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  פרק קמה- "תהלים"ספר 
ְמך  א ְָתִהָלה  ְלָדִוד  ֲארֹוִמְמך  ֱאלֹוַהי  ַהֶמֶלך  ַוֲאָבֲרָכה  ׁשִ ְ ָּ ּּ

ְמך  ְלעֹוָלם  ב:  ְלעֹוָלם  ָוֶעד ָכל־יֹום  ֲאָבֲרֶכָך  ַוֲאַהְלָלה  ׁשִ ָּבְ ּ
ָּגדֹול  ְיהָוׁה  וְמֻהָלל  ְמֹאד ג:  ָוֶעד ּ ּדֹור  ד:  ּ  ְוִלְגֻדָלתֹו  ֵאין  ֵחֶקרּ

יך  וְגבוֹרֶתיך  ַיִגידו ח  ַמֲעׂשֶ ּבַ ְּלדֹור  ְיׁשַ ּ ּּ ָ בֹוד  הֹוֶדך  ה:  ָ ֲָהַדר  ּכְ

יָחה ֶּוֱעזוז  נֹוְרֹאֶתיך  ֹיאֵמרו  ו:  ְָוִדְבֵרי  ִנְפְלאֹוֶתיך  ָאׂשִ ָּ

ָוְגדוָלְתיך ּ ּ הּ ּ  וְגדוָלְתך  ֲאַסְפֶרּנָ ָ ּ ּ יע ז:  ּ ֵָזֶכר  ַרב־טוְבך  ַיּבִ ּו ּ
נו ְּוִצְדָקְתך  ְיַרּנֵ ַּחּנון  ְוַרחום  ְיהָוׁה  ֶאֶרך  ַאַפִים  וְגָדל־ָחֶסד ח:  ָ ּ ּּ ְ :

יו ט ל־ַמֲעׂשָ ָיֹודוך  ְיהָוׁה  י:  טֹוב־ְיהָוׁה  ַלּכֹל  ְוַרֲחָמיו  ַעל־ּכָ ּ
יך  ַוֲחִסיֶדיך  ְיָבֲרכוָכה ל־ַמֲעׂשֶ ּּכָ ָ בֹוד  ַמְלכוְתך  ֹיאֵמרו  יא:  ָ ּּכְ ָּ

רו ּוְגבוָרְתך  ְיַדּבֵ ּ ְּלהֹוִדיַע  ִלְבֵני  ָהָאָדם  ְגבוֹרָתיו  וְכבֹוד  יב:  ָּ ּ ּ
ְלְתך  יג:  ֲּהַדר  ַמְלכותֹו ל־ֹעָלִמים  וֶמְמׁשֶ ַָמְלכוְתך  ַמְלכות  ּכָ ָּ ּ ּ ּ
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ָכל־דֹור  ָודֹור ְסֹוֵמך  ְיהָוׁה  ְלָכל־ַהּנְֹפִלים  ְוזֹוֵקף  יד:  ּּבְ

פוִפים רו  ְוַאָת טו:  ְּלָכל־ַהּכְ ּבֵ ֵּעיֵני  ֹכל  ֵאֶליך  ְיׂשַ ּ ה  נֹוֵתן־ָלֶהם ָ
ִעתֹו יַע  ְלָכל־ַחי  טז:  ֶּאת־ָאְכָלם  ּבְ ּבִ ּפֹוֵתַח  ֶאת־ָיֶדך  וַמׂשְ ָ ּ

יו יז:  ָרצֹון ָכל־ַמֲעׂשָ ָכל־ְדָרָכיו  ְוָחִסיד  ּבְ ַּצִדיק  ְיהָוׁה  ּבְ ּ :
ר  ִיְקָרֻאהו  ֶבֱאֶמת יח : ָּקרֹוב  ְיהָוׁה  ְלָכל־ֹקְרָאיו  ְלֹכל  ֲאׁשֶ
ה  ְוֶאת יט יֵעםְרצֹון־ְיֵרָאיו  ַיֲעׂשֶ ַמע  ְויֹוׁשִ ְוָעָתם  ִיׁשְ : ־ׁשַ
ִמיד כ ִעים  ַיׁשְ ל־ָהְרׁשָ ל־ֹאֲהָביו  ְוֵאת  ּכָ : ׁשֹוֵמר  ְיהָוׁה  ֶאת־ּכָ
ם  ָקְדׁשֹו  כא ר  ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ר־ִפי  ִויָבֵרך  ּכָ ְְתִהַלת  ְיהָוׁה  ְיַדּבֶ ּ ּ ּ

 :ְלעֹוָלם ָוֶעד

  פרק קמו- "תהלים"ספר 
י  ֶאת־ְיהָוׁ א ַּהְללוָיה  ַהְלִלי  ַנְפׁשִ ַחָיי  ב:  הּ ֲּאַהְלָלה  ְיהָוׁה  ּבְ

עֹוִדי ֶבן־ָאָדם   ג:  ֲּאַזְמָרה  ֵלאֹלַהי  ּבְ ַּאל־ִתְבְטחו  ִבְנִדיִבים  ּבְ ּ |
ֵאין  לֹו  ְתׁשוָעה יֹום  ַההוא  ד:  ּׁשֶ ב  ְלַאְדָמתֹו  ּבַ ֵּתֵצא  רוחֹו  ָיׁשֻ ּּ ּ
ֹתֹנָתיו ָּאְבדו  ֶעׁשְ ְברֹו  ה:  ּ ֶעְזרֹו  ׂשִ ֵאל  ַיֲעֹקב  ּבְ ֵרי  ׁשֶ ַאׁשְ

ה   ו:  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיוַעל־ ַמִים  ָוָאֶרץ  ֶאת־ַהָים |  ֹעׂשֶ ּׁשָ
ם  ַהׁשֵֹמר  ֱאֶמת  ְלעֹוָלם ר־ּבָ ל־ֲאׁשֶ ָפט   ז:  ְּוֶאת־ּכָ ה  ִמׁשְ | ֹּעׂשֶ
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ַּלֲעׁשוִקים  ֹנֵתן  ֶלֶחם  ָלְרֵעִבים  ְיהָוׁה  ַמִתיר  ֲאסוִרים | ְיהָוׁה   ח:  ּּ
פוִפים  ְיהָוׁה  ֹאֵה ּפֵֹקַח  ִעְוִרים  ְיהָוׁה  ֹזֵקף  ּכְ ְיהָוׁה  ט:  ּב  ַצִדיִקיםּ

ִעים  ְיַעֵות|   ּׁשֵֹמר  ֶאת־ֵגִרים  ָיתֹום  ְוַאְלָמָנה  ְיעֹוֵדד  ְוֶדֶרך  ְרׁשָ ְ ּ :
ְּלעֹוָלם ֱאֹלַהִיך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיה| ְִיְמֹלך ְיהָוׁה  י ּ ּ ְ: 

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,    וידידיםולכל  החברים,  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 )ומא  בהעלותך  פרק  טומדרש  תנח(. 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  )נוע מפא"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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


