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  פרק יז- "תהלים"ספר 
ְמָעה  ְיהָוׁה   א ְּתִפָלה  ְלָדִוד  ׁשִ יָבה  ִר|  ּ ִתי  ַהֲאִזיָנה ֶצֶדק  ַהְקׁשִ ּנָ

ְפֵתי  ִמְרָמה ֹלא  ׂשִ ָפִטי  ֵיֵצא  ֵעיֶניך  ב:  ְּתִפָלִתי  ּבְ ִָמְלָפֶניך  ִמׁשְ ָּ ּ
ִרים י   ג:  ֶּתֱחֶזיָנה  ֵמיׁשָ ַחְנָת  ִלּבִ ָּפַקְדָת  ַלְיָלה  ְצַרְפַתִני |  ּּבָ ּּ ּ

ל־ַיֲעָבר־ִפי ַּבל־ִתְמָצא  ַזמִֹתי  ּבַ ּ ְדַבר  ד:  ּ ִּלְפֻעלֹות  ָאָדם  ּבִ
ָפֶתיך ַמְרִתי  ָאְרחֹות  ָפִריץָׂשְ ּ  ֲאִני  ׁשָ ַרי  ה:  ּ ְָתֹמך  ֲאׁשֻ ּ

ל־ָנמֹוטו  ְפָעָמי ַמְעְגלֹוֶתיך  ּבַ ּּבְ ּ ָ ֲָאִני  ְקָראִתיך  ִכי־ַתֲעֵנִני  ֵאל  ו:  ּ

ַמע  ִאְמָרִתי יַע  חֹוִסים  ז:  ַָהט־ָאְזְנך  ִלי  ׁשְ ַָהְפֵלה  ֲחָסֶדיך  מֹוׁשִ

יִמיֶנך ִָמִמְתקֹוְמִמים  ּבִ ִא ח:  ּ ְמֵרִני  ּכְ ָנֶפיך ׁשָ ֵצל  ּכְ ת־ָעִין  ּבְ ָיׁשֹון  ּבַ

ַּתְסִתיֵרִני יפו  ָעָלי ט:  ּ ֶנֶפׁש  ַיּקִ דוִני  ֹאְיַבי  ּבְ ִעים  זו  ׁשַ ִּמְפֵני  ְרׁשָ ּ ּ ּ ּ :
רו  ְבֵגאות י ְגרו  ִפימֹו  ִדּבְ מֹו  ּסָ ֶּחְלּבָ ּ ּ ֵרינו  ַעָתה   יא:  ּּ ַּאׁשֻ ְּסָבבוניּּ ּ 

ָאֶרץ יתו  ִלְנטֹות  ּבָ ְּסָבבונו  ֵעיֵניֶהם  ָיׁשִ ּ ַאְרֵיה  ִיְכסֹוף  יב:  ּ ִּדְמֹינֹו  ּכְ
ִמְסָתִרים ב  ּבְ ּקוָמה  ְיהָוׁה  ַקְדָמה  ָפָניו  יג:  ִּלְטרֹוף  ְוִכְכִפיר  יׁשֵ ּ
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ך ע  ַחְרּבֶ י  ֵמָרׁשָ ַָהְכִריֵעהו  ַפְלָטה  ַנְפׁשִ ּ ּ ְיהָוׁה |  ִָמְמִתים  ָיְדך   יד:  ּ
ַחִיים   ָוְצפיְנךִּמְמִתים  ֵמֶחֶלד  ֶחְלָקם  ּבַ ּ ּ  וְצפוְנך  ְתּ ָ ּ ַּמֵלא  ִבְטָנם ּ

יחו  ִיְתָרם  ְלעֹוְלֵליֶהם עו  ָבִנים  ְוִהּנִ ּבְ ִּיׂשְ ֶצֶדק  ֶאֱחֶזה  טו:  ּ ֲאִני  ּבְ
ָעה ְבָהִקיץ ְתמוָנֶתך ּבְ ָָפֶניך ֶאׂשְ ָּ ּ: 

  פרק יח- "תהלים"ספר 
ר  |  ַּלְמַנֵצַח   א ר  ִדּבֶ ַּליהָוׁה  ֶאת־ִדְבֵרי |  ְּלֶעֶבד  ְיהָוׁה  ְלָדִוד  ֲאׁשֶ

יָרה  ַהזֹאת ַּהׁשִ יֹום  ּ ל־ֹאְיָביו  וִמַיד |    ּבְ ף  ּכָ ִּהִציל־ְיהָוׁה  אֹותֹו  ִמּכַ ּ ּ
אול ַָויֹאַמר  ֶאְרָחְמך  ְיהָוׁה  ִחְזִקי ב:  ּׁשָ ְּיהָוׁה  ַסְלִעי  וְמצוָדִתי  ג:  ּ ּ

י ַגּבִ ִעי  ִמׂשְ י  ְוֶקֶרן  ִיׁשְ ּוְמַפְלִטי  ֵאִלי  צוִרי  ֶאֱחֶסה־ּבֹו  ָמִגּנִ ּ ְּמֻהָלל  ד:  ּ
ַעֶּאְקָרא  ְיהָוׁה  וִמן־ֹא ֲּאָפפוִני  ֶחְבֵלי־ָמֶות  ְוַנֲחֵלי  ה:  ְּיַבי  ִאָוׁשֵ

ְּבִלַיַעל  ְיַבֲעתוִני י  ָמֶות ו:  ּ אֹול  ְסָבבוִני  ִקְדמוִני  מֹוְקׁשֵ ֶּחְבֵלי  ׁשְ ּ ּ :
ַצר־ִלי   ז ַמע  ֵמֵהיָכלֹו  קֹוִלי |  ּּבַ ֵוַע  ִיׁשְ ֶּאֲקָרא  ְיהָוׁה  ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ֲאׁשַ

ְוָעִתי  ְלָפָניו   ַּוִתְגַעׁש  ַוִתְרַעׁש   ח:  ָאְזָניוָּתבֹוא  ְב|  ְוׁשַ ָהָאֶרץ |  ּ
י  ָחָרה  לֹו ּומֹוְסֵדי  ָהִרים  ִיְרָגזו  ַוִיְתָגֲעׁשו  ּכִ ּ ּּ ַאפֹו  ט:  ּּ ן  ּבְ ָּעָלה  ָעׁשָ

ֲערו  ִמֶמּנו ְּוֵאׁש  ִמִפיו  ֹתאֵכל  ֶגָחִלים  ּבָ ּּ ּ ּ ַמִים  ַוֵיַרד  ַוֲעָרֶפל  י:  ּ ַּוֵיט  ׁשָ ּ
ב   יא:  ַּתַחת  ַרְגָליו ְנֵפי־רוַחַּוִיְרּכַ רוב  ַוָיֹעף  ַוֵיֶדא  ַעל־ּכַ ַּעל־ּכְ ּּ ּ :

ך   יב ת  חׁשֶ ָחִקים|  ְָיׁשֶ ַכת־ַמִים  ָעֵבי  ׁשְ תֹו  ֶחׁשְ : ִסְתרֹו  ְסִביבֹוָתיו  ֻסּכָ
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ָרד  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש יג ִּמּנַֹגה  ֶנְגדֹו  ָעָביו  ָעְברו  ּבָ ּ ַמִים   יד:  ּ ׁשָ ַּוַיְרֵעם  ּבַ ּ |
ָר ַלח  ִחָציו  ַוְיִפיֵצם  טו:  ד  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁשְּיהָוה  ְוֶעְליֹון  ִיֵתן  ֹקלֹו  ּבָ ַּוִיׁשְ ּ

ּוְבָרִקים  ָרב  ַוְיֻהֵמם ַּוֵיָראו   טז:  ּ ֲּאִפיֵקי  ַמִים  ַוִיָגלו  מֹוְסדֹות  ֵתֵבל |  ּ ּּ ּ
ַמת  רוַח  ַאֶפך ׁשְ ִָמַגֲעָרְתך  ְיהָוׁה  ִמּנִ ָּ ּ ֵחִני  יז:  ּ ַלח  ִמָמרֹום  ִיּקָ ִּיׁשְ

ים ִני  ִמַמִים  ַרּבִ י־ָאְמצו ַּיִצ יח:  ַּיְמׁשֵ ּיֵלִני  ֵמֹאְיִבי  ָעז  וִמׂשְנַאי  ּכִ ּּ
י ָען  ִלי יט:  ִּמֶמּנִ ְּיַקְדמוִני  ְביֹום  ֵאיִדי  ַוְיִהי  ְיהָוׁה  ְלִמׁשְ ַּויֹוִציֵאִני  כ:  ּ

י י  ָחֵפץ  ּבִ ַּלֶמְרָחב  ְיַחְלֵצִני  ּכִ ֹבר  ָיַדי  כא:  ּ ִצְדִקי  ּכְ ִיְגְמֵלִני  ְיהָוׁה  ּכְ
יב  ִלי ַמְר כב:  ָיׁשִ י־ׁשָ ְעִתי  ֵמֱאֹלָהיּכִ ִּתי  ַדְרֵכי  ְיהָוׁה  ְוֹלא־ָרׁשַ י  כג:  ּּ ּכִ

י ָפָטיו  ְלֶנְגִדי  ְוֻחּקָֹתיו  ֹלא־ָאִסיר  ֶמּנִ ָּכל־ִמׁשְ ָּוֱאִהי  ָתִמים  ִעמֹו  כד:  ּ
ַתֵמר  ֵמֲעֹוִני ָּוֶאׁשְ ֹבר  ָיַדי  ְלֶנֶגד  כה:  ּ ב־ְיהָוׁה  ִלי  ְכִצְדִקי  ּכְ ַּוָיׁשֶ

ּד  ִעם־ְגַבר  ָתִמים  ִתַתָמםִּעם־ָחִסיד  ִתְתַחּסָ כו:  ֵעיָניו ּ ּ ּ ִעם־ָנָבר  כז:  ּ
ׁש  ִתְתַפָתל ָרר  ְוִעם־ִעּקֵ ִּתְתּבָ ּ יַע  כח:  ּּ י־ַאָתה  ַעם־ָעִני  תֹוׁשִ ּּכִ

ִפיל ְּוֵעיַנִים  ָרמֹות  ַתׁשְ י־ַאָתה  ָתִאיר  ֵנִרי  ְיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ַיִגיַה  כט:  ּ ּּכִ ּ ּ ּ
י ּכִ י־ְבך  ָאֻרץ  ְגדוד  וֵבאֹלַהי ל:  ָחׁשְ ּּכִ ּ ּ ּ  ֲאַדֶלג־ׁשורָ ָּהֵאל  ָתִמים  לא:  ּ

ַּדְרּכֹו  ִאְמַרת  ְיהָוׁה  ְצרוָפה  ָמֵגן  הוא  ְלֹכל   ּ י  ִמי  לב:  ַהחֹוִסים  ּבֹו|  ּ ּכִ
ְלֲעֵדי  ְיהָוׁה  וִמי־צור  זוָלִתי  ֱאֹלֵהינו ֱּאלֹוַה  ִמּבַ ּ ּ ּ ָּהֵאל  ַהְמַאְזֵרִני  לג:  ּ

י ָּחִיל  ַוִיֵתן  ָתִמים  ַדְרּכִ ּ ּ ֶוה  ַרְגַל לד:  ּ ֹמַתי ְּמׁשַ ַאָילֹות  ְוַעל  ּבָ ּי  ּכָ
ה  ְזרֹוֹעָתי לה:  ַיֲעִמיֵדִני ת־ְנחוׁשָ ְּמַלֵמד  ָיַדי  ַלִמְלָחָמה  ְוִנֲחָתה  ֶקׁשֶ ּ ּ :
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ִני לו ֶעך  ִויִמיְנך  ִתְסָעֵדִני  ְוַעְנָוְתך  ַתְרּבֵ ַָוִתֶתן־ִלי  ָמֵגן  ִיׁשְ ָ ָ ּ ּ :
ַּתְרִחיב  ַצֲעִדי  ַתְחָתי  ְוֹלא  ָמֲעדו  ַקְרֻסָלי לז ּ ּ ְּרדֹוף  אֹוְיַבי ֶא לח:  ּ

לֹוָתם יֵגם  ְוֹלא־ָאׁשוב  ַעד־ּכַ ְּוַאׂשִ ּ ֶּאְמָחֵצם  ְוֹלא־ֻיְכלו  קום  לט:  ּ ּ
ִּיְפלו  ַתַחת  ַרְגָלי ּ ַּוְתַאְזֵרִני  ַחִיל  ַלִמְלָחָמה  ַתְכִריַע  ָקַמי  ַתְחָתי מ:  ּ ּ ּ ּ ּּ :

ְנַאי  ַאְצִמיֵתם מא ְּוֹאְיַבי  ָנַתָתה  ִלי  ֹעֶרף  וְמׂשַ ּ ְועו  ְו מב:  ּ ְּיׁשַ ֵאין ּ
יַע  ַעל־ְיהָוׁה  ְוֹלא  ָעָנם ָעָפר  ַעל־ְפֵני־רוַח  מג:  מֹוׁשִ ָחֵקם  ּכְ ְּוֶאׁשְ ּ

ִטיט  חוצֹות  ֲאִריֵקם יֵמִני  ְלֹראׁש  מד:  ּּכְ ְּתַפְלֵטִני  ֵמִריֵבי  ָעם  ְתׂשִ ּּ
ּגֹוִים  ַעם  ֹלא־ָיַדְעִתי  ַיַעְבדוִני ּ ְמעו  ִלי  מה:  ּ ַמע  ֹאֶזן  ִיׁשָ ְּלׁשֵ ּ

ֵני־ֵנָכר  ְיַכֲחׁש ֵני־ֵנָכר  ִיּבֹלו  ְוַיְחְרגו  ִמִמְסְגרֹוֵתיֶהם מו:  ּו־ִליּבְ ּּבְ ּ ּ ּ :
ִעי מז ַּחי־ְיהָוׁה  וָברוך  צוִרי  ְוָירום  ֱאלֹוֵהי  ִיׁשְ ּ ּ ָהֵאל  ַהּנֹוֵתן  מח:  ְּ

ר  ַעִמים  ַתְחָתי ְּנָקמֹות  ִלי  ַוַיְדּבֵ ּ ּ ְּמַפְלִטי  ֵמֹאְיָבי  ַאף  ִמן־ָקַמי  מט:  ּ
ְּתרֹוְמֵמִני  ֵמִאיׁש  ָחָמס  ַת ן   נ:  ִּציֵלִניּ ּאֹוְדך  ַבגֹוִים  |  ַעל־ּכֵ ְיהָוׁה |  ָ

ְמך  ֲאַזֵמָרה ּוְלׁשִ ָ ה  ֶחֶסד  ַּמְגִדל נא:  ּ ּ  ַמְגִדיל  ְיׁשועֹות  ַמְלּכֹו  ְוֹעׂשֶ ּ |
יחֹו ְלָדִוד וְלַזְרעֹו ַעד־עֹוָלם  :ִּלְמׁשִ

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,    כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי–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 מסמרות ללמדך שאם קבעת "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ידידיםולכל  החברים  ו,  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 )א  בהעלותך  פרק  טומדרש  תנחומ(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


