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  פרק קלב- "תהלים"ספר 
ל־ֻעּנֹותֹו א יר  ַהַמֲעלֹות  ְזכֹור־ְיהָוׁה  ְלָדִוד  ֵאת  ּכָ ר  ב:  ּׁשִ ֲאׁשֶ

ע  ַליהָוׁה  ָנַדר  ַלֲאִביר  ַיֲעֹקב ּבַ יִתי  ג:  ִנׁשְ ֹאֶהל  ּבֵ ִאם־ָאֹבא  ּבְ
ָּנת  ְלֵעיָני  ְלַעְפַעַפי ִּאם־ֶאֵתן  ׁשְ ד:  ִּאם־ֶאֱעֶלה  ַעל־ֶעֶרׂש  ְיצוָעי

ְּתנוָמה נֹות  ַלֲאִביר  ַיֲעֹקב ה:  ּ ּכָ : ַעד־ֶאְמָצא  ָמקֹום  ַליהָוׁה  ִמׁשְ
ֵדי־ָיַער ו ׂשְ ַמֲענוָה  ְבֶאְפָרָתה  ְמָצאנוָה  ּבִ ה־ׁשְ ִּהּנֵ ָנבֹוָאה  ז:  ּ

ַתֲחֶוה  ַלֲהֹדם  ַרְגָליו נֹוָתיו  ִנׁשְ ּכְ ָקוָמה  ְיהָוׁה  ִלְמנוָחֶתך  ח:  ְּלִמׁשְ ּ ּ
ָה  ַוֲארֹון  ֻעֶזךַּאָת נו ט:  ּ ׁשו־ֶצֶדק  ַוֲחִסיֶדיך  ְיַרּנֵ ּּכֲֹהֶניך  ִיְלּבְ ָּ ָ :

יֶחך י ב  ְפֵני  ְמׁשִ ֲעבור  ָדִוד  ַעְבֶדך  ַאל־ָתׁשֵ ָּבַ ָּ ּ ּ ּ ע  ְיהָוׁה   יא:  ּ ּבַ | ִנׁשְ
א־ָלך ית  ְלִכּסֵ ה  ִמְפִרי  ִבְטְנך  ָאׁשִ ְְלָדִוד  ֱאֶמת  ֹלא־ָיׁשוב  ִמֶמּנָ ָ ּ ּ ּ :

ְמרו  ָב יב ֵניֶהם |  ֶָניך  ִּאם־ִיׁשְ ִריִתי  ְוֵעֹדִתי  זֹו  ֲאַלְמֵדם  ַגם־ּבְ ּּבְ ּ
א־ָלך בו  ְלִכּסֵ ְֲעֵדי־ַעד  ֵיׁשְ ִציֹון  ִאָוה  יג:  ּ י־ָבַחר  ְיהָוׁה  ּבְ ּּכִ ּ ּ

ב  לֹו י  ִאִוִתיָה יד:  ְלמֹוׁשָ ב  ּכִ ֹּזאת־ְמנוָחִתי  ֲעֵדי־ַעד  פֹה  ֵאׁשֵ ּּ :
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ּבִ טו ֵרך  ֲאָבֵרך  ֶאְביֹוֶניָה  ַאׂשְ ְֵציָדה  ּבָ ְ ְוֹכֲהֶניָה  טז:  יַע  ָלֶחםּ
נו ן  ְיַרּנֵ ע  ַוֲחִסיֶדיָה  ַרּנֵ יׁש  ֶיׁשַ ם  ַאְצִמיַח  ֶקֶרן  ְלָדִוד  יז:  ַּאְלּבִ ׁשָ

יִחי ת  ְוָעָליו  ָיִציץ  יח:  ָּעַרְכִתי  ֵנר  ִלְמׁשִ יׁש  ּבׁשֶ אֹוְיָביו  ַאְלּבִ
 :ִנְזרֹו

  פרק קלג- "תהלים"ספר 
ה  ַמה־טֹו א יר  ַהַמֲעלֹות  ְלָדִוד  ִהּנֵ ּׁשִ ֶבת  ַאִחים ּ ִעים  ׁשֶ ּב  וַמה־ּנָ

ֶמן  ַהטֹוב   ב:  ַּגם־ָיַחד ׁשֶ ּּכַ ַּעל־ָהֹראׁש  ֹיֵרד  ַעל־ַהָזָקן  ְזַקן  ַאֲהֹרן |  ּ
יֵֹרד  ַעל־ִפי  ִמדֹוָתיו ּׁשֶ ּ י  ג:  ּ יֵֹרד  ַעל־ַהְרֵרי  ִציֹון  ּכִ ַטל־ֶחְרמֹון  ׁשֶ ּּכְ ּ

ם  ָרָכה ַחִיים ַעד־ָהעֹוָלם| ׁשָ ִּצָוה ְיהָוׁה ֶאת־ַהּבְ ּ: 

  פרק קלד- "תהלים"ר ספ
ה   א יר  ַהַמֲעלֹות  ִהּנֵ ל־ַעְבֵדי  ְיהָוׁה |  ּׁשִ ֲרכו  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכָ ּּבָ

ֵלילֹות ֵבית־ְיהָוׁה  ּבַ או־ְיֵדֶכם  ֹקֶדׁש  וָבֲרכו  ב:  ָּהֹעְמִדים  ּבְ ּׂשְ ּ ּ
ַמִים ָוָאֶרץ ג: ֶאת־ְיהָוׁה ה ׁשָ ְּיָבֶרְכך ְיהָוׁה ִמִציֹון ֹעׂשֵ ּ ָ: 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מח
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 כהונ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ה כר 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 "רי  נכך  יגמור  כל  ספ,  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 "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ואנו קורי


