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  פרק קלה- "תהלים"ספר 
ַּהְללוָיה   א ם  ְיהָוׁה|  ּ : ּ  ַהְללו  ַעְבֵדי  ְיהָוׁהַּהְללו  ֶאת־ׁשֵ
ית  ֱאֹלֵהינו ב ַחְצרֹות  ּבֵ ֵבית  ְיהָוׁה  ּבְ ֹעְמִדים  ּבְ ַּהְללוָיה  ג:  ּׁשֶ ּ

י  ָנִעים מֹו  ּכִ י־טֹוב  ְיהָוׁה  ַזְמרו  ִלׁשְ ּּכִ ַחר  לֹו  ָיה  ד:  ּ י־ַיֲעֹקב  ּבָ ּּכִ
ָרֵאל  ִלְסֻגָלתֹו י־ָגדֹול  ְיהָוׁה  ַוֲאֹדֵנ ה:  ִּיׂשְ י  ֲאִני  ָיַדְעִתי  ּכִ ּינו ּּכִ

ל־ֱאֹלִהים ַמִים  וָבָאֶרץ  ו:  ִמּכָ ׁשָ ה  ּבַ ר־ָחֵפץ  ְיהָוׁה  ָעׂשָ ּּכֹל  ֲאׁשֶ ּ
ַיִמים  ְוָכל־ְתהֹומֹות ּּבַ ּ ָרִקים  ז:  ּ ִאים  ִמְקֵצה  ָהָאֶרץ  ּבְ ַמֲעֶלה  ְנׂשִ

ה  מֹוֵצא־רוַח  ֵמאֹוְצרֹוָתיו ַּלָמָטר  ָעׂשָ כֹוֵרי  ִמְצָרִים  ח:  ּ ה  ּבְ ִהּכָ ׁשֶ
ֵהָמה ַלח   ט:  ֵמָאָדם  ַעד־ּבְ תֹוֵכִכי  ִמְצָרִים |  ׁשָ ֹּאתֹות  וֹמְפִתים  ּבְ

ַפְרֹעה  וְבָכל־ֲעָבָדיו ים  ְוָהַרג  ְמָלִכים  י:  ּּבְ ה  גֹוִים  ַרּבִ ִהּכָ ּׁשֶ
ן  וְלֹכל |  ְלִסיחֹון   יא:  ֲּעצוִמים ׁשָ ֶּמֶלך  ָהֱאֹמִרי  וְלעֹוג  ֶמֶלך  ַהּבָ ְּ ְ

ָנַען ָרֵאל  ַעמֹוְוָנַתן  ַאְרָצם  ַנֲחָלה  ַנֲחָל יב:  ַמְמְלכֹות  ּכְ : ּה  ְלִיׂשְ
ְמך  ְלעֹוָלם  ְיהָוׁה  ִזְכְרך  ְלֹדר־ָוֹדר יג ְָיהָוׁה  ׁשִ י־ָיִדין  ְיהָוׁה  יד:  ָ ּכִ
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ה  טו:  ַּעמֹו  ְוַעל־ֲעָבָדיו  ִיְתֶנָחם ֶסף  ְוָזָהב  ַמֲעׂשֵ י  ַהגֹוִים  ּכֶ ֲּעַצּבֵ
רו  ֵעיַנִים  ָלֶהם  ְוֹלא  ִיְראו טז:  ְיֵדי  ָאָדם ֶּפה־ָלֶהם  ְוֹלא  ְיַדּבֵ ּ ּ: 

ִפיֶהם יז ָּאְזַנִים  ָלֶהם  ְוֹלא  ַיֲאִזינו  ַאף  ֵאין־ֶיׁש־רוַח  ּבְ מֹוֶהם  יח:  ּ ּכְ
ֶהם ר־ּבֵֹטַח  ּבָ יֶהם  ּכֹל  ֲאׁשֶ ֲרכו  יט:  ִּיְהיו  ֹעׂשֵ ָרֵאל  ּבָ ית  ִיׂשְ ּּבֵ

ֲרכו  ֶאת־ְיהָוׁה ית  ַאֲהֹרן  ּבָ ֲרכו  כ:  ֶּאת־ְיהָוׁה  ּבֵ ית  ַהֵלִוי  ּבָ ּּבֵ ּ
ֲרכו  ֶאת־ְיהָוׁהֶאת־ְיהָוׁה  ִיְרֵאי  ְיהָוׁ רוך  ְיהָוׁה   כא:  ּה  ּבָ ְּבָ ִּמִציֹון |  ּ ּ

ָלם ַהְללוָיה ּׁשֵֹכן ְירוׁשָ ּ ּ: 

  פרק קלו- "תהלים"ספר 
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו א י־טֹוב  ּכִ ּהֹודו  ַליהָוׁה  ּכִ ּהֹודו  ֵלאֹלֵהי  ב:  ּ

י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו י  ְלעֹו ג:  ָּהֱאֹלִהים  ּכִ ָלם ּהֹודו  ַלֲאֹדֵני  ָהֲאֹדִנים  ּכִ
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו ד:  ַּחְסדֹו ה  ִנְפָלאֹות  ְגֹדלֹות  ְלַבדֹו  ּכִ ְּלֹעׂשֵ ּ ּ :

י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו ה ְתבוָנה  ּכִ ַמִים  ּבִ ה  ַהׁשָ ְּלֹעׂשֵ ּ ְלֹרַקע  ָהָאֶרץ  ו:  ּ
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו ַּעל־ַהָמִים  ּכִ י  ז:  ּ ה  אֹוִרים  ְגֹדִלים  ּכִ ְּלֹעׂשֵ

י  ְלעֹוָלם ֶּאת־ַהׁשֶ ח:  ְּלעֹוָלם  ַחְסדֹו יֹום  ּכִ ֶלת  ּבַ ֶּמׁש  ְלֶמְמׁשֶ
י  ְלעֹוָלם  ט:  ַּחְסדֹו ָלְיָלה  ּכִ לֹות  ּבַ ֶּאת־ַהָיֵרַח  ְוכֹוָכִבים  ְלֶמְמׁשְ ּ
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו י:  ַּחְסדֹו ְבכֹוֵריֶהם  ּכִ ה  ִמְצַרִים  ּבִ ַּויֹוֵצא  יא:  ְּלַמּכֵ

י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו ָרֵאל  ִמתֹוָכם  ּכִ ִּיׂשְ ָי יב:  ּ ּד  ֲחָזָקה  וִבְזרֹוַע  ְנטוָיה ּבְ ּ
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י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו יג:  ּּכִ ְּלֹגֵזר  ַים־סוף  ִלְגָזִרים  ּכִ ּ :
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו יד תֹוכֹו  ּכִ ָרֵאל  ּבְ ְּוִנֵער  ַפְרֹעה  טו:  ְּוֶהֲעִביר  ִיׂשְ

י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו ְּוֵחילֹו  ְבַים־סוף  ּכִ ְּלמֹוִליך  ַעמֹו  ּבַ טז:  ּ י ְ ר  ּכִ ִּמְדּבָ
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו יז:  ְּלעֹוָלם  ַחְסדֹו ה  ְמָלִכים  ְגֹדִלים  ּכִ ְּלַמּכֵ ּ :

י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו יח ַּוַיֲהֹרג  ְמָלִכים  ַאִדיִרים  ּכִ ּ ְְלִסיחֹון  ֶמֶלך  יט:  ּ

י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו י  ְלעֹוָלם  כ:  ָּהֱאֹמִרי  ּכִ ן  ּכִ ׁשָ ְוְלעֹוג  ֶמֶלך  ַהּבָ ּ
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו אכ:  ַּחְסדֹו ַנֲחָלה  כב:  ְּוָנַתן  ַאְרָצם  ְלַנֲחָלה  ּכִ

י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו ָרֵאל  ַעְבדֹו  ּכִ ְּלִיׂשְ י  כג:  ּ ְפֵלנו  ָזַכר־ָלנו  ּכִ ׁשִ ּבְ ּׁשֶ ּ
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו כד:  ְּלעֹוָלם  ַחְסדֹו ַּוִיְפְרֵקנו  ִמָצֵרינו  ּכִ ּ ּּ ֹנֵתן  כה:  ּ

י  ְלע ר  ּכִ ׂשָ י  כו:  ֹּוָלם  ַחְסדֹוֶלֶחם  ְלָכל־ּבָ ָמִים  ּכִ ּהֹודו  ְלֵאל  ַהׁשָ ּ
 :ְּלעֹוָלם ַחְסדֹו

  פרק קלז- "תהלים"ספר 
ָזְכֵרנו  ֶאת־ִציֹון|  ַעל־ַנֲהרֹות   א ִכינו  ּבְ ְבנו  ַגם־ּבָ ם  ָיׁשַ ֶבל  ׁשָ ּּבָ ּ ּ ּּ :
ּנֹרֹוֵתינו ב תֹוָכה  ָתִלינו  ּכִ ַּעל־ֲעָרִבים  ּבְ ּ ֵאלונו  ג:  ּּ ם  ׁשְ י  ׁשָ ּּכִ ּ

יר  ִציֹוןׁשֹוֵבינ ירו  ָלנו  ִמׁשִ ְמָחה  ׁשִ יר  ְותֹוָלֵלינו  ׂשִ ּו  ִדְבֵרי־ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ :
יר  ְיהָוׁה  ַעל  ַאְדַמת  ֵנָכר ד יר  ֶאת־ׁשִ ֵחך  ה:  ְֵאיך  ָנׁשִ ּכָ ְִאם־ֶאׁשְ

ח  ְיִמיִני ּכַ ָלם  ִתׁשְ ְּירוׁשָ ק־ְלׁשֹוִני   ו:  ּ י  ִאם־ֹלא |  ִּתְדּבַ ְלִחּכִ
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ֵרִכי  ִאם־ֹלא  ַאֲעֶלה  ֶאת־ְירו ְמָחִתיֶּאְזּכְ ַלם  ַעל  ֹראׁש  ׂשִ : ׁשָ
ָלם  ָהֹאְמִרים  ָערו  |  ְזֹכר  ְיהָוׁה   ז ִּלְבֵני  ֱאדֹום  ֵאת  יֹום  ְירוׁשָ ּ |

ה ָּערו  ַעד  ַהְיסֹוד  ּבָ ֶלם־ָלך  ח:  ּ ְיׁשַ ֵרי  ׁשֶ דוָדה  ַאׁשְ ֶבל  ַהׁשְ ת־ּבָ ְּבַ ּ ּ ּ
ָגַמְלְת  ָלנו ֶּאת־ְגמוֵלך  ׁשֶ ּּ ּ ֵרי   ט:  ְּ יֹאֵחז  ְוִנֵפץ  ֶאת־|  ַאׁשְ ּׁשֶ ְֹעָלַלִיך ּ

ַלע  :ֶאל־ַהּסָ
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,  תי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בב–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 שאם קבע"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,    וידידיםולכל  החברים,  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 )ומא  בהעלותך  פרק  טומדרש  תנח(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


