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  פרק צז- "תהלים"ספר 
ים א ְמחו  ִאִיים  ַרּבִ ְּיהָוׁה  ָמָלך  ָתֵגל  ָהָאֶרץ  ִיׂשְ ּ ּ ָעָנן  ַוֲעָרֶפל  ב:  ְ

ְסאֹוְסִב ָפט  ְמכֹון  ּכִ ּיָביו  ֶצֶדק  וִמׁשְ ֵּאׁש  ְלָפָניו  ֵתֵלך  וְתַלֵהט  ג:  ּ ְ ּ
ֵּהִאירו  ְבָרָקיו  ֵתֵבל  ָרֲאָתה  ַוָתֵחל  ָהָאֶרץ ד:  ָסִביב  ָצָריו ּ ּ :

ל־ָהָאֶרץ ה דֹוַנג  ָנַמּסו  ִמִלְפֵני  ְיהָוׁה  ִמִלְפֵני  ֲאדֹון  ּכָ ָּהִרים  ּכַ ּ ּ ּ :
ַמִים  ִצְדקֹו   ו ִּהִגידו  ַהׁשָ בֹודֹוּּ ְּוָראו  ָכל־ָהַעִמים  ּכְ | ֵּיבׁשו   ז:  ּ

ַתֲחוו־לֹו  ֱאִליִלים  ִהׁשְ ל־ֹעְבֵדי  ֶפֶסל  ַהִמְתַהְלִלים  ּבָ ּּכָ ּ ּ
ל־ֱאֹלִהים ַמח   ח:  ּכָ ְמָעה  ַוִתׂשְ נֹות  ְיהוָדה |  ּׁשָ ִּציֹון  ַוָתֵגְלָנה  ּבְ ּ ּ

ָפֶטיך  ְיהָוׁה ְָלַמַען  ִמׁשְ י־ַאָתה  ְיהָוׁה  ֶעְליֹון  ַעל־ּכָ ט:  ּ ל־ָהָאֶרץ ּּכִ
ל־ֱאֹלִהים ְנאו  ָרע  ׁשֵֹמר  י:  ְמֹאד  ַנֲעֵליָת  ַעל־ּכָ ֹּאֲהֵבי  ְיהָוׁה  ׂשִ

ִעים  ַיִציֵלם ַּנְפׁשֹות  ֲחִסיָדיו  ִמַיד  ְרׁשָ ּאֹור  ָזֻרַע  ַלַצִדיק  יא:  ּ ּ
ְמָחה ֵרי־ֵלב  ׂשִ יהָוׁה  ְוהֹודו  ְלֵזֶכר  יב:  ּוְלִיׁשְ ְמחו  ַצִדיִקים  ּבַ ּׂשִ ּ ּ

 :ָקְדׁשֹו
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  פרק צח- "תהלים"ספר 
ירו  ַליהָוׁה   א ה |  ִּמְזמֹור  ׁשִ י־ִנְפָלאֹות  ָעׂשָ יר  ָחָדׁש  ּכִ ׁשִ

יָעה־לֹו  ְיִמינֹו  וְזרֹוַע  ָקְדׁשֹו ּהֹוׁשִ ּהֹוִדיַע  ְיהָוׁה  ְיׁשוָעתֹו  ְלֵעיֵני  ב:  ּ
ַּהגֹוִים  ִגָלה  ִצְדָקתֹו ּ ָרֵאל |  ָּזַכר  ַחְסדֹו   ג:  ּ ֶּוֱאמוָנתֹו  ְלֵבית  ִיׂשְ

ּי־ָאֶרץ  ֵאת  ְיׁשוַעת  ֱאֹלֵהינוָּראו  ָכל־ַאְפֵס ָּהִריעו  ַליהָוׁה  ד:  ּ
נו  ְוַזֵמרו ל־ָהָאֶרץ  ִפְצחו  ְוַרּנְ ּּכָ ּ ּּ ִכּנֹור  ה:  ּ ִכּנֹור  ּבְ ַּזְמרו  ַליהָוׁה  ּבְ ּ

ֲחֹצְצרֹות  ְוקֹול  ׁשֹוָפר  ָהִריעו  ִלְפֵני   ו:  ְוקֹול  ִזְמָרה ְַהֶמֶלך |  ּּבַ ּ
ִּיְרַעם  ַהָים  וְמֹלאֹו  ֵת ז:  ְיהָוׁה ּ ֵבי  ָבהּ ְנָהרֹות  ח:  ֵּבל  ְויׁשְ

נו ִּיְמֲחאו־ָכף  ַיַחד  ָהִרים  ְיַרּנֵ פֹט  ט:  ּ י  ָבא  ִלׁשְ ִּלְפֵני־ְיהָוׁה  ּכִ
ִרים ֵמיׁשָ ֶצֶדק ְוַעִמים ּבְ פֹט־ֵתֵבל ּבְ ָּהָאֶרץ ִיׁשְ ּ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  כל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  ל
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 " אף ספרי תורה כד"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–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 אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. קורי


