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  פרק קכ- "תהלים"ספר 
יר  ַהַמֲעלֹו א ָצָרָתה  ִלי  ָקָראִתי  ַוַיֲעֵנִניּׁשִ ּת  ֶאל־ְיהָוׁה  ּבַ ּ ְיהָוה  ב:  ּ

ֶקר  ִמָלׁשֹון  ְרִמָיה ַפת־ׁשֶ י  ִמׂשְ ַּהִציָלה  ַנְפׁשִ ּ ּ ַָמה־ִיֵתן  ְלך  ג:  ּ ּ ּ
ּוַמה־יִֹסיף  ָלך  ָלׁשֹון  ְרִמָיה ְּ נוִנים  ִעם  ַגֲחֵלי  ד:  ּ ִּחֵצי  ִגּבֹור  ׁשְ ּּ

י־ַגְרִתי  ֶמ ה:  ְרָתִמים ַכְנִתי  ִעם־ָאֳהֵלי  ֵקָדרּאֹוָיה  ִלי  ּכִ ך  ׁשָ ּׁשֶ ְ :
לֹום ו י  ִעם  ׂשֹוֵנא  ׁשָ ְכָנה־ָלה  ַנְפׁשִ ת  ׁשָ ַּרּבַ לֹום  ְוִכי  ז:  ּ ֲאִני־ׁשָ

ר ֵהָמה ַלִמְלָחָמה ֲּאַדּבֵ ּ: 

  פרק קכא- "תהלים"ספר 
א  ֵעיַני  ֶאל־ֶהָהִרים  ֵמַאִין  ָיֹבא  ֶעְזִרי א יר  ַלַמֲעלֹות  ֶאׂשָ ּׁשִ ּ :
ַמִים  ָוָאֶרץֶעְזִרי  ֵמִעם  ְיהָוׁ ב ה  ׁשָ ַָאל־ִיֵתן  ַלמֹוט  ַרְגֶלך  ג:  ה  ֹעׂשֵ ּ ּ

ַָאל־ָינום  ׁשְֹמֶרך ָרֵאל ד:  ּ ן  ׁשֹוֵמר  ִיׂשְ ה  ֹלא  ָינום  ְוֹלא  ִייׁשָ : ִּהּנֵ
ְָיהָוׁה  ׁשְֹמֶרך  ְיהָוׁה  ִצְלך  ַעל־ַיד  ְיִמיֶנך ה ָ ֶמׁש  ו:  ָּ ּיֹוָמם  ַהׁשֶ
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ָלְיָלה ה  ְוָיֵרַח  ּבַ ּכָ ֹמר ְיהָוה  ִי ז:  ֹּלא־ַיּכֶ ל־ָרע  ִיׁשְ ָמְרך  ִמּכָ ָׁשְ

ך ָמר־ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד־עֹוָלם ח: ֶָאת־ַנְפׁשֶ ְּיהָוה ִיׁשְ ָ ָּ: 

  פרק קכב- "תהלים"ספר 
ית  ְיהָוׁה  ֵנֵלך א ֹאְמִרים  ִלי  ּבֵ ַמְחִתי  ּבְ יר  ַהַמֲעלֹות  ְלָדִוד  ׂשָ ְׁשִ ּ ּ :
ָעַרִיך  ְירוׁשָ ב ׁשְ ֹּעְמדֹות  ָהיו  ַרְגֵלינו  ּבִ ּ נוָיה  ג:  ָלםְּ ַלם  ַהּבְ ְּירוׁשָ ּ

ָרה־ָלה  ַיְחָדו ֻחּבְ ִעיר  ׁשֶ ּּכְ ּ ְבֵטי־ָיה  ד:  ּ ָבִטים  ׁשִ ם  ָעלו  ׁשְ ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ
ם  ְיהָוׁה ָרֵאל  ְלֹהדֹות  ְלׁשֵ ָמה   ה:  ֵּעדות  ְלִיׂשְ י  ׁשָ בו  ִכְסאֹות |  ּּכִ ָּיׁשְ

ְסאֹות  ְלֵבית  ָדִויד ָפט  ּכִ ְּלִמׁשְ ָלם ו:  ּ לֹום  ְירוׁשָ ֲאלו  ׁשְ ּׁשַ ָליו ּ ּ  ִיׁשְ
ַאְרְמנֹוָתִיך ז:  ְֹאֲהָבִיך ְלָוה  ּבְ ֵחיֵלך  ׁשַ לֹום  ּבְ ְְיִהי־ׁשָ ְלַמַען־ַאַחי  ח:  ְ

ך לֹום  ּבָ א  ׁשָ ָרה־ּנָ ית־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ט:  ְְוֵרָעי  ֲאַדּבְ ְּלַמַען  ּבֵ
ה טֹוב ָלך  :ְֲאַבְקׁשָ
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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, כה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זו, 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 כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"תיב 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,  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


