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  ענני הכבוד המציאות הרוחנית

בנהו יבוננהו ימצאו בארץ מדבר יסובית במדבר. ו משה רבינו מתאר את ההנהגה האלוקפרשת האזינ 1

קיבלו את התורה קיבלו את התורה בתוהו בישימון. ל במדבר. הנהגת ה' את עם ישראיצרנו כאישון עינו. 

 ים שמרו עלינו יצרנהו.נסובבם והקיפם בעננים. יבוננהו בבינה. הענ -יסובבנהו במדבר בלי כיוון. 

דולה. שמצד אחד ישראל בחרו בתורה. הגן על עם ישראל בענני הכבוד, וכל זה המעלה הג -רוש כנפיו פי
נושא ענני הכבוד הוא הבסיס של חג הסוכות. הקבה סובב אותנו . בעננים מצד שני שהקבה הקיף אותם

 בענני הכבוד.

סובב בעננים אז יבוננהו  -סובבנהו יבוננהו ד. לא רק תשתית בטחונית וחומרית. אלא ירואים דבר מיוח
 העננים מגינים ויוצרים תנאים ששם אפשר יותר להבין את התורה.בתורה ובינה. שם ילמד אותם תורה. 

יש אפשר להתבונן ולהבין את התורה.  השראת שכינה בעננים, תנאים נפשיים ורוחניים שבעזרתםיש 
ה שומר חומרית, וגם זבעזרת ה הסוכה גם זכר להגנה שנני הכבוד גם חומרית וגם רוחנית. סגולה כפולה בע

רה כי יש שם מי שישב בסוכה וזה ענני הכבוד, סגולה להבין את התומקום שיש בו סגולה להבנת התורה. 
 סייעתא דשמיא. 

 מה יש בסוכה וענני הכבוד סגולה להבנת התורה?

הסוכה נראית מקום לא כלכך חזק וממשי. אין לה ישות חזקה. בקלות אפשר לשבור אותה, וגם בהלכה אי 
רואים שהמציאות הרוחנית היא הממשות היא הישות וזה נותן לסוכה את  אפשר לבנות סוכה חזקה.

א זה פסול. דווקא הסכך שהו -לא החוסן החומרי אלא ההגדרות הרוחניות. שים סכך יצוק הישות שלה, ו
ת מ, מה שכשר בהלכות שבת רשו"חוה"ם כותב לגבי סוכה בשבהרמבדקל מעפן הוא המציאות הוא היש. 
מה שנחשב בשבת מחיצה לחומרה, בשבת חוהמ זה נחשב מחיצה, היחיד נחשב מחיצה לעניין סוכה. 

 ום רגיל זה פסול. ההגדרה ההלכתית יוצרת מציאות של סוכה.למרות שבי

זה נקרא, העולם הרוחני. לא המראה עיניים.  ואים שהישות המציאות מה שבונה אותה זהראנחנו  תבסוכו
המציאות רעיונות, לא. זאת המציאות הכי חזקה.  זה המעטפת הנכונה להבין את העולם הרוחני, הוא לא

את המציאות הכי חזקה ן זה כלום את עובר דרכו. מבחינת עם ישראל ענני הכבוד זזה הרוחניות. מה זה ענ
מה שמגדיר מציאות וישות זה קדושה. הרעל הכי קשה לנפשות, שהמציאות החומרית זה הדבר בעולם. 

ולכן העיקר של עם ישראל הבין שהקודש זה צא. זה העניין המרעיל את הנפשות. החזק, והרוחני זה לא נמ
ת החזקה. החומר הוא לא מציאות הוא חלש נורא. המציאות זה הקודש. דווקא הסוכה ענני המציאו

 ן נכון את פרישתה של התורה והעולם הרוחני.יבשם נוצרת התשתית הסביבתית לה -ד הכבו

הקבה  -כי לה מצוקי ארץ וישת עליהם תבל  -פרק שלישי, תפילת חנה  גם רשי כותב במסכת סנהדרין
י על דברי תורה. עלזה דברים שנראים כלום, זה דברי תורה. העולם כולו בנו -החזיק את העולם על תהו 

חג סוכות שבא  ה. נראה כמו הבל דיבורים כלום אויר. זה הכי חזק מחזיק את כל המציאות.שלומדים תור
היטב לראש ללב למציאות מה זה הישות. הקודש זה הישות האמיתית. זה מה שבונה זה להחדיר לנו 

מית. מפני ענא רבה כגד יריחו עשו סיבובים זה אויר אבל הפילו את החומה הגשושק. הזהבניין הכי ח
נין זה בדיוק הקטע. חלק מהע -יר וזה גם שאתם רואים סוכות עם אוהחומה הרוחנית בעזרת תורה. 

 יש בפנים הלכה. זה הקיום האמיתי.בונים סוכה ההלכה. 
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