ּלֹומד ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש עם תהלים
ַה ֵ
ׁשֹומ ִעים בשמים ֶאת התהלים,
ְ
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפ ֵּלל
(תיקו"ז תי' מ"ג)

אֹומ ִרים ְׁש ַמע
ַּד ֲא ִפילּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפ ְּל ִלין וְ ְ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ֵאין עֹונָ ּה
יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ד ִאיהּו ְ
'עּודת זֶ 'הּוּת ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
ּת ַאֹותם וְ כּו' ,וְ זֶ ה ַה ְ
ָ
ּלֹומד
"ּת ִ'ה ִּלים ז'ו ַֹהר" ְׁש ִמי ֶׁש ֵ
אׁשי ֵּתבֹות ְ
ָר ֵ
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְּת ִה ִּליםַ ,ה ְּת ִפּלֹות,
ְ
ז ַֹהר
(הגְ ָר"א בתיקו"ז ִּתּקּון מ"ג).
וְ ַה ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,

(ר"ת :א'מרות ד'וד ש'מעון)
והוא :מזמורי תהלים עם זוהר הקדוש
בלשון הקודש על כל פרק ופרק
וחונה עליו הסגולות המיוחדות מספר שימוש תהלים
א .מחולק ללימוד חודשי( ,לסיים מידי חודש בחדשו).
ב .לימות השנה( ,לסיים בשנה אחת).
ג .מחולק ללימוד דף היומי ,עם לימוד דף היומי גמרא ,ודף היומי זוהר הקדוש.
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א

א

ּלֹומד ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש עם תהלים
ַה ֵ
ׁשֹומ ִעים בשמים ֶאת התהלים,
ְ
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפ ֵּלל
(תיקו"ז תי' מ"ג)

אֹומ ִרים ְׁש ַמע
ַּד ֲא ִפילּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפ ְּל ִלין וְ ְ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ֵאין עֹונָ ּה
יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ד ִאיהּו ְ
'עּודת זֶ 'הּוּת ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
ּת ַאֹותם וְ כּו' ,וְ זֶ ה ַה ְ
ָ
ּלֹומד
"ּת ִ'ה ִּלים ז'ו ַֹהר" ְׁש ִמי ֶׁש ֵ
אׁשי ֵּתבֹות ְ
ָר ֵ
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְּת ִה ִּליםַ ,ה ְּת ִפּלֹות,
ְ
ז ַֹהר
(הגְ ָר"א בתיקו"ז ִּתּקּון מ"ג).
וְ ַה ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,

(ר"ת :א'מרות ד'וד ש'מעון)
והוא :מזמורי תהלים עם זוהר הקדוש
בלשון הקודש על כל פרק ופרק
וחונה עליו הסגולות המיוחדות מספר שימוש תהלים
א .מחולק ללימוד חודשי( ,לסיים מידי חודש בחדשו).
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ב

ב

ּלֹומד ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש עם תהלים
ַה ֵ
ׁשֹומ ִעים בשמים ֶאת התהלים,
ְ
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפ ֵּלל
(תיקו"ז תי' מ"ג)

אֹומ ִרים ְׁש ַמע
ַּד ֲא ִפילּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפ ְּל ִלין וְ ְ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ֵאין עֹונָ ּה
יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ד ִאיהּו ְ
'עּודת זֶ 'הּוּת ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
ּת ַאֹותם וְ כּו' ,וְ זֶ ה ַה ְ
ָ
ּלֹומד
"ּת ִ'ה ִּלים ז'ו ַֹהר" ְׁש ִמי ֶׁש ֵ
אׁשי ֵּתבֹות ְ
ָר ֵ
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְּת ִה ִּליםַ ,ה ְּת ִפּלֹות,
ְ
ז ַֹהר
(הגְ ָר"א בתיקו"ז ִּתּקּון מ"ג).
וְ ַה ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,

(ר"ת :א'מרות ד'וד ש'מעון)
והוא :מזמורי תהלים עם זוהר הקדוש
בלשון הקודש על כל פרק ופרק
וחונה עליו הסגולות המיוחדות מספר שימוש תהלים
א .מחולק ללימוד חודשי( ,לסיים מידי חודש בחדשו).
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ג

ג

ּלֹומד ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש עם תהלים
ַה ֵ
ׁשֹומ ִעים בשמים ֶאת התהלים,
ְ
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפ ֵּלל
(תיקו"ז תי' מ"ג)

אֹומ ִרים ְׁש ַמע
ַּד ֲא ִפילּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפ ְּל ִלין וְ ְ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ֵאין עֹונָ ּה
יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ד ִאיהּו ְ
'עּודת זֶ 'הּוּת ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
ּת ַאֹותם וְ כּו' ,וְ זֶ ה ַה ְ
ָ
ּלֹומד
"ּת ִ'ה ִּלים ז'ו ַֹהר" ְׁש ִמי ֶׁש ֵ
אׁשי ֵּתבֹות ְ
ָר ֵ
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְּת ִה ִּליםַ ,ה ְּת ִפּלֹות,
ְ
ז ַֹהר
(הגְ ָר"א בתיקו"ז ִּתּקּון מ"ג).
וְ ַה ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,

(ר"ת :א'מרות ד'וד ש'מעון)
והוא :מזמורי תהלים עם זוהר הקדוש
בלשון הקודש על כל פרק ופרק
וחונה עליו הסגולות המיוחדות מספר שימוש תהלים
א .מחולק ללימוד חודשי( ,לסיים מידי חודש בחדשו).
ב .לימות השנה( ,לסיים בשנה אחת).
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ד

ד

ּלֹומד ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש עם תהלים
ַה ֵ
ׁשֹומ ִעים בשמים ֶאת התהלים,
ְ
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפ ֵּלל
(תיקו"ז תי' מ"ג)

אֹומ ִרים ְׁש ַמע
ַּד ֲא ִפילּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפ ְּל ִלין וְ ְ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ֵאין עֹונָ ּה
יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ד ִאיהּו ְ
'עּודת זֶ 'הּוּת ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
ּת ַאֹותם וְ כּו' ,וְ זֶ ה ַה ְ
ָ
ּלֹומד
"ּת ִ'ה ִּלים ז'ו ַֹהר" ְׁש ִמי ֶׁש ֵ
אׁשי ֵּתבֹות ְ
ָר ֵ
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְּת ִה ִּליםַ ,ה ְּת ִפּלֹות,
ְ
ז ַֹהר
(הגְ ָר"א בתיקו"ז ִּתּקּון מ"ג).
וְ ַה ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,

(ר"ת :א'מרות ד'וד ש'מעון)
והוא :מזמורי תהלים עם זוהר הקדוש
בלשון הקודש על כל פרק ופרק
וחונה עליו הסגולות המיוחדות מספר שימוש תהלים
א .מחולק ללימוד חודשי( ,לסיים מידי חודש בחדשו).
ב .לימות השנה( ,לסיים בשנה אחת).
ג .מחולק ללימוד דף היומי ,עם לימוד דף היומי גמרא ,ודף היומי זוהר הקדוש.
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ה

ה

ּלֹומד ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש עם תהלים
ַה ֵ
ׁשֹומ ִעים בשמים ֶאת התהלים,
ְ
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפ ֵּלל
(תיקו"ז תי' מ"ג)

אֹומ ִרים ְׁש ַמע
ַּד ֲא ִפילּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפ ְּל ִלין וְ ְ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ֵאין עֹונָ ּה
יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ד ִאיהּו ְ
'עּודת זֶ 'הּוּת ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
ּת ַאֹותם וְ כּו' ,וְ זֶ ה ַה ְ
ָ
ּלֹומד
"ּת ִ'ה ִּלים ז'ו ַֹהר" ְׁש ִמי ֶׁש ֵ
אׁשי ֵּתבֹות ְ
ָר ֵ
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְּת ִה ִּליםַ ,ה ְּת ִפּלֹות,
ְ
ז ַֹהר
(הגְ ָר"א בתיקו"ז ִּתּקּון מ"ג).
וְ ַה ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,

(ר"ת :א'מרות ד'וד ש'מעון)
והוא :מזמורי תהלים עם זוהר הקדוש
בלשון הקודש על כל פרק ופרק
וחונה עליו הסגולות המיוחדות מספר שימוש תהלים
א .מחולק ללימוד חודשי( ,לסיים מידי חודש בחדשו).
ב .לימות השנה( ,לסיים בשנה אחת).
ג .מחולק ללימוד דף היומי ,עם לימוד דף היומי גמרא ,ודף היומי זוהר הקדוש.
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ו
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ּלֹומד ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש עם תהלים
ַה ֵ
ׁשֹומ ִעים בשמים ֶאת התהלים,
ְ
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפ ֵּלל
(תיקו"ז תי' מ"ג)

אֹומ ִרים ְׁש ַמע
ַּד ֲא ִפילּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפ ְּל ִלין וְ ְ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ֵאין עֹונָ ּה
יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ד ִאיהּו ְ
'עּודת זֶ 'הּוּת ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
ּת ַאֹותם וְ כּו' ,וְ זֶ ה ַה ְ
ָ
ּלֹומד
"ּת ִ'ה ִּלים ז'ו ַֹהר" ְׁש ִמי ֶׁש ֵ
אׁשי ֵּתבֹות ְ
ָר ֵ
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְּת ִה ִּליםַ ,ה ְּת ִפּלֹות,
ְ
ז ַֹהר
(הגְ ָר"א בתיקו"ז ִּתּקּון מ"ג).
וְ ַה ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,

(ר"ת :א'מרות ד'וד ש'מעון)
והוא :מזמורי תהלים עם זוהר הקדוש
בלשון הקודש על כל פרק ופרק
וחונה עליו הסגולות המיוחדות מספר שימוש תהלים
א .מחולק ללימוד חודשי( ,לסיים מידי חודש בחדשו).
ב .לימות השנה( ,לסיים בשנה אחת).
ג .מחולק ללימוד דף היומי ,עם לימוד דף היומי גמרא ,ודף היומי זוהר הקדוש.
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ּלֹומד ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש עם תהלים
ַה ֵ
ׁשֹומ ִעים בשמים ֶאת התהלים,
ְ
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּפ ֵּלל
(תיקו"ז תי' מ"ג)

אֹומ ִרים ְׁש ַמע
ַּד ֲא ִפילּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפ ְּל ִלין וְ ְ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ֵאין עֹונָ ּה
יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ד ִאיהּו ְ
'עּודת זֶ 'הּוּת ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
ּת ַאֹותם וְ כּו' ,וְ זֶ ה ַה ְ
ָ
ּלֹומד
"ּת ִ'ה ִּלים ז'ו ַֹהר" ְׁש ִמי ֶׁש ֵ
אׁשי ֵּתבֹות ְ
ָר ֵ
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ְּת ִה ִּליםַ ,ה ְּת ִפּלֹות,
ְ
ז ַֹהר
(הגְ ָר"א בתיקו"ז ִּתּקּון מ"ג).
וְ ַה ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,

(ר"ת :א'מרות ד'וד ש'מעון)
והוא :מזמורי תהלים עם זוהר הקדוש
בלשון הקודש על כל פרק ופרק
וחונה עליו הסגולות המיוחדות מספר שימוש תהלים
א .מחולק ללימוד חודשי( ,לסיים מידי חודש בחדשו).
ב .לימות השנה( ,לסיים בשנה אחת).
ג .מחולק ללימוד דף היומי ,עם לימוד דף היומי גמרא ,ודף היומי זוהר הקדוש.
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