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  פרק קיג- "תהלים"ספר 
ַּהְללוָיה   א ם  ְיהָוׁה|  ּ ַּהְללו  ַעְבֵדי  ְיהָוׁה  ַהְללו  ֶאת־ׁשֵ ְיִהי  ב:  ּ

ם  ְיהָוׁה  ְמֹבָרך  ֵמַעָתה   ּׁשֵ ֶמׁש  ג:  ְוַעד־עֹוָלםְ ִּמִמְזַרח־ׁשֶ
ם  ְיהָוׁה ל־גֹוִים   ד:  ַּעד־ְמבֹואֹו  ְמֻהָלל  ׁשֵ ְיהָוׁה  ַעל |  ָּרם  ַעל־ּכָ

בֹודֹו ַמִים  ּכְ ֶבת ה:  ַּהׁשָ יִהי  ָלׁשָ יהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ַהַמְגּבִ ִּמי  ּכַ ּ :
ַמִים  וָבָאֶרץ ו ׁשָ ִפיִלי  ִלְראֹות  ּבַ ַּהַמׁשְ ּ ל ְּמִקיִמי  ֵמָעָפר  ָד ז:  ּּ

ֹפת  ָיִרים  ֶאְביֹון יִבי  ִעם־ְנִדיִבים  ִעם  ְנִדיֵבי  ח:  ֵּמַאׁשְ ְלהֹוׁשִ
יִבי  ט: ַּעמֹו ֵמָחה ַהְללוָיה| מֹוׁשִ ִנים ׂשְ ִית ֵאם־ַהּבָ ֲּעֶקֶרת ַהּבַ ּ: 

  פרק קיד- "תהלים"ספר 
ית  ַיֲעֹקב  ֵמַעם  ֹלֵעז א ָרֵאל  ִמִמְצָרִים  ּבֵ ֵצאת  ִיׂשְ ָהְיָתה  ב:  ּּבְ

לֹוָתיוְּיהוָדה  ְלָקְד ָרֵאל  ַמְמׁשְ ַּהָים  ָרָאה  ַוָיֹנס  ַהַיְרֵדן  ג:  ׁשֹו  ִיׂשְ ּ ּ ּ
ְבֵני־ֹצאן ד:  ִיּסֹב  ְלָאחֹור ֶּהָהִרים  ָרְקדו  ְכֵאיִלים  ְגָבעֹות  ּכִ ּ :
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י  ָתנוס  ַהַיְרֵדן  ִתּסֹב  ְלָאחֹור ה ַּמה־ְלך  ַהָים  ּכִ ּ ּּ ּ ָ ֶהָהִרים  ו:  ּ
ְבֵני־ֹצאן ִּתְרְקדו  ְכֵאיִלים  ְגָבעֹות  ּכִ ִּמִלְפֵני  ָאדֹון  חוִלי  ז:  ּּ ּ

ָּאֶרץ  ִמִלְפֵני  ֱאלֹוַה  ַיֲעֹקב ַּהֹהְפִכי  ַהצור  ֲאַגם־ָמִים  ח:  ּ ּ
 :ַּחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו־ָמִים

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,  רשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מד–השנה  

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

ן וח, עליו מליצי יושרד ספרי המקרא הם "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 אותם כמסמר בלבבך"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  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,  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 ננ'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'ו חיתבו
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


