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חג הסוכות תשפ"ג

הליכות חיים

הליכות והלכות בדף היומי

בס”ד
כתובות צח:

שליח שהרוויח ע"י שליחותו ,למי הרווח?
שאלה
אדם שלח שליח עם כסף או עם כרטיס האשראי שלו ,שיקנה
עבורו סחורה מסוימת ,שיש לה מחיר קבוע באותה חנות .אלא
שבגלל קשריו של השליח עם המוכר או יכולת השיכנוע שלו,
הוסיף המוכר סחורה נוספת או מתנה מסוימת עבור הקניה הזאת.
א .למי שייכת המתנה או תוספת הסחורה שהתקבלה .האם היא
שייכת למשלח שהוא בעל הכסף שעמו נעשתה העסקה .או
לשליח שבגללו התקבלה תוספת זו?
ב .מה הדין בנידון השאלה ,אם המוכר יאמר בפירוש ,שנותן את
התוספת לשליח בלבד?
ג .מה הדין במקרה דומה ,כשסיכמו ביניהם מראש ,שהשליח יקנה
עם הכסף שלו ,ולאחר מכן המשלח ישלם לו את כל ההוצאות
שהיו לו מחמת הקניה עבורו?
ד .מה הדין ,אם אדם שלח שליח עם כסף או כרטיס אשראי,
שיקנה עבורו מכשיר חשמלי מסוים שנמכר באלפיים שקלים
בחנויות שבעיר או בחנות המסוימת שאליה שלחו .אולם השליח
ידע שחנות אחרת בעיר מפרסמת ,שהקונה אצלה את המכשיר
באלפיים שקלים ,יקבל מאוורר מתנה .ולפיכך טרח השליח וקנה
באותה חנות את המכשיר החשמלי .למי שייך המאוורר שקיבל?
ה .מוסד תורני ששולח לחו"ל באופן קבוע מתרים עבור המוסד
שלו .או בעל עסק ששולח בתדירות אחד מעובדיו לחו"ל לצורכי
העסק .והנה מקובל אצל חברות התעופה ,שכל כרטיס טיסה
שנקנה – מזכה את קונהו בכמות מסוימת של נקודות זכות
שרשומים לזכות הנוסע .ולמשל עבור ארבעה כרטיסי טיסה
שאותו אדם טס ליעד מסוים בחו"ל – מקבל כרטיס טיסה חמישי
חינם לאותו היעד .למי שייך הכרטיס החמישי שהתקבל במתנה?
תשובה
התשובות כתובות לפי סדר השאלות.
א .בנידון השאלה – השליח והמשלח שותפים בשווה במתנה או
בתוספת שהתקבלה .לפיכך אם שייך לחלקה לשניים – כל אחד
מהם יקבל מחצית מהתוספת .ואם זה חפץ אחד – אז אחד יקבלו,
והשני ישלם לו מחצית משוויו.

ב .אם המוכר אמר ,שנותן את התוספת לשליח בלבד – בנידון זה
נחלקו רבותינו הראשונים ,והפוסקים .ולכן מצד היושר – ראוי
שגם במקרה זה יתחלקו באופן שווה בתוספת .אבל אם השליח
שמוחזק בתוספת מתעקש להשאירו אצלו – לא ניתן להוציא זאת
ממנו1 .
ג .התוספת או המתנה שהתקבלה שייכת לשליח בלבד ,למרות
שהמשלח ישלם לו לאחר מכן את הוצאותיו2 .
ד .המאוורר שייך – למשלח בלבד .אמנם ישנם מקרים שמגיע
לשליח תוספת לשכר עבודתו ,כגון ,אם טרח באופן ניכר כדי
להשיג את המתנה שקיבל.
אולם אם השליח קנה בכספו את המכשיר החשמלי – המאוורר
שייך לו בלבד ,למרות שהמשלח ישלם לו אח"כ את הוצאותיו3 .
ה .גם בנידון כרטיסי הטיסה ,תלוי הדבר בכספי מי נקנו ארבעת
כרטיסי הטיסה הראשונים .אם נקנו בכספי המשלח – שייך
כרטיס הטיסה החמישי שניתן בחינם למשלח בלבד ,והשליח אינו
שותף עמו בו ,למרות שנקודות הזיכוי והכרטיס רשומים על שם
השליח .ולכן עליו לשלם למשלח את שוויו.
אולם אם השליח קנאם בכספו – הכרטיס שקיבל בחינם שייך לו
בלבד ,למרות שהמשלח שילם לו לאחר מכן את עלות הכרטיסים.
ואם כל אחד שילם מכספו למשל עבור שני כרטיסי טיסה –
יתחלקו ביניהם בשוויות הכרטיס שניתן בחינם4 .

מקורות
 .1כתוב בגמ' בכתובות (צח ):שאם אדם שלח שליח עם כסף לקנות
עבורו סחורה מסויימת שיש לה מחיר קבוע ,והוסיף לו המוכר
במודע תוספת מעבר למה שמגיע לו ,אומר רבי יוסי – שהמשלח
והשליח חולקים בתוספת .אבל אם אין לחפץ שנקנה מחיר קבוע
כמו :קרקע או עתיקות וכדו' ,ההוזלה במחיר שייכת למשלח
בלבד ,מכיון שהוא בעל הכסף .ולא נחשב שהשליח גרם להוזלה,
אלא זהו מחיר החפץ אצל מוכר זה ,כמבואר שם ברש"י ד"ה דבר
שאין לו קצבה וע"ש.
והנה נחלקו רבותינו הראשונים לגבי קניית חפץ או סחורה שיש
לה מחיר קבוע ,אם המוכר הוסיף במודע סחורה נוספת עבור
המחיר שהשליח שילם .מהי סברת רבי יוסי שאמר – שחולקים
המשלח והשליח בתוספת? רש"י שם בד"ה דבר שיש לו קצבה,
וכו' סובר ,שזה נובע מספק למי המוכר התכוון לתת את התוספת
לשליח או למשלח ,ולכן מחמת הספק יתחלקו ביניהם.
[ועיין בט"ז חו"מ (סי' קפג ,ו) ובנתיבות שם שביארו ,למה לא נאמר
לפי' רש"י ,שמחמת הספק – הכל יהיה לשליח שמוחזק בתוספת,

ועל המשלח שבא להוציא מחצית מהתוספת  -להביא ראיה
לדבריו וע"ש].
על כל פנים לפי רש"י ,אם יאמר המוכר בפירוש ,שנתן את
התוספת לשליח – התוספת שייכת לשליח בלבד ,והמשלח
אינו שותף עמו .וכדברי רש"י ,כתב גם בשו"ת הרשב"א (בתשובות
המיוחסות לרמב"ן סי' ס) וציין שם ,שזוהי גם דעתו של רב האי גאון,
וכמותם פסק הרמ"א בחו"מ (סי' קפג ,ו).
אמנם דעתם של רוב רבותינו הראשונים :הרי"ף (נז :בדפי הרי"ף),
הר"ן בחידושיו שם ,הרא"ש שם (ס"ק טו) ,ובעל העיטור ,וכן דעת
הירושלמי בב"ק (פ' ט' ,הל' ה) .וכמותם נקטו לדינא :הט"ז בחו"מ
(סי' קפ"ג ,ו) ,הש"ך שם (ס"ק יב) ,והנתיבות שם בחידושים (ס"ק יג),
שהסיבה ששניהם חולקים ברווח היא – מכיון ששניהם גרמו
לרווח .השליח ע"י קשריו או דיבוריו עם המוכר ,והמשלח בגלל
שהוא בעל הכסף שגרם למוכר להרוויח מקניה זו .נחשבים הם
כשותפים שווים בגרימת הרווח ,ולכן הם חולקים בו באופן
שווה.
נמצא שלפי שיטתם ,אפילו אם יאמר המוכר שנתן את התוספת
לשליח בלבד ,הם יתחלקו באופן שווה ברווח .כי השליח לא היה
מקבל מתנה מהמוכר ,אם לא היה לו את הכסף של המשלח.
וכתבו שם :הט"ז ,הש"ך ,והנתיבות – שכך נוהגים להורות
למעשה ,ובפרט שזוהי גם דעת הירושלמי.
אמנם מוסיף שם הקצות (ס"ק ז) שאפילו לדעת הרי"ף והרא"ש,
אם המוכר היה אומר שנותן את התוספת למשלח שהוא בעל
המעות – התוספת שייכת למשלח בלבד ,כי במקרה זה ,השליח
לא פעל מאומה אצל המוכר לתת אותה .נמצא ,שהמוכר נתנה
למשלח – רק בגלל שכספו גרם לו להרוויח מהקניה ,והשליח
שימש כהיכי תמצי בלבד לעשיית המקח ,ולהוליך אח"כ את
המתנה מהמוכר למשלח.
מסקנת הדברים עד כה :א – כשהמוכר נתן תוספת במתנה ולא
אמר בפירוש למי הוא נותן את המתנה – לכל הדעות השליח
והמשלח הינם שותפים במתנה כדברי רבי יוסי בגמ' ,והכרעת
השו"ע בחו"מ (סי' קפג ,ו).
ב – אם המוכר אמר שנתנה לשליח ,אם השליח ישאל מה ראוי
לו לעשות ,התשובה היא ,שיתחלק בה באופן שווה עם המשלח,
כהכרעת רוב רבותינו הראשונים ,והפוסקים בתראי מפרשי
השו"ע .אולם אם השליח שמוחזק במתנה יתעקש לקחתה
לעצמו – הוא רשאי לעשות כך ,כהכרעת הרמ"א ע"פ שיטת
רש"י ,שו"ת הרשב"א ,ורב האי גאון .ובמקרה זה הוא יהיה פטור
אפילו בדיני שמים מלהתחלק עם המשלח במתנה ,כמו בכל
אמירת קים לי.
ג .אם המוכר אמר שנתן את התוספת למשלח – לכל הדעות היא
שייכת למשלח בלבד.
 .2גם לדעת הרי"ף ,והרא"ש ,הסיבה שהמשלח שותף בתוספת
הינה – בגלל שגם הכסף שלו גרם לרווח שקיבל השליח .אבל
כאשר השליח קונה בכספו הפרטי ,נמצא שביחס למוכר – הכסף

שלו גרם למוכר להרוויח מהמקח ,ובגלל כסף זה נתן לשליח את
התוספת .וכ"ש אם מצטרף לכך גם קשריו ,ודיבוריו של השליח
עמו ,שודאי שרק בגלל כספו של השליח וקשריו הוא קיבל את
התוספת ,ולכן אין למשלח כל שייכות לרווח זה.
לפיכך אפילו אם המשלח התחייב לשליח שיחזיר לו אחר כך את
הכסף ששילם עבורו ,אולם היות ואת המתנה נותן המוכר ולא
המשלח ,והוא נתנה לבעל הכסף שגרם לו את הרווח מהקניה,
שבנידון דנן זה היה השליח שקנאו מכספו ,גם לדעת הרי"ף,
והרא"ש – המתנה שייכת לשליח בלבד.
 3לשון רבי יוסי בגמ' ,וכן כתב השו"ע בחו"מ (סי' קפג ,ו) שם ז"ל:
היה שער קצוב וידוע – והוסיפו לשליח במנין או במשקל או
במידה ,כל שהוסיפו לו המוכרים – הרי הוא על שניהם .ע"כ.
כלומר ,דינו של רבי יוסי קיים ,רק אם ברור לנו שהיה במקח
זה הוספה מיוחדת מצד המוכר בגלל השליח ,או לשיטת רש"י
אפילו אם זה רק בגלל שאנו מסופקים אולי המוכר התכוון לתת
זאת לשליח .משא"כ בנידון השאלה ,החנות פרסמה ברבים
שנותנת מאוורר לכל מי שקונה אצלם מכשיר חשמלי באלפיים
שקלים .נמצא שאין המאוורר נחשב כתוספת שנגרמה מחמת
השליח ,אלא זוהי התמורה שכל קונה מקבל בחנות זו כשקונה
באלפיים שקלים ,ובעל החנות נותן את המאוורר רק לבעל
המעות שגרם לו את הרווח הממוני ,ולא מעניין אותו מי ביצע
בפועל את הקניה.
טעם נוסף ,שרק המשלח זכה במאוורר הוא  -מאחר וכתב שם
הקצות (ס"ק ז) שאם המוכר אמר שנותן את התוספת למשלח,
במקרה זה אין השליח שותף ברווח ,למרות שהוא ביצע את
הקניה ,והשליח נחשב – כשליחו של המוכר להעביר את המתנה
למשלח .אפילו לדעת הרי"ף ,והרא"ש.
א"כ כל שכן בנידון דנן ,שהמוכר פרסם זאת ברבים שהמאוורר
ניתן לכל אדם בתמורה לאלפיים שקלים שיקבל ממנו .והיות
והכסף שקיבל  -שייך למשלח בלבד ,לכן המוכר הקנה לו את
המתנה הזאת.
מסקנת הדברים – המאוורר שייך למשלח בלבד משני טעמים.
א – כי בחנות זו המאוורר אינו נחשב כתוספת לסחורה שנקנתה,
אלא הוא חלק בלתי נפרד מהתמורה עבור הסחורה שנקנתה,
דהיינו – שתמורת אלפיים שקלים ששולם עבורה ,מקבלים גם
מאוורר.
ב – נחשב הדבר כאילו המוכר אמר בפירוש – שנותן את המאוורר
לבעל המעות בלבד ,ולא משנה לו באיזה אופן מועבר אליו כסף
זה.
ולכן מסיבות אלו ,אם השליח יקנה שם בכספו הפרטי –
המאוורר שייך לו בלבד ,כי המוכר מקנה לו אותו כחלק בלתי
נפרד מהמקח .והעובדה שאח"כ המשלח יחזיר לשליח את הכסף
– אינה קשורה כלל למוכר ,ואינה מענינו ,כי הוא נתן את מאוורר
לבעל האלפיים שקלים שגרם לו לרווח.

לאור האמור ,אם השליח קנה מכספי המשלח ,אפילו אם טרח
לקנות דווקא בחנות זו ,והיה רשאי מצד המשלח לקנות בחנות
אחרת בעיר ,שלא מקבלים שם תוספת מאוורר ,בכל זאת מכיון
שהמאוורר היה שייך למוכר ,והוא הקנה אותו רק לבעל המעות,
לכן המשלח בלבד יקבלנו .אלא שאם היתה לשליח טירחא
מיוחדת לקנות דווקא בחנות זו ,ומקובל שעבור טירחא כזאת
משלם המעביד לפועל תוספת לשכר עבודתו ,במקרה זה יקבל
השליח מהמשלח תוספת שכר עבור עבודתו.
 .4הנימוקים לתשובה בנידון דנן ,הינם על פי האמור במקורות
במס'  .2-3שמכיון שחברת התעופה נותנת את נקודות הזיכוי
לכל אדם שרוכש כרטיס טיסה אצלם ,בגלל הרווח הממוני
שנגרם להם מהכסף שקיבלו ,ואין להם שום הבדל מיהו האדם
שרכש את כרטיס הטיסה ,האם הנוסע בפועל או האדם ששלחו.
נמצא שנקודות הזיכוי ניתנו אך ורק כתמורה לכסף שקיבלו,
ולכן הן שייכות רק לבעל הכסף שממנו נרכש הכרטיס ,אע"פ
שהכרטיס נרשם על שמו של הנוסע.

מסרים ורעיונות בפרשת השבוע
קדושת הסוכה
אמרו חז"ל (הובא באריכות בטור בתחילת הל' סוכה סי' תרכה) שני טעמים לחג
הסוכות .א – כשיצאו בני ישראל ממצרים ,עשה הקב"ה במדבר
סוכה לכל משפחה בנפרד לצורך מגורים .ב – זכר לענני הכבוד
שעשה להם הקב"ה במדבר.
ביאור הגר"א ,שהיו במדבר שני סוגי ענני כבוד
כתב הגר"א ז"ל בכמה מקומות בפירושו על התנ"ך ,שהיו לבני
ישראל שני סוגי ענני כבוד השונים במהותם אחד מהשני .הענני
כבוד הראשונים היו להם ,כשיצאו ממצרים עד שחטאו בחטא
העגל ,שאז הם הסתלקו מהם .ומטרתם היתה להגן עליהם מפני
השמש והגשמים ,ליישר את דרכם במדבר ,ולהרוג את הנחשים,
ושאר כל האויבים והמזיקים שבאו להזיק להם.
אמנם לאחר שהקב"ה קיבל ביום כיפור את תפילותיו הרבות של
משה רבינו ,ומחל להם על חטא העגל ,ציווה במקביל על משה
לומר לבני ישראל ,לעשות עבורו משכן ,שיהיה מקום להשראת
השכינה ביניהם .וכאשר ב-טו בתשרי החלו לבנות את המשכן,
באותו היום – זכו לענני כבוד חדשים שהיו בדרגה גבוהה הרבה
יותר מהענני כבוד הראשונים .שהעננים השניים היו עמם במדבר
מיום בניית המשכן ,ובמשך ארבעים שנה עד שנכנסו לארץ.
כמו כן ,כל אחד מבני ישראל ראה אותם ,וכן הם נראו גם לשאר
אומות העולם ,והם היו עדות והוכחה שהקב"ה מחל לישראל
על חטא העגל ,והשרה מעתה את שכינתו בתוכם .והקב"ה כרת
ברית עם משה ,שעננים אלו ישארו עמם בתמידות ,וקיבל את
בקשת משה הכתובה בפ' כי תשא (לג ,טז) "ונפלינו אני ועמך ,מכל
העם אשר על פני האדמה".

כלומר ,שעם ישראל יהיה בהנהגת הקב"ה בלבד ,ולא יהיו
קשורים כלל לשרים שבשמים ,שמכוחם שאר האומות מקבלים
את כוחם .וכמו שנאמר בסוף דברים (לב ,ט) "כי חלק ה' עמו –
יעקב חלק נחלתו" .שעם ישראל כל כוחו ,מהותו ,והנהגתו הוא
מהקב"ה בלבד .ולזכר ענני הכבוד השניים – אנו עושים את
הסוכות.

ההבדל המהותי שבין ביהמ"ק ,והמשכן
והנה אע"פ שגילוי שכינה בדרגתו הגבוהה ביותר ,וכן האפשרות
שניתנה לכל אחד מישראל לזכות ברוח הקודש – היתה רק
בבית המקדש בעת שמחת בית השואבה ,שם שרתה השכינה
בגילוי מיוחד ,ומציאות זו לא היתה להם במשכן שהיה במדבר,
כי במדבר גילוי השכינה היתה בדרגה פחותה מכך .אולם מצד
שני ,בזמן בית המקדש כדי לזכות להשראת השכינה ,היה צריך
כל אחד לעלות למקום המקדש ,ולראות את עבודת הכהנים
במקדש וכו' ,כמבואר בתוס' ב"ב (כא .ד"ה כי מציון וכו').
משא"כ כשהיו במדבר ,המשכן והשכינה שבתוכו הלכו עמם
כל הזמן ,ולפיכך כל אחד מבני ישראל זכה – שתשרה השכינה
עמו ,בתוכו ,ועם משפחתו שגרה עמו באותה סוכה שעשה להם
הקב"ה במדבר .והתקיים בהם כל האמור בפסוקים "והתהלכתי
בתוככם"" ,ושכנתי בתוכם" ,וכלשון הנביא על תקופה זו" ,ואהיה
מתהלך – באהל – ובמשכן" .כלומר ,כביכול הקב"ה התהלך
והשרה את שכינתו באופן אישי על כל אחד מבני ישראל .ולזכר
ענני כבוד אלו ,והמעלות הגדולות שזכו יוצאי מצרים מחמת
עננים אלו  -נצטווינו לעשות לדורות את הסוכות.
השכינה שורה בסכך סוכתו של כל יהודי
כתב רש"י במשנה בתחילת מסכת סוכה וז"ל :על שם הסכך –
נקראת סוכה .כלומר ,עיקר כשרות הסוכה ,והקדושה ששורה
בסוכה תלויה – בסכך בלבד ,שנקרא בזוהר הקדוש (פ' אמור קג):
"צילא דמיהמנותא" דהיינו – צל האמונה ,וכל החוסה בצל הסכך
– חוסה בצילו של השכינה .וכפי שהאריך לבאר זאת השל"ה
הקדוש (מסכת סוכה ,פרק תורה אור) שגם בזמן הזה כמו שהיה בסוכות
שבמדבר – השכינה הקדושה שורה ונמצאת בגילוי מסוים בסכך
שבכל סוכה וסוכה שנעשית כהלכתה .ומי שיושב בסוכה –
נחשב שיושב וחוסה בצל השכינה עצמה .לפיכך כתב הרשב"א
בחידושיו למסכת ביצה (ל ,):ובעבודת הקודש (בית מועד ,שער ב ,אות
ס) ,שאע"פ שכתוב בגמ' סוכה (ח ):שכל סוכה שנעשתה לשם צל,
אפילו ע"י גויים או פסולי עדות ,כשרה לכתחילה וניתן לאכול,
ולישון שם .אולם השכינה הקדושה שורה רק על סכך שהונח על
ידי יהודיים יראים שכשרים לעדות ,ולא בסוכות שעשו גויים
וע"ש כי קצרתי.
כתוב בספר ויקרא (כג ,לד) "חג הסוכות ,שבעת ימים – לה'".
ואמר על כך רבי יהודה בן בתירא במסכת סוכה (ט ).כשם שחל
שם שמים על קרבן חגיגה – כך חל שם שמים על הסוכה ,וסיבת

קדושת הסוכה לה' הינה – בגלל שהשכינה שורה שם ,ומקומה
נמצא בסכך .והוסיף על כך השל"ה הקדוש ,שלכן הגמטריה
של המילה "סוכה"  ,91-שזה שווה לגמטריה של שני השמות
הקדושים שהם :הויה –  ,26ועם השם אדנות שהוא –  .65הסכום
שלהם ביחד הינו גם כן –  .91כלומר ,השכינה הקדושה עם
שמות הקודש  -נמצאת בכל סוכה וסוכה של יהודי שנעשתה
כראוי ובאופן הקדוש ביותר.

מעלת מי שגר בסוכה
לאור האמור ,כל יהודי שעוזב בשבעת ימים אלו את ביתו הקבוע
המגן עליו מפני החום והקור ,למרות שכעת מתחילים ימי
החורף הקרים והגשומים ,כדי לגור בסוכה הארעית ,כפי שציוונו
הבורא ית"ש לעשות ,וכדי לחיות ולחסות תחת צל הסכך
שהוא – צל השכינה הקדושה .בכך הוא פועל על עצמו ,ומכריז
ברבים ,שהינו מאמין בקב"ה בלבד ומעדיף לבטוח ולחסות בו
למרות שחי בסוכה ארעית ,ואע"פ שבביתו הקבוע יש לו את כל
גשמיות העולם הזה.
ולכן מובן למה דווקא ביחס לסכך ששם שורה השכינה בסוכה
– נאמרו הלכות רבות כיצד לעשותו ,ולא ביחס לדפנות הסוכה.
כגון שצריך לעשותו דווקא מדבר שתלוש מהקרקע דהיינו,
שאין לו שום חיבור עם העולם הזה .ומדבר שאינו מקבל טומאה,
כי במקום שהשכינה שורה  -אין לטומאה שום אחיזה .וכן צריך
לעשותו דווקא מדבר שגדל בארץ אבל תלוש ממנו ,כי רצון
הקב"ה להשרות את שכינתו אצל אנשים שלמרות היותם בשר
ודם ,וחיים בעולם ,ואוכלים כאן את מזונם לקיום גופם ,אולם
הם קידשו את עצמם להתרומם ולא להיות מחוברים כחלק
בלתי נפרד מהאדמה ,אלא התחברו לתורה ,לקיום המצוות,
ולכל הקשור לעבודת הבורא ית"ש ,שהינו מעל טבעו של עולם.
וכלשון חז"ל ,שאין חדש תחת השמש ,אבל יש חדש בעולם
– שמעל השמש ,שהוא – התורה ,שהלומדים אותה מחדשים
בה כל הזמן דברים שהינם מעל הטבע ,ומתעלים בכך להדבק
בקב"ה ובמצוותיו.
תפקיד האושפיזין ,ומעלתם
כתוב במגילת אסתר (א ,יד) שכל מלך גדול ששולט על העולם,
יש לו שבעה שרים רואי פני המלך ,היושבים ראשונה במלכות,
ושנמצאים עמו כל הזמן .באופן הזה להבדיל אלפי הבדלות
כמובן ,קורה גם במלכות שמים .ולכן כאשר השכינה הקדושה
בשבעת ימי הסוכות עוזבת את מקומה בשמים ,ובאה לשכון
בסכך הסוכה של כל יהודי ,הולכים עמה גם שבעת השרים
שרואים באופן קבוע פני מלכו של עולם שהם נשמות אברהם,
יצחק ,יעקב ,משה ,אהרן ,יוסף ודוד .שנקראים בלשון הזוהר (פ'

אמור ,קד" - ).אושפיזין" .כלומר ,אורחים שבאים עם השכינה ולא
זזים ממנה .אלא שבכל יום אחד מאותם האורחים הוא הראשון
לשרת את השכינה ,והשישה האחרים באים עמו אחריו .ולכן
כתוב בנוסח שמודפס בסידורים למשל ביום הראשון [מתורגם
ללשה"ק] :בבקשה ממך אברהם האורח מהשמים שיושב עמי,
ועמך – גם כל האורחים שבאו מהשמים שהם יצחק ,יעקב וכו'.
כלומר ,בכל יום נמצאים גם כל שבעת האושפיזין בסוכה ,כי גם
הם לא עוזבים את השכינה שנמצאת שם .ומקובל מחז"ל שזה
קורה בכל סוכה ,וסוכה ,אע"פ שבעינינו הגשמיות איננו רואים
זאת.

חלק מהטעמים לשמחה המיוחדת בחג הסוכות
לאור האמור מובן יותר למה ציוותה התורה לשמוח בחג הסוכות
– יותר מאשר בפסח ,ושבועות .מלבד שני הטעמים שהוזכרו
בחז"ל ועוד ,א – כי חג הסוכות שנקרא בתורה "חג האסיף" ,יש
בו שמחה מיוחדת לאנשים שאספו עד יום זה את התבואה ,וכל
שאר גידולי השדה שצמחו להם בשנה האחרונה .ב – בגלל שהוא
בא לאחר יום כיפור ,בו זכינו שהתכפרו לנו כל חטאינו ,ובגלל זה
אנו שמחים במיוחד.
אמנם לאור האמור לעיל ,וכפי שכתב המהר"ל באריכות בספרו
גבורת ה' (פרק מו) שמחתנו הגדולה נובעת גם ,מאחר ובימי
הסוכות – כל אחד מאתנו חוסה בצל השכינה הקדושה שנמצאת
בסכך של הסוכה .ומעתה הננו דבוקים בה ועוזבים את דירת
הקבע המחוברת למהות העולם הזה .וממילא אין דבר שמשמח
את הנפש היהודית יותר מאשר דביקות בבורא ית"ש.
ומאחר והשכינה נמצאת בסוכה – נעשה המקום קדוש .ולכן
נאסר שיהיה שם קלות ראש ,ודיבורים שאינם ראויים .וכן
נצטווינו להוציא מהסוכה כל כלי שאינו נקי כמבואר באריכות
בשו"ע (סי' תרלח – תרלט) שעקב קדושת השכינה שנמצאת שם,
אסור לעשות ולהשהות שם שום דבר שפוגע בקדושה.
עת הרצון להתפלל לקב"ה בסוכה
והנה לאחר שהתבאר לנו שבכל סוכה כשרה שנבנתה כראוי,
שורה השכינה הקדושה עם שבעת האושפיזין בכל שבעת ימי
החג ,לכן ראוי לכל אדם לנצל מציאות זו ,ועת רצון מיוחד זה,
ולהרבות בתפילה בתוך הסוכה עבור צורכי כלל ישראל ,וצרכיו
הפרטיים והמשפחתיים .והקב"ה ברחמיו המרובים יקים לנו
במהרה את סוכת דוד הנופלת כלומר ,יביא במהרה את משיח
צדקנו מזרע דוד המלך ,ונזכה במהרה לראות בעיננו את גילוי
השכינה הגדול שיהיה בבנין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה
בימינו.

