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  פרק קטו- "תהלים"ספר 
בֹוד  ַעל־ַחְסְדך  א ְמך  ֵתן  ּכָ י  ְלׁשִ ָֹלא  ָלנו  ְיהָוׁה  ֹלא  ָלנו  ּכִ ָּ ּ ּּ

ַָעל־ֲאִמֶתך ָּלָמה  ֹיאְמרו  ַהגֹוִים  ַאֵיה־ָנא  ֱאֹלֵהיֶהם ב:  ּ ּ ּּ :
הֵּואֹלֵהינו  ַב ג ר־ָחֵפץ  ָעׂשָ ָמִים  ּכֹל  ֲאׁשֶ ֶסף  ד:  ּׁשָ יֶהם  ּכֶ ֲעַצּבֵ

ה  ְיֵדי  ָאָדם רו  ֵעיַנִים  ָלֶהם  ה:  ְוָזָהב  ַמֲעׂשֵ ֶּפה־ָלֶהם  ְוֹלא  ְיַדּבֵ ּ
ָמעו  ַאף  ָלֶהם  ְוֹלא  ְיִריחון ו:  ְּוֹלא  ִיְראו ָּאְזַנִים  ָלֶהם  ְוֹלא  ִיׁשְ ּ :

ְּיַהֵלכו  ֹלא־ֶיְהגו ְּוֹלא  ְיִמיׁשון  ַרְגֵליֶהם  ְוֹלא  |  ְיֵדיֶהם   ז ּּ ּ
ְגרֹוָנם ֶהם ח:  ּבִ ר־ּבֵֹטַח  ּבָ יֶהם  ּכֹל  ֲאׁשֶ מֹוֶהם  ִיְהיו  ֹעׂשֵ : ּּכְ

ם  הוא ט יהָוׁה  ֶעְזָרם  וָמִגּנָ ַטח  ּבַ ָרֵאל  ּבְ ִּיׂשְ ית  ַאֲהֹרן  י:  ּ ּבֵ
ם  הוא ְטחו  ַביהָוׁה  ֶעְזָרם  וָמִגּנָ ּּבִ ּ ְטחו  ַביהָוׁה  יא:  ּ ִּיְרֵאי  ְיהָוׁה  ּבִ

ם  הואֶּעְזָרם  ו ית  יב:  ָּמִגּנָ ְְיהָוׁה  ְזָכָרנו  ְיָבֵרך  ְיָבֵרך  ֶאת־ּבֵ ְ ּ
ית  ַאֲהֹרן ָרֵאל  ְיָבֵרך  ֶאת־ּבֵ ים  יג:  ְִיׂשְ ַטּנִ ְְיָבֵרך  ִיְרֵאי  ְיהָוׁה  ַהּקְ
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ֵניֶכם יד:  ִּעם־ַהְגֹדִלים : ֹיֵסף  ְיהָוׁה  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְוַעל־ּבְ
ַמִי טו ה  ׁשָ רוִכים  ַאֶתם  ַליהָוׁה  ֹעׂשֵ ּּבְ ַמִים  טז:  ם  ָוָאֶרץּ ַּהׁשָ

ַמִים  ַליהָוׁה  ְוָהָאֶרץ  ָנַתן  ִלְבֵני־ָאָדם ֹּלא־ַהֵמִתים  יז:  ׁשָ
ל־ֹיְרֵדי  דוָמה ְּיַהְללו־ָיה  ְוֹלא  ּכָ ּ ְּנָבֵרך  ָיה |  ַּוֲאַנְחנו   יח:  ּ ְ

ֵּמַעָתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללוָיה ּ ּ: 

  פרק קטז- "תהלים"ספר 
ַמע   א י־ִיׁשְ ּה  ֶאת־קֹוִלי  ַתֲחנוָניְיהָוׁ|  ָּאַהְבִתי  ּכִ י־ִהָטה  ב:  ּ ּּכִ

אֹול |  ֲּאָפפוִני   ג:  ָּאְזנֹו  ִלי  וְבָיַמי  ֶאְקָרא ֶּחְבֵלי־ָמֶות  וְמָצֵרי  ׁשְ
ה  ְיהָוׁה  ד:  ְּמָצאוִני  ָצָרה  ְוָיגֹון  ֶאְמָצא ם־ְיהָוׁה  ֶאְקָרא  ָאּנָ ּוְבׁשֵ

י ַּחּנון  ְיהָוׁה  ְוַצִדיק  ֵואֹלֵהינו   ה:  ַּמְלָטה  ַנְפׁשִ ּ ׁשֵֹמר  ו:  ְמַרֵחםּ
יַע ְּפָתאִים  ְיהָוׁה  ַדלֹוִתי  ְוִלי  ְיהֹוׁשִ ּ י  ִלְמנוָחְיִכי  ז:  ּ ּׁשוִבי  ַנְפׁשִ ּ

י  ְיהָוׁה  ָגַמל  ָעָלְיִכי י  ִמָמֶות  ֶאת־ֵעיִני  ח:  ּּכִ י  ִחַלְצָת  ַנְפׁשִ ּּכִ ּ ּ
ִּמן־ִדְמָעה  ֶאת־ַרְגִלי  ִמֶדִחי ַאְרצֹות  ט:  ּ ְֶאְתַהֵלך  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּבְ ּ

ר  ֲאִני  ָעִניִתי  ְמֹאד י:  ַּחִייםַה י  ֲאַדּבֵ ֲאִני  יא:  ֶּהֱאַמְנִתי  ּכִ
ל־ָהָאָדם  ּכֵֹזב יב  ַליהָוׁה  יב:  ָּאַמְרִתי  ְבָחְפִזי  ּכָ ָמה־ָאׁשִ

ל־ַתְגמולֹוִהי  ָעָלי ּּכָ ם  ְיהָוׁה  יג:  ּ א  וְבׁשֵ ּּכֹוס־ְיׁשועֹות  ֶאׂשָ ּּ
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ֵלם  ֶנְגָדה־ּנָ יד:  ֶאְקָרא ָיָקר  טו:  ּא  ְלָכל־ַעמֹוְּנָדַרי  ַליהָוׁה  ֲאׁשַ
ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַהָמְוָתה  ַלֲחִסיָדיו י־ֲאִני  ַעְבֶדך  טז:  ּּבְ ה  ְיהָוׁה  ּכִ ָָאּנָ ּ

ן־ֲאָמֶתך  ִפַתְחָת  ְלמֹוֵסָרי ֲּאִני  ַעְבְדך  ּבֶ ּ ּ ָ ָ ח  ֶזַבח  יז:  ּ ְָלך־ֶאְזּבַ

ם  ְיהָוׁה  ֶאְקָרא ּתֹוָדה  וְבׁשֵ ֵלם  ֶנְגָדה יח:  ּ א ְּנָדַרי  ַליהָוׁה  ֲאׁשַ ־ּנָ
ַחְצרֹות   יט:  ְּלָכל־ַעמֹו ָלם |  ּבְ תֹוֵכִכי  ְירוׁשָ ית  ְיהָוׁה  ּבְ ּּבֵ

ַּהְללוָיה ּ: 
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, חולק בכל תפוצות ישראלך המ"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"כמשמרות נטועים או 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

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, כה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זו, 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 כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"תיב 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


