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זֹוַהר ַעל ַהְּתִהִּלים
ִּתיקּון ַהְּכָלִלי
ֵלם ִעם ֵּפירּוש ַהזֹוַהר ַהּׁשָ

ִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים ִמּתֹוְך ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּתיקּוֵני 
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ְמֹבָאִרים ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש.

ַׁשֲעֵרי  ִלְפֹּתַח  ְמֻסָּגִלים:  ַהֶּזה  ְּבֵסֶפר  ַהְּתִהִּלים  ַוֲאִמיַרת  ִּליּמּוד 
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ְלַחִּיים  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשִּתְׁשַמע  ַהְּקִלּפֹות,  ְלַהְכִניַע  טֹוָבה,  ַלַּפְרָנָסה 
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ּוְלַהְצָלָחה, ּוְלָכל ַהְיׁשּועֹות.
ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, ַנַחל ָלִכיׁש ֵּבית ֶׁשֶמׁש
ח"י ַּתּמּוז תשע"ב לפ"ק
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טז רק   יČהְִִֶֶ

ב:(א) כּ י־חסיתי אל ׁש מרני לדוד אמר ּת (ב )מכּת ם ¦§¨¬§¨¦®¨«§¥¬¦¥À¹¦«¨¦¬¦¨«¨©´§§
:בּ ל ־עלי ט וֹ בתי א ּת ה אדני לקדוֹ ׁש ים(ג )ליהוה ©« −Ÿ̈£Ÿ̈´¨®¨¹¨¦À©¨¤«¦ −§¦

כּ ל־חפצי ־בם: וא דּ ירי הּמ ה  ירבּ וּ (ד)אׁש ר־בּ ארץ £¤¨¨´¤¥®¨§¹©¦¥À¨¤§¦¨«¦§¬
וּ בל ־ מ דּ ם נסכּ יהם בּ ל־אּס י מהרוּ  אחר  ©»®¨¦´¤¥§¦´¦©©¬¨Å̈¶¥©«¨§©עצּ בוֹ תם 

על־שׂ פתי: את־ׁש מ וֹ תם מנת־חלקי(ה)אא  יהוה ¤¨¬¤§¹À̈©§¨¨«§«Ÿ̈À§¨¤§¦¬
גּ וֹ רלי: ּת וֹ מי א ּת ה נפלוּ ־לי(ו )וכוֹ סי חבלים §¦®©¹À̈¦¬«¨¦«£¨¦´¨«§¦ −

עלי: ׁש פרה  אף־נחלת את־יהוה(ז)בּ נּ עמים אבר ©§¦¦®©©«¹£À̈¨«§¨¬¨¨«£¨¥À¤§−Ÿ̈
כליוֹ תי: יּס ר וּ ני אף ־לילוֹ ת יעצני ׁש וּ יתי(ח)אׁש ר £¤´§¨¨®¦©¥¹À¦§¬¦¦§¨«¦¦Ä¦

בּ ל־אּמ וֹ ט: מימיני כּ י תמיד לנגדּ י |(ט)יהוה לכן §Ÿ̈´§¤§¦´¨¦®¦¬¦«¹¦¦À©¤«¨¥³
לבטח: יׁש כּ ן אף־בּ שׂ רי כּ בוֹ די ו יּ גל לבּ י |(י )שׂ מח  כּ י ¨©´¦ −¦©̈´¤§¦®©§¹¨¦À¦§¬Ÿ¨¤«©¦³

לרא וֹ ת  חסיד א־תּת ן ל ׁש אוֹ ל  נפ ׁש י ¬§¦«©£Ÿ́©§¦´¦§®«¦¥¬£¹¦«§Àא ־תעזב
את־(יא)ׁש חת: שׂ מחוֹ ת שׂ בע ח יּ ים ארח  ּת וֹ דיעני ¨«©«¦¥¦»³Ÿ©©Å¦¬´Ÿ©§ −¨¤

נצח: בּ ימינ נעמ וֹ ת ּ̈פ ני¤®§¦−¦¦«§´¤«©

ְּתִהִּלים ֶּפֶרק ט"ז



יČ ה ות זהר  מ  לדוד א|מכ ְְְְִִִִַָָָָ

ּת הּל ים זוֹ הר
הּכ ללי  ּת יּק וּ ן

ב חסיתי ּכי אל  ׁשמרני לדוד  א )מכּתם (טז,  ִ ְ ָ ְ ָ ִ ָ ְ ֵ ִ ֵ ִ ָ ִ ִ ָ

 ות  מ  לדוד   מכ ְְְִִָָָָ

הע יק .יון אר ,''אל אז: . אית אז ילט, א ְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
זה ל  יו יעקב . ללת רגת  בע , '' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזי

נקרא  .  אהיה אז ות.מכ התחר,  מ  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
הבנה    .מ אר ל אי  מ   ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָמ
זה ועל , ת אזי ,ניעלי ארת מאירה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלמת

לדוד  מכ. ְְִִָָ

נהיר ýכיון אל ''ף, אז: איתם . אז דין, י òל₣ט, ûלא  ְְְְִִֵֵֵָָָָָ
ûכל יון ùיעקב. ûכלילן  ûרúין  òבע  זי''ן , ûְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעיקא .

א čרי  ûהכי ם . אהיה  דין אתח ùר , ותם .מכם האי מ , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
סיהרא ד ם : מûילה . נה₣רא  ü ל ûלית  ùגין : ְְְֲִִִִֵַָָָָָָמ
ûא ועל ם . דין  עיfiאין , ùנהירין  ונהרא  ùְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָא òלמ ýתא ,

לדוד .מכם  ְְִִָָ

חדש  זוהר 

פ '

תשא כי 

ע "א עו ד� 

הזוהר  לשון 
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|ב חסיתי י אל ה Čימרני זהר ְְִִִִִִֵֵַָָָ

 חסיתי י אל מרני ְִִִִֵֵָָָ

תבמתי? זה הבנה . טז)מרת מרני (תהלי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
חסיתי  י האל מה  אמר חסיתי . מ נז)?  ש) ְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָ

נפ''י. ְִַָָָחסיה

דכתיב ,אימתי. הýא  הדא  סיהרא . אתנטירת  טז)ד  (שם ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָ
ù חסיתי י  אל  מאיךòמרני דא חסיתי. מא  , ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ

נז)אמר  נפò''י .(שם  חסיה ְִֵַָָָָ

 אמניה דוד לחסדי  עלי חסד איר  לערר , רי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אל הע מה לערר,מרני רי  אברה ל  צ ? ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
זה . אמני ה דוד לחסדי   עלי חסד  ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאיר 

קג )תב זה(ש  חסד .ל ע ועד למע ה' וחסד ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ל לע ונת יוח אר   העלי ל מהע קח , ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאברה
ל הע הא יראיו . על ל ע ועד תב  זה .  ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָהאחר

ה ראה.  ליה ְְֲִֶַַָָָהאחר

אלטעמא מאי לאתערא ,òמרני ùעא  דאברהם  סטרא  . ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
הýא הדא  ה Žאמנים . ûוד  לחסûי  עי fiאה , חסד  ûְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָינהיר 

קג )דכתיב, ûא(שם חסד : ע ₣לם . ועד  מע ₣לם  ה' וחסד  ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
לע ₣לם ויהיב  וח Łים , ý נהיר עי fiאה  מע ₣לם  ûנקיט  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָאברהם .
ע ₣לם הýא  יראיו . על  ע ₣לם  ועד  דכתיב , ה ýא  הדא  ùְְְְֲִִֵַַַָָָָָָתראה ,

יראה . ü יù ûתלייא  ùְְְְִֵַַָָָָתראה

הזוהר  לשון 

הזוהר  לשון 
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יČ ה קדזהר נקרא  ל, ל הא  ג |האד ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
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|ב חסיתי י אל ה Čימרני זהר ְְִִִִִִֵֵַָָָ

 חסיתי י אל מרני ְִִִִֵֵָָָ

תבמתי? זה הבנה . טז)מרת מרני (תהלי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
חסיתי  י האל מה  אמר חסיתי . מ נז)?  ש) ְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָ

נפ''י. ְִַָָָחסיה

דכתיב ,אימתי. הýא  הדא  סיהרא . אתנטירת  טז)ד  (שם ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָ
ù חסיתי י  אל  מאיךòמרני דא חסיתי. מא  , ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ

נז)אמר  נפò''י .(שם  חסיה ְִֵַָָָָ

 אמניה דוד לחסדי  עלי חסד איר  לערר , רי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אל הע מה לערר,מרני רי  אברה ל  צ ? ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
זה . אמני ה דוד לחסדי   עלי חסד  ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאיר 

קג )תב זה(ש  חסד .ל ע ועד למע ה' וחסד ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ל לע ונת יוח אר   העלי ל מהע קח , ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאברה
ל הע הא יראיו . על ל ע ועד תב  זה .  ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָהאחר

ה ראה.  ליה ְְֲִֶַַָָָהאחר

אלטעמא מאי לאתערא ,òמרני ùעא  דאברהם  סטרא  . ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
הýא הדא  ה Žאמנים . ûוד  לחסûי  עי fiאה , חסד  ûְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָינהיר 

קג )דכתיב, ûא(שם חסד : ע ₣לם . ועד  מע ₣לם  ה' וחסד  ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
לע ₣לם ויהיב  וח Łים , ý נהיר עי fiאה  מע ₣לם  ûנקיט  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָאברהם .
ע ₣לם הýא  יראיו . על  ע ₣לם  ועד  דכתיב , ה ýא  הדא  ùְְְְֲִִֵַַַָָָָָָתראה ,

יראה . ü יù ûתלייא  ùְְְְִֵַַָָָָתראה

הזוהר  לשון 

הזוהר  לשון 

|ב חסיתי י אל ה Čימרני זהר ְְִִִִִִֵֵַָָָ

 חסיתי י אל מרני ְִִִִֵֵָָָ

תבמתי? זה הבנה . טז)מרת מרני (תהלי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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ילת|ד  ה Čיחד זהר ְִִֵַַַַ

כליתי  ירני לילת א י , ימי נקראת עלי נה מרבה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
לילה. לילה לילת, נקראת חנה  מרבה . ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָלי

ûילüולילה רתיכין ûעת , יחýה לדא )ללילה  ýúפא(דא  ûאי ýŽן  ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
אמר  דא מה  ליל₣ת, אקר ýן  ý הfiוכ ûְְְְְְְְְִֵֵַָָָֻֻכרסייא,

טז) כלי₣תי(תהלים י žר ýני ליל ₣ת  אתקריאף  ע fiאה , רתיכא  . ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
ללילה . לילה ליל ₣ת , אקרי אה, רתיכא  לי₣ם . י₣ם  ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָימים ,

 תיל חד  ֵַַַ

שח אדם  שער  לו  ופני שיש  שחורות, ועיני ור ,
הוא וזכאי  צדיק הוא  א שחור, וגו שחורות,
כל כי ונאוה, אני שחורה בה: שנאמר השכינה, מצד
זה באופ  ה כ והקדושה הטהור  מצד שיש   הגווני
כוכב מצד הוא אז רשע , הוא וא אחרא, בסטרא  ג
מצד  והוא ושחור, עב חרס  דלי כמו והוא שבתאי,
 הקסמי כל  מושרשי ש כי  דקליפא, נוקבא
מצד   שה  שחורי ובעופות  שחורי בעורבי
הקליפות  מצד  ממוני כמה עליה שיש  הטומאה,

דוד אמר  שעליה לילות, ו)הנקראי טז  תהלי)א
כליותי  יסרוני  בלילות.לילות מפחד שלמה אמר וכ

וג ýפי óüערא א ýכמין , ואנć₣י א ýכמין , ועיינין  א ýכמא , ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָ
ד òכינ א , מ žטרא  ý איה ז אה  ה ýא  אם  ְְְְִִִִִִַָָָָָא ýכמא ,
ýדכיû ûסטרא  ýúונין  דכל ונאוה, אני  òח₣רה üù ְְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָדא מר

הזוהר  לשון 
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יČ ה ילתזהר ה|חד ְִִֵַַַַ

מ žטרא ה ýא  חŁיבא  הýא  ואם  דא , גוונא  אינ ýן ְְְְִִִִִַַָָָָָָהכי
ל דתflן דקליפה , נ ýקבא  מČד  א ýכמא , ćתיא  ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָד ùòתא ''י,
,ý דמסאב מžטרא  א ýכמין  וע₣פין  א ýכמין ûע ₣רבין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִָָקסמין 
אמר ýעלייהû ליל₣ת, ý אתקריאû ממŽן  flה  ý עלייה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָדאית 

ו)ûוד  טז כלי₣תי(תהלים  י žר ýני  ליל ₣ת  fiùיל ₣תאף  מćחד  , ְְִִִִִֵֵַַַַָָ
ח ) ג  .(שיר

נצח ּבימינ נעמֹות ּפני את ׂשמח ֹות ׂשבע ח ּיים  ארח יא )ּתֹודיעני (טז,  ִ ֵ ִֹ ַ ַ ִ ַ ְ ָ ֶ ָ ֶ ְ ִ ִ ִ ְ ֶ ַ

טז)זהועל  תהלי)יח ארח אמרדיעני  מ ב). (שמות ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַֹ
.אלהי חיודע  הא ?ארח מי  מחת , ,בע ְֱִִִֵַַַַַָֹֹ

אני , ני נגד ניו ויחזיר , נכלל הבע ל ת ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָא
ואז . ה נצח אח ז   ימינ ימי .נעמת נכלל המאל , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ועל  , מי ל על את לע ת הר ח זר  ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָכ כללת,
. נ י זה ְִֵֶ

טז)ûא ועל  חŁים .(תהלים  א ₣רח  אמר ,₣דיעני  דא מה  ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ב ) אלהים .(שמות ח Łים ,וŁדע  ה ýא ,א ₣רח ó₣בעýמאן  ֱִִֵַַַַַַֹ

אנć₣יóמח₣ת ויה ûר  ,ü יù אתליל  óבעא  ûכל הה ýא  , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
ýכדין ùה₣ן. אחיד  ûאנא  פני �, נצחלקבלי ùימינ� ,נעימ ₣ת ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

צýר אתה ûר  את לילת, וכד  ùימינא , את לילת óûְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָמאלא 
.ýנ י זה  ûא ועל ûתמים , ćעל ₣ ְְְְְֳִִֶֶַַָָָלמע ùד 
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ילת|ד  ה Čיחד זהר ְִִֵַַַַ

כליתי  ירני לילת א י , ימי נקראת עלי נה מרבה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
לילה. לילה לילת, נקראת חנה  מרבה . ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָלי

ûילüולילה רתיכין ûעת , יחýה לדא )ללילה  ýúפא(דא  ûאי ýŽן  ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
אמר  דא מה  ליל₣ת, אקר ýן  ý הfiוכ ûְְְְְְְְְִֵֵַָָָֻֻכרסייא,

טז) כלי₣תי(תהלים י žר ýני ליל ₣ת  אתקריאף  ע fiאה , רתיכא  . ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
ללילה . לילה ליל ₣ת , אקרי אה, רתיכא  לי₣ם . י₣ם  ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָימים ,

 תיל חד  ֵַַַ

שח אדם  שער  לו  ופני שיש  שחורות, ועיני ור ,
הוא וזכאי  צדיק הוא  א שחור, וגו שחורות,
כל כי ונאוה, אני שחורה בה: שנאמר השכינה, מצד
זה באופ  ה כ והקדושה הטהור  מצד שיש   הגווני
כוכב מצד הוא אז רשע , הוא וא אחרא, בסטרא  ג
מצד  והוא ושחור, עב חרס  דלי כמו והוא שבתאי,
 הקסמי כל  מושרשי ש כי  דקליפא, נוקבא
מצד   שה  שחורי ובעופות  שחורי בעורבי
הקליפות  מצד  ממוני כמה עליה שיש  הטומאה,

דוד אמר  שעליה לילות, ו)הנקראי טז  תהלי)א
כליותי  יסרוני  בלילות.לילות מפחד שלמה אמר וכ

וג ýפי óüערא א ýכמין , ואנć₣י א ýכמין , ועיינין  א ýכמא , ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָ
ד òכינ א , מ žטרא  ý איה ז אה  ה ýא  אם  ְְְְִִִִִִַָָָָָא ýכמא ,
ýדכיû ûסטרא  ýúונין  דכל ונאוה, אני  òח₣רה üù ְְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָדא מר

הזוהר  לשון 

תיקוני
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תקונא

ד� שבעי� 

ע "א קכד
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יČ ה ילתזהר ה|חד ְִִֵַַַַ

מ žטרא ה ýא  חŁיבא  הýא  ואם  דא , גוונא  אינ ýן ְְְְִִִִִַַָָָָָָהכי
ל דתflן דקליפה , נ ýקבא  מČד  א ýכמא , ćתיא  ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָד ùòתא ''י,
,ý דמסאב מžטרא  א ýכמין  וע₣פין  א ýכמין ûע ₣רבין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִָָקסמין 
אמר ýעלייהû ליל₣ת, ý אתקריאû ממŽן  flה  ý עלייה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָדאית 

ו)ûוד  טז כלי₣תי(תהלים  י žר ýני  ליל ₣ת  fiùיל ₣תאף  מćחד  , ְְִִִִִֵֵַַַַָָ
ח ) ג  .(שיר

נצח ּבימינ נעמֹות ּפני את ׂשמח ֹות ׂשבע ח ּיים  ארח יא )ּתֹודיעני (טז,  ִ ֵ ִֹ ַ ַ ִ ַ ְ ָ ֶ ָ ֶ ְ ִ ִ ִ ְ ֶ ַ

טז)זהועל  תהלי)יח ארח אמרדיעני  מ ב). (שמות ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַֹ
.אלהי חיודע  הא ?ארח מי  מחת , ,בע ְֱִִִֵַַַַַָֹֹ

אני , ני נגד ניו ויחזיר , נכלל הבע ל ת ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָא
ואז . ה נצח אח ז   ימינ ימי .נעמת נכלל המאל , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ועל  , מי ל על את לע ת הר ח זר  ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָכ כללת,
. נ י זה ְִֵֶ

טז)ûא ועל  חŁים .(תהלים  א ₣רח  אמר ,₣דיעני  דא מה  ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ב ) אלהים .(שמות ח Łים ,וŁדע  ה ýא ,א ₣רח ó₣בעýמאן  ֱִִֵַַַַַַֹ

אנć₣יóמח₣ת ויה ûר  ,ü יù אתליל  óבעא  ûכל הה ýא  , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
ýכדין ùה₣ן. אחיד  ûאנא  פני �, נצחלקבלי ùימינ� ,נעימ ₣ת ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

צýר אתה ûר  את לילת, וכד  ùימינא , את לילת óûְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָמאלא 
.ýנ י זה  ûא ועל ûתמים , ćעל ₣ ְְְְְֳִִֶֶַַָָָלמע ùד 
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