
––1261 

 

 
F––f 

        
                                     

                                      
                                  
                           

                                

  פרק לז- "תהלים"ספר 
י  ַעְוָלה|  ְלָדִוד   א ֹעׂשֵ א  ּבְ ְמֵרִעים  ַאל־ְתַקּנֵ ַּאל־ִתְתַחר  ּבַ ּ י  ב:  ּ ּכִ

א  ִיּבֹולון ֶּכָחִציר  ְמֵהָרה  ִיָמלו  וְכֶיֶרק  ֶדׁשֶ ּ ּ ּ יהָוׁה  ג:  ּ ַטח  ּבַ ּבְ
ָכן־ֶאֶרץ  וְרֵעה  ֱא ה־טֹוב  ׁשְ ג  ַעל־ְיהָוׁה  ד:  ּמוָנהַּוֲעׂשֵ ְוִהְתַעּנַ

ך ֲאֹלת  ִלּבֶ ְָוִיֶתן־ְלך  ִמׁשְ ָ ך  וְבַטח  ָעָליו  ה:  ּ ּגֹול  ַעל־ְיהָוׁה  ַדְרּכֶ ָּ ּ
ה ָצֳהָרִים ו:  ְּוהוא  ַיֲעׂשֶ ָפֶטך  ּכַ ְּוהֹוִציא  ָכאֹור  ִצְדֶקך  וִמׁשְ ָ ָּ ּדֹום  ז:  ּ

ַמְצִליַח  ַדְר ַּליהָוׁה  ְוִהְתחֹוֵלל  לֹו  ַאל־ִתְתַחר  ּבְ ה ּ ִאיׁש  ֹעׂשֶ ּכֹו  ּבְ
ְֶהֶרף  ֵמַאף  ַוֲעֹזב  ֵחָמה  ַאל־ִתְתַחר  ַאך־ְלָהֵרַע ח:  ְּמִזמֹות ּ :

ֵרתון  ְוקֵוׁי  ְיהָוׁה  ֵהָמה  ִייְרׁשו־ָאֶרץ ט י־ְמֵרִעים  ִיּכָ ּּכִ ְועֹוד  י:  ּּ
ע  ְוִהְתּבֹוַנְנָת  ַעל־ְמקֹומֹו  ְוֵאיֶנּנו ְּמַעט  ְוֵאין  ָרׁשָ ַוֲעָנִוים  יא:  ּ

לֹוםִּייְרׁשו־ָאֶר גו  ַעל־ֹרב  ׁשָ ע  ַלַצִדיק  יב:  ּץ  ְוִהְתַעּנְ ֹּזֵמם  ָרׁשָ ּ
יו ּנָ י־ָיֹבא  יֹומֹו יג:  ְוֹחֵרק  ָעָליו  ׁשִ י־ָרָאה  ּכִ ַחק־לֹו  ּכִ : ֲאֹדָני  ִיׂשְ

ָתם  ְלַהִפיל  ָעִני  ְוֶאְביֹון |  ֶחֶרב   יד ִעים  ְוָדְרכו  ַקׁשְ ָּפְתחו  ְרׁשָ ּּ ּ ּ
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ֵרי־ָדֶרך ם טו:  ְִלְטבֹוַח  ִיׁשְ תֹוָתם ַחְרּבָ ם  ְוַקׁשְ ּ  ָתבֹוא  ְבִלּבָ ּ
ַבְרָנה ִּתׁשָ ים טז:  ּ ִעים  ַרּבִ ּטֹוב  ְמַעט  ַלַצִדיק  ֵמֲהמֹון  ְרׁשָ י  יז:  ּ ּכִ

ַבְרָנה  ְוסֹוֵמך  ַצִדיִקים  ְיהָוׁה ִעים  ִתׁשָ ְּזרֹועֹות  ְרׁשָ ְ ּ יֹוֵדַע  ְיהָוׁה  יח:  ּ
ֵעת  ָרָעה ֹּלא־ֵיבׁשו  ּבְ יט:  ְּיֵמי  ְתִמיִמם  ְוַנֲחָלָתם  ְלעֹוָלם  ִתְהֶיה

עו ּבָ ּוִביֵמי  ְרָעבֹון  ִיׂשְ ִעים   כ:  ּ י  ְרׁשָ יַקר |  ּכִ ֹּיאֵבדו  ְוֹאְיֵבי  ְיהָוׁה  ּכִ
לו ן  ּכָ לו  ֶבָעׁשָ ִרים  ּכָ ּּכָ ֵלם  ְוַצִדיק  חֹוֵנן  כא:  ּ ע  ְוֹלא  ְיׁשַ ּלֶוׁה  ָרׁשָ ּ

ֵרתו כב:  ְונֹוֵתן י  ְמֹבָרָכיו  ִייְרׁשו  ָאֶרץ  וְמֻקָלָליו  ִיּכָ ּּכִ ּ הָוׁה ֵמְי כג:  ּּ
ִּמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ּכֹוָננו  ְוַדְרּכֹו  ֶיְחָפץ י־ִיפֹל  ֹלא־יוָטל  כד:  ּ ּּכִ ּ

י־ְיהָוׁה  סֹוֵמך  ָידֹו ָּהִייִתי  ַגם־ָזַקְנִתי  ְוֹלא־ָרִאיִתי |  ַנַער   כה:  ְּכִ ּ
ׁש־ָלֶחם ל־ַהיֹום  חֹוֵנן  וַמְלֶוה  כו:  ַּצִדיק  ֶנֱעָזב  ְוַזְרעֹו  ְמַבּקֶ ּּכָ ּ

ֹכן  ְלעֹוָלם זכ:  ְוַזְרעֹו  ִלְבָרָכה ה־טֹוב  וׁשְ ּסור  ֵמָרע  ַוֲעׂשֵ י  כח:  ּ ּכִ
ָמרו |  ְיהָוׁה   ָפט  ְוֹלא־ַיֲעֹזב  ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְלעֹוָלם  ִנׁשְ ֹּאֵהב  ִמׁשְ ּ

ִעים  ִנְכָרת נו  ָלַעד  כט:  ְוֶזַרע  ְרׁשָ ּכְ ַּצִדיִקים  ִייְרׁשו־ָאֶרץ  ְוִיׁשְ ּ ּ
ִּפי־ַצִדיק  ֶיְהֶגה  ָחְכָמה  וְלׁשֹונֹו ל:  ָעֶליָה ּּ ָפטּ ר  ִמׁשְ ּ  ְתַדּבֵ ּ :

ָריו לא ִלּבֹו  ֹלא  ִתְמַעד  ֲאׁשֻ ע  לב:  ּתֹוַרת  ֱאֹלָהיו  ּבְ צֹוֶפה  ָרׁשָ
ׁש  ַלֲהִמיתֹו ַּלַצִדיק  וְמַבּקֵ ּ ְּיהָוׁה  ֹלא־ַיַעְזֶבּנו  ְבָידֹו  ְוֹלא  לג:  ּ

ְפטֹו ִהׁשָ יֶעּנו  ּבְ ַּיְרׁשִ ֹמר  ַדְרּכֹו  ִוירֹוִמְמך|  ַּקֵוה  ֶאל־ְיהָוׁה   לד:  ּ ָוׁשְ ּ ּ 
ִעים  ִתְרֶאה ֵרת  ְרׁשָ ִהּכָ ת  ָאֶרץ  ּבְ ע  ָעִריץ  לה:  ָּלֶרׁשֶ ָרִאיִתי  ָרׁשָ
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ֶאְזָרח  ַרֲעָנן הו  ְוֹלא  לו:  ּוִמְתָעֶרה  ּכְ ה  ֵאיֶנּנו  ָוֲאַבְקׁשֵ ַּוַיֲעֹבר  ְוִהּנֵ ּ ּ
לֹום לז:  ִנְמָצא י־ַאֲחִרית  ְלִאיׁש  ׁשָ ר  ּכִ ָמר־ָתם  וְרֵאה  ָיׁשָ ּׁשְ ּ :

ְמדו  ַי לח ִעים  ִנׁשְ ּופׁשְ ִעים  ִנְכָרָתהּ ּוְתׁשוַעת  לט:  ְּחָדו  ַאֲחִרית  ְרׁשָ ּ
ֵעת  ָצָרה ַּצִדיִקים  ֵמְיהָוׁה  ָמעוָזם  ּבְ ּ ַּוַיְעְזֵרם  ְיהָוׁה  ַוְיַפְלֵטם  מ:  ּ ּ

י ָחסו בֹו יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ְּיַפְלֵטם ֵמְרׁשָ ּ: 

  פרק לח- "תהלים"ספר 
יר א ֶק ב:  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ְלַהְזּכִ ְָצְפך  תֹוִכיֵחִני ְיהָוה  ַאל־ּבְ ּ

ֵרִני ָוַבֲחָמְתך  ְתַיּסְ י־ִחֶציך  ִנֲחתו־ִבי  ַוִתְנַחת  ָעַלי  ָיֶדך ג:  ּ ָּכִ ָּ ּּ :
ֲעָצַמי  ִמְפֵני  ד לֹום  ּבַ ִרי  ִמְפֵני  ַזְעֶמך  ֵאין־ׁשָ ְבׂשָ ֵּאין־ְמֹתם  ּבִ ָּ

דו  ִמֶמּנִ ה:  ַּחָטאִתי א  ָכֵבד  ִיְכּבְ ַמׂשָ י  ּכְ י־ֲעֹוֹנַתי  ָעְברו  ֹראׁשִ ּּכִ ּּ : יּ
ִּהְבִאיׁשו  ָנַמּקו  ַחּבוֹרָתי  ִמְפֵני  ִאַוְלִתי ו ּ ּ ּ ֹחִתי  ז:  ּּ ַנֲעֵויִתי  ׁשַ

ל־ַהיֹום  ֹקֵדר  ִהָלְכִתי ַּעד־ְמֹאד  ּכָ ּ י־ְכָסַלי  ָמְלאו  ִנְקֶלה  ח:  ּ ּּכִ
ִרי ְבׂשָ ַאְגִתי  ט:  ְוֵאין  ְמֹתם  ּבִ יִתי  ַעד־ְמֹאד  ׁשָ ְּנפוֹגִתי  ְוִנְדּכֵ ּ

י ֲהַמת  ִלּבִ ָָני  ֶנְגְדך  ָכל־ַתֲאָוִתי  ְוַאְנָחִתי  ִמְמך ֲאֹד י:  ִמּנַ ָּ ּ ּ
י  ְסַחְרַחר  ֲעָזַבִני  ֹכִחי  ְואֹור  ֵעיַני  ַגם־ֵהם  יא:  ֹּלא־ִנְסָתָרה ִּלּבִ

ֶגד  ִנְגִעי  ַיֲעֹמדו  וְקרֹוַבי  ֵמָרֹחק |  ֹאֲהַבי   יב:  ֵּאין  ִאִתי ְּוֵרַעי  ִמּנֶ ּ
י  ְוֹדְר|  ַּוְיַנְקׁשו   יג:  ָּעָמדו י  ַנְפׁשִ רו  ַהוֹות ְמַבְקׁשֵ י  ָרָעִתי  ִדּבְ ּׁשֵ ּ ּ
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ל־ַהיֹום  ֶיְהגו ּוִמְרמֹות  ּכָ ּּ ָמע  וְכִאֵלם  יד:  ּ ַּוֲאִני  ְכֵחֵרׁש  ֹלא  ֶאׁשְ ּ
ֹּלא  ִיְפַתח־ִפיו ִפיו  טו:  ּ ר  ֹלא־ׁשֵֹמַע  ְוֵאין  ּבְ ִאיׁש  ֲאׁשֶ ָוֱאִהי  ּכְ

י־ְלך  ְיהָוׁה  הֹוָחְלִתי  ַאָתה  ַתֲעֶנה  ֲאֹדָני  ֱאֹל טז:  ּתֹוָכחֹות ּּכִ ּ : ָהיָ
מֹוט  ַרְגִלי  ָעַלי  ִהְגִדילו יז ְמחו־ִלי  ּבְ י־ָאַמְרִתי  ֶפן־ִיׂשְ ּּכִ ּ ּ ּ ּ :
י־ֲאִני  ְלֶצַלע  ָנכֹון  וַמְכאֹוִבי  ֶנְגִדי  ָתִמיד יח ּּכִ י־ֲעֹוִני  יט:  ּ ּכִ

ַּאִגיד  ֶאְדַאג  ֵמַחָטאִתי ֶקר כ:  ּ ְּוֹאְיַבי  ַחִיים  ָעֵצמו  ְוַרּבו  ׂשְנַאי  ׁשָ ּ ּ :
ְלֵמי  ָרָע כא ּוְמׁשַ ְטנוִני  ַתַחת  ּ ּה  ַתַחת  טֹוָבה  ִיׂשְ :   ָרְדִפי־טֹובָרְדוִפיּּ
י כב ַּאל־ַתַעְזֵבִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ַאל־ִתְרַחק  ִמֶמּנִ ּ ה  כג:  ּ ּחוׁשָ

ְּלֶעְזָרִתי ֲאֹדָני ְתׁשוָעִתי ּ: 
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–נה  הש

 .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 מסמר"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ות ללמדך שאם קבעת 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,  ולכל  החברים  וידידים,  חותובשמ,    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,  יושרד ספרי המקרא הם עליו מליצי"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"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


