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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.

ַהּלֹוֵמד ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש עם תהלים 
ׁשֹוְמִעים בשמים ֶאת התהלים, 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּתִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל 
)תיקו"ז תי' מ"ג(

ְׁשַמע  ְואֹוְמִרים  ִמְתַּפְּלִלין  ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲאִפילּו 
ִיְׂשָרֵאל, ְּדִאיהּו קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֵאין עֹוָנּה 
ַּבָּׁשַמִים,  ֶז'הּוּת  ַה-ְּת'עּוַדת  ְוֶזה  ְוכּו',  אֹוָתם 
ֶׁשּלֹוֵמד  ְׁשִמי  ז'ֹוַהר"  "ְּת'ִהִּלים  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ַהְּתִפּלֹות,  ַהְּתִהִּלים,  ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ֹזַהר 

ְוַהְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, )ַהְגָר"א בתיקו"ז ִּתּקּון מ"ג(.

יצא לאור בס"ד תמוז ה'תשע"ה
מפעל הזוהר העולמי
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