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  פרק כט- "תהלים"ספר 
בֹוד  ָוֹעז א ֵני  ֵאִלים  ָהבו  ַליהָוׁה  ּכָ ִּמְזמֹור  ְלָדִוד  ָהבו  ַליהָוׁה  ּבְ ּ :
ַהְדַרת־ֹקֶדׁש ב ַתֲחוו  ַליהָוׁה  ּבְ מֹו  ִהׁשְ בֹוד  ׁשְ ָּהבו  ַליהָוׁה  ּכְ ּּ :
בֹוד  ִהְרִע ג ים  ְיהָוׁה  ַעל־ַמִים ּקֹול  ְיהָוׁה  ַעל־ַהָמִים  ֵאל־ַהּכָ

ים ָהָדר ד:  ַרּבִ ּכַֹח  קֹול  ְיהָוׁה  ּבֶ קֹול  ְיהָוׁה  ׁשֵֹבר  ה:  קֹול־ְיהָוׁה  ּבַ
ר  ְיהָוׁה  ֶאת־ַאְרֵזי  ַהְלָבנֹון ּבֵ מֹו־ֵעֶגל  ו:  ֲּאָרִזים  ַוְיׁשַ ַּוַיְרִקיֵדם  ּכְ

מֹו  ֶבן־ְרֵאִמים ְרֹין  ּכְ : קֹול־ְיהָוׁה  ֹחֵצב  ַלֲהבֹות  ֵאׁש ז:  ְלָבנֹון  ְוׂשִ
ר  ָקֵדׁש ח ר  ָיִחיל  ְיהָוׁה  ִמְדּבַ קֹול  ְיהָוׁה  ט:  קֹול  ְיהָוׁה  ָיִחיל  ִמְדּבָ

בֹוד|   לֹו  ֹאֵמר  ּכָ ְּיחֹוֵלל  ַאָילֹות  ַוֶיֱחׂשף  ְיָערֹות  וְבֵהיָכלֹו  ּכֻ ּ ּ ּ :
ב  ְיהָוׁה  ֶמֶלך  ְלעֹוָלם י ב  ַוֵיׁשֶ ְְיהָוׁה  ַלַמּבול  ָיׁשָ ּ ּ ְיהָוה  ֹעז  יא:  ּ

ְּלַעמֹו ִיֵתן ְיהָוׁ לֹום| ה ּ ְּיָבֵרך ֶאת־ַעמֹו ַבׁשָ ּ ְ: 
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  פרק ל- "תהלים"ספר 
ִית  ְלָדִוד א ת  ַהּבַ יר  ֲחֻנּכַ י  ִדִליָתִני  ב:  ִמְזמֹור  ׁשִ ֲּארֹוִמְמך  ְיהָוׁה  ּכִ ָ

ַמְחָת  ֹאְיַבי  ִלי ְּוֹלא־ׂשִ ַוְעִתי  ֵאֶליך  ַוִתְרָפֵאִני ג:  ּ ְּיהָוׁה  ֱאֹלָהי  ׁשִ ּ ָּ ּ :
אֹו ד י  ִחִייַתִני  ְיהָוה  ֶהֱעִליָת  ִמן־ׁשְ : ּ  ִמָיְרִדי  בֹורִּמָיוְרִדיּל  ַנְפׁשִ
ַּזְמרו  ַליהָוׁה  ֲחִסיָדיו  ְוהֹודו  ְלֵזֶכר  ָקְדׁשֹו ה ּ ַאפֹו  ו:  ּ י  ֶרַגע  ּבְ ּּכִ

ה ִכי  ְוַלּבֶֹקר  ִרּנָ ֶעֶרב  ָיִלין  ּבֶ ְרצֹונֹו  ּבָ ַּוֲאִני  ָאַמְרִתי  ז:  ַּחִיים  ּבִ
ל־ֶאמֹוט  ְלעֹוָלם ְלִוי  ּבַ ְרצֹוְנך  ֶהֱעַמְדָתה  ְלַהְרִרי ְיהָו ח:  ְּבׁשַ ּה  ּבִ ָ

ָֹעז  ִהְסַתְרָת  ָפֶניך  ָהִייִתי  ִנְבָהל ּ ֵָאֶליך  ְיהָוׁה  ֶאְקָרא  ט:  ּ

ן ַחת  ֲהיֹוְדך  י:  ְוֶאל־ֲאֹדָני  ֶאְתַחּנָ ִרְדִתי  ֶאל־ׁשָ ָדִמי  ּבְ ַצע  ּבְ ַָמה־ּבֶ ּ
ָָעָפר  ֲהַיִגיד  ֱאִמֶתך ּ ִני  ְיהָוׁה  ֱהֵי יא:  ּ ַמע־ְיהָוׁה  ְוָחּנֵ : ה  ֹעֵזר  ִליׁשְ

ְמָחה יב י  ַוְתַאְזֵרִני  ׂשִ ּקִ ָּהַפְכָת  ִמְסְפִדי  ְלָמחֹול  ִלי  ִפַתְחָת  ׂשַ ּ ּ ּ ּּ ּ :
ְּיַזֶמְרך ָכבֹוד ְוֹלא ִידֹם ְיהָוׁה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָך| ְלַמַען  יג ּ ָ ּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  ני  פרקים  ליוםש,  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 "ורה כד אף ספרי ת"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–נה  הש

 .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 מסמר"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


