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  פרק מז- "תהלים"ספר 
ל־ָהַעִמים  ִתְקעו־ ב:  ִלְבֵני־ֹקַרח  ִמְזמֹור|  ַּלְמַנֵצַח   א ּּכָ ּ ָּכף  ָהִריעו ּ

ה קֹול  ִרּנָ י־ְיהָוׁה  ֶעְליֹון  נֹוָרא  ֶמֶלך  ָגדֹול  ג:  ֵלאֹלִהים  ּבְ ּּכִ ְ

ל־ָהָאֶרץ ר  ַעִמים  ַתְחֵתינו  וְלֻאִמים  ַתַחת  ַרְגֵלינו ד:  ַעל־ּכָ ַּיְדּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ :
ר־ָאֵהב  ֶסָלה ה ִּיְבַחר־ָלנו  ֶאת־ַנֲחָלֵתנו  ֶאת  ְגאֹון  ַיֲעֹקב  ֲאׁשֶ ּ ּ :
קֹול  ׁשֹוָפרָעָלה  ֱאֹלִהים  ּבִ ו ַּזְמרו  ֱאֹלִהים  ז:  ְּתרוָעה  ְיהָוׁה  ּבְ ּ

נו  ַזֵמרו ַּזֵמרו  ַזְמרו  ְלַמְלּכֵ ּ ּ ּּ ּ ל־ָהָאֶרץ  ֱאֹלִהים  ַזְמרו  ח:  ּ י  ֶמֶלך  ּכָ ּּכִ ּ ְ

יל ּכִ ב   ט:  ַמׂשְ ָּמַלך  ֱאֹלִהים  ַעל־גֹוִים  ֱאֹלִהים  ָיׁשַ א |  ְ ּסֵ ַעל־ּכִ
י  ֵלאֹלִהים ֶּנֱאָספו  ַע|  ְּנִדיֵבי  ַעִמים   י:  ָקְדׁשֹו ם  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ּכִ

י־ֶאֶרץ ְמֹאד ַנֲעָלה  :ָמִגּנֵ

  פרק מח- "תהלים"ספר 
יר  ִמְזמֹור  ִלְבֵני־ֹקַרח א ִעיר  ב:  ׁשִ ָּגדֹול  ְיהָוׁה  וְמֻהָלל  ְמֹאד  ּבְ ּ ּ
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ל־ָהָאֶרץ  ַהר־ִציֹון  ג:  ֱּאֹלֵהינו  ַהר־ָקְדׁשֹו ְּיֵפה  נֹוף  ְמׂשֹוׂש  ּכָ
ֵתי  ָצפֹון  ִקְר ַאְרְמנֹוֶתיָה  נֹוַדע  ד:  ְַית  ֶמֶלך  ָרבַיְרּכְ ֱאֹלִהים  ּבְ

ָגב ה  ַהְמָלִכים  נֹוֲעדו  ָעְברו  ַיְחָדו ה:  ְּלִמׂשְ י־ִהּנֵ ּּכִ ּ ּ ֵּהָמה  ָראו  ו:  ּ ּ
ן  ָתָמהו  ִנְבֲהלו  ֶנְחָפזו ּּכֵ ּ ּּ יֹוֵלָדה ז:  ּ ם  ִחיל  ּכַ : ְּרָעָדה  ֲאָחָזַתם  ׁשָ

ר  ֳאִניֹות  ַתְר ח ּבֵ רוַח  ָקִדים  ְתׁשַ ּּבְ ּּ יׁשּ ַמְענו   ט:  ׁשִ ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ן |  ּּכַ ּכֵ
ִעיר  ֱאֹלֵהינו  ֱאֹלִהים  ְיכֹוְנֶנָה  ִעיר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּבְ ָּרִאינו  ּבְ ּ

ֶקֶרב  ֵהיָכֶלך י:  ַעד־עֹוָלם  ֶסָלה ִָדִמינו  ֱאֹלִהים  ַחְסֶדך  ּבְ ָ ּ ּ ּּ :
ן  ְתִהָלְתך  ַעל־ַקְצֵוי־ֶאֶרץ  ֶצֶדק  ָמְלָאה  יא ְמך  ֱאֹלִהים  ּכֵ ׁשִ ָּכְ ָּ ּ

ַמח   יב:  ְָיִמיֶנך נֹות  ְיהוָדה  ְלַמַען |  ִיׂשְ ַּהר־ִציֹון  ָתֵגְלָנה  ּבְ ּ ּ
ָפֶטיך ִָמׁשְ יפוָה  ִסְפרו  ִמְגָדֶליָה יג:  ּ ֹּסּבו  ִציֹון  ְוַהּקִ ּ ּ יתו  יד:  ּּ ּׁשִ
ֶכם   גו  ַאְרְמנֹוֶתיָה  ְלַמַען  ְתַסְפרו  ְלדֹור  ַאֲחרֹון|  ִלּבְ ְּלֵחיָלה  ַפּסְ ּּ ּּ :

י ֶזה  טו ּם ֱאֹלֵהינו עֹוָלם ָוֶעד הוא ְיַנֲהֵגנו ַעל־מותֱאֹלִהי| ּכִ ּ ּ ּ: 
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, פוצות ישראלך המחולק בכל ת"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"ועים אוכמשמרות נט 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,  א  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מוב
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, דיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צ, 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 הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו ק"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


