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  פרק קיט- "תהלים"ספר 
 

  יָחִתי צז ל־ַהיֹום  ִהיא  ׂשִ ָּמה־ָאַהְבִתי  תֹוָרֶתך  ּכָ ָ ּ :
י  ְלעֹוָלם  ִהיא־ִלי צח ֵמִני  ִמְצֹוֶתך  ּכִ ֵָמֹאְיַבי  ְתַחּכְ ּ :
יָחה  ִלי צט י  ֵעְדֹוֶתיך  ׂשִ ְלִתי  ּכִ ּכַ ל־ְמַלְמַדי  ִהׂשְ ִָמּכָ ּ ִּמְזֵקִנים  ק:  ּ

י  ִפּקוֶדיך  ָנָצְרִתי ֶּאְתּבֹוָנן  ּכִ ָ ִלאִתי  ַרְגָלי  קא:  ּ ל־ֹאַרח  ָרע  ּכָ ִמּכָ
ֹמר  ְדָבֶרך ְָלַמַען  ֶאׁשְ י־ַאָתה  קב:  ּ ָפֶטיך  ֹלא־ָסְרִתי  ּכִ ִּמִמׁשְ ּ ָּ ּ

י  ִאְמָרֶתך  ִמְדַבׁש  ְלִפי קג:  הֹוֵרָתִני ְמְלצו  ְלִחּכִ ַּמה־ּנִ ָּ :
ִָמִפּקוֶדיך  ֶאְתּבֹו קד ּ ֵנאִתי  ּ ן  ׂשָ ֶקר|  ָנן  ַעל־ּכֵ ל־ֹאַרח  ׁשָ :  ּכָ

ְעִתי  ָוֲאַקֵיָמה  קו:  ֵָנר־ְלַרְגִלי  ְדָבֶרך  ְואֹור  ִלְנִתיָבִתי קה ּבַ ִּנׁשְ ּ
ְפֵטי  ִצְדֶקך ֹמר  ִמׁשְ ִָלׁשְ ַּנֲעֵניִתי  ַעד־ְמֹאד  ְיהָוׁה  ַחֵיִני  קז:  ּ

ִּנְדבֹות  ִפי  ְרֵצה־ָנא  ְיהָוׁה  וִמׁשְ קח:  ִָכְדָבֶרך ָּפֶטיך  ַלְמֵדִניּ ָ ּ :
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ָכְחִתי קט י  ְבַכִפי  ָתִמיד  ְותֹוָרְתך  ֹלא  ׁשָ ַּנְפׁשִ ָ ִעים  קי:  ּ ָּנְתנו  ְרׁשָ
ַָפח  ִלי  וִמִפּקוֶדיך  ֹלא  ָתִעיִתי ּ ּּ ָָנַחְלִתי  ֵעְדֹוֶתיך  ְלעֹוָלם  קיא:  ּ ּ

י  ֵהָמה ׂשֹון  ִלּבִ י־ׂשְ יך  ְלעֹוָלם  קיב:  ּּכִ י  ַלֲעׂשֹות  ֻחּקֶ ָָנִטיִתי  ִלּבִ

:  בֵעֶק  ֵנאִתי  ְותֹוָרְתך  ָאָהְבִתי קיג ֵּסֲעִפים  ׂשָ ָ :
י  ָאָתה  ִלְדָבְרך  ִיָחְלִתי קיד ִּסְתִרי  וָמִגּנִ ָּ י  קטו:  ּ ּסורו  ִמֶמּנִ ּ ּ

ָָסְמֵכִני  ְכִאְמָרְתך  ְוֶאְחֶיה  קטז:  ְּמֵרִעים  ְוֶאְצָרה  ִמְצֹות  ֱאֹלָהי

ְבִרי ִני  ִמׂשִ ְּוַאל־ְתִביׁשֵ יך ְסָעֵדִני  ְוִא קיז:  ּ ָעה  ְבֻחּקֶ ָעה  ְוֶאׁשְ ָָוׁשֵ ּ
ֶקר  ַתְרִמיָתם קיח:  ָתִמיד י־ׁשֶ יך  ּכִ ל־ׁשֹוִגים  ֵמֻחּקֶ ָּסִליָת  ּכָ ָ :

ֵעי־ָאֶרץ  ָלֵכן  ָאַהְבִתי  ֵעֹדֶתיך קיט ָת  ָכל־ִרׁשְ ּבַ ִָסִגים  ִהׁשְ ּ ּ :
ָפֶטיך  ָיֵראִתי קכ ִרי  וִמִמׁשְ ָָסַמר  ִמַפְחְדך  ְבׂשָ ָּ ּּ ּ ּ  : 

יִתי  ִמ קכא ָקיָעׂשִ יֵחִני  ְלעׁשְ ל־ַתּנִ ָפט  ָוֶצֶדק  ּבַ ּׁשְ ֲעֹרב  קכב:  ּ
ֻקִני  ֵזִדים ַָעְבְדך  ְלטֹוב  ַאל־ַיַעׁשְ לו  ִליׁשוָעֶתך  קכג:  ּ ֵָעיַני  ּכָ ּ ּ

ָוְלִאְמַרת  ִצְדֶקך יך  קכד:  ּ ה  ִעם־ַעְבְדך  ְכַחְסֶדך  ְוֻחּקֶ ֲָעׂשֵ ָ ָּ ּ
ַָעְבְדך  ָאִני  ֲהִביֵנִני  ְוֵאְדָעה  ֵעֹד קכה:  ַּלְמֵדִני ֵעת  קכו:  ֶָתיךּ

ַָלֲעׂשֹות  ַליהָוׁה  ֵהֵפרו  תֹוָרֶתך ּ ן  ָאַהְבִתי  ִמְצֹוֶתיך  קכז:  ּ ַָעל־ּכֵ ּ
ִּמָזָהב  וִמָפז ּ ן   קכח:  ּ ל־ֹאַרח |  ַעל־ּכֵ ְרִתי  ּכָ ל־ִפּקוֵדי  ֹכל  ִיׁשָ ּּכָ ּ ּ ּ

ֵנאִתי ֶקר  ׂשָ ן  ְנָצָרַתם  קכט:  ׁשֶ ְָפָלאֹות  ֵעְדֹוֶתיך  ַעל־ּכֵ ּ
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י ַּתח  ְדָבֶריך  ָיִאיר  ֵמִבין  ְפָתִייםֵּפ קל:  ַנְפׁשִ ָ ִּפי־ָפַעְרִתי  קלא:  ּ ּ
י  ְלִמְצֹוֶתיך  ָיָאְבִתי ָאָפה  ּכִ ָּוֶאׁשְ ִני  קלב:  ָ ְּפֵנה־ֵאַלי  ְוָחּנֵ

ֶמך ָפט  ְלֹאֲהֵבי  ׁשְ ִמׁשְ ָּכְ ִאְמָרֶתך  קלג:  ּ ְָפָעַמי  ָהֵכן  ּבְ ּ
י  ָכל־ָאֶון ֶלט־ּבִ ק  ָאָדם   קלד:  ְּוַאל־ַתׁשְ ְמָרה ְּפֵדִני  ֵמעׁשֶ ְוֶאׁשְ

ִָפּקוֶדיך ּ יך קלה:  ּ ַעְבֶדך  ְוַלְמֵדִני  ֶאת־ֻחּקֶ ָָפֶניך  ָהֵאר  ּבְ ָ ָּ ּ ּ :
ְמרו  תֹוָרֶתך קלו ַָפְלֵגי־ַמִים  ָיְרדו  ֵעיָני  ַעל  ֹלא־ׁשָ ּ ּ ּ  :

ָפֶטיך קלז ר  ִמׁשְ ַָצִדיק  ַאָתה  ְיהָוׁה  ְוָיׁשָ ּ ּ ִּצִויָת  ֶצֶדק  קלח:  ּ
ֵּעֹדֶתיך  ֶוֱאמוָנה  ְמֹאד ְכחו  טקל:  ָ י־ׁשָ ִּצְמַתְתִני  ִקְנָאִתי  ּכִ ּ

ְּצרוָפה  ִאְמָרְתך  ְמֹאד  ְוַעְבְדך  ֲאֵהָבה קמ:  ְָדָבֶריך  ָצָרי ּ ָּ ָ :
ָכְחִתי קמא ֶדיך  ֹלא  ׁשָ ָּצִעיר  ָאֹנִכי  ְוִנְבֶזה  ִפּקֻ ָ ִָצְדָקְתך  קמב:  ּ

ַּצר־וָמצֹוק  ְמָצאוִני  קמג:  ֶָצֶדק  ְלעֹוָלם  ְותֹוָרְתך  ֱאֶמת ּ
ָעיִָמְצֹוֶתיך  ׁשַ : ֶָצֶדק  ֵעְדֹוֶתיך  ְלעֹוָלם  ֲהִביֵנִני  ְוֶאְחֶיה קמד:  ֲעׁשֻ

יך  ֶאצָֹרה קמה ָּקָראִתי  ְבָכל־ֵלב  ֲעֵנִני  ְיהָוׁה  ֻחּקֶ ָ :
ְמָרה  ֵעֹדֶתיך קמו יֵעִני  ְוֶאׁשְ ְָקָראִתיך  הֹוׁשִ ף  קמז:  ָ ׁשֶ ִּקַדְמִתי  ַבּנֶ ּ

ֵוָעה   ּ  ִלְדָבְרך  ִיָחְלִתיִָלְדָבְריךָּוֲאׁשַ ֻמרֹות  קמח  :ָ ִּקְדמו  ֵעיַני  ַאׁשְ ּ
ִאְמָרֶתך יַח  ּבְ ָפֶטך  קמט:  ָָלׂשִ ִמׁשְ ְמָעה  ְכַחְסֶדך  ְיהָוׁה  ּכְ ָקֹוִלי  ׁשִ ָּ ּ

ָּקְרבו  ֹרְדֵפי  ִזָמה  ִמתֹוָרְתך  ָרָחקו קנ:  ַּחֵיִני ָּ ּ ָּקרֹוב  ַאָתה  קנא:  ּ
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ֶָקֶדם  ָיַדְעִתי  ֵמֵעֹדֶתיך  ּכִ קנב:  ְָיהָוׁה  ְוָכל־ִמְצֹוֶתיך  ֱאֶמת י ּ
י־תֹוָרְתך  קנג:  ְּלעֹוָלם  ְיַסְדָתם ְָרֵאה־ָעְנִיי  ְוַחְלֵצִני  ּכִ ּ

ָכְחִתי ִּריָבה  ִריִבי  וְגָאֵלִני  ְלִאְמָרְתך  ַחֵיִני קנד:  ֹּלא  ׁשָ ָ ּ :
יך  ֹלא  ָדָרׁשו קנה י־ֻחּקֶ ִעים  ְיׁשוָעה  ּכִ ָּרחֹוק  ֵמְרׁשָ ַָרֲחֶמיך  קנו:  ָּ

ים   ָפֶטי|  ַרּבִ ִמׁשְ ּך  ַחֵיִניְּיהָוׁה  ּכְ ים  ֹרְדַפי  ְוָצָרי  קנז:  ָ ַרּבִ
ר  קנח:  ֵָמֵעְדֹוֶתיך  ֹלא  ָנִטיִתי ָרִאיִתי  ֹבְגִדים  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֲאׁשֶ
ָמרו ִּאְמָרְתך  ֹלא  ׁשָ י־ִפּקוֶדיך  ָאָהְבִתי  ְיהָוׁה  קנט:  ָ ְּרֵאה  ּכִ ָ ּ

ַחְסְדך  ַחֵיִני ּּכְ ָ ַפ קס:  ּ ל־ִמׁשְ ֹּראׁש־ְדָבְרך  ֱאֶמת  וְלעֹוָלם  ּכָ ּ ט ָּ
ם   קסא:  ִָצְדֶקך ִרים  ְרָדפוִני  ִחּנָ ָוִמְדָבְריךּׂשָ ּ ָ  וִמְדָבְרך ּ ּ ּ

י ָלל  ָרב קסב:  ָּפַחד  ִלּבִ מֹוֵצא  ׁשָ ׂש  ָאֹנִכי  ַעל־ִאְמָרֶתך  ּכְ : ָׂשָ
ֵנאִתי  ַוֲאַתֵעָבה  תֹוָרְתך  ָאָהְבִתי קסג ֶקר  ׂשָ ּׁשֶ יֹום  קסד:  ָּ ַבע  ּבַ ּׁשֶ

ְפֵטי  ִצ ִּהַלְלִתיך  ַעל  ִמׁשְ ָ ּ לֹום  ָרב  ְלֹאֲהֵבי  תֹוָרֶתך  קסה:  ְָדֶקךּ ָׁשָ

ְרִתי  ִליׁשוָעְתך  ְיהָוׁה  וִמְצֹוֶתיך  קסו:  ְוֵאין  ָלמֹו  ִמְכׁשֹול ּבַ ָׂשִ ָּ ּ ּ
יִתי י  ֵעֹדֶתיך  ָוֹאֲהֵבם  ְמֹאד קסז:  ָעׂשִ ְמָרה  ַנְפׁשִ : ָׁשָ

י  ָכל־ְדָרַכי  ֶנְגֶדך קסח ַמְרִתי  ִפּקוֶדיך  ְוֵעֹדֶתיך  ּכִ ָׁשָ ָ ָּ ּ ּ ּ  :

ְדָבְרך  ֲהִביֵנִני קסט ִתי  ְלָפֶניך  ְיהָוׁה  ּכִ ִָתְקַרב  ִרּנָ ָ ָּתבֹוא  קע:  ּ
ִאְמָרְתך  ַהִציֵלִני ִתי  ְלָפֶניך  ּכְ ְּתִחּנָ ָּ ָפַתי  ְתִהָלה  קעא:  ָ ְעָנה  ׂשְ ַּתּבַ ּ ּ
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יך י  ְתַלְמֵדִני  ֻחּקֶ ָּכִ י  ָכל־ִמְצֹוֶתיך  קעב:  ּ ַָתַען  ְלׁשֹוִני  ִאְמָרֶתך  ּכִ ָ ּ
י  ִפּקוֶדיך  ָבָחְרִתיְּת קעג:  ֶּצֶדק ִּהי־ָיְדך  ְלָעְזֵרִני  ּכִ ָ ָּתַאְבִתי  קעד:  ָּ ּ

ָעי ֲעׁשֻ ִָליׁשוָעְתך  ְיהָוׁה  ְותֹוָרְתך  ׁשַ ָ י  וְתַהְלֶלָך  קעה:  ּ ְּתִחי־ַנְפׁשִ ּ ּ
ָפֶטך  ַיֲעְזֻרִני ָוִמׁשְ ּ י  קעו:  ּ ׁש  ַעְבֶדך  ּכִ ּקֵ ה  ֹאֵבד  ּבַ ׂשֶ ָָתִעיִתי  ּכְ ּ ּ

ָכְחִת ִּמְצֹוֶתיך ֹלא ׁשָ  :יָ
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 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננ'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'ו חיתבו
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

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, ות ישראלך המחולק בכל תפוצ"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"ם אוכמשמרות נטועי 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


