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  פרק פז- "תהלים"ספר 
ַהְרֵרי־ֹקֶדׁש א יר  ְיסוָדתֹו  ּבְ ֹאֵהב  ְיהָוׁה  ב:  ִּלְבֵני־ֹקַרח  ִמְזמֹור  ׁשִ

נֹות  ַיֲעֹקב ּכְ ֲעֵרי  ִציֹון  ִמּכֹל  ִמׁשְ ך  ִעיר  ג:  ּׁשַ ר  ּבָ דֹות  ְמֻדּבָ ְִנְכּבָ

יר   ד:  ָהֱאֹלִהים  ֶסָלה ת  ְוצֹור |  ַאְזּכִ ה  ְפֶלׁשֶ ַּרַהב  וָבֶבל  ְלֹיְדָעי  ִהּנֵ
ם ִּעם־ּכוׁש  ֶזה  ֻיַלד־ׁשָ ה  ה:  ּ ּוֲלִציֹון  ֵיָאַמר  ִאיׁש  ְוִאיׁש  ֻיַלד־ּבָ ּּ ּ

ם  ו:  ְליֹוןְּוהוא  ְיכֹוְנֶנָה  ֶע ְכתֹוב  ַעִמים  ֶזה  ֻיַלד־ׁשָ ְּיהָוה  ִיְספֹר  ּבִ ּ ּ
ך ז: ֶסָלה ל־ַמְעָיַני ּבָ ֹחְלִלים ּכָ ִרים ּכְ  :ְְוׁשָ

  פרק פח- "תהלים"ספר 
יל  א ּכִ יר  ִמְזמֹור  ִלְבֵני  ֹקַרח  ַלְמַנֵצַח  ַעל־ַמֲחַלת  ְלַעּנֹות  ַמׂשְ ּׁשִ

ָּעִתי  יֹום  ָצַעְקִתי  ַבַלְיָלה ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ְיׁשו ב:  ְלֵהיָמן  ָהֶאְזָרִחי ּ
ֶָנְגֶדך ִתי ג:  ּ ָָתבֹוא  ְלָפֶניך  ְתִפָלִתי  ַהֵטה־ָאְזְנך  ְלִרּנָ ָּ ּ ּ ּ :

אֹול  ִהִגיעו ד י  ְוַחַיי  ִלׁשְ ְבָעה  ְבָרעֹות  ַנְפׁשִ י־ׂשָ ּּכִ ּ ְבִתי  ה:  ּ ֶּנְחׁשַ
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ֶגֶבר  ֵאין־ֱאָיל י  ּכְ ו:  ִעם־יֹוְרֵדי  בֹור  ָהִייִתי  ּכְ ֵמִתים  ָחְפׁשִ מֹו ּּבַ
ר  ֹלא  ְזַכְרָתם  עֹוד  ְוֵהָמה  ִמָיְדך |  ֲחָלִלים   ָׁשְֹכֵבי  ֶקֶבר  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ְמֹצלֹות ז:  ִּנְגָזרו ים  ּבִ ּכִ ַמֲחׁשַ בֹור  ַתְחִתיֹות  ּבְ ַתִני  ּבְ ּׁשַ ּ ּ ָעַלי  ח:  ּ
ָלה יָת  ּסֶ ֶריך  ִעּנִ ּבָ ָָסְמָכה  ֲחָמֶתך  ְוָכל־ִמׁשְ ִּהְרַחְקָת  ְמֻיָדַעי  ט:  ָ ּ

ַתִנ י  ׁשַ ִּמֶמּנִ ֻלא  ְוֹלא  ֵאֵצאּ י  י:  י  תֹוֵעבֹות  ָלמֹו  ּכָ ֵעיִני  ָדֲאָבה  ִמּנִ
ַטְחִתי  ֵאֶליך  ַכָפי ָכל־יֹום  ׁשִ ֹּעִני  ְקָראִתיך  ְיהָוׁה  ּבְ ָ ָּ ֲּהַלֵמִתים  יא:  ּ

ָלה ה־ֶפֶלא  ִאם־ְרָפִאים  ָיקומו  יֹודוך  ּסֶ ַָתֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ֶבר  יב:  ּ ּקֶ ַּהְיֻסַפר  ּבַ
ֲאַבדֹו ַּחְסֶדך  ֱאמוָנְתך  ּבָ ּ ָּ ך  ִפְלֶאך  ְוִצְדָקְתך  יג:  ןָ חׁשֶ ֲָהִיָוַדע  ּבַ ָ ְּ ּ

ָיה ֶאֶרץ  ְנׁשִ ַוְעִתי  וַבּבֶֹקר  ְתִפָלִתי |  ַוֲאִני   יד:  ּּבְ ֵּאֶליך  ְיהָוׁה  ׁשִ ּ ּּ ּ ָ

ְּתַקְדֶמָך י טו:  ּ י  ַתְסִתיר  ָפֶניך  ִמֶמּנִ ָּלָמה  ְיהָוׁה  ִתְזַנח  ַנְפׁשִ ּ ּ ָּ ּ :
אִת טז ּי  ֵאֶמיך  ָאפוָנהָעִני  ֲאִני  ְוגֵוַׁע  ִמּנַֹער  ָנׂשָ ָּעַלי  ָעְברו  יז:  ָ

עוֶתיך  ִצְמתוֻתִני ֲּחרֹוֶניך  ּבִ ּּ ָ יפו  יח:  ָ ל־ַהיֹום  ִהּקִ ַּסּבוִני  ַכַמִים  ּכָ ּּ ּ
ך יט: ָעַלי ָיַחד י ֹאֵהב ָוֵרַע ְמֻיָדַעי ַמְחׁשָ ְִהְרַחְקָת ִמֶמּנִ ּ ּ ּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
ם  לפרסםהרבי 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'די יס'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

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, ראלך המחולק בכל תפוצות יש"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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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


