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 צילא דמהימנותא  - זכו שכינה ביניהם 

 שפת אמת 

                 כפי האמונה כך נתגלה הקדושה בסוכהסוכה נקרא בזוה"ק צילא דמהמנותא,יתכן לפרש כי 

    כמ"ש במקום אחר בצילו חימדתי )וישבתי(. שע"י אמונת בנ"י זכו שיתגלה הקב"ה ענני כבודו  

ולהנהיג אותם שלא בדרך הטבע.לכן כתיב חסד נעורייך שהיה ע"י התעוררות שלהם.                                               

 וכן איתא בשם הבעש"ט פירוש ד' צלך,כפי הנהגת האדם כך מתגלה עליו צל ד'. 

 

 רמב"ן שמות כ"ה 

               לו לעם והוא להם לאלוקים...כאשר דבר ד' עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות...מעתה הם 

      ...                             והנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם

 וסוד המשכן הוא,שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר. 

 ספורנו שמות כ"ה,כ"ב 

 כינה, "ונועדתי לך שם ודברתי אתך" כי בזה שרתה ש

 אשר מגמת פניהם השכל וידוע אותי.   ותשרה בכל מקום אשר שם חכמי הדור

 פרקי אבות פ"ג,ו 

ר' חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שיושבים ועוסקים בתורה,שכינה שרויה ביניהם                

               ?  ל" ומנין אפי' חמישה ? ומנין אפי' שלשה ? ומנין אפי' שנים -שנאמר "אלוקים ניצב בעדת א

 ומנין אפי' אחד ? שנאמר "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך" 

 

      גמרא סנהדרין דף כ"ב                                                                                                          

 שנאמר "שויתי ד' לנגדי תמיד"  המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו 

       שו"ע סימן צ"ח,א'                                                                                                             

 המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו,ויחשוב כאלו שכינה כנגדו...ויחשוב  

 מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו...ק"ו לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה. כי אלו היה 

 ב "מ ,א" פ  ברכות ה "אי  עין

  לו   טורפין לחבירו  המתין ולא  להתפלל מהם אחד וקדם  להתפלל  שנכנסו  שנים  אומר   בנימין אבא  תניא

  עצמו הנאת רק  כוונתו שתהיה זמן  כל רצויה  תפילתו אין  שהמתפלל בזה  ההערה בפניו תפילתו 

  כלל  ליבו  אל   חבירו טובת שם  שלא   אות  הוא  חבירו  על ממתין  שאינו זה כ "ע.בתפילה  ותועלתו 

                  שורה  השכינה שאין. מישראל שתסתלק  לשכינה  וגורם  בפניו  תפילתו  לו   טורפין כן  על , בתפילתו

 . הגשמית  ובין  הרוחנית בין   חבירו טובת אחד  כל  שידרוש  דהיינו , האמיתי  השלום י "ע  אלא 

 

 גמ' סוטה דף י"ז 

דריש ר' עקיבא איש ואישה זכו שכינה ביניהם,לא זכו אש אוכלתם.                                                    

 זכו ללכת בדרך ישרה שלא יהא הוא נואף והיא נואפת.  -  רש"י 

                                                         

 אורות ישראל פרק א'                                                    

כנסת ישראל היא תמצית ההויה כולה, ובעוה"ז נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש   - ' א

                                                                       בחומריותה ורוחניותה,בתולדתה ואמונתה.                 

כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהויה האנושית.                                                               -'  ב

אותה לחטיבה    האידיאל הישראלי השורה באומה כולה העושה אור השכינה הוא כנסת ישראל - ' ח

 אחת בכל דורותיה ...כשהאורה הגדולה הזו מתגלה בארץ הכל מתברך. 



 


