
  ד"בס

 

 עליות הלולב

 :הקדמה כללית

ש בסידור "והיא הקדמה מוכרחת להבנת דברי הרש .'ב וכו"ב ע"ש ד� ס"עיי� מבו

 .ש"בעניי� העליות והנענועי� ע

א שהיא בקודקוד וה� המוחי� "מטרתנו היא להביא אור רב מפלוגתא דשערי דא

מעשה התחתוני� שמעוררי� י "וע. דחסדי� ובאור זה יש טיפת הזרע להולדה

ושורש עניי� זה . וריבוי אור הגנוז בו  המדרגות העליונות מוציאי� ריבוי אר הדעת

 .ל"הוא בקודקוד הנ

כ "וכמו כל עבודת הכוונות שבתחילה אנו ממשיכי� שפע קט� כדי לעלות אח

  .במדרגות ולהביא שפע גדול יותר

) ולקמ� נסביר זאת(ר "ר דנ"ת נש כתוב להעלות א"ג� כא� בסידור הרש �שפע קט� 

ורבותינו נחלקו בהבנת העניי� ונביא קצת . א"ק דז"של הדעת שכבר נתפשטו בו

, השמ� ששו� כתב שה� נתפשטו כבר מכח עבודותינו בראש השנה וכיפור. מה�

ל מבי� שה� חסדי� שנתפשטו מכח מטבע ברכת הלולב הבאתי לגני "רבי שאול זצ

  .כ בנסירה האחרונה כידוע"שנכנסו כבר מערב יוהמבי� שה� החסדי� הפנימי� 

   :שלבי� 'ועל כל פני� בברכת הלולב בכללות ישנ� ד

  )ל מ דצל�(ברכה . 1

 )צ דצל� הנקרא מעשה(לקיחת המיני� ואגודת� יחד  .2

 )היינו חגת ונהי 'ל קרא לה� חיצ"שרבי שאול זצ(נענועי ברכה  .3

 )קרא לה� פנימיות וחבד(ברכת ההלל . 4

 :הקדמה פרטית

ש מביא הרב בעניי� משכיל לאית� האזרחי שליסוד יש כח לעלות עד הדעת "במבו

והיסוד הוא הלולב ולכ� כל שאר הספירות . בסוד כי אי� קישוי אלא לדעת

עיי� בייחוד החיוורתי (יסוד לדעת וידוע שיש קשר אדוק בי� ה. מתאגדות איתו

  .� כי ה� באותו הקווג). א וכו"בסו� שהיסוד של עתיק בדעת דא

 'חסדי� אנו נחלק תחילה את המערכת ל ג 'בכדי להביא את טיפת הזרע שנקר

  :שלבי�

 .א במערכת הדעת שלו"להעלות את הז. 1

 .א במערכת הדעת שלה�"העלות את או. 2

 .שלבי� שקשורי� ליסוד 'א ג"להעלות בא. 3

א יותר כ� לפי האמת ח לפרצו� שממעל לו ול"ורק נציי� שכמו בעניי� עליית הרפ

 'יהיה כא� שהענ� יעלה לשורשו ויעורר אותו ואז השורש יהיה הענ� שעולה לבח

  .היותר גבוהה ויקרא שורש בערכו



של ואלקי יעקב בסידור ובדרוש הדעת שיש חלוקה כללית  'ידוע מכוונות של ו

  :העניי� וה�להקלת הבנת  ו מספרו אות�'לעניי� המוחי� והרב עטיה ותלמידיו הי

כאשר ) 6, 5, 4ד "ונחלק ג� הוא לחב(ודעת תחתו� ) 3עליו� (דעת ) 2(בינה ) 1(חכמה 

רוב העבודה  )6פרטי והוא (ודעת תחתו� ) 4,5(ב שבו נקראי� תרי� עטרי� דדעת "חו

  .3ח ג� "ולהכרח התו) 4,5,6(שלנו תהיה סביב הדעת התחתו� הזה 

ק ונקרא "שנקרא ו 6בער& ה, נשאר במקומור ושורש שתמיד "נקראי� ג� ג  5 ,4

  .6לכ� לולב ומיניו ה� החסדי� המתפשטי� בגו� היינו . דעת המתפשט בגו�

ת מתפשט "ת דז"ת ובהתחלה הז"ר וז"נחלק אותו לג 6ש הרב אומר שג� ה"במבו

 .ת יתפשט"ר דז"ואי� הכי נמי שנוריד את השפע ג� הג

 49יהיה שליש ו) ת"ר דז"ג( 21זי יהיה לי א. 70ת יהיה "והז 30יהיה  6ר של "אז הג

  .יהיה שני שליש) ת"ת דז"ז(

 א"א ואז נעלה לגרו� דא"א ואחכ אותו דבר באו"בז 30מש� ל  21ל 49להעלות מ 

 


