Zohar Shavuot
The Torah or the Jewish laws do not mention an all‐night study on the night of Shavuot. The custom
came from the study of the Zohar section below. It was spread among Sefaradic communities and other
Chassidim groups mostly after the Holy Ari explained the great benefits.
This Zohar section is from Emor. Reading it connects us to the roots of this custom and links us with all
those who follow the all night study.

Aramaic
ָ ּ 166.תא חֲ זֵיָּ ,כל ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדלָ א ָמ ּנֵי ח ּו ׁ ְש ָבנָ א ָ ּדאִ ,אי ּנ ּון
ימות ,לְ ִמזְ ּ ֵכי לְ ַד ְכי ּו ָתא ָ ּדא .לָ א
תות ְּת ִמ ֹ
ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ּ ָב ֹ
ִא ְק ֵרי ָט ֹ
הור ה ּוא .וְ לָ או ה ּוא
הור ,וְ לָ או ִּב ְכלָ לָ א ְ ּד ָט ֹ
יתאּ ,ו ַמאן ְ ּד ָמ ֵטי
או ַריְ ָ
יה ח ּולָ ָקא ְּב ֹ
ְ ּכ ַדאי לְ ֶמהֱ וֵ י לֵ ּ
ָט ֹ
ֵיה,
הור ְל ַהאי ֹיו ָמא ,וְ ח ּו ׁ ְש ּ ָבנָ א לָ א ִא ְתאֲ ִביד ִמ ּנ ּ
יה לְ ִמלְ ֵעי
ַּכד ָמ ֵטי לְ ַהאי לֵ ְ
יליָאִ ,ל ְב ֵעי לֵ ּ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
יתאּ ,ולְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ּ ָבהּ ,ולְ נַ ְט ָרא ַ ּד ְכי ּו ִע ּ ָל ָאה,
יה ְּב ַהה ּוא לֵ ְ
יליָא ,וְ ִא ְת ְ ּד ֵכי :.דף צ''ח ע''א:
ְ ּד ָמ ֵטי ָעלֵ ּ
יה
או ַריְ ָ
יפנָ א) ,דף צ''ח ע''א( ְ ּד ֹ
 167.וְ ֹ
יתא ְ ּד ָב ֵעי לֵ ּ
אולִ ְ
יתא ְד ְּב ַעל ּ ֶפהְּ ,בגִ ין
או ַריְ ָ
לְ ִמ ְל ֵעי ְּב ַהאי לֵ ילְ יָאֹ ,
ְ ּדיִ ְת ְ ּדכ ּון )ס''א דיתדבק( ַּכחֲ ָדאִ ,מ ּ ַמ ּב ּו ָעא ְ ּדנַ חֲ לָ א
יתי ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ּ ָתב,
יקאְ .ל ָב ַתרְּ ,ב ַהאי ֹיו ָמא ,לֵ ֵ
עֲ ִמ ָ
וְ יִ ְת ַח ּ ֵבר )ס''א בהו( ּ ָב ּה ,וְ יִ ׁ ְש ּ ַת ְכח ּון ַּכחֲ ָדא ְּבזִ ּו ּוגָ א ַחד
יה וְ ַא ְמ ֵרי) ,ישעיה נט( וַ אֲ נִ י
לְ ֵע ּ ָ
ילאּ ְ .כ ֵדין ַמ ְכ ִריזֵי ָעלֵ ּ
ָ
או ָתם ָא ַמר יְ יָ' ר ּו ִחי אֲ ׁ ֶשר ָעלֶ יך ּו ְד ָב ַרי
יתי ֹ
זֹאת ְּב ִר ִ
ָ
ש ְמ ִּתי ְּב ִפיך וְ ֹגו'.:
אֲ ׁ ֶשר ַ ׂ
ימי ְּב ַהאי
ידי ַק ְד ָמ ֵאי לָ א הֲ ֹוו נָ יְ ֵ
168.וְ ַעל ָ ּדא ,חֲ ִס ֵ
ֵיתי ְל ַאחֲ ָסנָ א
יתא ,וְ ַא ְמ ֵרי ,נ ֵ
או ַריְ ָ
יליָא ,וַ הֲ ו ּו לָ ָעאן ְּב ֹ
לֵ ְ
יְ ר ּו ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ,לָ ן ,וְ לִ ְבנָ ןִּ ,ב ְת ֵרין ָעלְ ִמין .וְ ַהה ּוא
ש ָר ֵאל ִא ְת ַע ְּט ָרא ָעלַ יְ יה ּו ,וְ ַא ְתיָיא
לֵ ילְ יָא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
יה ְּב ַמלְ ָּכא ,וְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ִמ ְת ַע ְּט ֵרי ַעל
ְל ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א ּ ֵב ּ
ישיְ יה ּוּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְ ּדזַ ָּכאן לְ ָה ִכי.:
ֵר ׁ ַ
עון ָה ִכי ָא ַמרְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִמ ְת ַּכנְ ׁ ֵשי
ַ 169.ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יטי
ֵיתי ְל ַת ְּקנָ א ּ ַת ְכ ׁ ִש ֵ
יה ,נ ֵ
ַח ְב ַר ּיָיא ְּב ַהאי לֵ ילְ יָא לְ גַ ּ ֵב ּ
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Hebrew
אָדם שֶׁ אֵ ינ ֹו מ ֹונֶה
 166.בֹּא ְראֵ ה ,כָּל ָ
חֶ ְשׁבּוֹן זֶה ,אוֹתָ ן שֶׁ בַ ע שַׁ בָּ תוֹת
תְּ ִמימוֹת ,לִ זְ כּוֹת לַטָּ ה ֳָרה הַ זּוֹ ,א נ ְִק ָרא
טָ הוֹר ,וְ אֵ ינ ֹו בִּ כְ לַל שֶׁ ל טָ הוֹר ,וְ אֵ ינ ֹו
וּמי
כְּ ַדאי לִ הְ יוֹת ל ֹו חֵ לֶק בַּ תּו ָֹרהִ .
שֶׁ מַּ גִּ יעַ טָ הוֹר לַיּוֹם הַ זֶּה וְ הַ חֶ ְשׁבּוֹן א
ֶנאֱבָ ד ִממֶּ נּוּ ,כְּ שֶׁ מַּ גִּ יעַ ַל ַלּ ְילָה הַ זֶּה צָ ִרי
ל ֹו ַלעֲסֹ ק בַּ תּו ָֹרה ,וּלְ הִ תְ חַ בֵּ ר עִ מָּ הּ,
וְ לִ ְשׁמֹ ר טָ ה ֳָרה עֶ לְ י ֹונָה שֶׁ מַּ גִּ יעָ ה עָ לָיו
בְּ אוֹת ֹו הַ ַלּ ְילָה ,וְ נ ְִטהָ ר.:
 167.וְ לָמַ ְדנוּ ,שֶׁ הַ תּו ָֹרה שֶׁ צָּ ִרי ל ֹו ַלעֲסֹ ק
בַּ ַלּ ְילָה הַ זֶּה  -תּו ָֹרה שֶׁ בְּ עַ ל פֶּ ה ,כְּ ֵדי
שֶׁ יִּ טָּ הֲרוּ )שֶׁ יִּ תְ ַדּבֵּ ק( כְ אֶ חָ ד ִממַּ עְ יַן הַ נַּחַ ל
הֶ עָ מֹ ק .אַחַ ר ָכּ בַּ יּוֹם הַ זֶּה תָּ בֹא תּו ָֹרה
שֶׁ בִּ כְ תָ ב ,וְ יִתְ חַ בֵּ ר )בָּ הֶ ם( עִ מָּ הּ ,וְ יִמָּ צְ אוּ
כְ אֶ חָ ד בְּ זִ וּוּג אֶ חָ ד לְ מַ עְ לָה .אָז מַ כְ ִריזִ ים
עָ לָיו וְ או ְֹמ ִרים) :ישעיה נט( ַו ֲאנִי זֹאת
רוּחי אֲשֶׁ ר עָ לֶי
בְּ ִריתִ י אוֹתָ ם אָמַ ר ה' ִ
ְוּדבָ ַרי אֲשֶׁ ר שַׂ ְמתִּ י בְּ פִ י וְ ג ֹו'.:
 168.וְ עַ ל כֵּן חֲסִ ִידים הָ ִראשׁ ֹונִים א הָ יוּ
יְשֵׁ נִים בַּ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ,וְ הָ יוּ עוֹסְ ִקים בַּ תּו ָֹרה
וְ או ְֹמ ִרים :נָבִ יא אֶ ת הַ יְרֻ שָּׁ ה הַ ְקּדוֹשָׁ ה
לָנוּ וּלְ בָ נֵינוּ בִּ ְשׁנֵי ע ֹולָמוֹת .וְ אוֹת ֹו
הַ ַלּ ְילָה ִמתְ עַ טֶּ ֶרת כְּ נֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ֲעלֵיהֶ ם,
וּשׁנֵיהֶ ם
וּבָ אָה לְ הִ זְ ַדּוֵּג עִ ם הַ מֶּ ֶל ְ ,
ִמתְ עַ ְטּ ִרים עַ ל רֹאשָׁ ם שֶׁ ל אוֹתָ ם שֶׁ זּוֹכִ ים
ָלזֶה.:
ַ 169.רבִּ י ִשׁ ְמעוֹן ָכּ אָמַ ר ,בְּ שָׁ עָ ה
שֶׁ ִמּתְ ַכּנְּסִ ים הַ חֲבֵ ִרים בַּ ַלּ ְילָה הַ זֶּה אֵ לָיו,
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יט ָהא ,וְ ִתק ּונָ ָהא,
ַּכ ּ ָלהְּ ,בגִ ין ְ ּד ִת ׁ ְש ְּת ַכח לְ ָמ ָחר ְּב ַת ְכ ׁ ִש ָ
יהון ְ ּד ַח ְב ַר ּיָיא,
ְלגַ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא ַּכ ְד ָקא יָא ּות .זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
ַּכד יִ ְת ּ ַבע ַמ ְל ָּכא לְ ַמ ְט ֹ
יט ָהא,
יתאַ ,מאן ּ ַת ִּקין ּ ַת ְכ ׁ ִש ָ
רונִ ָ
וְ ַאנְ ִהיר ִע ְט ָר ָהא ,וְ ׁ ַש ִ ּוי ִּת ּק ּונָ ָהא .וְ לֵ ית לָ ָך ְּב ָעלְ ָמא,
ַמאן ְ ּדי ַָדע לְ ַת ְּקנָ א ּ ַת ְכ ׁ ִש ֵ
יטי ַּכ ּ ָלהֶ ,א ּ ָלא ַח ְב ַר ּיָיא,
יהון ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ּו ְב ָע ְל ָמא ְ ּד ָא ֵתי.:
זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
יט ָהא
יליָא ּ ַת ְכ ׁ ִש ָ
ָ ּ 170.תא חֲ זֵיַ ,ח ְב ַר ּיָיא ְמ ַת ְּקנֵי ְּב ַהאי לֵ ְ
ְל ַכ ּ ָלהּ ,ו ְמ ַע ְּט ֵרי לָ ּה ְּב ִע ְט ָר ָהא ,לְ גַ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכאּ .ו ַמאן
יה לְ ַמלְ ָּכאְּ ,ב ַהאי לֵ ילְ יָא ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ּ ָב ּה
ַמ ְת ִקין לֵ ּ
ישא
יתא .נַ הֲ ָרא ַק ִ ּד ׁ ָ
רונִ ָ
ְּב ַכ ּ ָלהְ ,ל ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א ּ ָב ּה ְּב ַמ ְט ֹ
ימא ִע ּ ָל ָאה .הֲ ָדא ה ּוא
יקא ְ ּד ָכל נַ הֲ ִריןִ ,א ּ ָ
עֲ ִמ ָ
ִד ְכ ִתיב( ,שיר השירים ג ) ְצ ֶאינָ ה ּו ְר ֶאינָ ה ְּב ֹנות ִצי ֹּון
יה ְל ַמלְ ָּכא,
ּ ַב ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה וְ ֹגו' .לְ ָב ַתר ְ ּד ַא ְת ִקינַ ת לֵ ּ
יתא,
רונִ ָ
יהַ ,א ְתיַית לְ ַד ְ ּכ ָאה לָ ּה ְל ַמ ְט ֹ
וְ ַא ְע ְּט ַרת לֵ ּ
ּולְ ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ַּג ּ ָב ּה :.דף צ''ח ע''ב:
יה
יה ּ ַבר יְ ִח ָידאיָ ,א ָתא ְלזַ ְ ּווגָ א לֵ ּ
ְ 171.ל ַמלְ ָּכא ְ ּדהֲ וָ ה לֵ ּ
יה ָּכל ַהה ּוא
רונִ ָ
ְּב ַמ ְט ֹ
יתא ִע ּ ָל ָאהַ ,מאי ַע ְב ַדת ִא ּ ֵמ ּ
לֵ ְ
יקת ִע ְּט ָרא ִע ּ ָל ָאה,
יליָאָ ,עאלַ ת לְ ֵבי ְ ּגנִ יזָ ָהאַ ,א ּ ִפ ַ
ְּב ׁ ִש ְב ִעין )דף צ''ח ע''ב( ַא ְבנֵי יְ ָקר ַסחֲ ָרנָ א ,וְ ַא ְע ְּט ַרת
יהַ .א ּ ִפ ַ
יה ,וְ ַא ְת ְּקנַ ת
יקת לְ ב ּו ׁ ִשין ְ ּד ִמילַ ת וְ ַאלְ ִּב ׁ ַ
לֵ ּ
ישת לֵ ּ
יה ְּב ִת ּק ּונֵי ְ ּד ַמלְ ִכין.:
לֵ ּ
ימ ָת ָהאּ ְ ,ד ָקא
172.לְ ָב ַתר ָעאלַ ת לְ ֵבי ַּכ ּ ָלהָ ,ח ָמאת ע ּולֵ ְ
יט ָהא ,לְ ַת ְּקנָ א
ְמ ַת ְּקנֵי ִע ְט ָר ָהאּ ,ולְ ב ּו ׁ ָש ָהא ,וְ ַת ְכ ׁ ִש ָ
לָ ּהָ .א ְמ ָרה ֹ
לוןָ ,הא אֲ ְת ִּקינַ ת ּ ֵבי ְט ִבילָ ה ,אֲ ַתר ְ ּד ַמיִ ין
יחין ּוב ּו ְס ִמין ס ּוחֲ ָרנֵי ִאי ּנ ּון ַמיִ ין ,לְ ַד ְ ּכ ָאה
נַ ְב ִעין ,וְ ָכל ֵר ִ
ימ ָת ָהא,
יתא ִ ּד ְב ִרי ,וְ ע ּולֵ ְ
ְל ַכ ּ ָל ִתי ,לֵ ֵ
רונִ ָ
יתי ַּכ ּ ָל ִתיַ ,מ ְט ֹ
וְ יִ ְת ְ ּדכ ּון ְּב ַהה ּוא אֲ ַתר ְ ּד ַא ְת ִקינַ ת ְּב ַהה ּוא ּ ֵבי ְט ִבילָ ה,
יט ָהא,
ְ ּד ַמיִ ין נַ ְב ִעין ְ ּד ִע ִּמיְ .ל ָב ַתר ּ ַת ִּקינ ּו לָ ּה ְּב ַת ְכ ׁ ִש ָ
יש ּו לָ ּה ְלב ּו ׁ ָש ָהאַ ,אעֲ ְּטר ּו לָ ּה ְּב ִע ְט ָר ָהא .לְ ָמ ָחר
ַא ְל ִּב ׁ
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ָנבֹא לְ תַ קֵּ ן אֶ ת תַּ כְ ִשׁיטֵ י הַ ַכּלָּה ,כְּ ֵדי
שֶׁ תִּ מָּ צֵ א לְ מָ חָ ר בְּ תַ כְ ִשׁיטֶ יהָ וּבְ תִ קּוּנֶיהָ
אֶ ל הַ מֶּ ֶל כּ ָָראוּי .אַ ְשׁ ֵרי חֶ לְ קָ ם שֶׁ ל
הַ חֲבֵ ִרים כְּ שֶׁ יְּ בַ קֵּ שׁ הַ מֶּ ֶל אֶ ת הַ גְּ בִ ָירה,
ִמי תִ קֵּ ן תַּ כְ ִשׁיטֶ יהָ וְ הֵ אִ יר אֶ ת הָ עֲטֶ ֶרת
שֶׁ לָּהּ וְ שָׂ ם אֶ ת תִּ קּוּנֶיהָ  .וְ אֵ ין לְ בָּ ע ֹולָם
ִמי שֶׁ יּו ֵֹדעַ לְ תַ קֵּ ן אֶ ת תַּ כְ ִשׁיטֵ י הַ ַכּלָּה,
אֶ לָּא הַ חֲבֵ ִרים .אַ ְשׁ ֵרי חֶ לְ קָ ם בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה
וּבָ ע ֹולָם הַ בָּ א.:
170.בֹּא ְראֵ ה ,הַ חֲבֵ ִרים ְמתַ ְקּנִים בַּ ַלּ ְילָה
וּמעַ ְטּ ִרים
יטים ַל ַכּלָּהְ ,
הַ זֶּה אֶ ת הַ תַּ כְ ִשׁ ִ
וּמי
אוֹתָ הּ בָּ עֲטָ ָרה שֶׁ לָּהּ אֶ ל הַ מֶּ ֶל ִ .
מַ תְ ִקין לַמֶּ ֶל בַּ ַלּ ְילָה הַ זֶּה לְ הִ מָּ צֵ א עִ ם
הַ ַכּלָּה ,לְ הִ זְ ַדּוֵּג עִ ם הַ גְּ בִ ָירה? הַ נָּהָ ר
הַ קָּ דוֹשׁ הֶ עָ מֹ ק שֶׁ ל כָּל הַ ְנּהָ רוֹת ,הָ אֵ ם
הָ עֶ לְ י ֹונָה .זֶהוּ שֶׁ כָּתוּב )שיר ג( צְ אֶ ינָה
ְוּראֶ ינָה בְּ נוֹת צִ יּוֹן בַּ מֶּ ֶל ְשׁ מֹ ה וְ גוֹ'.
אַחַ ר שֶׁ הִ תְ ִקינָה אֶ ת הַ מֶּ ֶל וְ עִ ְטּ ָרה אוֹתוֹ,
הִ יא בָּ אָה לְ טַ הֵ ר אֶ ת הַ גְּ בִ ָירה וְ אֶ ת אוֹתָ ם
שֶׁ נּ ְִמצָ אִ ים עִ מָּ הּ.:
171.לְ מֶ ֶל שֶׁ הָ יָה ל ֹו בֵּ ן י ִָחיד ,בָּ א לְ ַזוֵּג
אוֹת ֹו עִ ם הַ גְּ בִ ָירה הָ עֶ לְ י ֹונָה .מֶ ה עָ ְשׂתָ ה
אִ מּ ֹו כָּל אוֹת ֹו הַ ַלּ ְילָה? נִכְ נְסָ ה לְ בֵ ית
גְּ ָנזֶיהָ  ,הוֹצִ יאָה עֲטָ ָרה עֶ לְ י ֹונָה עִ ם
ִשׁבְ עִ ים אֲבָ נִים יְקָ רוֹת סְ בִ יבָ הּ וְ עִ ְטּ ָרה
אוֹתוֹ .הוֹצִ יאָה כְּ לֵי ִמילַת וְ הִ לְ בִּ ישָׁ ה
אוֹתוֹ ,וְ תִ ְקּנָה אוֹת ֹו בְּ תִ קּוּנֵי ְמלָכִ ים.:
172.אַחַ ר ָכּ נִכְ נְסָ ה לְ בֵ ית הַ ַכּלָּהָ ,ראֲתָ ה
אֶ ת עַ לְ מוֹתֶ יהָ שֶׁ ְמּתַ ְקּנוֹת אֶ ת הָ עֲטָ ָרה
שֶׁ לָּהּ וְ אֶ ת לְ בוּשֶׁ יהָ וְ אֶ ת תַּ כְ ִשׁיטֶ יהָ לְ תַ קֵּ ן
אָמ ָרה לָהֶ ן :הֲרֵ י הִ תְ קַ נְתִּ י בֵּ ית
אוֹתָ הְּ .
ְטבִ ילָה ,מָ קוֹם שֶׁ מַּ יִם נוֹבְ עִ ים ,וְ כָל
הָ ֵריחוֹת וְ הַ בְּ שָׂ ִמים סְ בִ יב אוֹתָ ם הַ מַּ יִם
לְ טַ הֵ ר אֶ ת ַכּלָּתִ י ,שֶׁ תָּ בֹא ַכּלָּתִ י ,הַ גְּ בִ ָירה
שֶׁ ל בְּ נִי ,וְ עַ לְ מוֹתֶ יהָ  ,וְ י ְִטהֲרוּ בְּ אוֹת ֹו
מָ קוֹם שֶׁ הִ תְ קַ נְתִּ י בְּ אוֹת ֹו בֵּ ית הַ ְטּבִ ילָה
שֶׁ ל הַ מַּ יִם הַ נּוֹבְ עִ ים שֶׁ עִ ִמּי .אַחַ ר ָכּ
תַּ ְקּנוּ אוֹתָ הּ בְּ תַ כְ ִשׁיטֶ יהָ  ,הַ לְ בִּ ישׁוּ אוֹתָ הּ

Zohar Shavuot
יכלָ א
יתא ,י ְַת ִקין ֵה ָ
רונִ ָ
ֵיתי ְּב ִרי לְ ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א ְּב ַמ ְט ֹ
ַּכד י ֵ
יה ְּבכ ּו ַּכחֲ ָדא.:
לְ ֻכ ְּלה ּו ,וְ יִ ׁ ְש ְּת ַּכח ָמ ֹ
דו ֵר ּ
יתא ,וְ ַח ְב ַר ּיָיאּ ְ ,כ ַהאי
רונִ ָ
ישא ּו ַמ ְט ֹ
ַּ 173.כ ְך ַמ ְל ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ימא ִע ּ ָל ָאה ִ ּד ְמ ּ ַת ְקנַ ת ּכ ּ ָֹלאִ .א ׁ ְש ְּת ַכח
ַּגוְ ונָ א .וְ ִא ָ
יהון
דו ֵר ֹ
יתא ,וְ ַח ְב ַר ּיָיאָ ,מ ֹ
רונִ ָ
ְ ּד ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאהּ ,ו ַמ ְט ֹ
ַּכחֲ ָדא ,וְ לָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ִשין לְ ָעלְ ִמין .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,
הולֵ ְך ּ ָת ִמים
)תהלים טו( יְ יָ' ִמי יָג ּור ְּב ָאהֳ לֶ ָך וְ ֹגו'ֹ ,
פו ֵעל ֶצ ֶדקַ .מאן ה ּוא ּפ ֹו ֵעל צֶ ֶדקֶ .א ּ ָלאִ ,א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון
ּו ֹ
יט ָהאִּ ,ב ְלב ּו ׁ ָש ָהא,
יתא ְּב ַת ְכ ׁ ִש ָ
רונִ ָ
ִ ּד ְמ ּ ַת ְקנֵי ְל ַמ ְט ֹ
ְּב ִע ְט ָר ָהא .וְ ָכל ַחדּ ,פ ֹו ֵעל צֶ ֶדק ִא ְק ֵריָ .א ַמר ִר ִּבי
ִח ּיָיאִ ,אלְ ָמלֵ א לָ א זָ ֵכינָ א ְּב ָעלְ ָמאֶ ,א ּ ָלא לְ ִמ ׁ ְש ַמע
יהון ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלֵ י
ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ַ ּדיי .זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
ישאּ ִ ,ד ְרע ּו ָתא
חוי ְ ּד ַמ ְל ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
יתא ,וְ י ְַד ִעין א ֹו ְר ֹ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
או ַריְ ָ
הון ְּב ֹ
ִ ּדלְ ֹ
יתאָ ,עלַ יְ יה ּו ְ ּכ ִתיב )תהלים צא( ִ ּכי ִבי
ָח ׁ ַשק וַ אֲ ַפ ְּל ֵטה ּוּ .ו ְכ ִתיב אֲ ַח ְּל ֵצה ּו וַ אֲ ַכ ְּב ֵדה ּו.:
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אֶ ת לְ בוּשֶׁ יהָ  ,עַ ְטּרוּ אוֹתָ הּ בָּ עֲטָ ָרה שֶׁ לָּהּ.
לְ מָ חָ ר כְּ שֶׁ ָיּבֹא בְ נִי לְ הִ זְ ַדּוֵּג עִ ם הַ גְּ בִ ָירה,
יְתַ קֵּ ן הֵ יכָל לְ ֻכלָּם ,וְ י ְִמצָ א אֶ ת ְמדוֹר ֹו
עִ מָּ כֶם כְּ אֶ חָ ד.:
ָ 173.כּ הַ מֶּ ֶל הַ קָּ דוֹשׁ וְ הַ גְּ בִ ָירה
וְ הַ חֲבֵ ִרים כְּ מ ֹו זֶה ,וְ הָ אֵ ם הָ עֶ לְ י ֹונָה
שֶׁ ְמּתַ קֶּ נֶת אֶ ת הַ כֹּל .נ ְִמצָ א שֶׁ הַ מֶּ ֶל
הָ עֶ לְ יוֹן וְ הַ גְּ בִ ָירה וְ הַ חֲבֵ ִריםְ ,מדו ָֹרם
כְּ אֶ חָ ד ,וְ אֵ ין נִפְ ָר ִדים לְ ע ֹול ִָמים .זֶהוּ
שֶׁ כָּתוּב ,ה' ִמי יָגוּר בְּ אָ ֳה ֶל וְ גוֹ' ,ה ֹו ֵל
תָּ ִמים וּפֹ עֵ ל צֶ ֶדקִ .מי הוּא פֹּ עֵ ל צֶ ֶדק?
אֶ ָלּא אֵ לּוּ שֶׁ ְמּתַ ְקּנִים אֶ ת הַ גְּ בִ ָירה עִ ם
תַּ כְ ִשׁיטֶ יהָ  ,בִּ לְ בוּשֶׁ יהָ  ,וּבָ עֲטָ ָרה שֶׁ לָּהּ.
וְ כָל אֶ חָ ד נ ְִק ָרא פּוֹעֵ ל צֶ ֶדק .אָמַ ר ַרבִּ י
ִחיָּיא ,אִ לְ מָ לֵא א זָכִ יתִ י בָ ע ֹולָם אֶ לָּא
לִ ְשׁמֹ עַ אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הַ לָּלוּ ַ -דּי לִ י .אַ ְשׁ ֵרי
חֶ לְ קָ ם שֶׁ ל אוֹתָ ם שֶׁ ִמּ ְשׁתַּ ְדּלִ ים בַּ תּו ָֹרה
וְ יו ְֹדעִ ים אֶ ת ַדּ ְרכֵי הַ מֶּ ֶל הַ קָּ דוֹשׁ,
שֶׁ ְרצ ֹונָם בַּ תּו ָֹרהֲ ,עלֵיהֶ ם כָּתוּב )תהלים
צא( כִּ י בִ י חָ שַׁ ק ַואֲפַ לְּ טֵ הוּ .וְ כָתוּב
אֲחַ לְּ צֵ הוּ ַו ֲאכַבְּ ֵדהוּ:.

