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 ק טו פר- "תהלים"ספר 
ך א ַהר  ָקְדׁשֶ ּכֹן  ּבְ ָאֳהֶלך  ִמי־ִיׁשְ ִָמְזמֹור  ְלָדִוד  ְיהָוׁה  ִמי־ָיגור  ּבְ ָ ּ :
ְלָבבֹו ב ּהֹוֵלך  ָתִמים  וֹפֵעל  ֶצֶדק  ְוֹדֵבר  ֱאֶמת  ּבִ ּ | ֹלא־ָרַגל   ג:  ְ

א  ַעל־ְקֹרבֹו ה  ְלֵרֵעהו  ָרָעה  ְוֶחְרָפה  ֹלא־ָנׂשָ ַּעל־ְלׁשֹנֹו  ֹלא־ָעׂשָ ּ :
ֵעיָניו|  ִנְבֶזה   ד ע  ְלָהַרע ּבְ ּבַ ד  ִנׁשְ   ִנְמָאס  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ְיהָוׁה  ְיַכּבֵ

ְספֹו   ה:  ְוֹלא  ָיֹמר ך  ְוׁשַֹחד  ַעל־ָנִקי  ֹלא־ָלָקח |  ּּכַ ֶנׁשֶ ְֹלא־ָנַתן  ּבְ

ה ֵאֶלה ֹלא ִימֹוט ְלעֹוָלם ֹּעׂשֵ ּ: 

  פרק טז- "תהלים"ספר 
י־ָחִסיִתי  ָבך א ְמֵרִני  ֵאל  ּכִ ְִמְכָתם  ְלָדִוד  ׁשָ   ַליהָוׁה ָּאַמְרְת ב:  ּ

ל־ָעֶליך ֲָאֹדָני  ָאָתה  טֹוָבִתי  ּבַ ָאֶרץ  ֵהָמה  ג:  ּ ר־ּבָ ים  ֲאׁשֶ ִּלְקדֹוׁשִ
ל־ֶחְפִצי־ָבם יך  ד:  ְּוַאִדיֵרי  ּכָ ל־ַאּסִ ְִיְרּבו  ַעְצבֹוָתם  ַאֵחר  ָמָהרו  ּבַ ּ ּּ

ָפָתי מֹוָתם  ַעל־ׂשְ א  ֶאת־ׁשְ יֶהם  ִמָדם  וַבל־ֶאׂשָ ִּנְסּכֵ ּ ְיהָוה  ה:  ּ
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ִּסי  ַאָתה  תֹוִמיך  גֹוָרִליְמָנת־ֶחְלִקי  ְוכֹו ּ ֲּחָבִלים  ָנְפלו־ִלי  ו:  ְּ
ְפָרה  ָעָלי ִעִמים  ַאף־ַנֲחָלת  ׁשָ ּנְ ר  ז:  ּבַ ְֲאָבֵרך  ֶאת־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ

רוִני  ִכְליֹוָתי ִויִתי  ְיהָוׁה  ְלֶנְגִדי  ָתִמיד  ח:  ְּיָעָצִני  ַאף־ֵלילֹות  ִיּסְ ּׁשִ ּ
ל־ֶאמֹוט י  ִמיִמיִני  ּבַ ַמ|  ָלֵכן   ט:  ּּכִ בֹוִדי ׂשָ י  ַוָיֶגל  ּכְ ּח  ִלּבִ

ּכֹן  ָלֶבַטח ִרי  ִיׁשְ ׂשָ י   י:  ַאף־ּבְ אֹול |  ּכִ י  ִלׁשְ ֹלא־ַתֲעֹזב  ַנְפׁשִ
ַחת ָֹלא־ִתֵתן  ֲחִסיְדך  ִלְראֹות  ׁשָ ּתֹוִדיֵעִני  ֹאַרח  ַחִיים  ׂשַבע  יא:  ּ

יִמיְנך ֶנַצח ָמחֹות ֶאת־ָפֶניך ְנִעמֹות ּבִ ָׂשְ ָ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחול
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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"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 "  נכך  יגמור  כל  ספרי,  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 וא"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. נו קורי


