
––1380 

 

 
F––f 

        
                                     

                                      
                                   
                           

                                

  פרק קיא- "תהלים"ספר 
ַּהְללוָיה   א ִרים  ְוֵעָדה|  ּ סֹוד  ְיׁשָ ָכל־ֵלָבב  ּבְ : אֹוֶדה  ְיהָוׁה  ּבְ
ים  ְלָכל־ֶחְפֵציֶהם ב י  ְיהָוׁה  ְדרוׁשִ ְּגֹדִלים  ַמֲעׂשֵ ּ הֹוד־ְוָהָדר  ג:  ּ

ה  ְלִנְפְלֹאָתיו  ַחּנון  ד:  ָּפֳעלֹו  ְוִצְדָקתֹו  ֹעֶמֶדת  ָלַעד ֵּזֶכר  ָעׂשָ
ִריתֹו ה:  ְּוַרחום  ְיהָוׁה ּכַֹח  ו:  ֶטֶרף  ָנַתן  ִליֵרָאיו  ִיְזּכֹר  ְלעֹוָלם  ּבְ

יו  ִהִגיד  ְלַעמֹו  ָלֵתת  ָלֶהם  ַנֲחַלת  גֹוִים ַּמֲעׂשָ ּ י  ָיָדיו  ז:  ּ ַמֲעׂשֵ
ָפ ֱּאֶמת  וִמׁשְ ל־ִפּקוָדיוּ ּט  ֶנֱאָמִנים  ּכָ ְּסמוִכים  ָלַעד  ְלעֹוָלם  ח:  ּ

ר ֱאֶמת  ְוָיׁשָ ְּפדות   ט:  ֲּעׂשוִים  ּבֶ ַלח  ְלַעמֹו  ִצָוה  ְלעֹוָלם |  ּ ּׁשָ ּ
מֹו ִריתֹו  ָקדֹוׁש  ְונֹוָרא  ׁשְ ית  ָחְכָמה   י:  ּבְ ֶכל |  ֵראׁשִ ִיְרַאת  ְיהָוׁה  ׂשֵ

יֶהם ְתִהָלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד ּטֹוב ְלָכל־ֹעׂשֵ ּ: 

  פרק קיב- "תהלים"ספר 
ַּהְללוָיה   א ִמְצֹוָתיו  ָחֵפץ  ְמֹאד|  ּ ֵרי־ִאיׁש  ָיֵרא  ֶאת־ְיהָוׁה  ּבְ : ַאׁשְ
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ִרים  ְיֹבָרך ב ָאֶרץ  ִיְהֶיה  ַזְרעֹו  דֹור  ְיׁשָ ְִגּבֹור  ּבָ ּ ר  ג:  ּ הֹון־ָועׁשֶ
ֵביתֹו  ְוִצְדָקתֹו  ֹעֶמֶדת  ָלַעד ִרים  ַחּנון ד:  ּבְ ך  אֹור  ַלְיׁשָ חׁשֶ ָּזַרח  ּבַ ְ 

ְּוַרחום  ְוַצִדיק ל  ְדָבָריו  ה:  ּ ּטֹוב  ִאיׁש  חֹוֵנן  וַמְלֶוה  ְיַכְלּכֵ ּ
ָפט ִמׁשְ י־ְלעֹוָלם  ֹלא  ִימֹוט  ְלֵזֶכר  עֹוָלם  ִיְהֶיה  ַצִדיק ו:  ּּבְ ּּכִ ּ :

יהָוׁה ז ֻטַח  ּבַ מוָעה  ָרָעה  ֹלא  ִייָרא  ָנכֹון  ִלּבֹו  ּבָ ִּמׁשְ ְָסמוך  ח:  ּ ּ
ר־ִיְרֶא ִּפַזר   ט:  ה  ְבָצָריוִלּבֹו  ֹלא  ִייָרא  ַעד  ֲאׁשֶ ָנַתן  ָלֶאְביֹוִנים |  ּ

ָכבֹוד ִּצְדָקתֹו  ֹעֶמֶדת  ָלַעד  ַקְרנֹו  ָתרום  ּבְ ע  ִיְרֶאה   י:  ּ ְוָכָעס |  ָרׁשָ
ִעים ֹתאֵבד יו ַיֲחֹרק ְוָנָמס ַתֲאַות ְרׁשָ ּנָ ּׁשִ ּ: 
gG 

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


