ב"ה ,גליון מו תמוז תשמ"א
וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב"א

מערת אליהו ,חיפה ,ארץ ישראל
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ספר ראשית חכמה
שער הקדושה פרק שבעה עשר
 ...ועדיה צריך שיהיה רחמן ועניו כנגד ועדיה הראשונה ,ויהיה חכם כנגד השניה,
וכן יטהר מחשבותיו ,ושיהיה נבון ובעל תשובה כנגד המדה השלישית ,גומל
חסדים כנגד המדה הרביעית ,גבור הכובש את יצרו כנגד המדה החמישית ,בעל
תורה לשמה כדפי' עניינו בענין קימת חצות לילה כנגד מדה ששית .יהיה ממחזיקי
ידי לומדי תורה כנגד ב' מדות שביעית ושמינית ,שומר הברית כתיקונו כדפי' כנגד
המדה התשיעית ,יכוין בכיסוי ציצית כנגד המדה העשירית .וכן מציאות המצוה הם
לתיקוניה ובפרט אם יקבל עליו יסורין ובכוונתו לטהרה מהקליפות ממה שפגם
הוא בה וכן שיקבע עתים לתורה כנגד עונתה שהיא בת מלך ,ועוד יש כמה פרטים
הנוגעים לתקון מדה העשירית וכבר ביארנו מקצתם בשער האהבה:
והזוכה לטהר מדת הברית בכל התנאים והזוכה שפירוש יזכה שיהיו מחשבותיו
טהורים ויזכה להיות דבק בידו"ד .והטעם כי י' עליונה שהיא בסוד החכמה תלויה
בי' התחתונה שם סוד שני יודי"ן שב א וכן ב' יודי"ן שבשני שמות ידו"ד ואדנ"י
כדפי' בתיקונים .וכיון שהתחתונה היא פגומה ובעוד שאין האדם עושה תשובה
לטהר מדת הברית הפגומה אי אפשר שיהיו מחשבותיו טהורות להיות דבק
בידו"ד בהיותו עומד בתפלה ,והמטהר בריתו הרי מטהר כביכול ידו"ד שבו ויזכה
להיות דבק בו ,וכן פי' בזוהר )פרשת לך לך דף צד ע"א( שעל מדת הברית נאמר
)דברים ד ,כ( ואתם הדבקים בידו"ד אלהיכם ,וכלא תליא בהאי את ועל דא כתיב
)איוב יט ,כג( ומבשרי אחזה אלוה ,דא שלימותא דכלא ,מבשרי ממש מהאי את
ממש .ועל דא זכאין אינון ישראל דאחידן ביה בקודשא בריך הוא ,זכאין אינון
בעלמא דין ובעלמא דאתי ,עלייהו כתיב ואתם הדבקים בידו"ד וגו' ,בגין כך ,חיים
כלכם היום .וכן בזוהר )פרשת ויקרא דף יד ,ע"ב( זה לשונו ,אבל ישראל קדישין
בני קדישין דגזעין ושרשין אתבסמו במהימנותא שלימתא קדישא בשעתא
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דאתגזר שריא בכלא דכתיב ואתם הדבקים בידו"ד אלהיכם חיים כלכם היום ,עד
כאן לשונו .השם יזכנו להיות משומרי בריתו ומצותיו להיותנו דבקים בו:
ובזה נכלל הפרק ונכלל השער הזה:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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