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  פרק קכט- "תהלים"ספר 
ָרֵאל א עוָרי  ֹיאַמר־ָנא  ִיׂשְ ת  ְצָררוִני  ִמּנְ יר  ַהַמֲעלֹות  ַרּבַ ּׁשִ ּ ּ :
עוָרי  ַגם  ֹלא  ָיְכלו־ִלי ב ת  ְצָררוִני  ִמּנְ ַּרּבַ ּ י  ָחְרׁשו  ג:  ּּ ַּעל־ַגּבִ ּ

ים  ֶהֱאִריכו   ְּיהָוׁה  ַצִדיק  ִקֵצץ  ֲעבֹות  ד:    ְלַמֲעִניָתםְלַמֲעִנוָתםֹּחְרׁשִ ּ
ִעים ֵּיבׁשו  ְוִיּסֹגו  ָאחֹור  ּכֹל  ׂשְנֵאי  ִציֹון ה:  ְרׁשָ ּ ֲחִציר  ו:  ּ ִּיְהיו  ּכַ

ַלף  ָיֵבׁש ְדַמת  ׁשָ ּקַ ַּגגֹות  ׁשֶ לֹא  ִמֵלא  ַכפֹו  קֹוֵצר  ְוִחְצנֹו  ז:  ּ ּׁשֶ ּ ּ
ת  ְיהָוׁה  ֲאֵליֶכם  ּבֵ|  ְּוֹלא  ָאְמרו   ח:  ְּמַעֵמר ְרּכַ ַּרְכנו ָהֹעְבִרים  ּבִ

ם ְיהָוׁה ׁשֵ  :ֶאְתֶכם ּבְ

  פרק קל- "תהלים"ספר 
ים  ְקָראִתיך  ְיהָוׁה א יר  ַהַמֲעלֹות  ִמַמֲעַמּקִ ָׁשִ ּ ְמָעה  ב:  ּ ֲאֹדָני  ׁשִ

בֹות  ְלקֹול  ַתֲחנוָני ְּבקֹוִלי  ִתְהֶייָנה  ָאְזֶניך  ַקׁשֻ ּ ּ ִאם־ֲעֹונֹות  ג:  ָּ
ָמר־ָיה  ֲאֹדָני  ִמי  ַיֲעֹמד ִּתׁשְ י־ִעְמך ד:  ּ ָּכִ ִליָחה  ְלַמַען  ִתָוֵראּ ּ  ַהּסְ ּ :
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י  ְוִלְדָברֹו  הֹוָחְלִתי ה ִּקִויִתי  ְיהָוׁה  ִקְוָתה  ַנְפׁשִ ּ י  ַלאֹדָני  ו:  ּ ַנְפׁשִ
ָרֵאל  ֶאל־ְיהָוה  ז:  ִּמׁשְֹמִרים  ַלּבֶֹקר  ׁשְֹמִרים  ַלּבֶֹקר ַיֵחל  ִיׂשְ

ה  ִעמֹו  ְפדות י־ִעם־ְיהָוׁה  ַהֶחֶסד  ְוַהְרּבֵ ּּכִ ְּוהוא  ִיְפֶדה ח:  ּ ּ 
ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹוֹנָתיו  :ֶאת־ִיׂשְ

  פרק קלא- "תהלים"ספר 
יר  ַהַמֲעלֹות  ְלָדִוד  ְיהָוׁה   א י  ְוֹלא־ָרמו  ֵעיַני |  ּׁשִ ֹּלא־ָגַבה  ִלּבִ ּ

ְּוֹלא־ִהַלְכִתי   י|  ּ ְגֹדלֹות  וְבִנְפָלאֹות  ִמֶמּנִ ּּבִ ִויִתי   ב:  ּ | ִּאם־ֹלא  ׁשִ
ָגֻמל  ֲעֵלי  ִאמֹו י  ּכְ ְּודֹוַמְמִתי  ַנְפׁשִ יּ ָגֻמל  ָעַלי  ַנְפׁשִ ַיֵחל  ג:  ּ  ּכַ

ָרֵאל ֶאל־ְיהָוׁה ֵמַעָתה ְוַעד־עֹוָלם  :ִּיׂשְ
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,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ות ישראלך המחולק בכל תפוצ"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"ם אוכמשמרות נטועי 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,  אן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, יםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיק, 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
ד "ד אף ספרי תורה כ"ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי"וכמשמרות נטועים א

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


