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לעוסקים בצרכי ציבור 
ולמזכי הרבים

הדפסת ספרי תהלים עם ביאור הזוהר

ַמֲחָלה  ל  ּכָ ְוָיִסיר ֵמֶהם  ָכָרם  ׂשְ ם  ּלֵ ְיׁשַ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֱאמּוָנה.  ּבֶ ִצּבּור  ָצְרֵכי  ּבְ עֹוְסִקים  ׁשֶ ִמי  ְוָכל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ְיֵדיֶהם  ה  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִיׁשְ ֲעֹוָנם.  ְלָכל  ְוִיְסַלח  ּגּוָפם  ְלָכל  א  ְוִיְרּפָ

ֲאֵחיֶהם. אכי"ר.

עם  תהלים  ספרי  להדפסת  עותקים  למיליוני  תורמים  נדרשים 
ביאור הזוהר שיוחלקו בחינם למיליוני יהודים

וזכות  הרבים,  ולזכות  לתרום  ישראל  ובת  בן  כל  את  מזמין  העולמי  הזוהר  מפעל 
התורם היא עצומה ונשגבה ונוראה מאד מאד, שאין לתאר ולשער והיא זכות ומגן 

של דוד המלך ורשב"י ע"ה, 
)תהילים  ֲאִמּתֹו"  ְוֹסֵחָרה  "ִצָּנה 
צ"א ד'(, "ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו 

)שיר  ַהִּגּבֹוִרים"  ִׁשְלֵטי  ֹּכל 
השירים ד' ד'(, לו לכל משפחתו 

נצחים,  לנצח  וצאצאיו, 
הבא.  והעולם  הזה  בעולם 
פירותיה  ופירות  ופירותיה 
ורבה,  שפרה  סוף,  אין  עד 
כמו זהב פרווים ששם שלמה 
המקדש,  בבית  ע"ה  המלך 
יום  על  ורבה  פרה  שהיה 

מחדש.
וכל השפע תלוי ביחוד צדיק 
יוסף ומלכות יהודה כדאיתא 
בזוה"ק )ויגש דף ר"ו:(, והזוה"ק 
צדיק  בחינת  הרשב"י  תורת 
הוי"ה"  צדיק  יוסף  ]"יסוד 

גימטריה  גם  "שמעון"   466  =
הטוב([,  להרי"ח  חכמים  )לשון   466
המלך  דוד  מלכות  ותהלים 
ומלכות  יסוד  מיחד  ובחיבורם 
בזה  תלוי  השפע  וכל  זו"ן   -
וגשמי  רוחני  שפע  ומשפיע 
כולו,  העולם  כל  על  וגאולה 
ורק בלימוד של שניהם יחדיו, 
הגאולה  על  יחזקאל  ובנבואת 
ְלָך  ַקח  ָאָדם  ֶבן  "ְוַאָּתה  נאמר: 
ִליהּוָדה  ָעָליו  ּוְכֹתב  ֶאָחד  ֵעץ 
ֵעץ  ּוְלַקח  ֲחֵבָריו  ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְבֵני 
ֵעץ  ְליֹוֵסף  ָעָליו  ּוְכתֹוב  ֶאָחד 
ֶאְפַרִים ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָריו. 
ְלָך  ֶאָחד  ֶאל  ֶאָחד  ֹאָתם  ְוָקַרב 
ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך" 

)יחזקאל פרק לז טז-יז(.

התהלים נקרא זמירות על שם שמזמר את הקוצים, וכן לומדי הזוהר הקדוש נקראים מחצדי חקלא, כלומר, מתקני 
הגאולה,  דור  אחרון,  דור  דמשיחא,  עקבתא  אנו  ובדורנו  השלמה,  הגאולה  לקראת  העולם  את  להכשיר  כדי  השדה, 
חובתינו להגביר את הקדושה העליונה, ולתקן עולם במלכות שד"י, ובזכות לימוד התהלים עם הזוהר הקדוש יתמלא 
העולם בחסד וברחמים ונגאל בלי צרות ונסיונות, כמו שכתב הרשב"י "שרק בזכות הזוהר יצאו ישראל מהגלות ברחמים"



תמוז תשע"ג זוהר תהלים2 ◇ אור הזוהר  158

זוהר תהלים גימטריה 703 = שמעון בר יוחאי
זוהר תהילים גימטריה 713 = תשובה

זהר תהלים גימטריה 697 = ברית מילה
זה בא לומר שבלימוד תהלים וזוהר זוכה לתיקון הכללי והשלם.

משפט אחד של ספר תהילים עם ביאור הזוהר יש בכוחו להחזיק את כל העולם כולו, כל העולם היה 
בספר  אחד  משפט  או  מלה  יגיד  אחד  שיהודי  בכדי  והמכאובים,  היסורים  כל  עם  להיבראות.  שווה 

תהילים והזוהר, ולכן צא וחשב, מה זכות התורם של ספרי תהילים עם ביאור הזוהר.
הרי  הזהר,  ביאור  עם  תהילים  קורא  אחד  כשיהודי/ה 
בכל רגע שקורא, הוא מגלה אור עצום בעולם עד כסא 
כי הוא הסיבה  לזכות התורם, למה?  נזקף  וזה  כבודו, 
למקור שפע זה בכל העולם. - אתה משקיע כסף קטן, 
מייצר  וקורא,  לומד  הספר  את  שקבל  פשוט  ויהודי 
כמו  מצות  מייצר  והוא  נח  אתה   - מצוות.  בשבילך 
מפעל יצור גדול שמייצר כל הזמן. ואם מספר אנשים 

קוראים... אתה זוכה לאינסוף מצוות.
מלאכים  מייצרת  תהילים  קריאת  של  משפט  וכל 
ששומרים עליך ומקיפים אותך ללא הפסקה... ואתה 
בשמים מתהלך כמו מלך ועם כבודת שומרים, וזכותך 
נשמרת לנצח, אז אם כל כך טוב,  למה לא כולם רצים 

ותורמים? כי בשביל זה צריך דעת! 
חז"ל הקדושים אומרים )נדרים דף מא/א(: אמר אביי נקטינן 
אין עני אלא בדעה במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה 
דלא דא ביה מה ביה דא קני מה חסר דא לא קני מה 

קני. "דעת חסרת מה קנית?" כלומר, אם יש לך דעת 
יש לך הכל! ואם אין לך דעת, אז מה יש לך?

ובספר קרן אורה )נדרים דף מא/א(: "דדא ביה כוליה ביה כו' 
דא קני מה חסר כו'. דדא ביה קאי על מי שהוא בעל 
דעה בתולדתו אבל אינו די בזה כמו שאמרו ז"ל )אבות 
פ"ד מי"ח( ואל בינתך אל תשען כי אין לסמוך על דעתו 

מחכמים  שלימה  דעת  לקנות  צריך  אלא  ותולדתו, 
ונבונים. וזהו שאמרו דא קני כו' דא לא קני מה קני כי 
לאו  הידיעה  קנין  זולת  דברים  בדעתו  קני  אם  אפילו 
גדול!!!  זכות  צריך  זה  כל  ובשביל  עכ"ל.  הוא,  כלום 
כדאמרו חז"ל: )ברכות דף נה/א(: אמר רבי יוחנן אין הקדוש 
ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה שנאמר 
"יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה", שמע רב 
תחליפא בר מערבא ואמרה קמיה דרבי אבהו אמר ליה 
אתון מהתם מתניתו לה, אנן מהכא מתנינן לה, דכתיב 

"ובלב כל חכם לב נתתי חכמה".

המעלה הגדולה בתרומה להדפסת ספרים לזיכוי הרבים )מספר פלא יועץ: ערך דפוס(: "רבה טובת הדפוס בעולם, אשר על ידה יגדיל תורה 
ויפוצו מעינותיה חוצה. והנה מאחר שבדרך כלל קצרה יד החכמים מלהדפיס ספריהם, ראוי לעשירים עם אלקי אברהם לפתוח ידיהם 
אליהם בעין יפה, ובזה יחלקו עם החכם בשכרו, כמו שנאמר 'כי בצל החכמה בצל הכסף'. והכל לפי מעלת הספר ולפי מה שהוא נצרך 
לרבים ולפי התועלת שנמשכת ממנו לעבודת השם יתברך. וכשתתבונן בדבר, כמעט ואין מצוה מעולה שניתנת לעשייה בכסף, כמו מצוה 
זו, כי כל הוצאה של מצוה היא לזמן קצוב, מתחיל במצוה וגומרה, אבל זה הנותן לצורך הדפוס – צדקתו עומדת לעד לדור דורים, והוא 
מזכה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו, וילך לפניו ולאחריו צדקו, אשריו מה טוב חלקו, קנה שם טוב קנה לו דברי תורה קנה לו חיי 

העולם הבא, וגם בחיי העולם הזה יזכה שיתרבו נכסיו", עכ"ל.

סגולות ספר תהילים
 הקורא תהילים בכל יום - מאריכים לו ימיו ושנותיו וזוכה להיות תחת כסא הכבוד. 		

 האומר שלוש פעמים תהילים ביום אחד חשוב כתענית משבת לשבת.   
 הקורא את כל ספר התהילים בעמידה בליל שבת, סגולה שכל בקשה אחת שיבקש - תקיים,   

 כל האומר מזמורי תהילים לפני התפילה כאילו מתפלל וכעוסק בתורה כי סוד התהילים הוא רב ורם,  

בתקופה  צרה.  לכל  כסגולה  נחשבת  בתיק  או  בכיס  תהילים  ספר  החזקת 
שמתמודדים עם בעיה מסובכת וזקוקים לשמירה. הגנה, ופתרון נהוג לקרוא 
תהלים  זוהר  ספר  הוכנו  וכן  ייחודים  פרקים   10 הכולל  הכללי"  ה"תיקון  את 

תיקון הכללי, ומי שרוצה לתרום ולהדפיס, יתקשר 0527-651911


