
 לחיות בעננים ...
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 ...דתניא כי בסכות הושבתי את בני ישראל ענני כבוד היו דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם
 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף יא/ב  א. 1
': מנא הני מילי אמר ריש לקיש אמר קרא ואד יעלה מן הארץ מה אד דבר שאינו מקבל זה הכלל כל דבר שמקבל טומאה כו 

 ...טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ 
 "י סוכה דף יא/ב רש 

, כדכתיב כי בסוכות וד הואזכר לענני כבשמע מינה עננים גידולי קרקע נינהו, וסוכה מעננים ילפינן, שהרי  -יעלה מן הארץ  ואד
 הושבתי ומתרגמינן ארי במטלות ענניי:

 סוכות שאמר הכתוב שהושיבם במדבר: -כבוד היו  ענני
 מפני החמה, בשעת חנייתן היו עושים סכות: -ממש  סוכות

 תלמוד ירושלמי מסכת סוכה דף א/א  .  2
ה מכשיר ושאינה גבוהה עשר טפחים ושאין לה שלש א מתני' סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ור' יהוד הלכה

 דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה: גמ' רבי יוסי אמר לה סתם. ר' אחא בשם רב רבנן ילפין לה מפתחו של היכל. 
 רש"י סוכה דף ה/ב  א.  2

היו פרוסות, אלמא תחת  אלמא מכנפיהם ולמטה עד הכפורת קרוי סכך, וכנפיהם למעלה לגבהן -סוככים בכנפיהם  וכתיב
 כנפיהם עשרה טפחים חלל עד הכפורת, וקרי ליה סוכה: 

 הלכות נדרים הלכה ג  -ספר ליקוטי הלכות  .  3
המקדש נקרא סכת שלם, סכת דוד כידוע. כי סכה היא בחינת ענני כבוד  -המקדש, כי הבית  -כי סכה היא בחינת חנכת הבית  ...

המקדש ששם הם עקר הענני הכבוד, כמו שכתוב,  -ה' נראה בענן, שזהו בחינת קדשת הבית  ששם מתגלה כבוד ה' בחינת וכבוד
כן באמת היה חנכת הבית  -בחנכת הבית בימי שלמה, והענן מלא את בית ה'. ועל  כתובכי בענן אראה על הכפרת. וכמו ש

שאנו מקימין אחר יום הכפורים בזה  ידי מצות סכה -הראשון בימי שלמה בחג הסכות כמו שכתוב שם במלכים. נמצא, שעל 
 סכה כנ"ל.  תהמקדש על כל אחד שהוא בחינת ענני כבוד, בחינ -אנו ממשיכין על עצמנו קדשת הבית 

 אות יז  -ספר פרי צדיק לראש השנה  א. 3
 ובשבת אומרים הפורס סוכת שלם עלינו שהוא בית המקדש, היינו שזוכין לקדושת המקדש.  
 יג - סופית הבלתי ההתעלות/   תקכח עמוד/   ב חלק /  הקודש .  אורות4

 ויש. עז הדר עומק מכל המתעלה השלמות על, סוף אין על יוסיף מה כי, התוספת אפשרות של השלילה היא מונחה סוף באין
 . ההרחבה את המכשיר בצמצום, התוספת את המכשיר בגרעון, המתעלה פוסקת בלתי השלמה לכונן, מלכותי לריכוז מכון

 ה - הכולל האלהי האושר/   שצז עמוד/   ב חלק/   הקודש .  אורות5
 שהכל הוא מוצא הגמורה והכרתו האדם של העליונה וברוממותו, האלהי לגודל והעולם האדם מתקרב, מתעלה שהדעה מה כל

 לפנינו שונים בגוונים הזורחת, אלהות התגלות אם כי איננו ההויה מפרטי פרט כל של הפרטית והעצמיות, באלהים כלול הוא
  פנימי. בעונג האלהי האור אל בטולו מצד, האלהית השלמות את לו וקונה, דמלכא בגופא משתאב הוא ...הרי זה ולפי 
 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ג/ב  . 6

מתהלך בקרב מחניך  אמר רב חסדא בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד שנאמר כי ה' אלהיך...
  .כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם שנאמר ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך 

  ערפלי טוהר עמוד נא א.  6
ממה שיש בהכלל כולו על ידי ערך הקיבוץ שלו, והצד העליון  יש בהאישיות הפרטית של כל יחיד ענין איכותי יותר נשגב ונעלה 

האישיות, ולפי ריבוים של האישים גדולי הערך, הכלל את הכלל כולו. ולפי רוממות הערך של האישי הוא המאיר ומחיה  הזה  
  הגודל האישי היותר שלם. מאד בערכו הכללי, והעלייה הכללית היא שיהיה לגמרי מתאים אל מתעלה מאד

 ראיה  / הגדה של פסח>עולת ראיה חלק ב עמוד רנד< עולתב.   6
הקדושה  מקורוכח האמת האלהית, שהוא  ...קדושה מצדו אל היום, לקדש את היו-עד שיש ביד כ"א מישראל  לתן כח…

   מיוחדת מצדו ליום. קדושהבזה מוכן להוסיף  ולהעשות, להתקדש בכח עצמי פרטי יחיד, נותן כחו בהם לכל ישראלהכללית של 
 .  קדש: אמתשכר  צדקהפעולתו, זורע  ערך אתויחיד שבישראל להכיר  יחידנאמר לכל  ... ל כןע
 ספר ויקרא פרק כג  . 7
כֹּת:  סֻּ בּו בַּ ל יֵּשְׁ ָראֵּ שְׁ יִׁ ָרח בְׁ ים ָכל ָהֶאזְׁ ת ָימִׁ עַּ בְׁ בּו שִׁ שְׁ כֹּת תֵּ סֻּ  )מב( בַּ

ָתם י אוֹּ יאִׁ צִׁ הוֹּ ל בְׁ ָראֵּ שְׁ נֵּי יִׁ י ֶאת בְׁ תִׁ בְׁ שַּ כוֹּת הוֹּ סֻּ י בַּ יֶכם כִׁ רֹּתֵּ עּו דֹּ דְׁ ן יֵּ עַּ מַּ ם  )מג( לְׁ ָריִׁ צְׁ ֶאֶרץ מִׁ  ...מֵּ
 יח עמוד/   טוהר . ערפלי8

 שהם, ההם החסרונות את מכבדים והננו. חסרונות של בתואר אם כי להתגלות להם אפשר שאי, מאד חביבים דברים ישנם
 .  שגורמתם הטובה הסיבה על מורים

 
 
 
 
 
 
 


