
––1387 

 

 
F––f 

        
                                     

                                     
                                  
                           

                                 

  פרק קיז- "תהלים"ספר 
ל־ָהֻאִמים א חוהו  ּכָ ּבְ ל־גֹוִים  ׁשַ ַּהְללו  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכָ ּּ ּ י  ָגַבר  ב:  ּ ּכִ

ַּחְסדֹו ֶוֱאֶמת־ְיהָוׁה ְלעֹוָלם ַהְללוָיה| ָּעֵלינו  ּ ּ: 

  פרק קיח- "תהלים"ספר 
י  ְלע א י־טֹוב  ּכִ ָרֵאל  ב:  ֹּוָלם  ַחְסדֹוּהֹודו  ַליהָוׁה  ּכִ ֹיאַמר־ָנא  ִיׂשְ

י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו ג:  ּּכִ ֹּיאְמרו  ָנא  ֵבית־ַאֲהֹרן  ּכִ ּ :
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו ד ֹּיאְמרו  ָנא  ִיְרֵאי  ְיהָוׁה  ּכִ ִּמן־ַהֵמַצר  ָקָראִתי  ה:  ּ

ָּיה  ָעָנִני  ַבֶמְרָחב  ָיה ּּ ה  ִלי ְּיהָוׁה  ִלי  ֹלא  ִאיָרא  ַמה־ַי ו:  ּ ֲעׂשֶ
ֹעְזָרי  ַוֲאִני  ֶאְרֶאה  ְבׂשְנָאי ז:  ָאָדם טֹוב  ַלֲחסֹות  ח:  ְיהָוׁה  ִלי  ּבְ

ָאָדם ֹטַח  ּבָ יהָוׁה  ִמּבְ ְנִדיִבים ט:  ּבַ ֹטַח  ּבִ יהָוׁה  ִמּבְ : טֹוב  ַלֲחסֹות  ּבַ
י  ֲאִמיַלם י ם  ְיהָוׁה  ּכִ ׁשֵ ל־גֹוִים  ְסָבבוִני  ּבְ ּּכָ ַּסּבוִני  יא:  ּ

י  ֲאִמיַלםַּגם־ְסָבבוִני  ּבְ ם  ְיהָוׁה  ּכִ ַּסּבוִני  ִכְדבֹוִרים  דֲֹעכו  יב:  ׁשֵ ּ ּ
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י  ֲאִמיַלם ם  ְיהָוׁה  ּכִ ׁשֵ ֵאׁש  קֹוִצים  ּבְ ָּדֹחה  ְדִחיַתִני  ִלְנפֹל  יג:  ּכְ ּ
ָּעִזי  ְוִזְמָרת  ָיה  ַוְיִהי־ִלי  ִליׁשוָעה יד:  ַויהָוׁה  ֲעָזָרִני ּ | קֹול   טו:  ּ

ָאֳהֵלי  ַצִדיִקי ה  ִויׁשוָעה  ּבְ ִּרּנָ ה  ָחִילּ ְיִמין  טז:  ם  ְיִמין  ְיהָוׁה  ֹעׂשָ
ה  ָחִיל י־ֶאְחֶיה  יז:  ְיהָוׁה  רֹוֵמָמה  ְיִמין  ְיהָוׁה  ֹעׂשָ ֹּלא  ָאמות  ּכִ

י  ָיה ַּוֲאַסֵפר  ַמֲעׂשֵ י  ָיה  ְוַלָמֶות  ֹלא  ְנָתָנִני יח:  ּ ַרּנִ ַּיּסֹר  ִיּסְ ּ ּ :
ֲעֵרי־ֶצֶדק  ָאֹבא־ָבם  אֹוֶדה  ָיה יט ִּפְתחו־ִלי  ׁשַ ּ ַער ֶזה־ַה כ:  ּ ּׁשַ

ַּליהָוׁה  ַצִדיִקים  ָיֹבאו  בֹו י  ֲעִניָתִני  ַוְתִהי־ִלי  כא:  ּ ּאֹוְדך  ּכִ ָ

ה כב:  ִּליׁשוָעה ֶּאֶבן  ָמֲאסו  ַהּבֹוִנים  ָהְיָתה  ְלֹראׁש  ִפּנָ ֵמֵאת  כג:  ּ
ֵעיֵנינו ְּיהָוׁה  ָהְיָתה  זֹאת  ִהיא  ִנְפָלאת  ּבְ ה  כד:  ּ ֶּזה־ַהיֹום  ָעׂשָ

ְמָחה א  כה:    בֹוְיהָוׁה  ָנִגיָלה  ְוִנׂשְ א  ָאּנָ יָעה  ּנָ א  ְיהָוׁה  הֹוׁשִ ָאּנָ
א ית  כו:  ְיהָוׁה  ַהְצִליָחה  ּנָ ַרְכנוֶכם  ִמּבֵ ם  ְיהָוׁה  ּבֵ ׁשֵ א  ּבְ רוך  ַהּבָ ּּבָ ְּ

ֲעֹבִתים  ַעד  ַקְרנֹות |  ֵאל   כז:  ְיהָוׁה ְּיהָוׁה  ַוָיֶאר  ָלנו  ִאְסרו־ַחג  ּבַ ּ ּ
ַח ֵּאִלי  ַאָתה  ְואֹוֶדָך  ֱאֹלַהי   כח:  ַּהִמְזּבֵ ּהֹודו  ַליהָוׁה  כט:  ֲּארֹוְמֶמָךּ

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו י־טֹוב ּכִ  :ּּכִ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביא
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 . ידוואין חטא בא על, 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 מ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ה משמרות 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

ך  במעגל "ך  יגמור  כל  ספרי  נכ,  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 אותךא למה "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. כתיב כמשמרות ואנו קורי


