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  פרק קכג- "תהלים"ספר 
ָמִים א ׁשָ ִבי  ּבַ אִתי  ֶאת־ֵעיַני  ַהיׁשְ יר  ַהַמֲעלֹות  ֵאֶליך  ָנׂשָ ּׁשִ ּּ ָ :
ה  ְכ ב ְפָחה  ֶאל־ַיד ִהּנֵ ֵעיֵני  ׁשִ ֵעיֵני  ֲעָבִדים  ֶאל־ַיד  ֲאדֹוֵניֶהם  ּכְ

נו ְיָחּנֵ ן  ֵעיֵנינו  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ַעד  ׁשֶ ְּגִבְרָתה  ּכֵ ּ ּ ּּ ּ נו  ְיהָוׁה  ג:  ּ ָּחּנֵ
ַבְענו  בוז י־ַרב  ׂשָ נו  ּכִ ָּחּנֵ ּ נו  ַהַלַעג  ד:  ּ ְבָעה־ָלה  ַנְפׁשֵ ת  ׂשָ ַּרּבַ ּּ ּ

ים ַהּבוז ֲאַנּנִ ַּהׁשַ  : ִלְגֵאיֹוִניםּ

  פרק קכד- "תהלים"ספר 
ָהָיה  ָלנו  ֹיאַמר־ָנא  א יר  ַהַמֲעלֹות  ְלָדִוד  לוֵלי  ְיהָוׁה  ׁשֶ ּׁשִ ּ ּ

ָרֵאל קום  ָעֵלינו  ָאָדם ב:  ִיׂשְ ָהָיה  ָלנו  ּבְ ּלוֵלי  ְיהָוׁה  ׁשֶ ּ ּ ֲאַזי  ג:  ּ
נו ֲחרֹות  ַאָפם  ּבָ ָלעונו  ּבַ ַּחִיים  ּבְ ּ ּּ ָטפונו ד:  ּ ֲּאַזי  ַהַמִים  ׁשְ ּ   ַנְחָלה ּ

נו נו  ַהַמִים  ַהֵזידֹוִנים ה:  ָּעַבר  ַעל־ַנְפׁשֵ ֲּאַזי  ָעַבר  ַעל־ַנְפׁשֵ ּ ּ :
יֶהם ו ּנֵ ֹלא  ְנָתָננו  ֶטֶרף  ְלׁשִ רוך  ְיהָוׁה  ׁשֶ ּּבָ ּּ ִצפֹור  ז:  ְ נו  ּכְ ַּנְפׁשֵ ּ
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ר  ַוֲאַנְחנו  ִנְמָלְטנו ּבָ ים  ַהַפח  ִנׁשְ ִּנְמְלָטה  ִמַפח  יֹוְקׁשִ ּ ּ ֶּעְזֵרנו  ח:  ּ
ם ְי ׁשֵ ַמִים ָוָאֶרץּבְ ה ׁשָ  :הָוׁה ֹעׂשֵ

  פרק קכה- "תהלים"ספר 
ַהר־ִציֹון  ֹלא־ִימֹוט  ְלעֹוָלם  א יהָוׁה  ּכְ יר  ַהַמֲעלֹות  ַהּבְֹטִחים  ּבַ ּׁשִ ּּ

ב ַלם  ָהִרים  ָסִביב  ָלה  ַויהָוׁה  ָסִביב  ְלַעמֹו  ֵמַעָתה  ב:  ֵיׁשֵ ְּירוׁשָ ּ ּ ּ
ע   ג:  ְוַעד־עֹוָלם ֶבט  ָהֶרׁשַ י  ֹלא  ָינוַח  ׁשֵ ַּעל  גֹוַרל  ַהַצִדיִקים ּּכִ ּ ּ

ַעְוָלָתה  ְיֵדיֶהם ְלחו  ַהַצִדיִקים  ּבְ ְּלַמַען  ֹלא־ִיׁשְ ֵהיִטיָבה  ְיהָוׁה  ד:  ּּ
ִלּבֹוָתם ִרים  ּבְ ְּוַהַמִטים  ַעַקְלַקלֹוָתם  יֹוִליֵכם  ה:  ַּלטֹוִבים  ְוִליׁשָ ּ ּ

ָרֵאל לֹום ַעל־ִיׂשְ  :ְּיהָוׁה ֶאת־פֲֹעֵלי ָהָאֶון ׁשָ
gG 

ך  במעגל "ך  יגמור  כל  ספרי  נכ,  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 "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. 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,  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


