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  פרק פג- "תהלים"ספר 
יר  ִמְזמֹור  ְל א ֱּאֹלִהים  ַאל־ֳדִמי־ָלך  ַאל־ֶתֱחַרׁש  ב:  ָאָסףׁשִ ְ ּ

ֹקט  ֵאל או  ג:  ְּוַאל־ִתׁשְ ְנֶאיך  ָנׂשְ ה  אֹוְיֶביך  ֶיֱהָמיון  וְמׂשַ י־ִהּנֵ ּּכִ ּ ָּ ָ

ַָעל־ַעְמך  ַיֲעִרימו  סֹוד  ְוִיְתָיֲעצו  ַעל־ְצפוֶניך ד:  ֹראׁש ָּ ּ ּ ּ :
ם־ִי ה ָּאְמרו  ְלכו  ְוַנְכִחיֵדם  ִמגֹוי  ְוֹלא־ִיָזֵכר  ׁשֵ ּ ּ ָרֵאל  עֹודּ : ׂשְ
ִרית  ִיְכֹרתו ו י  נֹוֲעצו  ֵלב  ַיְחָדו  ָעֶליך  ּבְ ּּכִ ּ ָאֳהֵלי  ֱאדֹום  ז:  ָּ

ְמֵעאִלים  מֹוָאב  ְוַהְגִרים ת  ח:  ְוִיׁשְ ְּגָבל  ְוַעמֹון  ַוֲעָמֵלק  ְפֶלׁשֶ ּ ּ
ֵבי  צֹור ַּגם־ַאׁשור  ִנְלָוה  ִעָמם  ָהיו  ְזרֹוַע  ט:  ִעם־יׁשְ ּּ ּ ּ
ה־ָל י:  ִלְבֵני־לֹוט  ֶסָלה ַנַחל ֲעׂשֵ ִסיְסָרא  ְכָיִבין  ּבְ ִמְדָין  ּכְ ֶהם  ּכְ

ְמדו  ְבֵעין־דֹאר  ָהיו  דֶֹמן  ָלֲאָדָמה יא:  ִקיׁשֹון ִּנׁשְ ּ ּ יֵתמֹו  יב:  ּ ׁשִ
ל־ְנִסיֵכמֹו ע  ּכָ ֹעֵרב  ְוִכְזֵאב  וְכֶזַבח  וְכַצְלֻמּנָ ְּנִדיֵבמֹו  ּכְ ּ :

ה  ָלנו  ֵאת  ְנאֹות  ֱאֹלִהים יג ר  ָאְמרו  ִניֲרׁשָ ֲּאׁשֶ י ֱאֹלַה יד:  ּּ
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ַקׁש  ִלְפֵני־רוַח יֵתמֹו  ַכַגְלַגל  ּכְ ּׁשִ ּ ֵאׁש  ִתְבַער־ָיַער  טו:  ּ ּּכְ
ּוְכֶלָהָבה  ְתַלֵהט  ָהִרים ַסֲעֶרך  וְבסוָפְתך  טז:  ּ ן  ִתְרְדֵפם  ּבְ ָּכֵ ָּ ּ ּ ּ

ְמך  ְיהָוׁה יז:  ְתַבֲהֵלם ַָמֵלא  ְפֵניֶהם  ָקלֹון  ִויַבְקׁשו  ׁשִ ּ ֵּיבׁשו  יח:  ּ
ֲהלו  ֲעֵדי־ַעד  ְוַיְחְפ ְּוִיּבָ ּרו  ְוֹיאֵבדוּ ְמך  יט:  ּ י־ַאָתה  ׁשִ ְָוֵיְדעו  ּכִ ּ ּ

ל־ָהָאֶרץ ְָיהָוׁה ְלַבֶדך ֶעְליֹון ַעל־ּכָ ּ: 

  פרק פד- "תהלים"ספר 
ַּלְמַנֵצַח  ַעל־ַהִגִתית  ִלְבֵני־ֹקַרח  ִמְזמֹור א ּ ַּמה־ְיִדידֹות  ב:  ּ

נֹוֶתיך  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ּכְ ְלָתה   ג:  ִָמׁשְ י ַנְפׁשִ|  ִנְכְסָפה  ְוַגם־ּכָ
נו  ֶאל־ֵאל  ָחי ִרי  ְיַרּנְ י  וְבׂשָ ְּלַחְצרֹות  ְיהָוה  ִלּבִ ַּגם־ִצפֹור   ד:  ּ ּ |

ָתה  ֶאְפֹרֶחיָה |  ָּמְצָאה  ַבִית  וְדרֹור   ר־ׁשָ ֵּקן  ָלה  ֲאׁשֶ
י  ֵואֹלָהי חֹוֶתיך  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַמְלּכִ ֵבי  ה:  ֶָאת־ִמְזּבְ ֵרי  יֹוׁשְ ַאׁשְ

ָלה ֵָביֶתך  עֹוד  ְיַהְללוך  ּסֶ ֵּרי  ָאָדם  עֹוז  לֹו־ָבך  ְמִסלֹות ַאׁשְ ו:  ָּ ְ

ְלָבָבם ָרכֹות |  ֹעְבֵרי   ז:  ּבִ יתוהו  ַגם־ּבְ ָכא  ַמְעָין  ְיׁשִ ֵעֶמק  ַהּבָ ּּבְ ּ ּ
ֵּיְלכו  ֵמַחִיל  ֶאל־ָחִיל  ֵיָרֶאה  ֶאל־ֱאֹלִהים  ח:  ַיְעֶטה  מֹוֶרה

ִציֹון ְמָעה  ְתִפָלִתי  ַהֲאִזיָנה  ט:  ּּבְ ְּיהָוה  ֱאֹלִהים  ְצָבאֹות  ׁשִ
יֶחך י:    ַיֲעֹקב  ֶסָלהֱאֹלֵהי ט  ְפֵני  ְמׁשִ נו  ְרֵאה  ֱאֹלִהים  ְוַהּבֵ ָָמִגּנֵ ּ ּ :
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ֵבית  יא ַחְרִתי  ִהְסתֹוֵפף  ּבְ ֲחֵצֶריך  ֵמָאֶלף  ּבָ י  טֹוב־יֹום  ּבַ ּּכִ ּ ָ

ע ָאֳהֵלי־ֶרׁשַ ֱּאֹלַהי  ִמדור  ּבְ ֶמׁש   יב:  ּ י  ׁשֶ ּוָמֵגן  ְיהָוׁה  ֱאֹלִהים |  ּכִ
ָתִמיםֵּחן  ְוָכבֹוד  ִיֵתן  ְיהָוׁה  ֹלא־ִיְמ : ַנע  טֹוב  ַלֹהְלִכים  ּבְ

ך יג ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ  :ְְיהָוׁה ְצָבאֹות ַאׁשְ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  תובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכ
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 משמ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"רות 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 "ור  כל  ספרי  נכך  יגמ,  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 אותךא למה כתיב "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. כמשמרות ואנו קורי


