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  פרק קמז- "תהלים"ספר 
ַּהְללוָיה   א י־ָנִעים  ָנאָוה  ְתִהָלה|  ּ י־טֹוב  ַזְמָרה  ֱאֹלֵהינו  ּכִ ּּכִ ּ ּ :
ַלם  ְיהָוׁ ב סּּבֹוֵנה  ְירוׁשָ ָרֵאל  ְיַכּנֵ ָּהרוֵפא  ג:  ה  ִנְדֵחי  ִיׂשְ

ׁש  ְלַעְצבֹוָתם בוֵרי  ֵלב  וְמַחּבֵ ִּלׁשְ ּ ּמֹוֶנה  ִמְסָפר  ַלּכֹוָכִבים  ד:  ּ
מֹות  ִיְקָרא ָּגדֹול  ֲאדֹוֵנינו  ְוַרב־ּכַֹח  ִלְתבוָנתֹו  ֵאין  ה:  ְּלֻכָלם  ׁשֵ ּ ּ

ִעים  ֲעֵד ו:  ִּמְסָפר ִפיל  ְרׁשָ : י־ָאֶרץְּמעֹוֵדד  ֲעָנִוים  ְיהָוׁה  ַמׁשְ
תֹוָדה  ַזְמרו  ֵלאֹלֵהינו  ְבִכּנֹור ז ֱּענו  ַליהָוׁה  ּבְ ּ ה  ח:  ּּ ַהְמַכּסֶ

ַמִים   ָעִבים  ַהֵמִכין  ָלָאֶרץ  ָמָטר  ַהַמְצִמיַח  ָהִרים  ָחִציר|  ׁשָ ּּבְ ּ :
ר  ִיְקָראו ט ּנֹוֵתן  ִלְבֵהָמה  ַלְחָמה  ִלְבֵני  ֹעֵרב  ֲאׁשֶ ֹלא  י:  ּ

ִּבְגבוַרת  ַהּסוס  ֶיְחָפץ  ֹלא־ְבׁש ּ רֹוֶצה  יא:  ֹוֵקי  ָהִאיׁש  ִיְרֶצהּ
ַל יב:  ְּיהָוׁה  ֶאת־ְיֵרָאיו  ֶאת־ַהְמַיֲחִלים  ְלַחְסדֹו ִחי  ְירוׁשָ ּבְ ם ִּׁשַ

ֶּאת־ְיהָוׁה  ַהְלִלי  ֱאֹלַהִיך  ִציֹון ָעָרִיך  יג:  ְ ִריֵחי  ׁשְ י־ִחַזק  ּבְ ְּכִ ּ
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ך ִקְרּבֵ ַנִיך  ּבְ ַרך  ּבָ ְּבֵ ְ לֹום  ֵחֶלב  ִח יד:  ְ ם  ְגבוֵלך  ׁשָ ְַהׂשָ ּ ּ ִּטים ּ
יֵעך ּבִ ַּהׁשֵֹלַח  ִאְמָרתֹו  ָאֶרץ  ַעד־ְמֵהָרה  ָירוץ  ְדָברֹו טו:  ְַיׂשְ ּ ּ :

ֵאֶפר  ְיַפֵזר טז פֹור  ּכָ ָצֶמר  ּכְ ֶלג  ּכַ ַּהּנֵֹתן  ׁשֶ ִליך  ַקְרחֹו  יז:  ּ ְַמׁשְ

ב  יח:  ְּכִפִתים  ִלְפֵני  ָקָרתֹו  ִמי  ַיֲעֹמד ַלח  ְדָברֹו  ְוַיְמֵסם  ַיׁשֵ ִּיׁשְ ּ
ּרוחֹו  ִיְזלו־ָמִי יו ְּדָבָרוַּמִגיד   יט:  םּּ ּ  ְדָבָריו  ְלַיֲעֹקב  ֻחּקָ

ָרֵאל ָפָטיו  ְלִיׂשְ ּוִמׁשְ ה  ֵכן   כ:  ּ ָפִטים |  ֹלא  ָעׂשָ ְּלָכל־גֹוי  וִמׁשְ ּ ּ
ל־ְיָדעום ַהְללוָיה ּּבַ ּ ּ: 

  פרק קמח- "תהלים"ספר 
ַּהְללוָיה   א ְמרֹוִמים|  ּ ַמִים  ַהְללוהו  ּבַ ַּהְללו  ֶאת־ְיהָוׁה  ִמן־ַהׁשָ ּּ ּ ּ :
ל־   ב ל־ַמְלָאָכיו  ַהְללוהו  ּכָ ַּהְללוהו  ּכָ ּ ּ ַּהְללוהו  ג:    ְצָבָאיוְצָבָאוּ ּ

ל־ּכֹוְכֵבי  אֹור ֶמׁש  ְוָיֵרַח  ַהְללוהו  ּכָ ּׁשֶ ֵמי  ד:  ּ ַּהְללוהו  ׁשְ ּ
ר   ָמִים  ְוַהַמִים  ֲאׁשֶ ַּהׁשָ ָמִים|  ּ ם  ה:  ֵּמַעל  ַהׁשָ ְּיַהְללו  ֶאת־ׁשֵ

י  הוא  ִצָוה  ְוִנְבָראו ְּיהָוׁה  ּכִ ּ ַּוַיֲעִמיֵדם  ָלַעד  ְלעֹוָלם  ו:  ּ
יִנים  ז:  ָחק־ָנַתן  ְוֹלא  ַיֲעבֹור ַּהְללו  ֶאת־ְיהָוׁה  ִמן־ָהָאֶרץ  ַתּנִ ּ

ה  ח:  ְּוָכל־ְתֹהמֹות ֶלג  ְוִקיטֹור  רוַח  ְסָעָרה  ֹעׂשָ ֵּאׁש  וָבָרד  ׁשֶ ּ
ֶּהָהִרים  ְוָכל־ְגָבעֹות  ֵעץ  ְפִרי  ְוָכל־ֲאָרִזים ט:  ְדָברֹו ַּהַחָיה  י:  ּ
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ֵה ָנףְוָכל־ּבְ ַּמְלֵכי־ֶאֶרץ  ְוָכל־ְלֻאִמים  יא:  ָּמה  ֶרֶמׂש  ְוִצפֹור  ּכָ
ִרים  ְוָכל־ׁשְֹפֵטי  ָאֶרץ תולֹות  ְזֵקִנים  יב:  ׂשָ חוִרים  ְוַגם־ּבְ ּּבַ ּ

מֹו  ְלַבדֹו |  ְּיַהְללו   יג:  ִעם־ְנָעִרים ָגב  ׁשְ י־ִנׂשְ ם  ְיהָוׁה  ּכִ ֶּאת־ׁשֵ ּ
ָמִים ְּלַעמֹו  ְתִהָלה |  ַּוָיֶרם  ֶקֶרן   יד:  הֹודֹו  ַעל־ֶאֶרץ  ְוׁשָ ּ ּ

ָרֵאל ַעם־ְקֹרבֹו ַהְללוָיה ְּלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיׂשְ ּ: 
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,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו,  המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל, 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 כר ברכיה ה"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"כהן 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,    נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .בא על ידוואין חטא , 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" לך מה 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


