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  פרק קיט- "תהלים"ספר 
 

תֹוַרת  ְיהָוׁה א ֵרי  ְתִמיֵמי־ָדֶרך  ַהֹהְלִכים  ּבְ ֵרי  ב:  ְַאׁשְ ַאׁשְ
ָכל־ֵלב  ִיְדְרׁשוהו ֹּנְצֵרי  ֵעֹדָתיו  ּבְ ַּאף  ֹלא־ָפֲעלו  ַעְוָלה  ג:  ּ

ְדָרָכיו  ָהָלכו ֶדיך  ִלׁשְ ד:  ּּבִ ַָאָתה  ִצִויָתה  ִפּקֻ ּ ַאֲחַלי  ה:  ֹמר  ְמֹאדּ
יך ֹמר  ֻחּקֶ ִָיּכֹנו  ְדָרָכי  ִלׁשְ יִטי  ו:  ּ ַהּבִ ָאז  ֹלא־ֵאבֹוׁש  ּבְ

ל־ִמְצֹוֶתיך ְפֵטי  ִצְדֶקך ז:  ֶָאל־ּכָ ָלְמִדי  ִמׁשְ ר  ֵלָבב  ּבְ יׁשֶ ָאֹוְדך  ּבְ ָּ :
ֹמר  ַאל־ַתַעְזֵבִני  ַעד־ְמֹאד ח יך  ֶאׁשְ ֶּאת־ֻחּקֶ ָ  :ֶמה  ט ּּבַ

ַער  ֶא ה־ּנַ ְדָבֶרךְיַזּכֶ ֹמר  ּכִ ִתיך  י:  ָת־ָאְרחֹו  ִלׁשְ י  ְדַרׁשְ ָכל־ִלּבִ ָּבְ ּ
ֵגִני  ִמִמְצֹוֶתיך ַָאל־ַתׁשְ ּ ּ י  ָצַפְנִתי  ִאְמָרֶתך  ְלַמַען  ֹלא  יא:  ּ ִלּבִ ָּבְ ּ

יך יב:  ְֶאֱחָטא־ָלך רוך  ַאָתה  ְיהָוׁה  ַלְמֵדִני  ֻחּקֶ ָּבָ ְּ ּ ָפַתי  יג:  ּ ׂשְ ּבִ
ְפֵטי־ִפיך ִָסַפְרִתי  ּכֹל  ִמׁשְ ּ ַעל  יד:  ּּ ִתי  ּכְ ׂשְ ֶדֶרך  ֵעְדֹוֶתיך  ׂשַ ּּבְ ָ ְ

ל־הֹון יָטה  ֹאְרֹחֶתיך טו:  ּכָ יָחה  ְוַאּבִ ֶדיך  ָאׂשִ ִפּקֻ ָּבְ ֻחּקֶֹתיך  טז:  ָ ָּבְ
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ח  ְדָבֶרך ּכַ ע  ֹלא  ֶאׁשְ ַתֲעׁשָ ֶָאׁשְ ּ ּ  :ְָגֹמל  ַעל־ַעְבְדך  יז ּ ּ
ְמָרה  ְדָבֶרך יָטה  ִנְפ יח:  ֶָאְחֶיה  ְוֶאׁשְ ָלאֹות ַּגל־ֵעיַני  ְוַאּבִ

ִָמתֹוָרֶתך י  ִמְצֹוֶתיך יט:  ּ ֵָגר  ָאֹנִכי  ָבָאֶרץ  ַאל־ַתְסֵתר  ִמֶמּנִ ּ ּ ּ ּ :
ָפֶטיך  ְבָכל־ֵעת כ י  ְלַתֲאָבה  ֶאל־ִמׁשְ ָָגְרָסה  ַנְפׁשִ ּ ָּגַעְרָת  כא:  ּ ּ

ֵָזִדים  ֲארוִרים  ַהׁשִֹגים  ִמִמְצֹוֶתיך ּ ּ י  כב:  ּ ַּגל  ֵמָעַלי  ֶחְרָפה  ָובוז  ּכִ ּ ּ
ֵּעֹדֶתיך  ָנָצְרִת יַח  כג:  יָ רו  ַעְבְדך  ָיׂשִ י  ִנְדּבָ ִרים  ּבִ בו  ׂשָ ַָגם  ָיׁשְ ּ ּ ּ ּ

יך ֻחּקֶ י  ֲעָצִתי כד:  ָּבְ ַעי  ַאְנׁשֵ ֲעׁשֻ ַָגם־ֵעֹדֶתיך  ׁשַ ּ  : 

ְדָבֶרך כה י  ַחֵיִני  ּכִ ָָדְבָקה  ֶלָעָפר  ַנְפׁשִ ּ ְּדָרַכי  ִסַפְרִתי  ַוַתֲעֵנִני  כו:  ּ ּ ּ ּ
יך ַָלְמֵדִני  ֻחּקֶ ֶּדֶרך־ִפּק כז:  ּ ְ ִנְפְלאֹוֶתיךּ יָחה  ּבְ ָוֶדיך  ֲהִביֵנִני  ְוָאׂשִ ָ ּ :

ְדָבֶרך כח י  ִמתוָגה  ַקְיֵמִני  ּכִ ָָדְלָפה  ַנְפׁשִ ּ ּ ֶקר  ָהֵסר  כט:  ּּ ְֶדֶרך  ׁשֶ ּ
ִני י  ְותֹוָרְתך  ָחּנֵ ִָמֶמּנִ ִויִתי ל:  ּ ָפֶטיך  ׁשִ ֶּדֶרך־ֱאמוָנה  ָבָחְרִתי  ִמׁשְ ּ ָּ ְּ ּ :

ָָדַבְקִתי  ְבֵעְדֹוֶתיך  ְיהָוׁה  ַא לא ּ ִניּ ֶָדֶרך־ִמְצֹוֶתיך  לב:  ּל־ְתִביׁשֵ ְ ּ
י י  ַתְרִחיב  ִלּבִ יך  לג:  ָּארוץ  ּכִ ָהֹוֵרִני  ְיהָוׁה  ֶדֶרך  ֻחּקֶ ְ ּ

ה  ֵעֶקב ה  ְבָכל־ֵלב לד:  ְּוֶאְצֶרּנָ ְמֶרּנָ ֲָהִביֵנִני  ְוֶאְצָרה  תֹוָרֶתך  ְוֶאׁשְ ּ :
י  בֹו  ָחָפְצִתי לה ְנִתיב  ִמְצֹוֶתיך  ּכִ ַּהְדִריֵכִני  ּבִ י  לו:  ָ ַהט־ִלּבִ

ַצע ְוא  לז:  ֶָאל־ֵעְדֹוֶתיך  ְוַאל  ֶאל־ּבָ ַהֲעֵבר  ֵעיַני  ֵמְראֹות  ׁשָ
ְדָרֶכך  ַחֵיִני ּּבִ ר  ְלִיְרָאֶתך לח:  ָ ָָהֵקם  ְלַעְבְדך  ִאְמָרֶתך  ֲאׁשֶ ָ ָ ּ :

ָפֶטיך  טֹוִבים לט י  ִמׁשְ ר  ָיֹגְרִתי  ּכִ ַָהֲעֵבר  ֶחְרָפִתי  ֲאׁשֶ ּ ה  מ:  ּּ ִהּנֵ
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ֶדי ָּתַאְבִתי  ְלִפּקֻ ִצְדָקְתך  ַחֵיִניּ ּך  ּבְ ָ ָ  :ִָויֹבֻאִני  ֲחָסֶדך  מא

ִאְמָרֶתך ְָיהָוׁה  ְתׁשוָעְתך  ּכְ ָ ּ י־ָבַטְחִתי  מב:  ּ ְּוֶאֱעֶנה  ֹחְרִפי  ָדָבר  ּכִ
ְדָבֶרך ָפֶטך  מג:  ָּבִ י  ְלִמׁשְ ְָוַאל־ַתֵצל  ִמִפי  ְדַבר־ֱאֶמת  ַעד־ְמֹאד  ּכִ ּ ּ ּ ּ
ְמָרה  תֹוָרְתך  ָת מד:  ִּיָחְלִתי ְּוֶאְתַהְלָכה  מה:  ִמיד  ְלעֹוָלם  ָוֶעדְָוֶאׁשְ

ִתי ֶדיך  ָדָרׁשְ י  ִפּקֻ ָּבְרָחָבה  ּכִ ָרה  ְבֵעֹדֶתיך  ֶנֶגד  ְמָלִכים  מו:  ָ ַָוֲאַדּבְ

ר  ָאָהְבִתי מז:  ְוֹלא  ֵאבֹוׁש ִמְצֹוֶתיך  ֲאׁשֶ ע  ּבְ ַתֲעׁשַ ְּוֶאׁשְ ָּ :
יָחה מח ר  ָאָהְבִתי  ְוָאׂשִ א  ַכַפי  ֶאל־ִמְצֹוֶתיך  ֲאׁשֶ ְּוֶאׂשָ ָּ יךּ : ָ  ְבֻחּקֶ

ר  ִיַחְלָתִני מט ְּזָכר־ָדָבר  ְלַעְבֶדך  ַעל  ֲאׁשֶ ָ ּ ֹזאת  ֶנָחָמִתי  נ:  ּ
י  ִאְמָרְתך  ִחָיְתִני ְּבָעְנִיי  ּכִ ֵָזִדים  ֱהִליֻצִני  ַעד־ְמֹאד  ִמתֹוָרְתך  נא:  ָ ּ

ָפֶטיך  ֵמעֹוָלם   נב:  ֹלא  ָנִטיִתי ָָזַכְרִתי  ִמׁשְ ּ : ְיהָוׁה  ָוֶאְתֶנָחם|  ּ
ִעים  ֹעְזֵבי  תֹוָרֶתךַזְלָע נג ָָפה  ֲאָחַזְתִני  ֵמְרׁשָ ְּזִמרֹות  ָהיו־ִלי  נד:  ּ

ֵבית  ְמגוָרי יך  ּבְ ֻּחּקֶ ְמָרה  נה:  ָ ְמך  ְיהָוׁה  ָוֶאׁשְ ָָזַכְרִתי  ַבַלְיָלה  ׁשִ ּ ּ
ָתֹוָרֶתך ֶדיך  ָנָצְרִתי נו:  ּ י  ִפּקֻ ֹּזאת  ָהְיָתה־ִלי  ּכִ ָ ּ  :ֶחְלִקי  נז

ֹמ ָר  ְדָבֶריךְּיהָוׁה  ָאַמְרִתי  ִלׁשְ ִני  נח:  ּ ִָחִליִתי  ָפֶניך  ְבָכל־ֵלב  ָחּנֵ ּ
ִאְמָרֶתך יָבה  ַרְגַלי  ֶאל־ֵעֹדֶתיך נט:  ָּכְ ְבִתי  ְדָרָכי  ָוָאׁשִ ִָחׁשַ ּ ּ :

ֹמר  ִמְצֹוֶתיך ס ִתי  ְוֹלא  ִהְתַמְהָמְהִתי  ִלׁשְ ַָחׁשְ ּ ִעים  סא:  ּ ֶחְבֵלי  ְרׁשָ
ָכְחִתי ִּעְוֻדִני  תֹוָרְתך  ֹלא  ׁשָ ָּ ְַלְיָלה  ָאקום  ְלהֹודֹות  ָלך ֲחצֹות־ סב:  ּ ּ

ְפֵטי  ִצְדֶקך ַָעל  ִמׁשְ ר  ְיֵראוך  וְלׁשְֹמֵרי  סג:  ּ ָּחֵבר  ָאִני  ְלָכל־ֲאׁשֶ ָּ
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ִָפּקוֶדיך ּ יך  ַלְמֵדִני סד:  ּ ַּחְסְדך  ְיהָוׁה  ָמְלָאה  ָהָאֶרץ  ֻחּקֶ ָ ָ ּ  :

ְדָבֶרך סה יָת  ִעם־ַעְבְדך  ְיהָוׁה  ּכִ ָטֹוב  ָעׂשִ ָ ַעת ּטוב  ַטַעם  ָוַד סו:  ּ
י  ְבִמְצֹוֶתיך  ֶהֱאָמְנִתי ַּלְמֵדִני  ּכִ ֶּטֶרם  ֶאֱעֶנה  ֲאִני  ׁשֵֹגג  ְוַעָתה  סז:  ָּ

ָמְרִתי ִּאְמָרְתך  ׁשָ יך סח:  ָ ָטֹוב־ַאָתה  וֵמִטיב  ַלְמֵדִני  ֻחּקֶ ּ ָּטְפלו  סט:  ּּ
ָכל־ֵלב   ֶקר  ֵזִדים  ֲאִני  ּבְ ֱָאצֹר  ִפּקוֶדיך|  ָעַלי  ׁשֶ ּ ּ ֵחֶלב  ע:  ּ ָטַפׁש  ּכַ

ם  ֲאִנ ְעִתיִלּבָ ֲעׁשָ ּי  תֹוָרְתך  ׁשִ יִתי  ְלַמַען  עא:  ָּ טֹוב־ִלי  ִכי־ֻעּנֵ
יך ָטֹוב־ִלי  תֹוַרת  ִפיך  ֵמַאְלֵפי  ָזָהב  ָוָכֶסף עב:  ֶָאְלַמד  ֻחּקֶ ּ  :

 ָָיֶדיך  ָעׂשוִני  ַוְיכֹוְננוִני  ֲהִביֵנִני  ְוֶאְלְמָדה  ִמְצֹוֶתיך עג ָּ ּ :
י   עד ָמחו  ּכִ ְּיֵרֶאיך  ִיְראוִני  ְוִיׂשְ ּ ִּלְדָבְרך  ִיָחְלִתיָ ָּיַדְעִתי  ְיהָוׁה  עה:  ָ

יָתִני ָפֶטיך  ֶוֱאמוָנה  ִעּנִ י־ֶצֶדק  ִמׁשְ ּּכִ ָ ְָיִהי־ָנא  ַחְסְדך  ְלַנֲחֵמִני  עו:  ּ ּ
ִאְמָרְתך  ְלַעְבֶדך ָּכְ י  תֹוָרְתך  עז:  ָּ ְָיֹבאוִני  ַרֲחֶמיך  ְוֶאְחֶיה  ּכִ ָ ּ

ָעי ֲעׁשֻ ֶקר  ִעְותו עח:  ׁשַ י־ׁשֶ ֵּיבׁשו  ֵזִדים  ּכִ ּ יַח ּ ִני  ֲאִני  ָאׂשִ
ִפּקוֶדיך ָּבְ ָָיׁשובו־ִלי  ְיֵרֶאיך   עט:  ּ ּ : ָ  ְוֹיְדֵעי  ֵעֹדֶתיךְוֹיְדֵעוּ

יך  ְלַמַען  ֹלא  ֵאבֹוׁש פ ֻחּקֶ י  ָתִמים  ּבְ ְלָתה  פא:  ְָיִהי־ִלּבִ ּכָ
י  ִלְדָבְרך  ִיָחְלִתי ִּלְתׁשוָעְתך  ַנְפׁשִ ָ ָ לו  ֵעיַני  ְלִאְמָרֶתך  פב:  ּ ָּכָ ּ

יך  ֹלא  פג:  ּי  ְתַנֲחֵמִניֵלאֹמר  ָמַת ִקיטֹור  ֻחּקֶ ֹנאד  ּבְ י־ָהִייִתי  ּכְ ָּכִ

ָכְחִתי ָפט פד:  ּׁשָ ה  ְבֹרְדַפי  ִמׁשְ ָמה  ְיֵמי  ַעְבֶדך  ָמַתי  ַתֲעׂשֶ ּּכַ ּ ָּ ּ :
ר  ֹלא  ְכתֹוָרֶתך פה יחֹות  ֲאׁשֶ רו־ִלי  ֵזִדים  ׁשִ ָּכָ ל־ִמְצֹוֶתיך  פו:  ּ ָּכָ
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ֶקר  ְרָדפוִני  ָעְזֵרִני ֱּאמוָנה  ׁשֶ לוִני  ָבָאֶרץ  ַוֲאִני  פז:  ּ ְמַעט  ּכִ ּּכִ ּ
וֶדיך ָֹלא־ָעַזְבִתי  ִפּקֻ ְמָרה  ֵעדות  ִפיך פח:  ּ ַחְסְדך  ַחֵיִני  ְוֶאׁשְ ָּכְ ָּ ּ ּּ :

ָמִים פט ׁשָ ְּלעֹוָלם  ְיהָוׁה  ְדָבְרך  ִנָצב  ּבַ ּ ָ ְלֹדר  ָוֹדר  צ:  ּ
ֱּאמוָנֶתך  ּכֹוַנְנָת  ֶאֶרץ  ַוַתֲעֹמד ּ ָ ָפֶטיך  ָעְמ צא:  ּ ְָלִמׁשְ י ּ ּדו  ַהיֹום  ּכִ ּ

ָעי  ָאז  ָאַבְדִתי  ְבָעְנִיי צב:  ַָהּכֹל  ֲעָבֶדיך ֲעׁשֻ ּלוֵלי  תֹוָרְתך  ׁשַ ָ ּ :
י־ָבם  ִחִייָתִני צג ח  ִפּקוֶדיך  ּכִ ּכַ ְּלעֹוָלם  ֹלא־ֶאׁשְ ָ ּ ְָלך־ֲאִני  צד:  ּ

ִתי י  ִפּקוֶדיך  ָדָרׁשְ יֵעִני  ּכִ ּהֹוׁשִ ָ ֵדִני  צה:  ּ ִעים  ְלַאּבְ ִּלי  ִקוו  ְרׁשָ ּ
ְָלָכל  ִתְכָלה  ָרִאיִתי  ֵקץ  ְרָחָבה  ִמְצָוְתך  צו:    ֶאְתּבֹוָנןֵָעֹדֶתיך ּ

 :ְמֹאד
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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 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 "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. 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,  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 
                                      

ו"כ ן וח, שרד ספרי המקרא הם עליו מליצי י 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 או"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. תךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


