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  פרק עה- "תהלים"ספר 
ירַּלְמַנֵצַח  ַאל־ א ֵחת  ִמְזמֹור  ְלָאָסף  ׁשִ ָהֹוִדינו  ְלך   ב:  ַּתׁשְ ּ ּ |

ֶמך  ִסְפרו  ִנְפְלאֹוֶתיך ֱָאֹלִהים  הֹוִדינו  ְוָקרֹוב  ׁשְ ָּ ח  ג:  ּּ י־ֶאּקַ ּכִ
פֹט ִרים  ֶאׁשְ ֶביָה  ָאֹנִכי  ד:  ּמֹוֵעד  ֲאִני  ֵמיׁשָ ְנמֹוִגים־ֶאֶרץ  ְוָכל־ֹיׁשְ

ָלה ְנִתי  ַעמוֶדיָה  ּסֶ ִּתּכַ ּ ּ ֹּוְלִלים  ַאל־ָתֹהלו ָּאַמְרִתי  ַלה ה:  ּ ּ ּ
ִעים  ַאל־ָתִרימו  ָקֶרן ְּוָלְרׁשָ ַּאל־ָתִרימו  ַלָמרֹום  ַקְרְנֶכם  ו:  ּ ּּ

רו  ְבַצָואר  ָעָתק ְּתַדּבְ ּ ר  ז:  ּ י  ֹלא  ִממֹוָצא  וִמַמֲעָרב  ְוֹלא  ִמִמְדּבַ ּּכִ ּ ּּ
ִפיל  ְוֶזה  ָיִרים ח:  ָהִרים י־ֱאֹלִהים  ׁשֵֹפט  ֶזה  ַיׁשְ י  כֹוס  ט:  ּּכִ ּכִ
ַיד־ְי ָמֶריָה  ִיְמצו |  הָוׁה  ְוַיִין  ָחַמר  ּבְ ָּמֵלא  ֶמֶסך  ַוַיֵגר  ִמֶזה  ַאך־ׁשְ ְ ְּ ּ ּ

ֵעי־ָאֶרץ תו  ּכֹל  ִרׁשְ ִּיׁשְ ַּוֲאִני  ַאִגיד  ְלֹעָלם  ֲאַזְמָרה  ֵלאֹלֵהי  י:  ּ ּ
ִעים ֲאַגֵדַע ְתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִדיק יא: ַיֲעֹקב ְּוָכל־ַקְרֵני ְרׁשָ ּּ: 
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  פרק עו- "תהלים"ספר 
ירַל א ְנִגיֹנת  ִמְזמֹור  ְלָאָסף  ׁשִ יהוָדה  ֱאֹלִהים  ב:  ְּמַנֵצַח  ּבִ ּנֹוָדע  ּבִ

מֹו ָרֵאל  ָגדֹול  ׁשְ ִיׂשְ ֵלם  ֻסּכֹו  וְמעֹוָנתֹו  ְבִציֹון ג:  ּּבְ ַּוְיִהי  ְבׁשָ ּ :
ת  ָמֵגן  ְוֶחֶרב  וִמְלָחָמה  ֶסָלה ד ֵפי־ָקׁשֶ ר  ִרׁשְ ּבַ ָמה  ׁשִ ּׁשָ ָנאֹור  ה:  ּ

ַּאָתה  ַאִדיר  ֵמַהְרֵרי־ תֹוְללו   ו:  ָטֶרףּ ֶּאׁשְ ָנָתם |  ּ יֵרי  ֵלב  ָנמו  ׁשְ ַּאּבִ
י־ַחִיל  ְיֵדיֶהם ִָמַגֲעָרְתך  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב  ז:  ְּוֹלא־ָמְצאו  ָכל־ַאְנׁשֵ ּ

ִּנְרָדם  ְוֶרֶכב  ָוסוס ָנֹוָרא  ַאָתה  וִמי־ַיֲעֹמד  ְלָפֶניך |  ַּאָתה   ח:  ּ ּ ּ
ֵָמָאז  ַאֶפך ַמְעָת  ִדין  ֶאֶר ט:  ּ ַמִים  ִהׁשְ ִּמׁשָ ּ ָקָטהּ : ץ  ָיְרָאה  ְוׁשָ

ל־ַעְנֵוי־ֶאֶרץ  ֶסָלה י יַע  ּכָ ָפט  ֱאֹלִהים  ְלהֹוׁשִ קום־ַלִמׁשְ ּּבְ ּ ּ :
ֵאִרית  ֵחֹמת  ַתְחֹגר יא י־ֲחַמת  ָאָדם  תֹוֶדָך  ׁשְ ּּכִ ּ ְלמו  יב:  ּּ ִּנֲדרו  ְוׁשַ ּּ

י  ַלמֹוָרא ל־ְסִביָביו  ֹיִבילו  ׁשַ ַּליהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ּכָ ִּיְבֹצר  רוַח  יג:  ּ
 :ים נֹוָרא ְלַמְלֵכי־ָאֶרץְנִגיִד
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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, הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את , 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 כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"משמרות 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,  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


