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  פרק צה- "תהלים"ספר 
ֵענו א ָנה  ַליהָוׁה  ָנִריָעה  ְלצור  ִיׁשְ ְּלכו  ְנַרּנְ ּ ְּנַקְדָמה  ָפָניו  ב:  ּ

ְזִמרֹות  ָנִריַע  לֹו תֹוָדה  ּבִ י  ֵאל  ָגדֹול  ְיהָוׁה  וֶמֶלך  ָגדֹול  ג:  ּבְ ּּכִ ְּ ּ
ל־ֱאֹלִהים ָידֹו  ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ  ְותֹוֲעפֹות  ָהִרים  ד:  ַעל־ּכָ ר  ּבְ ֲאׁשֶ

ר ה:  לֹו ת  ָיָדיו  ָיָצרוֲאׁשֶ ׁשֶ הו  ְוַיּבֶ ּ־לֹו  ַהָים  ְוהוא  ָעׂשָ ּ ּ ּּבֹאו  ו:  ּ
נו ַתֲחֶוה  ְוִנְכָרָעה  ִנְבְרָכה  ִלְפֵני־ְיהָוׁה  ֹעׂשֵ ִּנׁשְ י  הוא  ֱאֹלֵהינו  ז:  ּ ּּכִ ּ

ָמעו ֹקלֹו  ִתׁשְ ַּוֲאַנְחנו  ַעם  ַמְרִעיתֹו  ְוֹצאן  ָידֹו  ַהיֹום  ִאם־ּבְ ּּ :
ְמִר ח ַּאל־ַתְקׁשו  ְלַבְבֶכם  ּכִ רּ ִמְדּבָ ה  ּבַ יֹום  ַמּסָ ר  ט:  ּיָבה  ּכְ ֲאׁשֶ

ָחנוִני  ַגם־ָראו  ָפֳעִלי ִּנּסוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם  ּבְ ּ ָנה   י:  ּּ ִעים  ׁשָ | ַאְרּבָ
דֹור  ָוֹאַמר  ַעם  ֹתֵעי  ֵלָבב  ֵהם  ְוֵהם  ֹלא־ָיְדעו  ְדָרָכי ָּאקוט  ּבְ ּּ :

ְעִתי ְבַאִפי ִאם־ְיֹבאון ֶאל־ְמנוָחִתי יא ּבַ ר־ִנׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ: 
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  פרק צו- "תהלים"ר ספ
ל־ָהָאֶרץ א ירו  ַליהָוׁה  ּכָ יר  ָחָדׁש  ׁשִ ירו  ַליהָוׁה  ׁשִ ּׁשִ ירו  ב:  ּ ּׁשִ

רו  ִמיֹום־ְליֹום  ְיׁשוָעתֹו ׂשְ מֹו  ּבַ ֲרכו  ׁשְ ַּליהָוׁה  ּבָ ּ ּּ ַּסְפרו  ַבגֹוִים  ג:  ּ ּ ּ
ָכל־ָהַעִמים  ִנְפְלאֹוָתיו בֹודֹו  ּבְ י  ָגדֹול  ְיהָוׁה  וְמֻהָלל  ְמֹא ד:  ּּכְ ּּכִ ד ּ

ל־ֱאֹלִהים י   ה:  ּנֹוָרא  הוא  ַעל־ּכָ ל־ֱאֹלֵהי  ָהַעִמים  ֱאִליִלים |  ּכִ ּּכָ
ה ַמִים  ָעׂשָ ִמְקָדׁשֹו ו:  ַויהָוׁה  ׁשָ : ּהֹוד־ְוָהָדר  ְלָפָניו  ֹעז  ְוִתְפֶאֶרת  ּבְ

בֹוד  ָוֹעז ז ְפחֹות  ַעִמים  ָהבו  ַליהָוׁה  ּכָ ָּהבו  ַליהָוׁה  ִמׁשְ ּּ ָּהבו  ח:  ּ
מֹו בֹוד  ׁשְ או־ִמְנָחה  וֹבאו  ְלַחְצרֹוָתיוַליהָוׁה  ּכְ ּ  ׂשְ ּ ַתֲחוו  ט:  ּ ִּהׁשְ ּ

ל־ָהָאֶרץ ַהְדַרת־ֹקֶדׁש  ִחילו  ִמָפָניו  ּכָ ַּליהָוׁה  ּבְ ִּאְמרו  ַבגֹוִים   י:  ּ ּ |
ִרים ֵמיׁשָ ל־ִתמֹוט  ָיִדין  ַעִמים  ּבְ ְּיהָוה  ָמָלך  ַאף־ִתּכֹון  ֵתֵבל  ּבַ ּ ּ ּ ּ ְ :

ַמִים  ְוָתֵגל  ָהָאֶרץ  ִי יא ְמחו  ַהׁשָ ִּיׂשְ ְּרַעם  ַהָים  וְמֹלאֹוּ ַיֲעֹלז  יב:  ּ
ל־ֲעֵצי־ָיַער נו  ּכָ ר־ּבֹו  ָאז  ְיַרּנְ ַדי  ְוָכל־ֲאׁשֶ י |  ִלְפֵני  ְיהָוׁה   יג:  ּׂשָ ּכִ

ֶצֶדק  ְוַעִמים  פֹט־ֵתֵבל  ּבְ פֹט  ָהָאֶרץ  ִיׁשְ י  ָבא  ִלׁשְ ָּבא  ּכִ ּ ּ ּ
ֱאמוָנתֹו  :ּּבֶ
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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, ראלך המחולק בכל תפוצות יש"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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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,  מוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לי
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .אין חטא בא על ידוו, 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 מסמ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"רות לומר 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


