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  פרק פא- "תהלים"ספר 
ַּעל־ַהִגִתית  ְלָאָסף|  ַּלְמַנֵצַח   א ַּהְרִנינו  ֵלאֹלִהים  עוֵזנו  ב:  ּ ּ ּּ

או־ִזְמָרה ג:  ָּהִריעו  ֵלאֹלֵהי  ַיֲעֹקב ּנֹור  ָנִעים ּׂשְ ּ  וְתנו־ֹתף  ּכִ ּ
ֶסה  ְליֹום  ַחֵגנו ד:  ִעם־ָנֶבל ּכֵ ִּתְקעו  ַבֹחֶדׁש  ׁשֹוָפר  ּבַ ּּ י  ֹחק  ה:  ּ ּכִ

ָפט  ֵלאֹלֵהי  ַיֲעֹקב ָרֵאל  הוא  ִמׁשְ ְּלִיׂשְ מֹו |  ֵּעדות   ו:  ּ יהֹוֵסף  ׂשָ ּבִ
ָמע ַפת  ֹלא־ָיַדְעִתי  ֶאׁשְ ֵצאתֹו  ַעל־ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ׂשְ  ֲהִסירֹוִתי ז:  ּּבְ

ָפיו  ִמדוד  ַתֲעֹבְרָנה ְכמֹו  ּכַ ֶבל  ׁשִ ִּמּסֵ ּ ּ ָצָרה  ָקָראָת  ָוֲאַחְלֶצָך  ח:  ּ ּּבַ ּ ּ
ֵסֶתר  ַרַעם  ֶאְבָחְנך  ַעל־ֵמי  ְמִריָבה  ֶסָלה ֶָאֶעְנך  ּבְ ַמע  ַעִמי  ט:  ָ ּׁשְ

ַמע־ִלי ָרֵאל  ִאם־ִתׁשְ ך  ִיׂשְ ְּוָאִעיָדה  ּבָ ָֹלא־ִיְהֶיה  ְבך  ֵאל  ָזר  י:  ְ

ַתֲחֶוה  ְל ְָיהָוה  ֱאֹלֶהיך  ַהַמַעְלך |  ָאֹנִכי   יא:  ֵאל  ֵנָכרְּוֹלא  ִתׁשְ ָּ
ֵּמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ַהְרֶחב־ִפיך  ַוֲאַמְלֵאהו ָ ַמע  ַעִמי  יב:  ּ ְּוֹלא־ׁשָ

ָרֵאל  ֹלא־ָאָבה  ִלי ם  יג:  ְלקֹוִלי  ְוִיׂשְ ִרירות  ִלּבָ ׁשְ ְלֵחהו  ּבִ ָּוֲאׁשַ ּ ּ
מֹוֲעצֹוֵתיֶהם ּלו  ַעִמי  ׁשֵֹמַע  ִלי  ִי יד:  ֵּיְלכו  ּבְ ְדָרַכי ּ ָרֵאל  ּבִ ׂשְ
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ְּיַהֵלכו יב  ָיִדי טו:  ּ ְמַעט  אֹוְיֵביֶהם  ַאְכִניַע  ְוַעל־ָצֵריֶהם  ָאׁשִ : ּכִ
ְנֵאי  ְיהָוׁה  ְיַכֲחׁשו־לֹו  ִויִהי  ִעָתם  ְלעֹוָלם טז ְּמׂשַ ַּוַיֲאִכיֵלהו  יז:  ּ ּ

יֶעך ּבִ ֵָמֵחֶלב ִחָטה וִמצור ְדַבׁש ַאׂשְ ּ ּ ּ ּּ: 

  פרק פב- "תהלים"ספר 
פֹטִמְזמֹור   א ֶקֶרב  ֱאֹלִהים  ִיׁשְ ֲעַדת־ֵאל  ּבְ ְּלָאָסף  ֱאֹלִהים  ִנָצב  ּבַ ּ :
או־ֶסָלה ב ִעים  ִתׂשְ ְפטו־ָעֶול  וְפֵני  ְרׁשָ ַּעד־ָמַתי  ִתׁשְ ּ ּּ ּּ :
ְפטו־ָדל  ְוָיתֹום  ָעִני  ָוָרׁש  ַהְצִדיקו ג ּׁשִ ּ ַּפְלטו־ַדל  ְוֶאְביֹון  ד:  ּ ּ ּ

ִעים  ַהִצילו ִּמַיד  ְרׁשָ ּ ָכה  ִיְתַהָלכו ְוֹל|  ֹּלא  ָיְדעו   ה:  ּ ֲחׁשֵ ּא  ָיִבינו  ּבַ ּּ
ל־מֹוְסֵדי  ָאֶרץ ִּימֹוטו  ּכָ ֲּאִני  ָאַמְרִתי  ֱאֹלִהים  ַאֶתם  וְבֵני  ו:  ּ ּ ּ

ְלֶכם ִרים  ִתפֹלו ז:  ֶּעְליֹון  ּכֻ ָאָדם  ְתמותון  וְכַאַחד  ַהׂשָ ָּאֵכן  ּכְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ :
ָכל־ַהג ח י־ַאָתה ִתְנַחל ּבְ ְפָטה ָהָאֶרץ ּכִ ּקוָמה ֱאֹלִהים ׁשָ ּ  :ֹוִיםּ
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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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, בכל תפוצות ישראלך המחולק "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"ות נטועים אוכמשמר 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,  ה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, נים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לב, 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 כמשמרות כתיב ו"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"אנו 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


