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Atsérèt - Assemblée - 'Ayine

עצרת הוא חג קדוש מאד, אשר בו קדשנו השם יתברך בתורתו
ומצותיו ובחר בנו מכל העמים להיות לו לעם סגלה, ואי לאו
האי יומא דקא גרם, כסדם היינו לעמרה דמינו וחקות שמים

וארץ לא נתקימו, באפן שראוי לשמח ביום הזה. ואי אפשר
שלא לשמח, כי טוב לנו טובת התורה והמצוות מכל טובות
העולם הזה ומכל חיי העולם הבא. וקריאת התורה בליל

עצרת בסדר המתקן מרבנו האר''י ז''ל היא נפלאת ועושה
רשם למעלה, קשוטין אל השכינה. אשרי ילוד אשה שזכה

לכך אשר מלך העולם אים ונורא, מלך גדול אשר לגדלתו
אין חקר, המשילו במעשי ידיו, ורוכב שמים בעזרו, וישראל
עושה חיל ומוסיף כח בפמליא של מעלה, על זאת יגל

יעקב ישמח ישראל בעושיו יעלזו חסידים בכבוד ויהיו רק
עסוקים בסדר הלמוד כל הלילה, אל דמי להם, בשפה ברורה
ביראה ואהבה ושמחה רבה יותר ויותר ממוצא שלל רב, בתת

לב מה נעשה בשמים ממעל על ידינו, ומה הימים האלו
ומה הגיע אלינו. ובכן עושה אלה הנה שכרו אתו, בני סמיכי וחיי
אריכי ומזוני רויחי כמו שכתוב בזהר הקדוש, ולפי גדל השכר,
שממנו נדע שעושה נחת רוח גדול למעלה, לו בכח יגבר איש
להעביר שנה מעיניו ולהיות ער כל הלילה, ובלבד שלא יהא
יושב ובטל או מדבר דברים בטלים, או אסורים, עם המעלה
עשן בפיו, כי עושה אלה, השנה הנאה להם והנאה לעולם,
אבל עבדי ה' העומדים בבית ה', בלילה הזה לה', צריכים להיות
עוסקים בתורה כל הלילה בלי הפסק, ולפם צערא אגרא, והוא
תקון גדול לפגם הראות שפגם בראותו ראיות אסורות, כגון
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נשים ואלילים, ועל אשר פגם בכמה לילות, עמל וכעס שהיה
נעור להכעיס את בוראו בשחוק וקלות ראש וכהנה רעות:

והכל הולך אחר החתום שיתגבר כארי להיות ער בשעת קריאת
שמע ותפלה, שאם לא יוכל עמד, יותר טוב שינוח מעט

בלילה, או ישכב כל הלילה ולא יקורא קריאת שמע ותפלה
כשהוא מנמנם. ויאחז צדיק ארחות צדיקים לטבל במקוה

טהרה באשמרת הבקר כי סודה רם ונשא וקונה הארה
וקדשה וטהרה לנפשו. ואחר התפלה יאכל משמנים וישתה

ממתקים כפי כחו לכבוד היום
כי קדוש הוא, והכל מודים בו דבעינן נמי לכם (פסחים סח, ב).
ואחר שינוח מעט יחזר ללמודו, כי חביבה תורה ובפרט בשעתה
ביום נתינתה. ומה טוב, דבר בעתו, לשפך נפשו בימים האלה
ובזמן הזה שיזכה הוא ובניו לכתרה של תורה, ללמד וללמד
לשמר ולעשות:
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