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  פרק עז- "תהלים"ספר 
ְּידיתוןַּלְמַנֵצַח  ַעל־   א ּ  ְידותון  ְלָאָסף  ִמְזמֹורּ קֹוִלי  ב:  ּ

יֹום  ג:  ֶאל־ֱאֹלִהים  ְוֶאְצָעָקה  קֹוִלי  ֶאל־ֱאֹלִהים  ְוַהֲאִזין  ֵאָלי ּבְ
ִתי  ָיִדי   ָּצָרִתי  ֲאֹדָני  ָדָרׁשְ ַּלְיָלה  ִנְגָרה  ְוֹלא  ָתפוג  ֵמֲאָנה |  ּ ּ

י ֵחם  ַנְפׁשִ ָרה  ֱאֹלִהים  ְו ד:  ִהּנָ יָחה  ֶאְזּכְ ְּוִתְתַעֵטף |  ֶאֱהָמָיה  ָאׂשִ
ר ה:  ּרוִחי  ֶסָלה ֻמרֹות  ֵעיָני  ִנְפַעְמִתי  ְוֹלא  ֲאַדּבֵ ָּאַחְזָת  ׁשְ ּ :

נֹות  עֹוָלִמים ו ֶדם  ׁשְ ְבִתי  ָיִמים  ִמּקֶ ִּחׁשַ ָרה  ְנִגיָנִתי  ז:  ּ ֶאְזּכְ
יָחה  ַוְיַחֵפׂש  רוִחי ָלְיָלה  ִעם־ְלָבִבי  ָאׂשִ ּּבַ ּ | ַנח  ַהְלעֹוָלִמים  ִיְז ח:  ּ

ֶּהָאֵפס  ָלֶנַצח  ַחְסדֹו  ָגַמר  ט:  ֲאֹדָני  ְוֹלא־ֹיִסיף  ִלְרצֹות  עֹוד ּ
ַאף  ַרֲחָמיו  י:  ֹאֶמר  ְלֹדר  ָוֹדר ַכח  ַחּנֹות  ֵאל  ִאם־ָקַפץ  ּבְ ֲהׁשָ

נֹות  ְיִמין  ֶעְליֹון יא:  ֶסָלה  ֶּאְזכֹיר יב:  ָּוֹאַמר  ַחלֹוִתי  ִהיא  ׁשְ
ָרה   י־ֶאְזּכְ ֶדם  ִפְלֶאךֶּאְזּכֹור  ַמַעְלֵלי־ָיה  ּכִ ִָמּקֶ ְוָהִגיִתי  יג:  ּ
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יָחה ְָבָכל־ָפֳעֶלך  וַבֲעִלילֹוֶתיך  ָאׂשִ ָּ ך  יד:  ּ ּקֶֹדׁש  ַדְרּכֶ ֱָאֹלִהים  ּבַ ּ
אֹלִהים ה  ֶפֶלא  הֹוַדְעָת  טו:  ִּמי־ֵאל  ָגדֹול  ּכֵ ַּאָתה  ָהֵאל  ֹעׂשֵ ּ

ָָבַעִמים  ֻעֶזך ּ ֵני־ַיֲעֹקב  ְויֹוֵסף טז:  ּ ְזרֹוַע  ַעֶמך  ּבְ ָָגַאְלָת  ּבִ ּ ּ :   ֶסָלהּ
ָּראוך  ַמִים   יז ָ ֱּאֹלִהים  ָראוך  ַמִים  ָיִחילו  ַאף  ִיְרְגזו  ְתֹהמֹות|  ּ ּ ּּ ּ ָ :
ָחִקים  ַאף־ֲחָצֶציך |  ֹּזְרמו  ַמִים   יח ָָעבֹות  קֹול  ָנְתנו  ׁשְ ּ

ִּיְתַהָלכו ַגְלַגל  ֵהִאירו  ְבָרִקים  ֵתֵבל  ָרְגָזה |  ָקֹול  ַרַעְמך   יט:  ּ ּּבַ ּ ּּ
ָי כ:  ַּוִתְרַעׁש  ָהָאֶרץ ך  ּּבַ ָם  ַדְרּכֶ ִביְליךּ ָוׁשְ ים ּ ַמִים  ַרּבִ ִביְלך  ּבְ ָ  וׁשְ ּ

בֹוֶתיך  ֹלא  ֹנָדעו ְּוִעּקְ ה  כא:  ָ ַיד־ֹמׁשֶ ָָנִחיָת  ַכצֹאן  ַעֶמך  ּבְ ּ ּ
 :ְוַאֲהֹרן

  פרק עח- "תהלים"ספר 
יל  ְלָאָסף  ַהֲאִזיָנה  ַעִמי  תֹוָרִתי  ַהטו  ָאְזְנֶכם  א ּכִ ַּמׂשְ ּ ּ ּ

י־ֶקֶדםֶּאְפְתָחה  ְב ב:  ְלִאְמֵרי־ִפי יָעה  ִחידֹות  ִמּנִ ל  ִפי  ַאּבִ : ָּמׁשָ
ָדֵעם  ַוֲאבֹוֵתינו  ִסְפרו־ָלנו ג ַמְענו  ַוּנֵ ר  ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ | ֹלא  ְנַכֵחד   ד:  ּּ

ֵניֶהם  ְלדֹור  ַאֲחרֹון  ְמַסְפִרים  ְתִהלֹות  ְיהָוׁה  ֶוֱעזוזֹו  ִּמּבְ ּ ּ ּ
ה ר  ָעׂשָ ַּוָיֶקם  ֵעדות   ה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲאׁשֶ ַיֲעֹקב  ְות|  ּ ם ּבְ ֹוָרה  ׂשָ

ר־ִצָוה  ֶאת־ֲאבֹוֵתינו  ְלהֹוִדיָעם  ִלְבֵניֶהם ָרֵאל  ֲאׁשֶ ִיׂשְ ּּבְ ּ :
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ִנים  ִיָוֵלדו  ָיֻקמו  ִויַסְפרו |  ְּלַמַען  ֵיְדעו   ו ּדֹור  ַאֲחרֹון  ּבָ ּ ּ ּ ּּ
חו  ַמַעְלֵלי־ֵאל  ז:  ִלְבֵניֶהם ּכְ ְסָלם  ְוֹלא  ִיׁשְ ימו  ֵבאֹלִהים  ּכִ ְּוָיׂשִ ּ

ּוִמְצֹוָתיו  ִיְנֹצרו ֲאבֹוָתם  דֹור  סֹוֵרר  וֹמֶרה |  ְּוֹלא  ִיְהיו   ח:  ּ ּּכַ ּ
ּדֹור  ֹלא־ֵהִכין  ִלּבֹו  ְוֹלא־ֶנֶאְמָנה  ֶאת־ֵאל  רוחֹו ּ :

יֹום  ְקָרב ט ת  ָהְפכו  ּבְ ֵקי  רֹוֵמי־ָקׁשֶ ֵני־ֶאְפַרִים  נֹוׁשְ ֹלא  י:  ּּבְ
ִרית  ֱאֹלִהים  וְבתֹוָרתֹו  ֵמֲאנו  ָלֶלֶכת ְמרו  ּבְ ּׁשָ ּ חו  יא:  ּ ּכְ ַּוִיׁשְ ּ

ר  ֶהְרָאםֲעִלי ה  יב:  לֹוָתיו  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲאׁשֶ ֶנֶגד  ֲאבֹוָתם  ָעׂשָ
ֵדה־ֹצַען ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ׂשְ ַקע  ָים  ַוַיֲעִביֵרם  יג:  ֶפֶלא  ּבְ ּּבָ

מֹו־ֵנד ַּוַיֶצב־ַמִים  ּכְ אֹור  יד:  ּ ָעָנן  יֹוָמם  ְוָכל־ַהַלְיָלה  ּבְ ַּוַיְנֵחם  ּבֶ ּ
ר  ַוַי טו:  ֵאׁש ִמְדּבָ ע  ֻצִרים  ּבַ ְּיַבּקַ הּ ְתֹהמֹות  ַרּבָ ְק  ּכִ ַּויֹוִצא  טז:  ׁשְ

ָהרֹות  ָמִים ּנְ ַלע  ַויֹוֶרד  ּכַ ַּויֹוִסיפו  עֹוד  יז:  ּנֹוְזִלים  ִמּסָ ּ
ִצָיה ַּלֲחֹטא־לֹו  ַלְמרֹות  ֶעְליֹון  ּבַ ְלָבָבם  יח:  ּ ַּוְיַנּסו־ֵאל  ּבִ

ם ָאל־ֹאֶכל  ְלַנְפׁשָ אֹלִהים  ָאְמרו  ֲהיוַכל  ֵאל יט:  ִלׁשְ רו  ּבֵ ַּוְיַדּבְ ּ ּ 
ר ִמְדּבָ ְלָחן  ּבַ ַּלֲעֹרך  ׁשֻ ה־צור   כ:  ְ ַּוָיזובו  ַמִים  וְנָחִלים |  ֵּהן  ִהּכָ ּ ּ ּ

ֵאר  ְלַעמֹו ֹטפו  ֲהַגם־ֶלֶחם  יוַכל־ֵתת  ִאם־ָיִכין  ׁשְ ִּיׁשְ ּ ּ | ָלֵכן   כא:  ּ
ָקה  ְבַיֲעֹקב  ְוַגם־ַאף  ָעָלה  ר  ְוֵאׁש  ִנׂשְ ַמע  ְיהָוׁה  ַוִיְתַעּבָ ּׁשָ ּ

ָרֵאל י  ֹלא  ֶה כב:  ְבִיׂשְ יׁשוָעתֹוּכִ אֹלִהים  ְוֹלא  ָבְטחו  ּבִ ֱּאִמינו  ּבֵ ּ ּ :
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ַמִים  ָפָתח כג ָחִקים  ִמָמַעל  ְוַדְלֵתי  ׁשָ ַּוְיַצו  ׁשְ ַּוַיְמֵטר  כד:  ּ
ַמִים  ָנַתן  ָלמֹו יִרים  כה:  ֲּעֵליֶהם  ָמן  ֶלֱאֹכל  וְדַגן  ׁשָ ֶלֶחם  ַאּבִ

ַלח  ָלֶהם  ָלׂשַבע ׁשָ כו:  ָאַכל  ִאיׁש  ֵציָדה  ׁשָ ע  ָקִדים  ּבַ ָמִים ַּיּסַ
ֻעזֹו  ֵתיָמן ֵאר  וְכחֹול  כז:  ַּוְיַנֵהג  ּבְ ָעָפר  ׁשְ ַּוַיְמֵטר  ֲעֵליֶהם  ּכֶ ּ

ָנף ֹנָתיו כח:  ַּיִמים  עֹוף  ּכָ ּכְ ֶקֶרב  ַמֲחֵנהו  ָסִביב  ְלִמׁשְ ַּוַיֵפל  ּבְ ּ ּ :
עו  ְמֹאד  ְוַתֲאָוָתם  ָיִבא  ָלֶהם כט ּבְ ַּויֹאְכלו  ַוִיׂשְ ּּ ֹּלא־ָזרו  ל:  ּ

ִפיֶהםִּמַתֲאָוָתם  עֹוד  ָאְכָל ָעָלה  ָבֶהם |  ְוַאף  ֱאֹלִהים   לא:  ם  ּבְ
ָרֵאל  ִהְכִריַע יֶהם  וַבחוֵרי  ִיׂשְ ַמּנֵ ִמׁשְ ַּוַיֲהֹרג  ּבְ ּ ָכל־ֹזאת  לב:  ּ ּבְ

ִנְפְלאֹוָתיו ָּחְטאו־עֹוד  ְוֹלא  ֶהֱאִמינו  ּבְ ֶהֶבל  ְיֵמיֶהם  לג:  ּ ַוְיַכל־ּבַ
ָהָלה ּבֶ נֹוָתם  ּבַ ִּאם־ֲהָרָגם  וְדָרׁשוהו  ְו לד:  ּוׁשְ ּ ֲחרו־ֵאלּ בו  ְוׁשִ ּׁשָ ּ :

י־ֱאֹלִהים  צוָרם  ְוֵאל  ֶעְליֹון  ֹגֲאָלם לה רו  ּכִ ַּוִיְזּכְ ּ ּ ַּוְיַפתוהו  לו:  ּ ּ ּ
ִפיֶהם  וִבְלׁשֹוָנם  ְיַכְזבו־לֹו ּּבְ ם  ֹלא־ָנכֹון  ִעמֹו  ְוֹלא  לז:  ּּ ְּוִלּבָ

ְבִריתֹו ְּוהוא  ַרחום   לח:  ֶּנֶאְמנו  ּבִ ִחית |  ּ ְּיַכֵפר  ָעֹון  ְוֹלא  ַיׁשְ
ל־ֲחָמתֹוְוִה יב  ַאפֹו  ְוֹלא־ָיִעיר  ּכָ ה  ְלָהׁשִ ַּוִיְזּכֹר  לט:  ְּרּבָ

ר  ֵהָמה  רוַח  הֹוֵלך  ְוֹלא  ָיׁשוב י־ָבׂשָ ּּכִ ְּ ָמה  ַיְמרוהו  מ:  ּ ּּכַ ּ ּ
ימֹון יׁשִ ר  ַיֲעִציבוהו  ּבִ ַּבִמְדּבָ ּ ַּוָיׁשובו  ַוְיַנּסו  ֵאל  וְקדֹוׁש  מא:  ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל  ִהְתוו ר־ָפָדם ֹּלא־ָזְכרו  ֶאת־ָי מב:  ִּיׂשְ ּדֹו  יֹום  ֲאׁשֶ
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י־ָצר ִמְצַרִים  ֹאתֹוָתיו  ומֹוְפָתיו  מג:  ִמּנִ ם  ּבְ ר־ׂשָ ֲּאׁשֶ
ֵדה־ֹצַען ׂשְ ָתיון מד:  ּבִ ל־ִיׁשְ ַּוַיֲהֹפך  ְלָדם  ְיֹאֵריֶהם  ְוֹנְזֵליֶהם  ּבַ ּ ְ ּ :

ִחיֵתם מה ֶהם  ָעֹרב  ַויֹאְכֵלם  וְצַפְרֵדַע  ַוַתׁשְ ַלח  ּבָ ְּיׁשַ ּ ּ ּ ַּוִיֵתן  מו:  ּ ּ
הֶלָחִסיל ָרד  ַגְפָנם  מז:  ּ  ְיבוָלם  ִויִגיָעם  ָלַאְרּבֶ ּבָ ַּיֲהֹרג  ּבַ

ֲחָנַמל ְקמֹוָתם  ּבַ ִעיָרם  וִמְקֵניֶהם  מח:  ְוׁשִ ָרד  ּבְ ַּוַיְסֵגר  ַלּבָ ּ ּ
ִפים ם   מט:  ָלְרׁשָ ַלח־ּבָ ֲּחרֹון  ַאפֹו  ֶעְבָרה  ָוַזַעם  ְוָצָרה |  ְּיׁשַ

ַלַחת  ַמְלֲאֵכי  ָרִעים ך ְּיַפֵלס  ָנִתיב  ְלַא נ:  ִמׁשְ ְפֹו  ֹלא־ָחׂשַ ּ
ם  ְוַחָיָתם  ַלֶדֶבר  ִהְסִגיר ִּמָמֶות  ַנְפׁשָ ּּ כֹור  נא:  ּ ל־ּבְ ְַוַיך  ּכָ ּ
ָאֳהֵלי־ָחם ית  אֹוִנים  ּבְ ִמְצָרִים  ֵראׁשִ צֹאן  ַעמֹו  נב:  ּבְ ע  ּכַ ַּוַיּסַ ּ ּ

ר ִמְדּבָ ֵעֶדר  ּבַ ַּוַיְנֵחם  ָלֶבַטח  ְוֹלא  ָפָחדו  נג:  ַּוְיַנֲהֵגם  ּכָ ּ
ה  ַהָיםְוֶאת־אֹוְיֵביֶהם  ּכִ ַּוְיִביֵאם  ֶאל־ְגבול  ָקְדׁשֹו  נד:  ּּסָ ּ

ּגֹוִים  ַוַיִפיֵלם |  ַּוְיָגֶרׁש  ִמְפֵניֶהם   נה:  ַהר־ֶזה  ָקְנָתה  ְיִמינֹו ּ ּ
ָרֵאל ְבֵטי  ִיׂשְ ָאֳהֵליֶהם  ׁשִ ן  ּבְ ּכֵ ֶחֶבל  ַנֲחָלה  ַוַיׁשְ ַּוְיַנּסו  נו:  ּּבְ

ַּוַיְמרו  ֶאת־ֱאֹלִהים  ֶעְליֹון  ְוֵעדֹוָתיו  ֹלא  ׁשָ ַּוִיּסֹגו  נז:  ָּמרוּ ּ
ת  ְרִמָיה ֶקׁשֶ ֲאבֹוָתם  ֶנְהְפכו  ּכְ ַּוִיְבְגדו  ּכַ ּּ ּּ ַּוַיְכִעיסוהו  נח:  ּ ּ ּ

ָבמֹוָתם  וִבְפִסיֵליֶהם  ַיְקִניאוהו ּּבְ ּ ר  נט:  ּ ַמע  ֱאֹלִהים  ַוִיְתַעּבָ ּׁשָ
ָרֵאל ִיׂשְ ן  ס:  ַּוִיְמַאס  ְמֹאד  ּבְ ּכֵ לֹו  ֹאֶהל  ׁשִ ן  ׁשִ ּכַ ַּוִיטׁש  ִמׁשְ ּ
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ָאָד ִבי  ֻעזֹו  ְוִתְפַאְרתֹו  ְבַיד־ָצר סא:  םּבָ ַּוִיֵתן  ַלׁשְ ּ ּּ ַּוַיְסֵגר  סב:  ּ ּ
ר ַּלֶחֶרב  ַעמֹו  וְבַנֲחָלתֹו  ִהְתַעּבָ חוָריו  ָאְכָלה־ֵאׁש  סג:  ּ ּּבַ

ּוְבתוֹלָתיו  ֹלא  הוָללו ּ ּ ֶחֶרב  ָנָפלו  ְוַאְלְמֹנָתיו  ֹלא  סד:  ּּ ּּכֲֹהָניו  ּבַ
יָנה ן   סה:  ִתְבּכֶ ָיׁשֵ ִגּבֹור  ִמְתרֹוֵנן  ִמָיִין|  ַּוִיַקץ  ּכְ : ֲּאֹדָני  ּכְ

ַּוַיך־ָצָריו  ָאחֹור  ֶחְרַפת  עֹוָלם  ָנַתן  ָלמֹו סו ְ ֹאֶהל  סז:  ּ ַּוִיְמַאס  ּבְ
ֶבט  ֶאְפַרִים  ֹלא  ָבָחר ֶבט  ְיהוָדה  סח:  ּיֹוֵסף  וְבׁשֵ ַּוִיְבַחר  ֶאת־ׁשֵ ּ

ר  ָאֵהב מֹו־ָרִמים  ִמְקָדׁש סט:  ֶּאת־ַהר  ִציֹון  ֲאׁשֶ ַּוִיֶבן  ּכְ ֶאֶרץ ּ ֹו  ּכְ
ֵחהו  ִמִמְכְלֹאת  ֹצאן ע:  ְּיָסָדה  ְלעֹוָלם ָדִוד  ַעְבדֹו  ַוִיּקָ ַּוִיְבַחר  ּבְ ּ ּּ ּ :

ָרֵאל  עא ַיֲעֹקב  ַעמֹו  וְבִיׂשְ ֵּמַאַחר  ָעלֹות  ֱהִביאֹו  ִלְרעֹות  ּבְ ּ
ָפיו ַיְנֵחם עב: ַנֲחָלתֹו ֹתם ְלָבבֹו וִבְתבונֹות ּכַ ַּוִיְרֵעם ּכְ ּ ּ ּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,    ליוםשני  פרקים,  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 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,  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  –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 מסמרות ללמדך"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


