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  פרק קה- "תהלים"ספר 
מֹו  הֹוִדיעו  ָבַעִמים  ֲעִלילֹוָתיו א ׁשְ ּהֹודו  ַליהָוׁה  ִקְראו  ּבִ ּ ּ ירו  ב:  ּ ּׁשִ

ָכל־ִנְפְלאֹוָתיו יחו  ּבְ ּלֹו  ַזְמרו־לֹו  ׂשִ ּ ם  ָקְדׁשֹו  ג:  ּ ׁשֵ ִּהְתַהְללו  ּבְ
ַמח  ֵלב   י  ְיהָוׁה|  ִיׂשְ ׁשו  ָפָניו  ד:  ְמַבְקׁשֵ ּקְ ִּדְרׁשו  ְיהָוׁה  ְוֻעזֹו  ּבַ ּ ּּ

ְפֵטי־ִפיוִּזְכרו ה:  ָּתִמיד ה  ֹמְפָתיו  וִמׁשְ ר  ָעׂשָ ּ  ִנְפְלאֹוָתיו  ֲאׁשֶ ּ :
ִחיָריו ו ֵני  ַיֲעֹקב  ּבְ ּהוא  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ז:  ֶּזַרע  ַאְבָרָהם  ַעְבדֹו  ּבְ ּ

ָפָטיו ָכל־ָהָאֶרץ  ִמׁשְ ִריתֹו  ָדָבר  ִצָוה  ְלֶאֶלף  ח:  ּּבְ ָּזַכר  ְלעֹוָלם  ּבְ ּ
ַרת  ֶאת־ַאְבָרָהם  וׁשְ ט:  ּדֹור ר  ּכָ ָחקֲּאׁשֶ ַּוַיֲעִמיֶדָה  י:  ּבוָעתֹו  ְלִיׂשְ

ִרית  עֹוָלם ָרֵאל  ּבְ ֵּלאֹמר  ְלך  ֶאֵתן  יא:  ְלַיֲעֹקב  ְלֹחק  ְלִיׂשְ ָ

ָנַען  ֶחֶבל  ַנֲחַלְתֶכם ְמַעט  יב:  ֶאת־ֶאֶרץ  ּכְ ְהיֹוָתם  ְמֵתי  ִמְסָפר  ּכִ ּּבִ
ה ַּוִיְתַהְלכו  ִמגֹוי  ֶאל־גֹוי  ִמַמְמָלָכה  ֶאל־ַע יג:  ְּוָגִרים  ּבָ ּ ּ ּ ּ : ם  ַאֵחרּ

ָקם  ַויֹוַכח  ֲעֵליֶהם  ְמָלִכים יד יַח  ָאָדם  ְלָעׁשְ : ֹּלא־ִהּנִ
יָחי  ְוִלְנִביַאי  ַאל־ָתֵרעו טו ַּאל־ִתְגעו  ִבְמׁשִ ּּ ּ ַּוִיְקָרא  ָרָעב  טז:  ּ
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ָבר ל־ַמֵטה־ֶלֶחם  ׁשָ ַלח  ִלְפֵניֶהם  ִאיׁש  ְלֶעֶבד  יז:  ַּעל־ָהָאֶרץ  ּכָ ׁשָ
ר  יֹוֵסף ֶבל   יח:  ִנְמּכַ ָאה  ַנְפׁשֹוַרְגלֹיוִּעּנו  ַבּכֶ ְרֶזל  ּבָ :   ַרְגלֹו  ּבַ

ַלח־ֶמֶלך  כ:  ַּעד־ֵעת  ּבֹא־ְדָברֹו  ִאְמַרת  ְיהָוׁה  ְצָרָפְתהו יט ְׁשָ

ל  ַעִמים  ַוְיַפְתֵחהו ַּוַיִתיֵרהו  מׁשֵ ּּ ּ ל  כא:  ּ מֹו  ָאדֹון  ְלֵביתֹו  ומׁשֵ ּׂשָ
ָכל־ִקְנָינֹו ַנְפׁשֹו  וְזֵקָניו  ְיַחּכֵ כב:  ּבְ ָריו  ּבְ ַּוָיֹבא  כג:  םֶּלְאֹסר  ׂשָ

ֶאֶרץ־ָחם ָרֵאל  ִמְצָרִים  ְוַיֲעֹקב  ָגר  ּבְ ַּוֶיֶפר  ֶאת־ַעמֹו  ְמֹאד  כד:  ִּיׂשְ ּ
ַּוַיֲעִצֵמהו  ִמָצָריו ּ ֲעָבָדיו כה:  ּ ל  ּבַ ֹנא  ַעמֹו  ְלִהְתַנּכֵ ם  ִלׂשְ ָּהַפך  ִלּבָ ְ :

ַחר־ּבֹו כו ר  ּבָ ה  ַעְבדֹו  ַאֲהֹרן  ֲאׁשֶ ַלח  ֹמׁשֶ מו־ָבם  ִדְבֵרי כז:  ּׁשָ ּׂשָ ּ 
ֶאֶרץ  ָחם ך  ְוֹלא־ָמרו  כח:  ֹּאתֹוָתיו  וֹמְפִתים  ּבְ ך  ַוַיְחׁשִ ַלח  חׁשֶ ּׁשָ ְ ְּ

ָּהַפך  ֶאת־ֵמיֵמיֶהם  ְלָדם  ַוָיֶמת  כט:  ּ  ְדָברֹוְּדָבֹריוֶאת־   ְ

ַחְדֵרי  ַמְלֵכיֶהם ל:  ֶּאת־ְדָגָתם ַרץ  ַאְרָצם  ְצַפְרְדִעים  ּבְ : ּׁשָ
ָכל־ְגבו לא ים  ּבְ ּנִ ָּאַמר  ַוָיֹבא  ָעֹרב  ּכִ ּ ָרד  לב:  ָלםּ ֵמיֶהם  ּבָ ָּנַתן  ִגׁשְ

ַאְרָצם ר  ֵעץ  לג:  ֵאׁש  ֶלָהבֹות  ּבְ ּבֵ ַּוַיך  ַגְפָנם  וְתֵאָנָתם  ַוְיׁשַ ּ ְ ּ
ְּגבוָלם ה  ְוֶיֶלק  ְוֵאין  ִמְסָפר לד:  ּ ָּאַמר  ַוָיֹבא  ַאְרּבֶ ַּויֹאַכל  לה:  ּ

ַאְרָצם  ַויֹאַכל  ְפִרי  ַאְדָמָתם ב  ּבְ ל־ֵעׂשֶ ּּכָ כֹו לו:  ּ ל־ּבְ ְַוַיך  ּכָ ר ּ
ית  ְלָכל־אֹוָנם ַאְרָצם  ֵראׁשִ ֶכֶסף  ְוָזָהב  ְוֵאין  לז:  ּבְ ַּויֹוִציֵאם  ּבְ

ל ָבָטיו  ּכֹוׁשֵ ׁשְ י־ָנַפל  ַפְחָדם  לח:  ּבִ ֵצאָתם  ּכִ ַמח  ִמְצַרִים  ּבְ ּׂשָ ּ
ְָפַרׂש  ָעָנן  ְלָמָסך  ְוֵאׁש  ְלָהִאיר  ָלְיָלה לט:  ֲעֵליֶהם ַאל  מ:  ּ ׁשָ
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ַמִים  ַי ָלו  ְוֶלֶחם  ׁשָ יֵעםַּוָיֵבא  ׂשְ ּבִ ָּפַתח  צור  ַוָיזובו  ָמִים  מא:  ׂשְ ּ ּּ ּ
ִציֹות  ָנָהר ָּהְלכו  ּבַ ּ י־ָזַכר  ֶאת־ְדַבר  ָקְדׁשֹו  ֶאת־ַאְבָרָהם  מב:  ּ ּּכִ

ִחיָריו מג:  ַּעְבדֹו ה  ֶאת־ּבְ ִרּנָ ׂשֹון  ּבְ ַּויֹוִצא  ַעמֹו  ְבׂשָ ַּוִיֵתן  ָלֶהם  מד:  ּ ּ
ַּאְרצֹות  גֹוִים  ַוֲעַמל  ְלֻאִמים  ִייָרׁשו ּ יו |  ֲּעבור  ּבַ מה:  ּ ְמרו  ֻחּקָ ִּיׁשְ

ְּותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרו ַהְללוָיה ּ ּ: 

  פרק קו- "תהלים"ספר 
ַּהְללוָיה   א י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו|  ּ י־טֹוב  ּכִ ּהֹודו  ַליהָוׁה  ּכִ ִּמי  ְיַמֵלל  ב:  ּ

ל־ְתִהָלתֹו ִמיַע  ּכָ ְּגבורֹות  ְיהָוׁה  ַיׁשְ ּ ָפט  ג:  ּּ ֵרי  ׁשְֹמֵרי  ִמׁשְ ַּאׁשְ
ה  ְצָד ְרצֹון  ַעֶמך  ָפְקֵדִני  ד:  ָקה  ְבָכל־ֵעתֹעׂשֵ ָּזְכֵרִני  ְיהָוׁה  ּבִ ָ ּ
יׁשוָעֶתך ָּבִ ְמַחת  גֹוֶיך |  ִלְראֹות   ה:  ּ ׂשִ ֹמַח  ּבְ ִחיֶריך  ִלׂשְ טֹוַבת  ּבְ ָּבְ ָּ

ְָלִהְתַהֵלל  ִעם־ַנֲחָלֶתך ָּחָטאנו  ִעם־ֲאבֹוֵתינו  ֶהֱעִוינו  ו:  ּ ּ ּ
ְענו ילו  ִנְפְלאֹוֶתיך  ֹלא ֹל|  ֲּאבֹוֵתינו  ְבִמְצַרִים   ז:  ִּהְרׁשָ ּכִ ָא־ִהׂשְ ּ

ַים־סוף ָּזְכרו  ֶאת־ֹרב  ֲחָסֶדיך  ַוַיְמרו  ַעל־ָים  ּבְ ּ ּּ יֵעם  ח:  ָ ַּויֹוׁשִ
מֹו  ְלהֹוִדיַע  ֶאת־ְגבוָרתֹו ְּלַמַען  ׁשְ ַים־סוף  ַוֶיֱחָרב  ט:  ּ ַּוִיְגַער  ּבְ ּּ

ר ִמְדּבָ ְתֹהמֹות  ּכַ ַּויֹוִליֵכם  ּבַ ּ יֵעם  ִמַיד  ׂשֹוֵנ י:  ּ ַּויֹוׁשִ ּא  ַוִיְגָאֵלם  ִמַיד ּ ּ
ַּוַיֲאִמינו  יב:  ַּוְיַכּסו־ַמִים  ָצֵריֶהם  ֶאָחד  ֵמֶהם  ֹלא  נֹוָתר יא:  אֹוֵיב ּ

ירו  ְתִהָלתֹו ִּבְדָבָריו  ָיׁשִ ּ יו  ֹלא־ִחּכו  יג:  ּ ְכחו  ַמֲעׂשָ ִּמֲהרו  ׁשָ ּ ּ
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ימֹון יד:  ַלֲעָצתֹו יׁשִ ר  ַוְיַנּסו־ֵאל  ּבִ ִמְדּבָ ַּוִיְתַאוו  ַתֲאָוה  ּבַ ּ ּּ ַּוִיֵתן  טו:  ּ ּ
ם ַנְפׁשָ ַלח  ָרזֹון  ּבְ ֱאָלָתם  ַוְיׁשַ ַמֲחֶנה  טז:  ָּלֶהם  ׁשֶ ה  ּבַ ַּוְיַקְנאו  ְלֹמׁשֶ ּ

ִּתְפַתח־ֶאֶרץ  ַוִתְבַלע  ָדָתן  ַוְתַכס  יז:  ְלַאֲהֹרן  ְקדֹוׁש  ְיהָוׁה ּ ּ ּּ
ֲעָדָתם  ֶלָהָבה  ְתַלֵהט  יח:  ַעל־ֲעַדת  ֲאִביָרם ַּוִתְבַער־ֵאׁש  ּבַ ּ

ִעים ָכהַיֲעׂש יט:  ְרׁשָ ַתֲחוו  ְלַמּסֵ ֹחֵרב  ַוִיׁשְ ּו־ֵעֶגל  ּבְ ּּ ַּוָיִמירו  כ:  ּ ּ
ב ַתְבִנית  ׁשֹור  ֹאֵכל  ֵעׂשֶ בֹוָדם  ּבְ יָעם  כא:  ֶאת־ּכְ ְכחו  ֵאל  מֹוׁשִ ּׁשָ

ִמְצָרִים ה  ְגֹדלֹות  ּבְ ֶאֶרץ  ָחם  נֹוָראֹות  כב:  ֹעׂשֶ ִנְפָלאֹות  ּבְ
ה  ְב כג:  ַּעל־ַים־סוף ִמיָדם  לוֵלי  מׁשֶ ַּויֹאֶמר  ְלַהׁשְ ִחירֹו  ָעַמד ּ

ִחית יב  ֲחָמתֹו  ֵמַהׁשְ ֶפֶרץ  ְלָפָניו  ְלָהׁשִ ֶאֶרץ  כד:  ּּבַ ַּוִיְמֲאסו  ּבְ ּ
ֶּחְמָדה  ֹלא־ֶהֱאִמינו  ִלְדָברֹו ְמעו  כה:  ּ ַּוֵיָרְגנו  ְבָאֳהֵליֶהם  ֹלא  ׁשָ ּ ּ

קֹול  ְיהָוׁה ר כו:  ּבְ ִמְדּבָ א  ָידֹו  ָלֶהם  ְלַהִפיל  אֹוָתם  ּבַ ַּוִיׂשָ ּּ ּ :
ּוְלַהִפיל  ַז כז ֲאָרצֹותּ גֹוִים  וְלָזרֹוָתם  ּבָ ְּרָעם  ּבַ ַּוִיָצְמדו  ְלַבַעל  כח:  ּ ּ ּ

ְּפעֹור  ַויֹאְכלו  ִזְבֵחי  ֵמִתים ּ ַמַעְלֵליֶהם  כט:  ּ ַּוַיְכִעיסו  ּבְ ּ
ם  ַמֵגָפה ַּוִתְפָרץ־ּבָ ַּוַיֲעֹמד  ִפיְנָחס  ַוְיַפֵלל  ַוֵתָעַצר  ַהַמֵגָפה ל:  ּ ּ ּ ּ ּ ּ :

ב  לֹו  ִלְצָדָקה  ְלֹדר לא ַּוַיְקִציפו  לב:    ָוֹדר  ַעד־עֹוָלםַּוֵתָחׁשֶ ּ
ֲעבוָרם ה  ּבַ ַּעל־ֵמי  ְמִריָבה  ַוֵיַרע  ְלֹמׁשֶ י־ִהְמרו  ֶאת־רוחֹו  לג:  ּ ּּכִ ּ

ָפָתיו ׂשְ ר  ָאַמר  לד:  ַּוְיַבֵטא  ּבִ ִמידו  ֶאת־ָהַעִמים  ֲאׁשֶ ֹּלא־ִהׁשְ ּ
יֶהם לה:  ְיהָוׁה  ָלֶהם ַּוִיְתָעְרבו  ַבגֹוִים  ַוִיְלְמדו  ַמֲעׂשֵ ּּ ַּיַעְבדו ַו לו:  ּּ ּ
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יֶהם  ַוִיְהיו  ָלֶהם  ְלמֹוֵקׁש ֶּאת־ֲעַצּבֵ ֵניֶהם  לז:  ּ חו  ֶאת־ּבְ ַּוִיְזּבְ ּ
ִדים נֹוֵתיֶהם  ַלׁשֵ ֵניֶהם  לח:  ְּוֶאת־ּבְ ְפכו  ָדם  ָנִקי  ַדם־ּבְ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ

ָדִמים י  ְכָנַען  ַוֶתֱחַנף  ָהָאֶרץ  ּבַ חו  ַלֲעַצּבֵ ר  ִזּבְ ּוְבנֹוֵתיֶהם  ֲאׁשֶ ּ ּּ :
ַּוִיְטְמאו   לט ַמַעְלֵליֶהםּ יֶהם  ַוִיְזנו  ּבְ ְּבַמֲעׂשֵ ַּוִיַחר־ַאף  ְיהָוׁה  מ:  ּ

ַעמֹו  ַוְיָתֵעב  ֶאת־ַנֲחָלתֹו לו  ָבֶהם  מא:  ּּבְ ַיד־גֹוִים  ַוִיְמׁשְ ַּוִיְתֵנם  ּבְ ּ ּּ ּ
ְנעו  ַתַחת  ָיָדם מב:  ׂשְנֵאיֶהם ַּוִיְלָחצום  אֹוְיֵביֶהם  ַוִיּכָ ּ ּּ ְּפָעִמים  מג:  ּ

ַּרּבֹות  ַיִציֵלם  ְוֵהָמ ֲעֹוָנםּ ּה  ַיְמרו  ַבֲעָצָתם  ַוָיֹמּכו  ּבַ ַצר  מד:  ּּ ַּוַיְרא  ּבַ ּ
ָתם ְמעֹו  ֶאת־ִרּנָ ׁשָ ֹרב  מה:  ָלֶהם  ּבְ ֵחם  ּכְ ִריתֹו  ַוִיּנָ ַּוִיְזּכֹר  ָלֶהם  ּבְ ּ

ל־ׁשֹוֵביֶהם מו:    ֲחָסָדיוֲחָסָדו ַּוִיֵתן  אֹוָתם  ְלַרֲחִמים  ִלְפֵני  ּכָ ּ :
יֵענו   מז ם ְּיהָוה  ֱאֹלֵהינו|  ּהֹוׁשִ ֵצנו  ִמן־ַהגֹוִים  ְלֹהדֹות  ְלׁשֵ ּ  ְוַקּבְ ּ

ְתִהָלֶתך ַח  ּבִ ַתּבֵ ך  ְלִהׁשְ ָָקְדׁשֶ ָּ ָרֵאל  מח:  ּ רוך־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ְּבָ ּ
ל־ָהָעם ָאֵמן ַהְללוָיה| ִמן־ָהעֹוָלם  ְּוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ּכָ ּ: 
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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

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,  רשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מד–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, עליו מליצי יושרד ספרי המקרא הם "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 שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  הם משמרי


