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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. 

 

Hebrew Aramaic 
ֹּבא ְרֵאה, ָּכל ָאָדם ֶׁשֵאינֹו מֹוֶנה  .166 

ֶחְׁשּבֹון ֶזה, אֹוָתן ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות 
א ִנְקָרא  ְּתִמימֹות, ִלְזּכֹות ַלָּטֳהָרה ַהּזֹו, 
ָטהֹור, ְוֵאינֹו ִּבְכַלל ֶׁשל ָטהֹור, ְוֵאינֹו 
ְּכַדאי ִלְהיֹות לֹו ֵחֶלק ַּבּתֹוָרה. ּוִמי 

א ֶׁשַּמִּגיַע ָטהֹור ַלּי ֹום ַהֶּזה ְוַהֶחְׁשּבֹון 
ֶנֱאָבד ִמֶּמּנּו, ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַלַּלְיָלה ַהֶּזה ָצִרי 
לֹו ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה, ּוְלִהְתַחֵּבר ִעָּמּה, 
ְוִלְׁשֹמר ָטֳהָרה ֶעְליֹוָנה ֶׁשַּמִּגיָעה ָעָליו 

 :.ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה, ְוִנְטָהר

א, ִאיּנּון .166  ָבָנא ּדָ י חּוׁשְ ָלא ָמּנֵ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ א ֲחֵזי, ּכָ ּתָ
א. ָלא  י ְלַדְכיּוָתא ּדָ ִמימֹות, ְלִמְזּכֵ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ
ָטהֹור הּוא. ְוָלאו הּוא  ְכָלָלא ּדְ ִאְקֵרי ָטהֹור, ְוָלאו ּבִ

אֹוַרְייָתא, ּוַמאן ּדְ  ַדאי ְלֶמֱהֵוי ֵליּה חּוָלָקא ּבְ ָמֵטי ּכְ
יּה,  ָנא ָלא ִאְתֲאִביד ִמּנֵ ּבָ ָטהֹור ְלַהאי יֹוָמא, ְוחּוׁשְ
ד ָמֵטי ְלַהאי ֵליְלָיא, ִלְבֵעי ֵליּה ְלִמְלֵעי  ּכַ
ָאה,  ְכיּו ִעּלָ ה, ּוְלַנְטָרא ּדַ ָרא ּבָ אֹוַרְייָתא, ּוְלִאְתַחּבְ ּבְ
ֵכי.: דף צ''ח ע''א ַההּוא ֵליְלָיא, ְוִאְתּדְ ָמֵטי ָעֵליּה ּבְ  :ּדְ

ַלֲעֹסק  ְוָלַמְדנּו, ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשָּצִרי לוֹ  .167 
ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְּכֵדי  -ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה 

ֶׁשִּיָּטֲהרּו (ֶׁשִּיְתַּדֵּבק) ְכֶאָחד ִמַּמְעַין ַהַּנַחל 
ֶהָעֹמק. ַאַחר ָּכ ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּתֹבא ּתֹוָרה 
ֶׁשִּבְכָתב, ְוִיְתַחֵּבר (ָּבֶהם) ִעָּמּה, ְוִיָּמְצאּו 

ְלַמְעָלה. ָאז ַמְכִריִזים  ְכֶאָחד ְּבִזּוּוג ֶאָחד
ָעָליו ְואֹוְמִרים: (ישעיה נט) ַוֲאִני ֹזאת 
ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה' רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶלי 

 :.'ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפי ְוגוֹ 

ָבֵעי ֵליּהְואֹוִליְפָנא, (דף צ''ח ע' .167  אֹוַרְייָתא ּדְ 'א) ּדְ
ִגין ה, ּבְ ַעל ּפֶ ַהאי ֵליְלָיא, אֹוַרְייָתא ְדּבְ ְלִמְלֵעי ּבְ
ַנֲחָלא ּבּוָעא ּדְ ֲחָדא, ִמּמַ כּון (ס''א דיתדבק) ּכַ ִיְתּדְ ּדְ
ב, ְכּתָ ּבִ ַהאי יֹוָמא, ֵליֵתי ּתֹוָרה ׁשֶ ֲעִמיָקא. ְלָבַתר, ּבְ

ּה, וְ  ר (ס''א בהו) ּבָ ִזּוּוָגא ַחדְוִיְתַחּבֵ ֲחָדא ּבְ ְכחּון ּכַ ּתַ ִיׁשְ
ֵדין ַמְכִריֵזי ָעֵליּה ְוַאְמֵרי, (ישעיה נט) ַוֲאִני א. ּכְ ְלֵעיּלָ
ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָי' רּוִחי ֲאׁשֶ זֹאת ּבְ

ִפיָך ְוגֹו י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ  :.'ֲאׁשֶ

א ָהיּו  .168  ְוַעל ֵּכן ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים 
ְיֵׁשִנים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ְוָהיּו עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה 

ת ַהְיֻרָּׁשה ַהְּקדֹוָׁשה ְואֹוְמִרים: ָנִביא אֶ 
ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ִּבְׁשֵני עֹוָלמֹות. ְואֹותֹו 
ַהַּלְיָלה ִמְתַעֶּטֶרת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֲעֵליֶהם, 
, ּוְׁשֵניֶהם  ּוָבָאה ְלִהְזַּדֵּוג ִעם ַהֶּמֶל
ִמְתַעְּטִרים ַעל ֹראָׁשם ֶׁשל אֹוָתם ֶׁשּזֹוִכים 

 :.ָלֶזה

ַהאי .168 א, ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוֹו ָנְייֵמי ּבְ ְוַעל ּדָ
אֹוַרְייָתא, ְוַאְמֵרי, ֵניֵתי ְלַאֲחָסָנא ֵליְלָיא, ַוֲהוּו ָלָעאן ּבְ
ְתֵרין ָעְלִמין. ְוַההּוא א, ָלן, ְוִלְבָנן, ּבִ יׁשָ ְירּוָתא ַקּדִ

ָרא ָעַלְייהּו, וְ  ָרֵאל ִאְתַעּטְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַאְתָייאֵליְלָיא ּכְ
ֵרי ַעל א, ְוַתְרַווְייהּו ִמְתַעּטְ ַמְלּכָ יּה ּבְ וָגא ּבֵ ּוְ ְלִאְזּדַ

אן ְלָהִכי ַזּכָ ִאיּנּון ּדְ ְייהּו, ּדְ  :.ֵריׁשַ

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּכ ָאַמר, ְּבָׁשָעה  .169 
ֶׁשִּמְתַּכְּנִסים ַהֲחֵבִרים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ֵאָליו, 

ְמ  .169 י ׁשִ יַרּבִ ְנׁשֵ ִמְתּכַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ עֹון ָהִכי ָאַמר, ּבְ
יֵטי ְכׁשִ ָנא ּתַ יּה, ֵניֵתי ְלַתּקְ ַהאי ֵליְלָיא ְלַגּבֵ יא ּבְ ַחְבַרּיָ
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ָנֹבא ְלַתֵּקן ֶאת ַּתְכִׁשיֵטי ַהַּכָּלה, ְּכֵדי 
ֶׁשִּתָּמֵצא ְלָמָחר ְּבַתְכִׁשיֶטיָה ּוְבִתּקּוֶניָה 

ֵרי ֶחְלָקם ֶׁשל ֶאל ַהֶּמֶל ָּכָראּוי. ַאׁשְ 
ַהֲחֵבִרים ְּכֶׁשְּיַבֵּקׁש ַהֶּמֶל ֶאת ַהְּגִביָרה, 
ִמי ִתֵּקן ַּתְכִׁשיֶטיָה ְוֵהִאיר ֶאת ָהֲעֶטֶרת 
ֶׁשָּלּה ְוָׂשם ֶאת ִּתּקּוֶניָה. ְוֵאין ְל ָּבעֹוָלם 
ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַתֵּקן ֶאת ַּתְכִׁשיֵטי ַהַּכָּלה, 

י ֶחְלָקם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאָּלא ַהֲחֵבִרים. ַאְׁשרֵ 
 :.ּוָבעֹוָלם ַהָּבא

יָטָהא, ְוִתקּוָנָהא, ַתְכׁשִ ַכח ְלָמָחר ּבְ ּתְ ִתׁשְ ִגין ּדְ ה, ּבְ ּלָ ּכַ
ַחְבַר  ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ְדָקא ָיאּות. ַזּכָ א ּכַ י ַמְלּכָ יא,ְלַגּבֵ ּיָ

יָטָהא, ְכׁשִ ין ּתַ ּקִ א ְלַמְטרֹוִניָתא, ַמאן ּתַ ע ַמְלּכָ ד ִיְתּבַ ּכַ
ָעְלָמא, ּקּוָנָהא. ְוֵלית ָלָך ּבְ י ּתִ ּוִ ְוַאְנִהיר ִעְטָרָהא, ְוׁשַ
יא, א ַחְבַרּיָ ה, ֶאּלָ ּלָ יֵטי ּכַ ְכׁשִ ָנא ּתַ ָיַדע ְלַתּקְ ַמאן ּדְ

ין וּ  ָעְלָמא ּדֵ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּבְ ָאֵתיַזּכָ  :.ְבָעְלָמא ּדְ

ִנים ַּבַּלְיָלה ֹּבא ְרֵאה, ַהֲחֵבִרים ְמַתְּק  .170
ַהֶּזה ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים ַלַּכָּלה, ּוְמַעְּטִרים 
. ּוִמי  אֹוָתּה ָּבֲעָטָרה ֶׁשָּלּה ֶאל ַהֶּמֶל
ַמְתִקין ַלֶּמֶל ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְלִהָּמֵצא ִעם 
ַהַּכָּלה, ְלִהְזַּדֵּוג ִעם ַהְּגִביָרה? ַהָּנָהר 

ָהרֹות, ָהֵאם ַהָּקדֹוׁש ֶהָעֹמק ֶׁשל ָּכל ַהּנְ 
ָהֶעְליֹוָנה. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב (שיר ג) ְצֶאיָנה 
ֹמה ְוגֹו'.  ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶל ְׁש
ַאַחר ֶׁשִהְתִקיָנה ֶאת ַהֶּמֶל ְוִעְּטָרה אֹותֹו, 
ִהיא ָּבָאה ְלַטֵהר ֶאת ַהְּגִביָרה ְוֶאת אֹוָתם 

 :.ֶׁשִּנְמָצִאים ִעָּמּה

יָטָהא .170 ְכׁשִ ַהאי ֵליְלָיא ּתַ ֵני ּבְ יא ְמַתּקְ א ֲחֵזי, ַחְבַרּיָ ּתָ
א. ּוַמאן י ַמְלּכָ ִעְטָרָהא, ְלַגּבֵ ֵרי ָלּה ּבְ ה, ּוְמַעּטְ ְלַכּלָ
הּ  ָחא ּבָ ּכְ ּתַ ַהאי ֵליְלָיא, ְלִאׁשְ א, ּבְ ַמְתִקין ֵליּה ְלַמְלּכָ
א יׁשָ ַמְטרֹוִניָתא. ַנֲהָרא ַקּדִ ּה ּבְ וָגא ּבָ ּוְ ה, ְלִאְזּדַ ַכּלָ ּבְ
ָאה. ֲהָדא הּוא א ִעּלָ ָכל ַנֲהִרין, ִאיּמָ ֲעִמיָקא ּדְ

נֹות ִצּיֹון( שיר השירים ג) ,ִדְכִתיב ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ
א, ַאְתִקיַנת ֵליּה ְלַמְלּכָ לֹמֹה ְוגֹו'. ְלָבַתר ּדְ ֶלְך ׁשְ ּמֶ ּבַ
ָאה ָלּה ְלַמְטרֹוִניָתא, ַרת ֵליּה, ַאְתַיית ְלַדּכְ ְוַאְעּטְ

ּה.: דף צ''ח ע''ב ּבָ ֵחי ּגַ ּכְ ּתַ ִמׁשְ  :ּוְלִאיּנּון ּדְ

ְלֶמֶל ֶׁשָהָיה לֹו ֵּבן ָיִחיד, ָּבא ְלַזֵּוג  .171
אֹותֹו ִעם ַהְּגִביָרה ָהֶעְליֹוָנה. ֶמה ָעְׂשָתה 
ִאּמֹו ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה? ִנְכְנָסה ְלֵבית 
ְּגָנֶזיָה, הֹוִציָאה ֲעָטָרה ֶעְליֹוָנה ִעם 
ִׁשְבִעים ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְסִביָבּה ְוִעְּטָרה 
אֹותֹו. הֹוִציָאה ְּכֵלי ִמיַלת ְוִהְלִּביָׁשה 

 :.אֹותֹו, ְוִתְּקָנה אֹותֹו ְּבִתּקּוֵני ְמָלִכים

וָגא ֵליּהְלַמ .171 ר ְיִחיָדאי, ָאָתא ְלַזּוְ ֲהָוה ֵליּה ּבַ א ּדְ ְלּכָ
ל ַההּוא יּה ּכָ ָאה, ַמאי ַעְבַדת ִאּמֵ ַמְטרֹוִניָתא ִעּלָ ּבְ
ָאה, ָרא ִעּלָ יַקת ִעּטְ ִניָזָהא, ַאּפִ ֵליְלָיא, ָעאַלת ְלֵבי ּגְ
ַרת ְבִעין (דף צ''ח ע''ב) ַאְבֵני ְיָקר ַסֲחָרָנא, ְוַאְעּטְ ׁשִ ּבְ

ַנתלֵ  ת ֵליּה, ְוַאְתּקְ יׁשַ ִמיַלת ְוַאְלּבִ ין ּדְ יַקת ְלבּוׁשִ יּה. ַאּפִ
ַמְלִכין ִתּקּוֵני ּדְ  :.ֵליּה ּבְ

ַאַחר ָּכ ִנְכְנָסה ְלֵבית ַהַּכָּלה, ָרֲאָתה  .172
ֶאת ַעְלמֹוֶתיָה ֶׁשְּמַתְּקנֹות ֶאת ָהֲעָטָרה 

ֵּקן ֶׁשָּלּה ְוֶאת ְלבּוֶׁשיָה ְוֶאת ַּתְכִׁשיֶטיָה ְלתַ 
אֹוָתּה. ָאְמָרה ָלֶהן: ֲהֵרי ִהְתַקְנִּתי ֵּבית 
ְטִביָלה, ָמקֹום ֶׁשַּמִים נֹוְבִעים, ְוָכל 
ָהֵריחֹות ְוַהְּבָׂשִמים ְסִביב אֹוָתם ַהַּמִים 
ְלַטֵהר ֶאת ַּכָּלִתי, ֶׁשָּתֹבא ַּכָּלִתי, ַהְּגִביָרה 
ֶׁשל ְּבִני, ְוַעְלמֹוֶתיָה, ְוִיְטֲהרּו ְּבאֹותֹו 

ֹום ֶׁשִהְתַקְנִּתי ְּבאֹותֹו ֵּבית ַהְּטִביָלה ָמק
ֶׁשל ַהַּמִים ַהּנֹוְבִעים ֶׁשִעִּמי. ַאַחר ָּכ 
ַּתְּקנּו אֹוָתּה ְּבַתְכִׁשיֶטיָה, ַהְלִּביׁשּו אֹוָתּה 

ָקא .172 ה, ָחָמאת עּוֵליְמָתָהא, ּדְ ּלָ ְלָבַתר ָעאַלת ְלֵבי ּכַ
ָנא יָטָהא, ְלַתּקְ ָהא, ְוַתְכׁשִ ֵני ִעְטָרָהא, ּוְלבּוׁשָ ְמַתּקְ
ַמִיין י ְטִביָלה, ֲאַתר ּדְ יַנת ּבֵ ָלּה. ָאְמָרה לֹון, ָהא ֲאְתּקִ
ָאה ַנְבִעין, ְוָכל ֵריִחין ּובּוְסִמין סּוֲחָרֵני ִאיּנּון ַמִיין, ְלַדּכְ

בְ  ִתי, ַמְטרֹוִניָתא ּדִ ּלָ ִתי, ֵליֵתי ּכַ ִרי, ְועּוֵליְמָתָהא,ְלַכּלָ
י ְטִביָלה, ַההּוא ּבֵ ַאְתִקיַנת ּבְ ַההּוא ֲאַתר ּדְ כּון ּבְ ְוִיְתּדְ
יָטָהא, ַתְכׁשִ ינּו ָלּה ּבְ ּקִ י. ְלָבַתר ּתַ ִעּמִ ַמִיין ַנְבִעין ּדְ ּדְ
ִעְטָרָהא. ְלָמָחר רּו ָלּה ּבְ ָהא, ַאֲעּטְ יׁשּו ָלּה ְלבּוׁשָ ַאְלּבִ
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ֶאת ְלבּוֶׁשיָה, ַעְּטרּו אֹוָתּה ָּבֲעָטָרה ֶׁשָּלּה. 
ְּגִביָרה, ְלָמָחר ְּכֶׁשָּיֹבא ְבִני ְלִהְזַּדֵּוג ִעם הַ 

ְיַתֵּקן ֵהיָכל ְלֻכָּלם, ְוִיְמָצא ֶאת ְמדֹורֹו 
 :.ִעָּמֶכם ְּכֶאָחד

ִרי ְלִאזְ  ד ֵייֵתי ּבְ ַמְטרֹוִניָתא, ַיְתִקין ֵהיָכָלאּכַ וָגא ּבְ ּוְ ּדַ
ֲחָדא כּו ּכַ ח ָמדֹוֵריּה ּבְ ּכַ ּתְ הּו, ְוִיׁשְ  :.ְלֻכּלְ

ָּכ ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש ְוַהְּגִביָרה  .173
יֹוָנה ְוַהֲחֵבִרים ְּכמֹו ֶזה, ְוָהֵאם ָהֶעלְ 

ֶׁשְּמַתֶּקֶנת ֶאת ַהֹּכל. ִנְמָצא ֶׁשַהֶּמֶל 
ָהֶעְליֹון ְוַהְּגִביָרה ְוַהֲחֵבִרים, ְמדֹוָרם 
ְּכֶאָחד, ְוֵאין ִנְפָרִדים ְלעֹוָלִמים. ֶזהּו 
ֶׁשָּכתּוב, ה' ִמי ָיגּור ְּבָאֳהֶל ְוגֹו', הֹוֵל 
ָּתִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדק. ִמי הּוא ֹּפֵעל ֶצֶדק? 

א ֵאּלּו ֶׁשְּמַתְּקִנים ֶאת ַהְּגִביָרה ִעם ֶאּלָ 
ַּתְכִׁשיֶטיָה, ִּבְלבּוֶׁשיָה, ּוָבֲעָטָרה ֶׁשָּלּה. 
ְוָכל ֶאָחד ִנְקָרא ּפֹוֵעל ֶצֶדק. ָאַמר ַרִּבי 
א ָזִכיִתי ָבעֹוָלם ֶאָּלא  ִחָּייא, ִאְלָמֵלא 

ַּדי ִלי. ַאְׁשֵרי  -ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהְּדָבִרים ַהָּללּו 
ם ֶׁשל אֹוָתם ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ַּבּתֹוָרה ֶחְלקָ 

ְויֹוְדִעים ֶאת ַּדְרֵכי ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש, 
ֶׁשְרצֹוָנם ַּבּתֹוָרה, ֲעֵליֶהם ָּכתּוב (תהלים 
צא) ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו. ְוָכתּוב 

 ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו.: 

ַהאי .173 יא, ּכְ א ּוַמְטרֹוִניָתא, ְוַחְבַרּיָ יׁשָ א ַקּדִ ְך ַמְלּכָ ּכַ
ַכח ּתְ א. ִאׁשְ ְקַנת ּכֹּלָ ְמּתַ ָאה ּדִ ְווָנא. ְוִאיָמא ִעּלָ ּגַ

ָאה, ּוַמְטרֹוִניָתא,  א ִעּלָ ַמְלּכָ יא, ָמדֹוֵריהֹוןּדְ ְוַחְבַרּיָ
ין ְלָעְלִמין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְרׁשִ ֲחָדא, ְוָלא ִמְתּפָ ּכַ
ִמים ָאֳהֶלָך ְוגֹו', הֹוֵלְך ּתָ (תהלים טו) ְיָי' ִמי ָיגּור ּבְ
ין ִאיּנּון א, ִאּלֵ ּופֹוֵעל ֶצֶדק. ַמאן הּוא ּפֹוֵעל ֶצֶדק. ֶאּלָ

תַ  ְקֵני ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ְמּתַ ָהא,ּדִ ְלבּוׁשָ יָטָהא, ּבִ ְכׁשִ
י ִעְטָרָהא. ְוָכל ַחד, ּפֹוֵעל ֶצֶדק ִאְקֵרי. ָאַמר ִרּבִ ּבְ
ַמע א ְלִמׁשְ ָעְלָמא, ֶאּלָ יא, ִאְלָמֵלא ָלא ָזֵכיָנא ּבְ ִחּיָ
ֵלי ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאיּנּון ּדְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ יי. ַזּכָ ין ּדַ ין ִאּלֵ ִמּלִ

אֹוַרְייָתא, ְוַיְדִעין א ְרעּוָתאּבְ א, ּדִ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ֹוְרחֹוי ּדְ
י ִבי ִתיב (תהלים צא) ּכִ אֹוַרְייָתא, ָעַלְייהּו ּכְ ְלהֹון ּבְ ּדִ

ֵדהוּ  ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ֵטהּו. ּוְכִתיב ֲאַחּלְ ק ַוֲאַפּלְ  :.ָחׁשַ

 

 


