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  פרק כז- "תהלים"ספר 
ִעי  ִמִמי  ִאיָרא  ְיהָוׁה  ָמעֹוז  ַחַיי |  ְיהָוׁה  |  ְלָדִוד   א ּאֹוִרי  ְוִיׁשְ ּ

ְקֹרב  ָעַלי   ב:  ִּמִמי  ֶאְפָחד ִרי  ָצַרי |  ּבִ ׂשָ ְמֵרִעים  ֶלֱאֹכל  ֶאת־ּבְ
לו  ְוָנָפלו ׁשְ ְּוֹאְיַבי  ִלי  ֵהָמה  ּכָ ּ ֲחֶנה ַמ|  ִּאם־ַתֲחֶנה  ָעַלי   ג:  ּ

ֹזאת  ֲאִני  בֹוֵטַח י  ִאם־ָתקום  ָעַלי  ִמְלָחָמה  ּבְ ֹּלא־ִייָרא  ִלּבִ ּ :
ְבִתי |  ַאַחת   ד ׁש  ׁשִ ַאְלִתי  ֵמֵאת־ְיהָוׁה  אֹוָתה  ֲאַבּקֵ ּׁשָ ּּ

ֵהיָכלֹו ר  ּבְ ֹנַעם־ְיהָוׁה  וְלַבּקֵ ל־ְיֵמי  ַחַיי  ַלֲחזֹות  ּבְ ֵבית־ְיהָוׁה  ּכָ ּּבְ ּ :
י  ִיְצְפֵנִני   ה ֻסּכֹה  ּבְ|  ּּכִ צור ּבְ ֵסֶתר  ָאֳהלֹו  ּבְ ּיֹום  ָרָעה  ַיְסִתֵרִני  ּבְ ּ

ָחה  ו:  ְירֹוְמֵמִני י  ַעל־ֹאְיַבי  ְסִביבֹוַתי  ְוֶאְזּבְ ְּוַעָתה  ָירום  ֹראׁשִ ּ
יָרה  ַוֲאַזְמָרה  ַליהָוׁה ְּבָאֳהלֹו  ִזְבֵחי  ְתרוָעה  ָאׁשִ ַמע־ְיהָוׁה  ז:  ּ ׁשְ

ִני  ַוֲעֵנִני ׁשו  ָפָני ָאַמר|  ְָלך   ח:  קֹוִלי  ֶאְקָרא  ְוָחּנֵ ּקְ י  ּבַ ּ  ִלּבִ
ׁש ֶָאת־ָפֶניך  ְיהָוׁה  ֲאַבּקֵ ַָאל־ַתְסֵתר  ָפֶניך   ט:  ּ ּ ּ י  ַאל־ַתט |  ּ ִּמֶמּנִ ּ
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ִני  ְוַאל־ַתַעְזֵבִני  ֱאֹלֵהי  ַאף  ַעְבֶדך  ֶעְזָרִתי  ָהִייָת  ַאל־ִתְטׁשֵ ּּבְ ּּ ָּ

ִעי י־ָאִבי  ְוִאִמי  ֲעָזבוִני  ַויהָוׁה  ַיַאְסֵפִני י:  ִיׁשְ ּּכִ י הֹוֵרִנ יא:  ּ
ֹאַרח  ִמיׁשֹור  ְלַמַען  ׁשֹוְרָרי ך  וְנֵחִני  ּבְ ְּיהָוׁה  ַדְרּכֶ ָּ :

ֶקר  ִויֵפַח  ָחָמס יב י  ָקמו־ִבי  ֵעֵדי־ׁשֶ ֶנֶפׁש  ָצָרי  ּכִ ַּאל־ִתְתֵנִני  ּבְ ּ ּ :
ֶאֶרץ  ַחִיים יג טוב־ְיהָוׁה  ּבְ ּלוֵלא  ֶהֱאַמְנִתי  ִלְראֹות  ּבְ ּ ַּקֵוה  יד:  ּּ

ך  :ּ ְוַקֵוה ֶאל־ְיהָוׁהֶָאל־ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ

  פרק כח- "תהלים"ספר 
י |  ְָלָדִוד  ֵאֶליך  ְיהָוׁה   א ֶּאְקָרא  צוִרי  ַאל־ֶתֱחַרׁש  ִמֶמּנִ ּ ּ

ְלִתי  ִעם־יֹוְרֵדי  בֹור י  ְוִנְמׁשַ ה  ִמֶמּנִ ֶּפן־ֶתֱחׁשֶ ּ ּ ַמע  קֹול  ב:  ּ ׁשְ
ִאי  ָיַדי  ֶאל־ְדִביר  ָקְדׁשֶ ָנׂשְ ְוִעי  ֵאֶליך  ּבְ ׁשַ ַּתֲחנוַני  ּבְ ּ ָּ : ָךּ

לֹום  ג ִעים  ְוִעם־פֲֹעֵלי  ָאֶון  דְֹבֵרי  ׁשָ ֵכִני  ִעם־ְרׁשָ ַּאל־ִתְמׁשְ ּ ּ
ְלָבָבם ָפֳעָלם  וְכֹרַע  ד:  ִעם־ֵרֵעיֶהם  ְוָרָעה  ּבִ ֶּתן־ָלֶהם  ּכְ ּ

ב  ְגמוָלם  ָלֶהם ה  ְיֵדיֶהם  ֵתן  ָלֶהם  ָהׁשֵ ַמֲעׂשֵ ַּמַעְלֵליֶהם  ּכְ ּ י  ה:  ּ ּכִ
ֹּלא  ָיִבינו  ֶאל־ְפֻעֹלת  ְיהָוׁה  ְוֶא ּ ה  ָיָדיו  ֶיֶהְרֵסם  ְוֹלא ּ ל־ַמֲעׂשֵ

ַמע  קֹול  ַתֲחנוָני ו:  ִיְבֵנם י־ׁשָ רוך  ְיהָוׁה  ּכִ ּּבָ ּּ ֻּעִזי |  ְיהָוׁה   ז:  ְ
יִרי  ֲאהֹוֶדּנו י  וִמׁשִ י  ְוֶנֱעָזְרִתי  ַוַיֲעֹלז  ִלּבִ י  ּבֹו  ָבַטח  ִלּבִ ּוָמִגּנִ ּ ּּ ּּ :



––1249 

יחֹו  הוא ח ְּיהָוׁה  ֹעז־ָלמֹו  וָמעֹוז  ְיׁשועֹות  ְמׁשִ ּ יָעה  ט:  ּ הֹוׁשִ
ֵאם ַעד־ָהעֹוָלם ֶּאת־ַעֶמך וָבֵרך ֶאת־ַנֲחָלֶתך וְרֵעם ְוַנׂשְ ּּ ָּ ְ ָ: 

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, מזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל ה, 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 כר ברכיה הכה"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ן 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,  ביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 . על ידוואין חטא בא, 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 ל"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ך מה משמרות כהונה 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


