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  פרק כג- "תהלים"ספר 
יֵצִני  ב:  מֹור  ְלָדִוד  ְיהָוׁה  ֹרִעי  ֹלא  ֶאְחָסרִמְז א א  ַיְרּבִ ְנאֹות  ֶדׁשֶ ּּבִ

י  ְיׁשֹוֵבב  ַיְנֵחִני  ְבַמְעְגֵלי־ֶצֶדק  ג:  ַעל־ֵמי  ְמֻנחֹות  ְיַנֲהֵלִני ַּנְפׁשִ
מֹו ֵגיא  ַצְלָמֶות  ֹלא־ִאיָרא  ָרע  ד:  ְלַמַען  ׁשְ י־ֵאֵלך  ּבְ ְַגם  ּכִ ּ

ְבְטך  וִמ י־ַאָתה  ִעָמִדי  ׁשִ ּּכִ ָ ּ ַעְנֶתך  ֵהָמה  ְיַנֲחֻמִניּ ּׁשְ ְַתֲעֹרך  ה:  ָּ ּ
י  ּכֹוִסי  ְרָוָיה|  ְלָפַני   ֶמן  ֹראׁשִ ְנָת  ַבׁשֶ ְלָחן  ֶנֶגד  ֹצְרָרי  ִדׁשַ ּׁשֻ ּ ּ ּ :

ֵבית־ְיהָוׁה  ו ְבִתי  ּבְ ל־ְיֵמי  ַחָיי  ְוׁשַ ַּאך  טֹוב  ָוֶחֶסד  ִיְרְדפוִני  ּכָ ּ ּ ּ ְ

 :ְְלֹאֶרך ָיִמים

  פרק כד- "תהלים"ספר 
ֵבי  ָבהְלָדִוד  ִמ א ְּזמֹור  ַליהָוׁה  ָהָאֶרץ  וְמלֹוָאה  ֵתֵבל  ְויׁשְ ּ י  ב:  ּּ ּכִ

ּהוא  ַעל־ַיִמים  ְיָסָדה  ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיכֹוְנֶנָה ִמי־ַיֲעֶלה  ְבַהר  ג:  ּּ
ְמקֹום  ָקְדׁשֹו ְּיהָוׁה  וִמי־ָיקום  ּבִ ר  ד:  ּ ְּנִקי  ַכַפִים  וַבר  ֵלָבב  ֲאׁשֶ ּ
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י  ְוֹלא  ִנ ְוא  ַנְפׁשִ א  ַלׁשָ ע  ְלִמְרָמהֹּלא־ָנׂשָ ּבַ א  ְבָרָכה  ה:  ׁשְ ִּיׂשָ
עֹו וֶּזה  דֹור   ו:  ֵּמֵאת  ְיהָוׁה  וְצָדָקה  ֵמֱאֹלֵהי  ִיׁשְ יו ּדְֹרׁשָ ּ  דְֹרׁשָ

י  ָפֶניך  ַיֲעֹקב  ֶסָלה ָעִרים   ז:  ְָמַבְקׁשֵ או  ׁשְ או |  ּׂשְ ׂשְ יֶכם  ְוִהּנָ ָּראׁשֵ
בֹוד ְִפְתֵחי  עֹוָלם  ְוָיבֹוא  ֶמֶלך  ַהּכָ בֹוד  ְיהָוׁה ְִמי  ֶזה  ֶמֶלך  ַה ח:  ּ ּכָ
ִּעזוז  ְוִגּבֹור  ְיהָוׁה  ִגּבֹור  ִמְלָחָמה ּ ָעִרים   ט:  ּ או  ׁשְ יֶכם |  ּׂשְ ָראׁשֵ

בֹוד או  ִפְתֵחי  עֹוָלם  ְוָיֹבא  ֶמֶלך  ַהּכָ ְוׂשְ ּ ּ ְִמי  הוא  ֶזה  ֶמֶלך  י:  ּ ּ
בֹוד ֶסָלה בֹוד ְיהָוׁה ְצָבאֹות הוא ֶמֶלך ַהּכָ ְַהּכָ ּ: 
gG 

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

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,    מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, הם עליו מליצי יושרד ספרי המקרא "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 מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בל"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. בבך הם משמרי


