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  פרק קמט- "תהלים"ספר 
ַּהְללוָיה   א ְקַהל  ֲחִסיִדים|  ּ יר  ָחָדׁש  ְתִהָלתֹו  ּבִ ירו  ַליהָוׁה  ׁשִ ּׁשִ ּ ּ :
ם ב ֵני־ִציֹון  ָיִגילו  ְבַמְלּכָ יו  ּבְ ֹעׂשָ ָרֵאל  ּבְ ַמח  ִיׂשְ ִּיׂשְ ְּיַהְללו  ג:  ּ

ֹתף  ְוִכּנֹור  ְיַזְמ מֹו  ְבָמחֹול  ּבְ ַעמֹו  ד:  ּרו־לֹוּׁשְ י־רֹוֶצה  ְיהָוׁה  ּבְ ּּכִ
יׁשוָעה נו  ה:  ְּיָפֵאר  ֲעָנִוים  ּבִ ָכבֹוד  ְיַרּנְ ַּיְעְלזו  ֲחִסיִדים  ּבְ ּ

בֹוָתם ּכְ ָיָדם ו:  ַעל־ִמׁשְ ְגרֹוָנם  ְוֶחֶרב  ִפיִפיֹות  ּבְ ּרֹוְממֹות  ֵאל  ּבִ ּ :
ל־ֻאִמים ז גֹוִים  תֹוֵכֹחת  ּבַ ַּלֲעׂשֹות  ְנָקָמה  ּבַ ּ   ַמְלֵכיֶהם ֶלְאֹסר ח:  ּ

ַכְבֵלי  ַבְרֶזל ֵדיֶהם  ּבְ ים  ְוִנְכּבְ ִזּקִ ֶהם   ט:  ּבְ ָפט |  ַלֲעׂשֹות  ּבָ ִּמׁשְ
תוב ָהָדר הוא ְלָכל־ֲחִסיָדיו ַהְללוָיה ּּכָ ּ ּ ּ: 

  פרק קנ- "תהלים"ספר 
ַּהְללוָיה   א ְרִקיַע  ֻעזֹו|  ּ ָקְדׁשֹו  ַהְללוהו  ּבִ ַּהְללו־ֵאל  ּבְ ּ ּ ַּהְללוהו  ב:  ּ ּ

ְגבוֹרָתיו ֹרב  ֻגְדלֹוּּבִ ּ  ַהְללוהו  ּכְ ּ ֵתַקע  ׁשֹוָפר  ג:  ּּ ַּהְללוהו  ּבְ ּ
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ֵנֶבל  ְוִכּנֹור ַּהְללוהו  ּבְ ים  ד:  ּ ִמּנִ ַּהְללוהו  ְבֹתף  וָמחֹול  ַהְללוהו  ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִצְלְצֵלי  ְתרוָעה ה:  ְּועוָגב ַמע  ַהְללוהו  ּבְ ַּהְללוהו  ְבִצְלְצֵלי־ׁשָ ּ ּ ּ ּ :

ָמה ְתַהֵלל ָיה ַהְלל ו ׁשָ ּּכֹל ַהּנְ ּ ּוָיהּ ּ: 
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, 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 " תורה כד אף ספרי"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, 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 מס"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


