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  פרק מה- "תהלים"ספר 
יר  ְיִדיֹדתַל א יל  ׁשִ ּכִ ים  ִלְבֵני־ֹקַרח  ַמׂשְ ּנִ : ְּמַנֵצַח  ַעל־ׁשׁשַ
י   ב י  ְלֶמֶלך  ְלׁשֹוִני  ֵעט  |  ָרַחׁש  ִלּבִ ְָדָבר  טֹוב  ֹאֵמר  ָאִני  ַמֲעׂשַ ּ |

ְפתֹוֶתיך  ג:  סֹוֵפר  ָמִהיר ׂשְ ֵני  ָאָדם  הוַצק  ֵחן  ּבְ ָָיְפָיִפיָת  ִמּבְ ּ
ַרְכך  ֱאֹלִהים  ְלעֹוָלם ן  ּבֵ ך  ַעל־ָיֵרך  ִגּבֹור ֲח ד:  ַָעל־ּכֵ ּגֹור  ַחְרּבְ ְ ָ

ָהֹוְדך  ַוֲהָדֶרך ְּצַלח  ְרַכב  ַעל־ְדַבר־ֱאֶמת |  ַָוֲהָדְרך   ה:  ָ
ְָוַעְנָוה־ֶצֶדק  ְותֹוְרך  נֹוָראֹות  ְיִמיֶנך נוִנים  ַעִמים  ו:  ָ ִּחֶציך  ׁשְ ּּ ָ

ֵלב  אֹוְיֵבי  ַהֶמֶלך ְַתְחֶתיך  ִיְפלו  ּבְ ָּ ּ ּּ ְסֲאך  ֱאֹלִהים  עֹוָלם  ָוֶע ז:  ּ ד ָּכִ
ֶבט  ַמְלכוֶתך ֶבט  ִמיׁשֹר  ׁשֵ ָׁשֵ ע  ח:  ּ ָנא  ֶרׁשַ ָּאַהְבָת  ֶצֶדק  ַוִתׂשְ ּ ּ

ן   ׂשֹון  ֵמֲחֵבֶריך|  ַעל־ּכֵ ֶמן  ׂשָ ֲחך  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֶהיך  ׁשֶ ְָמׁשָ ָ ֹמר  ט:  ָ
ְמחוך י  ׂשִ ן  ִמּנִ ְגֹדֶתיך  ִמן־ֵהיְכֵלי  ׁשֵ ל־ּבִ ַָוֲאָהלֹות  ְקִציעֹות  ּכָ ָּ ּ :

ר י ִיּקְ נֹות  ְמָלִכים  ּבְ ֶכֶתם  אֹוִפירּבְ ָגל  ִליִמיְנך  ּבְ ָֹוֶתיך  ִנְצָבה  ׁשֵ ָּ :
ְכִחי  ַעֵמך  וֵבית  ָאִביך יא ְמִעי־ַבת  וְרִאי  ְוַהִטי  ָאְזֵנך  ְוׁשִ ְׁשִ ְ ְּ ּ ּּ :
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ַתֲחִוי־לֹו יב י  הוא  ֲאֹדַנִיך  ְוִהׁשְ ְּוִיְתָאו  ַהֶמֶלך  ָיְפֵיך  ּכִ ְּ ְ ְּ :
יֵר|  ּוַבת־ֹצר   יג ִמְנָחה  ָפַנִיך  ְיַחלו  ֲעׁשִ ּּבְ ּ ְ בוָדה  יד:  י  ָעםּ ל־ּכְ ּּכָ ּ

ה צֹות  ָזָהב  ְלבוׁשָ ּבְ ַּבת־ֶמֶלך  ְפִניָמה  ִמִמׁשְ ּ ּ ּ ִּלְרָקמֹות  תוַבל  טו:  ְ ּ
תולֹות  ַאֲחֶריָה  ֵרעֹוֶתיָה  מוָבאֹות  ָלך ְַלֶמֶלך  ּבְ ְּ ּ ּתוַבְלָנה  טז:  ּ ּ

ֵהיַכל  ֶמֶלך ָמֹחת  ָוִגיל  ְתֹבֶאיָנה  ּבְ ׂשְ ְּבִ ַּתַחת  ֲאֹבֶתיך  ִיְהיו  יז:  ּ ָ ּ
ָכל־ָהָאֶרץָב ִרים  ּבְ יֵתמֹו  ְלׂשָ ֶּניך  ְתׁשִ ְמך  יח:  ָ יָרה  ׁשִ ַָאְזּכִ

ן ַעִמים ְיהֹוֻדך ְלֹעָלם ָוֶעד ָכל־דֹר ָוֹדר ַעל־ּכֵ ָּבְ ּ ּ: 

  פרק מו- "תהלים"ספר 
יר א ֱּאֹלִהים  ָלנו  ַמֲחֶסה  ב:  ַּלְמַנֵצַח  ִלְבֵני־ֹקַרח  ַעל־ֲעָלמֹות  ׁשִ

ָהִמיר  ג:  דָוֹעז  ֶעְזָרה  ְבָצרֹות  ִנְמָצא  ְמֹא ן  ֹלא־ִניָרא  ּבְ ַעל־ּכֵ
ֵלב  ַיִמים ָּאֶרץ  וְבמֹוט  ָהִרים  ּבְ ֶּיֱהמו  ֶיְחְמרו  ֵמיָמיו  ִיְרֲעׁשו  ד:  ּ ּ ּ

ַגֲאָותֹו  ֶסָלה ְמחו  ִעיר־ֱאֹלִהים  ְקדׁש  ה:  ָהִרים  ּבְ ָּנָהר  ְפָלָגיו  ְיׂשַ ּ ּ
ֵני  ֶעְליֹון ּכְ ל־ִתמֹוט  ַיְעְז ו:  ִמׁשְ ה  ּבַ ִקְרּבָ ֱּאֹלִהים  ּבְ ּ ֶרָה  ֱאֹלִהים ּ
קֹולֹו  ָתמוג  ז:  ִלְפנֹות  ּבֶֹקר ָּהמו  גֹוִים  ָמטו  ַמְמָלכֹות  ָנַתן  ּבְ ּ ּּ

ָגב־ָלנו  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב  ֶסָלה ח:  ָאֶרץ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִעָמנו  ִמׂשְ ּּ ּ :
ָאֶרץ ט מֹות  ּבָ ם  ׁשַ ר־ׂשָ ְּלכו־ֲחזו  ִמְפֲעלֹות  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ ית  י:  ּ ּבִ ַמׁשְ

ר  ְוִקֵצץ  ֲחִנית  ֲעָגלֹות ִמְלָחמֹות  ַעד־ְקֵצ ּבֵ ת  ְיׁשַ ּה  ָהָאֶרץ  ֶקׁשֶ
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ֵאׁש ֹרף  ּבָ גֹוִים  יא:  ִיׂשְ י־ָאֹנִכי  ֱאֹלִהים  ָארום  ּבַ ַּהְרפו  וְדעו  ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ
ָאֶרץ ָגב־ָלנו  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב  יב:  ָּארום  ּבָ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִעָמנו  ִמׂשְ ּּ ּ

 :ֶסָלה
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,  חותובשמ,    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,  יושרד ספרי המקרא הם עליו מליצי"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"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  אותךא 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
סםהרבים  לפר 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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


