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  פרק קכו- "תהלים"ספר 
ׁשוב  ְיהָוׁה  ֶא א יר  ַהַמֲעלֹות  ּבְ ּׁשִ ֹחְלִמיםּ יַבת  ִציֹון  ָהִיינו  ּכְ ּת־ׁשִ ּ :
ה  ָאז  ֹיאְמרו  ַבגֹוִים  ב חֹוק  ִפינו  וְלׁשֹוֵננו  ִרּנָ ָּאז  ִיָמֵלא  ׂשְ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִּהְגִדיל  ְיהָוׁה  ַלֲעׂשֹות  ִעם־ֵאֶלה ִּהְגִדיל  ְיהָוׁה  ַלֲעׂשֹות  ִעָמנו  ג:  ּ ּּ
ֵמִחים ִבוֵתנוּׁשוָבה  ְיהָוׁה  ֶאת־   ד:  ָּהִיינו  ׂשְ ִביּׁשְ ֲאִפיִקים   ׁשְ ֵּתנו  ּכַ

ֶגב ּנֶ ה  ִיְקֹצרו ה:  ּבַ ִרּנָ ִדְמָעה  ּבְ ַּהזְֹרִעים  ּבְ ְָהלֹוך  ֵיֵלך   ו:  ּ ּוָבֹכה |  ְ
א ֲאֻלמָֹתיו ה ֹנׂשֵ ך־ַהָזַרע ּבֹא־ָיבֹוא ְבִרּנָ א ֶמׁשֶ ֹּנׂשֵ ּ ְ: 

  פרק קכז- "תהלים"ספר 
ֹלֹמה  ִאם־ְיהָוׁה   א יר  ַהַמֲעלֹות  ִלׁשְ | ְוא  ֹלא־ִיְבֶנה  ַבִית  ׁשָ|  ּׁשִ

ְוא   ָמר־ִעיר  ׁשָ ַקד  ׁשֹוֵמר|  ָּעְמלו  בֹוָניו  ּבֹו  ִאם־ְיהָוׁה  ֹלא־ִיׁשְ : ׁשָ
ְוא  ָלֶכם   ב ֶבת  ֹאְכֵלי  ֶלֶחם |  ׁשָ יֵמי  קום  ְמַאֲחֵרי־ׁשֶ ּכִ ַּמׁשְ

ָנא ן  ִיֵתן  ִליִדידֹו  ׁשֵ ָכר  ג:  ָּהֲעָצִבים  ּכֵ ִנים  ׂשָ ה  ַנֲחַלת  ְיהָוׁה  ּבָ ִהּנֵ
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ֶטן ִחִצ ד:  ְּפִרי  ַהּבָ עוִריםּּכְ ֵני  ַהּנְ ן  ּבְ ַיד־ִגּבֹור  ּכֵ ּים  ּבְ ֵרי  ה:  ּ ַאׁשְ
רו  י־ְיַדּבְ ָפתֹו  ֵמֶהם  ֹלא  ֵיבׁשו  ּכִ ר  ִמֵלא  ֶאת־ַאׁשְ ַּהֶגֶבר  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ַער ׁשָ  :ֶּאת־אֹוְיִבים ּבַ

  פרק קכח- "תהלים"ספר 
ְדָרָכיו א ל־ְיֵרא  ְיהָוׁה  ַהֹהֵלך  ּבִ ֵרי  ּכָ יר  ַהַמֲעלֹות  ַאׁשְ ְׁשִ  ְיִגיַע ב:  ּ

ֶריך  ְוטֹוב  ָלך י  ֹתאֵכל  ַאׁשְ ֶפיך  ּכִ ְּכַ ָ ָ ְתך   ג:  ּ ֶָאׁשְ ֶגֶפן  פִֹרָיה |  ּ ּּכְ ּ
ְלָחֶנך ִתֵלי  ֵזיִתים  ָסִביב  ְלׁשֻ ׁשְ ֶניך  ּכִ ֵתי  ֵביֶתך  ּבָ ַיְרּכְ ָּבְ ָ ה  ד:  ָ ִהּנֵ

ִּכי־ֵכן  ְיֹבַרך  ָגֶבר  ְיֵרא  ְיהָוׁה ְּיָבֶרְכך  ְיהָוׁה  ִמִציֹון  וְרֵאה  ה:  ְ ּ ּ ָ

טוב  ְירוׁשָ ּּבְ ָָלם  ּכֹל  ְיֵמי  ַחֶייךּ לֹום  ו:  ּ ָוְרֵאה־ָבִנים  ְלָבֶניך  ׁשָ ּ
ָרֵאל  :ַעל־ִ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, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ו"כ ן וח, שרד ספרי המקרא הם עליו מליצי י 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 או"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. תךא למה 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,    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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


