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רּביוהוהוהוה'''' יֹומם. לפניהם הלךְ  ©Ÿ¥¦§¥¤¨©¦
ּפתח, כב)יֹוסי למנּצח(תהלים ¥¨©©§©¥©

מזמֹור הּׁשחר אּילת §¦©©©¤¤©©על
הּתֹורה חביבה ּכּמה ¨©¨¦£¨©¦¨§לדוד.
ׁשּכל הּוא, ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¤¨¨©¥§¦לפני
אהּוב ּבּתֹורה, ׁשּמׁשּתּדל ¨¨©¥©§¦¤¦מי
הּוא ואהּוב למעלה ¨§¨§©§הּוא
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¨©§למּטה,
עֹוזב ולא לדבריו, ¥Ÿ§¨¨§¦¦§©מקׁשיב
עֹוזב ולא הּזה, ּבעֹולם ¥Ÿ§¤©¨¨אֹותֹו

הּבא. לעֹולם ¨©¨¨אֹותֹו

ּבּיֹוםּובּתֹורהּובּתֹורהּובּתֹורהּובּתֹורה לעסק צריךְ  ©¨¨¦©£Ÿ©
ׁשּכתּוב א)ּובּלילה, (יהושע ©©§¨¤¨

וכתּוב ולילה. יֹומם ּבֹו ¨§¨§©¨¨¨¦¨§והגית
לג) יֹומם(ירמיה בריתי לא ¨¦¦§Ÿ¦אם

אבל ּבּיֹום, מילא וגֹו'. ¨£©¨¥§¨§©̈ולילה
ׁשּיהיה ּכדי ּבּלילה? ¤§¦¤¥§¨§©©¨̈לּמה
ׁשלם. הּקדֹוׁש הּׁשם אל ¥¨¨©¥©¤̈מצּוי
לילה, ּבלי יֹום ׁשאין ¨§©¦§¥¤§ּכמֹו
זה, עם זה אּלא ׁשלם ¤¦¤¨¤¥¨¥§ואינֹו
עם להּמצא ּבּתֹורה צריךְ  ¦¥¨¦§¨©¦¨ּ̈כךְ 
להיֹות ולילה, יֹום §¦¨§©¨¨¨̈האדם
ולילה. יֹומם לאדם ¨§©¨¨¨¨¨¥§ׁשלמּות

הּלילהוהריוהריוהריוהרי ׁשעּקר נאמר ©£¥¤¡©¤¦©©©§¨
ּגב על ואף ואילךְ , ©©©§¨¥§£¥מחצֹות
ּבכלל הראׁשֹונה ©§¦¨¦¨¦£©¤ׁשּמחצית
הּצּדיקים, עם להׁשּתעׁשע עדן לגן הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש נכנס הּלילה ּבחצֹות אבל היא, ¦¦©©¦©¥£©§¦§¤¥©§¨¨©¨§¦¨§©©£©¨£¦¨§©©הּלילה
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(akdOM .cecl xFnfn xgXd zlI` lr gSpnl©§©¥©©©¤¤©©©¦§§¨¦©¨

lkC ,`Ed Kixa `WcEwC Dinw `ziixF` `aiag£¦¨©§¨¨¥§§¨§¦§¨
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Dil ziv` `Ed KixA `Wcw ,`Yzl `Ed migẍ¦§©¨ª§¨§¦¨¦¥
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.dlile mnFi Wp xAc iAbl `zEnilW iednl§¤¡¥§¥¨§©¥§©¨¨¨©§¨
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ולעסק לקּום לאדם צריךְ  Ÿ£©§¨¨¨¨¦¨¨§ואז
¨©ּבּתֹורה.

ּברּוךְ והריוהריוהריוהרי ׁשהּקדֹוׁש נאמר ©£¥¤¡©¤©¨¨
עדן, ׁשּבגן הּצּדיקים וכל ¤¥©§¤¦¦©©¨§הּוא
זהּו לקֹולֹו. מקׁשיבים ¤§¦¦§©¨ªּכּלם

ח)ׁשּכתּוב ּבּגּנים(שיר הּיֹוׁשבת ¤©¤¤©©¦
לקֹולךְ  מקׁשיבים ¥§¦¦§©¦¥£חברים
ּפרׁשּוה, והרי ¨§¥¥£©¦¦¦§©הׁשמיעני.
ּכנסת זֹו - ּבּגּנים ¤¤§¦©©¤¤©הּיֹוׁשבת
את ׁשּמׁשּבחת ¤©©©§¤¥¨§¦יׂשראל
ּבׁשבח הּוא ּברּוךְ  ©¤§¨¨©הּקדֹוׁש
חלקֹו אׁשרי ּבּלילה. §¤¥§©¨§©©¨©הּתֹורה
עּמּה ׁשּמׁשּתּתף מי ¨¦¥©§¦¤¦¤ׁשל
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש את ¨¨©¤©¥©§לׁשּבח

הּתֹורה. ¨©©¤§ּבׁשבח

ּכנסתּוכׁשּבאּוכׁשּבאּוכׁשּבאּוכׁשּבא הּבקר, §¤¨©Ÿ¤§¤¤
ּבּה ּומׁשּתעׁשע ּבאה ¨©¥£©§¦¨¨¥¨§¦יׂשראל
ּומֹוׁשיט הּוא, ּברּוךְ  ¦¨¨©הּקדֹוׁש
רק ולא חסד, ׁשל ׁשרביט ©Ÿ§¤¤¤¦§©̈לּה
ועל עליה אּלא לבּדּה, ©§¨¤¨¨¤¨©§¨¤̈עליה
והרי עּמּה, ׁשּמׁשּתּתפים ¥£©¨¦¦§©§¦¤¥אּלּו

ׁשּכתּוב מב)נאמר יֹומם(תהלים ¤¡©¤¨¨
הּׁשחר. אּילת נקראת זה ועל וגֹו'. ּובּלילה חסּדֹו ה' ©©©¤¤©¥§¦¤©§§¨§©©§©¤©§יצּוה
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