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  פרק צט- "תהלים"ספר 
רוִבים  ָתנוט  ָהָאֶרץ א ב  ּכְ ְּיהָוׁה  ָמָלך  ִיְרְגזו  ַעִמים  יׁשֵ ּ ּּ ּ ּ ְיהָוׁה  ב:  ְ

ִציֹון  ָגדֹול  ְוָרם  הוא  ַעל־ּכָ ּּבְ ּ ְמך  ָגדֹול  ג:  ּל־ָהַעִמיםּ ּיֹודו  ׁשִ ָ ּ
ָפט  ָאֵהב  ַאָתה  ּכֹוַנְנָת  ד:  ְּונֹוָרא  ָקדֹוׁש  הוא ְּוֹעז  ֶמֶלך  ִמׁשְ ּ ּ ְ

ַיֲעֹקב   ָפט  וְצָדָקה  ּבְ ִרים  ִמׁשְ ֵּמיׁשָ יָת|  ּ ּרֹוְממו  ְיהָוה  ה:  ַּאָתה  ָעׂשִ
ַתֲחוו  ַלֲהֹדם  ַרְגָליו  ָקדֹוׁש  הוא ֱּאֹלֵהינו  ְוִהׁשְ ּ ה ו:  ּּ |   ְוַאֲהֹרן  מׁשֶ

מֹו  ֹקִראים  ֶאל־ְיהָוׁה  ְוהוא  ַיֲעֵנם ֹקְרֵאי  ׁשְ מוֵאל  ּבְ ֹכֲהָניו  וׁשְ ּּבְ ּ ּ :
ְמרו  ֵעֹדָתיו  ְוֹחק  ָנַתן־ָלמֹו ז ר  ֲאֵליֶהם  ׁשָ ַעמוד  ָעָנן  ְיַדּבֵ ּּבְ ּ ּ :
א  ָהִייָת  ָלֶהם  ְוֹנֵקם  ח ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ַאָתה  ֲעִניָתם  ֵאל  ֹנׂשֵ ּ

ַתֲחוו  ְלַהר  ָקְדׁשֹו רֹו ט:  ַעל־ֲעִלילֹוָתם ְּממו  ְיהָוה  ֱאֹלֵהינו  ְוִהׁשְ ּ ּּ
י־ָקדֹוׁש ְיהָוׁה ֱאֹלֵהינו  :ּּכִ
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  פרק ק- "תהלים"ספר 
ל־ָהָאֶרץ א ִּעְבדו  ֶאת־ְיהָוׁה  ב:  ִּמְזמֹור  ְלתֹוָדה  ָהִריעו  ַליהָוׁה  ּכָ

ְרָנָנה ְמָחה  ּבֹאו  ְלָפָניו  ּבִ ׂשִ י  ְיהָוׁה  הוא  ֱאֹלִה ג:  ּּבְ ְּדעו  ּכִ ּ ּים  הוא ּ
נו   ּ  ְולֹו  ֲאַנְחנו  ַעמֹו  ְוֹצאן  ַמְרִעיתֹוְולֹאָּעׂשָ ָעָריו   ד:  ּ | ּּבֹאו  ׁשְ

מֹו ֲרכו  ׁשְ ְתִהָלה  הֹודו  לֹו  ּבָ תֹוָדה  ֲחֵצֹרָתיו  ּבִ ּּבְ ּ י־טֹוב  ְיהָוׁה  ה:  ּ ּכִ
ְּלעֹוָלם ַחְסדֹו ְוַעד־דֹר ָוֹדר ֱאמוָנתֹו ּ ּ: 

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,  סיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנ–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, פרי המקרא הם עליו מליצי יושרד ס"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 שאם קבעת אות"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ם 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,  דיםולכל  החברים  וידי,  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 ו, י"כמני ננו ח'ו' טרינ  )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 )העלותך  פרק  טומדרש  תנחומא  ב(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


