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  פרק סז- "תהלים"ספר 
ְנִג א ירַּלְמַנֵצח  ּבִ נו  ִויָבְרֵכנו  ָיֵאר  ב:  יֹנת  ִמְזמֹור  ׁשִ ֱּאֹלִהים  ְיָחּנֵ ּ

ָּפָניו  ִאָתנו  ֶסָלה ּ ָכל־גֹוִים  ְיׁשוָעֶתך ג:  ּ ך  ּבְ ָאֶרץ  ַדְרּכֶ ָָלַדַעת  ּבָ ָּ ּּ :
ּיֹודוך  ַעִמים   ד ָ ָלם|  ּ ֱּאֹלִהים  יֹודוך  ַעִמים  ּכֻ ּ ָ נו  ה:  ּ ְמחו  ִויַרּנְ ִּיׂשְ ּ

פֹט  ַעִמ י־ִתׁשְ ְּלֻאִמים  ּכִ ּים  ִמיׁשֹור  וְלֻאִמים  ּּ ָאֶרץ  ַתְנֵחם  ֶסָלה|  ּ : ּּבָ
ּיֹודוך  ַעִמים   ו ָ ָלם|  ּ ֱּאֹלִהים  יֹודוך  ַעִמים  ּכֻ ּ ָ ֶּאֶרץ  ָנְתָנה  ְיבוָלה  ז:  ּ ּ

ְּיָבְרֵכנו  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינו ְּיָבְרֵכנו  ֱאֹלִהים  ְוִייְראו  ֹאתֹו  ח:  ּ ּ
ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  :ּכָ

  פרק סח- "תהלים"ספר 
ירַּלְמַנֵצ א ָּיקום  ֱאֹלִהים  ָיפוצו  אֹוְיָביו  ב:  ַח  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ׁשִ ּ ּ

ְנָאיו  ִמָפָניו ְּוָינוסו  ְמׂשַ ּ ִהֵמס  דֹוַנג  ג:  ּ ן  ִתְנדֹף  ּכְ ִהְנדֹף  ָעׁשָ ּּכְ ּ ּּ ּ
ִעים  ִמְפֵני  ֱאֹלִהים ִּמְפֵני־ֵאׁש  ֹיאְבדו  ְרׁשָ ְמחו  ד:  ּּ ְּוַצִדיִקים  ִיׂשְ ּ
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ְמָחהַּיַעְלצו  ִלְפֵני  ֱאֹלִהים  ְו יׂשו  ְבׂשִ ירו   ה:  ָּיׂשִ ֵּלאֹלִהים  ַזְמרו |  ּׁשִ ּ
מֹו  ְוִעְלזו  ְלָפָניו ָיה  ׁשְ ֲעָרבֹות  ּבְ מֹו  ֹסלו  ָלֹרֵכב  ּבָ ּׁשְ ּ ּ ֲאִבי  ְיתֹוִמים  ו:  ּ

ְמעֹון  ָקְדׁשֹו יב  ְיִחיִדים  |  ֱאֹלִהים   ז:  ְּוַדַין  ַאְלָמנֹות  ֱאֹלִהים  ּבִ | מֹוׁשִ
ּכ ְיָתה  מֹוִציא  ֲאִסיִרים  ּבַ ְכנו  ְצִחיָחהּבַ רֹות  ַאך־סֹוֲרִרים  ׁשָ ֹּוׁשָ ְ :

ימֹון  ֶסָלה ח ַצְעְדך  ִביׁשִ ֵצאְתך  ִלְפֵני  ַעֶמך  ּבְ ֱָאֹלִהים  ּבְ ָ ָּ ֶאֶרץ  ט:  ּ
ה   ַמִים  ָנְטפו  ִמְפֵני  ֱאֹלִהים  ֶזה  ִסיַני  ִמְפֵני  ֱאֹלִהים |  ָרָעׁשָ ַּאף־ׁשָ ּ ּ

ָרֵאל ם  ְנָדבֹות  ָתִניף  ֱאֹלִהים י:  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ֶּגׁשֶ ּ  ַנֲחָלְתך  ְוִנְלָאה  ַאָתה ּ ָ

ּכֹוַנְנָתה טֹוָבְתך  ֶלָעִני  ֱאֹלִהים יא:  ּ בו־ָבה  ָתִכין  ּבְ ַָחָיְתך  ָיׁשְ ָּ ּ ּ ּ :
רֹות  ָצָבא  ָרב יב ֲּאֹדָני  ִיֶתן־ֹאֶמר  ַהְמַבׂשְ ַּמְלֵכי  ְצָבאֹות  ִידֹדון  יג:  ּ ּ

ָלל ִית  ְתַחֵלק  ׁשָ ִּידֹדון  וְנַות  ּבַ ּ ּ ּ בון  ּבֵ יד:  ּ ּכְ ִּאם־ִתׁשְ ְנֵפי ּ ַפָתִים  ּכַ ּין  ׁשְ
יַרְקַרק  ָחרוץ ֶסף  ְוֶאְברֹוֶתיָה  ּבִ ּיֹוָנה  ֶנְחָפה  ַבּכֶ ַדי  טו:  ּ ָפֵרׂש  ׁשַ ּּבְ

ַצְלמֹון ֵלג  ּבְ ה  ַתׁשְ ְּמָלִכים  ּבָ ים  טז:  ּ ן  ַהר־ַגְבֻנּנִ ׁשָ ַּהר־ֱאֹלִהים  ַהר־ּבָ
ן ׁשָ ים  ָהָהר  ָחַמ|  ָּלָמה   יז:  ַהר־ּבָ ְּתַרְצדון  ָהִרים  ַגְבֻנּנִ ּ ד  ֱאֹלִהים ּּ

ּכֹן  ָלֶנַצח ְבתֹו  ַאף־ְיהָוׁה  ִיׁשְ ֶרֶכב  ֱאֹלִהים  ִרּבַֹתִים  ַאְלֵפי  יח:  ְּלׁשִ
ּקֶֹדׁש ְנָאן  ֲאֹדָני  ָבם  ִסיַני  ּבַ ִבי |  ָּעִליָת  ַלָמרֹום   יט:  ׁשִ ִביָת  ׁשֶ ּׁשָ

ּכֹן   ָאָדם  ְוַאף  סֹוְרִרים  ִלׁשְ ָּלַקְחָת  ַמָתנֹות  ּבָ רוך  כ:  ָּיה  ֱאֹלִהים|  ּ ְּבָ ּ
ּיֹום  ַיֲעָמס־ָלנו  ָהֵאל  ְיׁשוָעֵתנו  ֶסָלה|  ֹדָני  יֹום  ֲא ּ ָּלנו |  ָהֵאל   כא:  ּ

עֹות  ְוֵליהִוׁה  ֲאֹדָני  ַלָמֶות  תֹוָצאֹות ֵּאל  ְלמֹוׁשָ ְַאך־ֱאֹלִהים  כב:  ּ
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ָמיו ֲאׁשָ ָער  ִמְתַהֵלך  ּבַ ְִיְמַחץ  ֹראׁש  ֹאְיָביו  ָקְדֹקד  ׂשֵ ָאַמר  ֲאֹדָני  כג:  ּ
יב יב  ָאׁשִ ן  ָאׁשִ ׁשָ ָדם |  ְלַמַען   כד:  ּ  ִמְמֻצלֹות  ָיםִמּבָ ִָתְמַחץ  ַרְגְלך  ּבְ ּ

הו ָלֶביך  ֵמאֹוְיִבים  ִמּנֵ ְּלׁשֹון  ּכְ ָָראו  ֲהִליכֹוֶתיך  ֱאֹלִהים  ֲהִליכֹות  כה:  ָ ּ
י  ַבּקֶֹדׁש תֹוך  ֲעָלמֹות  כו:  ֵאִלי  ַמְלּכִ ִרים  ַאַחר  ֹנְגִנים  ּבְ ְִקְדמו  ׁשָ ּ ּ

ְרכו   כז:  ּתֹוֵפפֹות ַמְקֵהלֹות  ּבָ ָרֵאלּּבְ : ֱּאֹלִהים  ְיהָוׁה  ִמְמקֹור  ִיׂשְ
ְנָיִמן   כח ם  ּבִ ֵרי |  ׁשָ ֵרי  ְזֻבלון  ׂשָ ֵרי  ְיהוָדה  ִרְגָמָתם  ׂשָ ָּצִעיר  ֹרֵדם  ׂשָ ּ

ִּצָוה  ֱאֹלֶהיך  ֻעֶזך  עוָזה  ֱאֹלִהים  זו  ָפַעְלָת  ָלנו כט:  ַּנְפָתִלי ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ָּ ָ :
ָלם  ְלך  יֹוִבילו  ְמָלִכים   ל ֵּמֵהיָכֶלך  ַעל־ְירוׁשָ ָּ יָ ְּגַער  ַחַית  לא:  ׁשָ ּ

יִרים   ַזר |  ָקֶנה  ֲעַדת  ַאּבִ ַרֵצי־ָכֶסף  ּבִ ֶעְגֵלי  ַעִמים  ִמְתַרֵפס  ּבְ ּּבְ ּ ּּ
ַּעִמים  ְקָרבֹות  ֶיְחָפצו ּ י  ִמְצָרִים  ּכוׁש  ָתִריץ  לב:  ּ ים  ִמּנִ ַמּנִ ֶּיֱאָתיו  ַחׁשְ ּ ּ

ירו  ֵלאֹלִהים  ַזְמרו   לג:  ָיָדיו  ֵלאֹלִהים ַּמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ  ׁשִ ֲאֹדָני ּּ
קֹולֹו  קֹול  ֹעז לד:  ֶסָלה ֵמי־ֶקֶדם  ֵהן־ִיֵתן  ּבְ ֵמי  ׁשְ ׁשְ ְּתנו  לה:  ָּלֹרֵכב  ּבִ ּ

ָחִקים ׁשְ ָרֵאל  ַגֲאָותֹו  ְוֻעזֹו  ּבַ ֹּעז  ֵלאֹלִהים  ַעל־ִיׂשְ נֹוָרא  ֱאֹלִהים  לו:  ּּ
ָרֵאל  הוא  ֹנֵתן   יך  ֵאל  ִיׂשְ ִּמִמְקָדׁשֶ ָּ רוך |  ּ ְֹעז  ְוַתֲעֻצמֹות  ָלָעם  ּבָ ּ

 :יםֱאֹלִה
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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"י נלימוד ספר 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )מפאנוע "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

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, הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את , 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 הכהן ברבי כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"משמרות 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


