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משנה ברורה סימן א
)י( שיהא מיצר  -אבל התורה והתפלה יהיה בשמחה:
שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן א
טוב להשכים קודם אור הבוקר להתחנן לפני בוראו וטוב שיתחנן בשעות שמשתנות המשמרות שהן
לסוף שליש הלילה ולסוף שני שלישי הלילה ולבסוף הלילה שבאלו הזמנים הקדוש ברוך הוא זוכר
לחורבן בית המקדש וכו' לכן התפלה שיתפלל האדם באותה שעה על החורבן והגלות רצויה וקרובה
להתקבל לכן ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג באותה שעה ולשפוך תחנונים על חורבן בית
המקדש כמ"ש קומי רוני בלילה לראש אשמורות ומכל מקום התורה והתפלה צריך להיות בשמחה
כמ"ש עבדו את ה' בשמחה ויש לעסוק בתורה שבעל פה וטוב לחבר יום ולילה בתורה או בתפלה הן
בבוקר הן בערב:
קונטרס אדמו"ר אמצעי להבין ענין לקיחת אנשי החיל
)ומ''ש במ''א שלימוד התורה צ''ל בשמחה ובטוב לבב ...זה לא נאמר רק על התורה ועל העבודה
בהלכות שנוהגות גם בזה''ז שיכול לעבוד ה' במצותיו שלומד ולכן צ''ל שש''מ ששמח בזה שיכול לעבוד
את ה' באלו המצות ובהתורה שלומד ,אבל לימוד ]כל[ דת ודין שאינו נוהג לאחר החורבן צריך להצטער
כנ''ל וד''ל .ולכן נתקן לומר קודם התפלה פ' קטורת ופ' איזהו מקומן הלכות שאינן נוהגות עתה בכדי
שיתמרמר ע''ז ר''ל שהוא בחי' הכנעה שצ''ל קודם התפלה
שמונה קבצים ח ע"ג
יש עולם של חול ועולם של קודש ,עולמים של חול ועולמים של קודש .העולמים סותרים זה את זה.
כמובן הסתירה היא סוביקטיבית .האדם בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול,
ואינו יכול להשוות את סתירותיהם ,והן אמנם מיושבות ברום עולם ,במכון קודש הקודשים.

שפת אמת ויקרא פרשת תזריע
...ולהביא מעשה בראשית לבחי' קדם .ובנ"י מוכנים לזה בכח מצות התורה להבדיל ולזכך הכל מן
הפסולת כדאיתא במשנה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל כו' הרבה להם תורה ומצות פירשנו
במ"א שזה הזכי' להעלות ולתקן הכל באמצעיות האדם] .וכמ"ש במ"א פי' דבריהם ז"ל שנתפרשה
תורתו של אדם אחר תורת בהמה .שעבודת ימי המעשה בבירור התערובות היא נק' תורת בהמה חי'.
וע"ז אמרו פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד כו' .נחלת גוים שהם בהמה המה להם .אבל בשבת
הוא בחי' תורת האדם אתם קרוין אדם[:
שפת אמת ויקרא פסח
כי כל מעשה מצרים הי' שיתקנו בנ"י העקמומית שנעשה ע"י חטא הראשון .כי האלקים עשה האדם
ישר .רק ע"י החטא נתערבבו העולמות .ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל להיישיר העולם ע"י
בנ"י.
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שפת אמת ויקרא פסח
כי כל מעשה מצרים הי' שיתקנו בנ"י העקמומית שנעשה ע"י חטא הראשון .כי האלקים עשה האדם
ישר .רק ע"י החטא נתערבבו העולמות .ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל להיישיר העולם ע"י
בנ"י.

שפת אמת דברים לסוכות
כתיב מן המיצר קראתי יה ענני במרחב .הרמז על הצעקות והתפלות בר"ה ויוהכ"פ שאז נאמר בכסה
ליום חגינו .וענני במרחב הוא בסוכות .והוא ג"כ תפלה דיש תפלה לעני ותפלה למשה .ולכן תיקנו חז"ל
בחכמתם ובצדקתם הושענות בימי החג דכתיב ]תחת[ אשר לא עבדת כו' בשמחה ובטוב לבב כו' ואין
עבודה אלא תפלה.
הרי שעיקר תפלה החשובה הוא בימי השמחה והוא בחי' תפלה למשה כנ"ל.
וכן בפרטות כי בימי העוני התפלה בהכרח נוגעת להאדם.
רק בעת השמחה אז התפלה באמת רק לשם שמים .ובימי השמחה כשהקב"ה משפיע הטובה לעולם.
אז צריכין לבקש מאתו ית' לסייע לאדם לקבל הטובה כראוי...אבל בנ"י מצפין לחסדו ית' שיהי' דבר של
קיימא .ושיהי' נגמר רצונו ית' וכבודו ע"י ההשפעה .והיא העבודה החשובה לפניו ית'.
וז"ש במד' פנחס יספת לגוי ה' שבנ"י מקיימין המועדות ומוסיפין להם שמיני עצרת כו' ע"ש שמתברר
עי"ז החג זכותן ומעלתן של ישראל .וזהו ענין שמחת תורה אחר סוכות .דכתיב ה' מסיני בא כו' שהחזיר
התורה לבני עשו כו' .ומסתמא זה הענין נוהג בכל שנה .ולכן בימי הדין המשפט לכל הבריאה כמ"ש כל
באי עולם עוברין לפניו .וכ' בכסה ליום חגנו ולא ניכר אז חיבת ישראל .עכ"ז בסוף נשאר האחדות
לישראל .וזה החג עצמו הי' אז בכסה .ומסיני בא י"ל על ר"ה שופרות זכות מתן תורה .והיא עיקר
הזכירה וכתיבה לחיים שהיא התורה שנק' עץ חיים .וזרח משעיר רמז על יוהכ"פ שיש בו שעיר המשתלח
לדחות שרו של עשו .והופיע מהר פארן רמז על סוכות שהוא בחי' חסד לאברהם .וגם אברהם קראו
הר .ויש אחיזה עי"ז לכל האומות .ולכן צריך הגנה של הסוכה .ואתה מרבבות קודש כו' הוא שמ"ע
ושמחת תורה.
...וסדר זה נוהג לעולם בכלל ובפרט )קודם בריאת עולם אח"כ נתינת התורה /קודם הצעת התורה לבני
עשו – עי"ש(  .שצריכין מקודם לתקן הטבע ואח"כ זוכין להפנימיות.
והשי"ת עשה כן כדי להיות נתקן גם הטבע .דהנה אמרו במד' הובא ברש"י מ"ט פתח בבראשית כח
מעשיו הגיד לעמו כו' .והענין הוא שעיקר התורה השייכה לישראל היא נשמת התורה ועשרת הדברות.
אכן איתא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל הרבה להם תורה ומצות דכ' ה' חפץ למען צדקו
יגדיל תורה.
פי' כי 'מזכי לחייבא' הוא דבר גדול מאוד .ורצה הקדוש ברוך הוא שבאמצעיות בנ"י יהי' תיקון לכל
הברואים .ולכן המשיך כח התורה לכל המעשים הגשמיים על ידי המצות מעשיות .וזה התיקון נעשה
באמצעיות שלשתן השי"ת והתורה ובנ"י .כמ"ש בשביל התורה שנק' ראשית ובשביל ישראל שנקראו
ראשית כו' .וזהו שעשה הבורא ית' להיות מקודם תוהו ובהו ואח"כ יהי אור.
וכמ"ש בחי' מו"ז ז"ל שלכך הי' א"י מקודם תחת יד כנען כו' .והכל כמ"ש בבחי' ד"א קדמה לתורה.
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שעשה השי"ת להיות כל איש ישראל צריך לתקן מקודם הגשמיות והטבע .ואח"כ זוכה להפנימיות .אם
כי עיקרן של בנ"י הפנימיות רק כדי לזכות כו'....

