפנו  ְבֶעְבָרֶתך  ּכִ ּּכִ ּ ּ ּּ ָ ּ :

נֹוֵתינו   י ָנה  ְוִאם  ּבִ|  ְּיֵמי  ׁשְ ְבִעים  ׁשָ ֶהם  ׁשִ מֹוִנים |  ְּגבוֹרת  ּבָ ׁשְ
ֻעָפה י־ָגז  ִחיׁש  ַוּנָ ם  ָעָמל  ָוָאֶון  ּכִ ָנה  ְוָרְהּבָ ִמי־יֹוֵדַע  ֹעז  יא:  ׁשָ

ַָאֶפך  וְכִיְרָאְתך  ֶעְבָרֶתך ָ ָּ ן  הֹוַדע  ְוָנִבא  ְלַבב  יב:  ּ ִּלְמנֹות  ָיֵמינו  ּכֵ
ֵחם  ַעל־ֲעָבֶדיך יג:  ָחְכָמה ָׁשוָבה  ְיהָוׁה  ַעד־ָמָתי  ְוִהּנָ ֵע יד:  ּ ּבְ ּנו ׂשַ

ָכל־ָיֵמינו ְמָחה  ּבְ ָנה  ְוִנׂשְ ַּבּבֶֹקר  ַחְסֶדך  וְנַרּנְ ּ ימֹות  טו:  ָּ ְמֵחנו  ּכִ ּׂשַ ּ
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נֹות  ָרִאינו  ָרָעה יָתנו  ׁשְ ִּעּנִ ֵָיָרֶאה  ֶאל־ֲעָבֶדיך  ָפֳעֶלך  טז:  ּ ָ

ֵניֶהם ֹּנַעם  ֲאֹדָני  ֱאֹלֵהינו  ָעֵלינו |  ִויִהי   יז:  ַָוֲהָדְרך  ַעל־ּבְ ּ
ה ָיֵדינו ּכֹו ּוַמֲעׂשֵ ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהוּ ְּנָנה ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ: 

gG 

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

 .ואין חטא בא על ידו, נים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לב, 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 כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ו"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"אנו 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,  שני  פרקים  ליום,  כל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  ל
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 " אף ספרי תורה כד"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


