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  פרק סה- "תהלים"ספר 
יר א ִציֹון  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ׁשִ ְּלך  ֻדִמָיה  ְתִהָלה  ֱאֹלִהים  ּבְ ּּ ָ

ַלם־ֶנֶדר ּוְלך  ְיׁשֻ ָ ּׁשֵֹמַע  ְתִפָל ג:  ּ ר  ָיֹבאוּ ׂשָ ל־ּבָ ּה  ָעֶדיך  ּכָ ִּדְבֵרי  ד:  ָ
ֵעינו  ַאָתה  ְתַכְפֵרם י  ְפׁשָ ֲּעֹוֹנת  ָגְברו  ֶמּנִ ּּ ּּ ֵרי   ה:  ּ ִּתְבַחר |  ַאׁשְ

יֶתך  ְקדׁש  ֵהיָכֶלך טֹוב  ּבֵ ָעה  ּבְ ּבְ ּכֹן  ֲחֵצֶריך  ִנׂשְ ָוְתָקֵרב  ִיׁשְ ָ ָ ּ :
ֵענו  ִמְב|  נֹוָראֹות   ו ֶצֶדק  ַתֲעֵננו  ֱאֹלֵהי  ִיׁשְ ּּבְ ּ ל־ַקְצֵוי־ֶאֶרץ ּ ָטח  ּכָ

ְגבוָרה ז:  ְוָים  ְרֹחִקים ֹכחֹו  ֶנְאָזר  ּבִ יַח   ח:  ֵּמִכין  ָהִרים  ּבְ ּבִ | ַמׁשְ
אֹון  ַגֵליֶהם  ַוֲהמֹון  ְלֻאִמים אֹון  ַיִמים  ׁשְ ּׁשְ ּ ַּוִייְראו   ט:  ּּ ֵבי |  ּ ֹיׁשְ
ְּקָצֹות  ֵמאֹוֹתֶתיך  מֹוָצֵאי־ֹבֶקר  ָוֶעֶרב  ַתְרִנין ָּפַקְדָת  ָהָאֶרץ י:  ָ ּ |  

ה  ֶפֶלג  ֱאֹלִהים  ָמֵלא  ָמִים  ָתִכין  ְדָגָנם  ֶרּנָ ת  ַתְעׁשְ ַּוְתׁשְֹקֶקָה  ַרּבַ ּ ּ ּּ
י־ֵכן  ְתִכיֶנָה ה  יא:  ּּכִ ְרִביִבים  ְתֹמְגֶגּנָ ְּתָלֶמיָה  ַרֵוה  ַנֵחת  ְגדוֶדיָה  ּבִ ּ ּּ ּ
ְִצְמָחה  ְתָבֵרך ּ ן יב:  ּ ַנת  טֹוָבֶתך  וַמְעָגֶליך  ִיְרֲעפון  ָדׁשֶ ִּעַטְרָת  ׁשְ ּ ּ ָּ ָּ ּ :

ר  ְוִגיל  ְגָבעֹות  ַתְחֹגְרָנה יג ִּיְרֲעפו  ְנאֹות  ִמְדּבָ ּ ּ | ָּלְבׁשו  ָכִרים   יד:  ּ
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ירו ַּהצֹאן ַוֲעָמִקים ַיַעְטפו־ָבר ִיְתרֹוֲעעו ַאף־ָיׁשִ ּ ּ ּ: 

  פרק סו- "תהלים"ספר 
ל־ָהָאֶרץ א יר  ִמְזמֹור  ָהִריעו  ֵלאֹלִהים  ּכָ ַּלְמַנֵצַח  ׁשִ ַּזְמרו  ב:  ּ ּ

מֹו  ׂשִ ּימו  ָכבֹוד  ְתִהָלתֹוְכבֹוד־ׁשְ ּ ִּאְמרו  ֵלאֹלִהים  ַמה־ּנֹוָרא  ג:  ּ
ֹרב  ֻעְזך  ְיַכֲחׁשו־ְלך  ֹאְיֶביך יך  ּבְ ַָמֲעׂשֶ ָ ָ ָּ ל־ָהָאֶרץ   ד:  ּ ַתֲחוו |  ּכָ ִּיׁשְ ּ
ְמך  ֶסָלה ְָלך  ִויַזְמרו־ָלך  ְיַזְמרו  ׁשִ ְ ָּ ּּ ְּלכו  וְראו  ִמְפֲעלֹות  ה:  ּ ּ ּ

ֵני  ָאָד ָהר |  ְָהַפך  ָים   ו:  םֱאֹלִהים  נֹוָרא  ֲעִליָלה  ַעל־ּבְ ּנָ ה  ּבַ ׁשָ ְלַיּבָ
ְמָחה־ּבֹו ם  ִנׂשְ ְגבוָרתֹו   ז:  ַּיַעְברו  ְבָרֶגל  ׁשָ ל  ּבִ עֹוָלם  ֵעיָניו |  ּמׁשֵ
גֹוִים  ִתְצֶפיָנה  ַהּסֹוְרִרים   ּּבַ ּ ָּירימוַאל־  |  ּ ּ  ָירומו  ָלמֹו  ֶסָלהּ ּ :

ְרכו  ַעִמים   ח ּּבָ ִמיעו  קֹול  ְתִהָלתֹו|  ּ ֱּאֹלֵהינו  ְוַהׁשְ ּ ּ ם  ט:  ּ ַּהׂשָ
ַחִיים  ְוֹלא־ָנַתן  ַלמֹוט  ַרְגֵלנו נו  ּבַ ַּנְפׁשֵ ּּ י־ְבַחְנָתנו  ֱאֹלִהים  י:  ּ ּּכִ ּ

ֶסף ְצָרף־ּכָ ְּצַרְפָתנו  ּכִ ְמָת  מוָעָקה  יא:  ּ ֲּהֵבאָתנו  ַבְמצוָדה  ׂשַ ּ ּּ ּ
אנו־ָבֵאׁש  וַבַמִים  יב:  ְּבָמְתֵנינו נו  ּבָ ְבָת  ֱאנֹוׁש  ְלֹראׁשֵ ִּהְרּכַ ּּ ּ ּ
ֵלם  ְלך  ְנָדָרי יג:  ּו  ָלְרָוָיהַּותֹוִציֵאנ ָָאבֹוא  ֵביְתך  ְבעֹולֹות  ֲאׁשַ ָּ :

ַצר־ִלי יד ר־ִפי  ּבַ ָפָתי  ְוִדּבֶ ר־ָפצו  ׂשְ ֲּאׁשֶ ּ ֹעלֹות  ֵמִחים  טו:  ּּ
ה  ָבָקר  ִעם־ַעתוִדים  ֶסָלה ַּאֲעֶלה־ָלך  ִעם־ְקֹטֶרת  ֵאיִלים  ֶאֱעׂשֶ ּ ְ ּ :

ל־ִיְרֵאי  ֱאֹלִה טז ְמעו  ַוֲאַסְפָרה  ּכָ ְּלכו  ׁשִ ּ יּ ה  ְלַנְפׁשִ ר  ָעׂשָ : ים  ֲאׁשֶ
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ֵּאָליו  ִפי־ָקָראִתי  ְורֹוַמם  ַתַחת  ְלׁשֹוִני יז ָאֶון  ִאם־ָרִאיִתי  יח:  ּ
ַמע   י  ֹלא  ִיׁשְ קֹול  יט:  ֲאֹדָני|  ְבִלּבִ יב  ּבְ ַמע  ֱאֹלִהים  ִהְקׁשִ ָאֵכן  ׁשָ

ְּתִפָלִתי ר  ֹלא־ֵהִסיר  ְתִפָלִתי  ְוַחְסדֹו  כ:  ּ רוך  ֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ּּבָ ּּ ּ ְ

 :ִּתיֵמִא
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,  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  –השנה  

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

ן וח, מקרא הם עליו מליצי יושרד ספרי ה"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 כמס"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מר בלבבך 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 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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )ך  פרק  טומדרש  תנחומא  בהעלות(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


