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  פרק קז- "תהלים"ספר 
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו א י־טֹוב  ּכִ ֹּהדו  ַליהָוׁה  ּכִ ֹּיאְמרו  ְגאוֵלי  ב:  ּ ּּ

ר  ְג ָצם  ִמִמְזָרח  ג:  ָּאָלם  ִמַיד־ָצרְּיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּוֵמֲאָרצֹות  ִקּבְ ּ
ּוִמַמֲעָרב  ִמָצפֹון  וִמָים ּ ּּ ימֹון  ָדֶרך  ִעיר  ד:  ּ יׁשִ ר  ּבִ ְָתעו  ַבִמְדּבָ ּ ּּ ּ

ב  ֹלא  ָמָצאו ֶהם  ה:  ּמֹוׁשָ ם  ּבָ ְּרֵעִבים  ַגם־ְצֵמִאים  ַנְפׁשָ
ִּתְתַעָטף ַצר  ָלֶהם  ִמְמצ ו:  ּ ַּוִיְצֲעקו  ֶאל־ְיהָוׁה  ּבַ ּ ּ ּוקֹוֵתיֶהם ּ
ב ז:  ַּיִציֵלם ָרה  ָלֶלֶכת  ֶאל־ִעיר  מֹוׁשָ ֶדֶרך  ְיׁשָ ְַוַיְדִריֵכם  ּבְ ּ :

ּיֹודו  ַליהָוׁה  ַחְסדֹו  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ִלְבֵני  ָאָדם ח יַע  ט:  ּ ּבִ י־ִהׂשְ ּכִ
ך  ְוַצְלָמֶות  י:  ֶּנֶפׁש  ׁשֵֹקָקה  ְוֶנֶפׁש  ְרֵעָבה  ִמֵלא־טֹוב ֵבי  חׁשֶ ְֹיׁשְ

י־ִהְמרו  ִאְמֵרי־ֵאל  ַוֲעַצת  ֶעְליֹון  יא:  ְרֶזלֲּאִסיֵרי  ֳעִני  וַב ּּכִ
לו  ְוֵאין  ֹעֵזר יב:  ָּנָאצו ׁשְ ם  ּכָ ָעָמל  ִלּבָ ַּוַיְכַנע  ּבֶ ַּוִיְזֲעקו  יג:  ּ ּ

יֵעם ַצר  ָלֶהם  ִמְמֻצקֹוֵתיֶהם  יֹוׁשִ ֶּאל־ְיהָוׁה  ּבַ יֹוִציֵאם  יד:  ּ
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ך  ְוַצְלָמֶות  ומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְיַנֵתק ֵּמחׁשֶ ּ ּ  ַליהָוׁה  ַחְסדֹו ּיֹודו טו:  ְ
ת  וְבִריֵחי  טז:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ִלְבֵני  ָאָדם ר  ַדְלתֹות  ְנחׁשֶ ּבַ י־ׁשִ ּּכִ ּ

ַּבְרֶזל  ִגֵדַע ָעם  וֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם  ִיְתַעּנו יז:  ּ ֱּאִוִלים  ִמֶדֶרך  ִפׁשְ ּ ּּ ְ :
ֲעֵרי ָמֶות יח ם  ַוַיִגיעו  ַעד־ׁשַ ל־ֹאֶכל  ְתַתֵעב  ַנְפׁשָ ּּכָ ּ ַּוִיְזֲעקו  יט: ּּ ּ
יֵעםֶא ַצר  ָלֶהם  ִמְמֻצקֹוֵתיֶהם  יֹוׁשִ ּל־ְיהָוׁה  ּבַ ַלח  ְדָברֹו  כ:  ּ ִּיׁשְ

ִחיתֹוָתם ְּוִיְרָפֵאם  ִויַמֵלט  ִמׁשְ ּ ּיֹודו  ַליהָוׁה  ַחְסדֹו  כא:  ּ ּ
חו  ִזְבֵחי  תֹוָדה  ִויַסְפרו  כב:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ִלְבֵני  ָאָדם ְּוִיְזּבְ ּּ

ה ִרּנָ יו  ּבְ ַמִים ּיֹוְרֵדי  ַהָים   כג:  ַמֲעׂשָ י  ְמָלאָכה  ּבְ ֳאִניֹות  ֹעׂשֵ ּּבָ
ים ְמצוָלה כד:  ַרּבִ י  ְיהָוׁה  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ּבִ ֵּהָמה  ָראו  ַמֲעׂשֵ ּ ּ :

ַּויֹאֶמר  ַוַיֲעֵמד  רוַח  ְסָעָרה  ַוְתרֹוֵמם  ַגָליו כה ּ ּ ּ ּ ַמִים  כו:  ּ ַּיֲעלו  ׁשָ
ָרָעה  ִתְתמֹוָגג ם  ּבְ ָּיחֹוגו  ְוָינו כז:  ֵּיְרדו  ְתהֹומֹות  ַנְפׁשָ ּ ּעו ּ

ָלע ּכֹור  ְוָכל־ָחְכָמָתם  ִתְתּבַ ׁשִ ּּכַ ּ ַצר  כח:  ּ ַּוִיְצֲעקו  ֶאל־ְיהָוׁה  ּבַ ּ ּ
ָּלֶהם  וִמְמצוֹקֵתיֶהם  יֹוִציֵאם ָּיֵקם  ְסָעָרה  ִלְדָמָמה  ַוֶיֱחׁשו  כט:  ּּ ּ

ַּגֵליֶהם ֹתקו  ַוַיְנֵחם  ֶאל־ְמחֹוז  ֶחְפָצם ל:  ּ ְמחו  ִכי־ִיׁשְ ַּוִיׂשְ ּּ ּּ :
ִּויֹרְממוהו  לב:  ּדֹו  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ִלְבֵני  ָאָדםּיֹודו  ַליהָוׁה  ַחְס לא ּ

ב  ְזֵקִנים  ְיַהְללוהו ְקַהל־ָעם  וְבמֹוׁשַ ּּבִ ּ ר  לג:  ּ ם  ְנָהרֹות  ְלִמְדּבָ ָיׂשֵ
ּוֹמָצֵאי  ַמִים  ְלִצָמאֹון ֵבי  לד:  ּ ֶּאֶרץ  ְפִרי  ִלְמֵלָחה  ֵמָרַעת  יׁשְ
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ר  ַלֲאַגם־ַמִים  ְוֶאֶרץ  ִצָיה לה:  ָּבה ם  ִמְדּבָ :   ְלֹמָצֵאי  ָמִיםָּיׂשֵ
ב לו ם  ְרֵעִבים  ַוְיכֹוְננו  ִעיר  מֹוׁשָ ב  ׁשָ ַּויֹוׁשֶ דֹות  לז:  ּ ַּוִיְזָרעו  ׂשָ ּ

ַּוִיְטעו  ְכָרִמים  ַוַיֲעׂשו  ְפִרי  ְתבוָאה ּ ּ ּּ ּ ַּוְיָבֲרֵכם  ַוִיְרּבו  ְמֹאד  לח:  ּ ּ
ּוְבֶהְמָתם  ֹלא  ַיְמִעיט ַּוִיְמֲעטו  ַוָיׁשֹחו  ֵמֹעֶצר  ָרָעה  ְוָיגֹו לט:  ּ ּּ : ןּ

ֹתהו  ֹלא־ָדֶרך מ ְׁשֵֹפך  ּבוז  ַעל־ְנִדיִבים  ַוַיְתֵעם  ּבְ ְּ ֵגב  מא:  ּּ ַּוְיׂשַ
ָפחֹות צֹאן  ִמׁשְ ם  ּכַ ֶּאְביֹון  ֵמעֹוִני  ַוָיׂשֶ ּ ִרים  מב:  ּ ִּיְראו  ְיׁשָ

ָמחו  ְוָכל־ַעְוָלה  ָקְפָצה  ִפיָה ְּוִיׂשְ ָמר־ֵאֶלה  מג:  ּ ִּמי־ָחָכם  ְוִיׁשְ
 :הְּוִיְתּבֹוְננו ַחְסֵדי ְיהָוׁ

  פרק קח- "תהלים"ספר 
יר  ִמְזמֹור  ְלָדִוד א יָרה  ַוֲאַזְמָרה  ב:  ׁשִ י  ֱאֹלִהים  ָאׁשִ ָּנכֹון  ִלּבִ

בֹוִדי ַחר ג:  ַאף־ּכְ ֶבל  ְוִכּנֹור  ָאִעיָרה  ׁשָ ּעוָרה  ַהּנֵ ָאֹוְדך  ד:  ּ

ל־ֻאִמים|  ָּבַעִמים   ְּיהָוׁה  ַוֲאַזֶמְרך  ּבַ ַמִים  ה:  ָּ י־ָגדֹול  ֵמַעל־ׁשָ ּכִ
ַָחְסֶדך   ָחִקים  ֲאִמֶתךּ ְָוַעד־ׁשְ ַמִים  ֱאֹלִהים  ְוַעל  ו:  ּ ּרוָמה  ַעל־ׁשָ

בֹוֶדך ל־ָהָאֶרץ  ּכְ יָעה  ְיִמיְנך  ז:  ָּכָ ְָלַמַען  ֵיָחְלצון  ְיִדיֶדיך  הֹוׁשִ ָ ּ
ֶכם |  ֱאֹלִהים   ח:  ַוֲעֵנִני ָקְדׁשֹו  ֶאְעֹלָזה  ֲאַחְלָקה  ׁשְ ר  ּבְ ִּדּבֶ ּ

ה  ְוֶאְפַרִים  ָמעֹוז |  ִלי  ִגְלָעד   ט:  ְּוֵעֶמק  ֻסּכֹות  ֲאַמֵדד ִּלי  ְמַנׁשֶ
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י  ְיהוָדה  ְמֹחְקִקי ִסיר  ַרְחִצי  ַעל־ֱאדֹום |  מֹוָאב   י:  ֹּראׁשִ
ת  ֶאְתרֹוָעע ִליך  ַנֲעִלי  ֲעֵלי־ְפֶלׁשֶ ִמי  ֹיִבֵלִני  ִעיר  יא:  ְַאׁשְ

ֲּהֹלא־ֱאֹלִהים  ְזַנְחָתנו  יב:  ִמְבָצר  ִמי  ָנַחִני  ַעד־ֱאדֹום ּ
ִצְבֹא ָּהָבה־ָלנו  ֶעְזָרת  ִמָצר  יג:  ֵּתינוְוֹלא־ֵתֵצא  ֱאֹלִהים  ּבְ ּ ּ

ְוא  ְתׁשוַעת  ָאָדם ְּוׁשָ ה־ָחִיל  ְוהוא  ָיבוס  יד:  ּ אֹלִהים  ַנֲעׂשֶ ּּבֵ ּ
 :ָּצֵרינו

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,  דיםולכל  החברים  וידי,  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 ו, י"כמני ננו ח'ו' טרינ  )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 )העלותך  פרק  טומדרש  תנחומא  ב(. 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, חולק בכל תפוצות ישראלך המ"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"כמשמרות נטועים או 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


