בס"ד

חגיגה ה) .שורה  (10עד ה) :שורה אחרונה(
פסוקים המלמדים אותנו מסרים קשים מאוד
.

בעניין משפטו של ה'
"וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר" -

ה' ממהר לדון ולהעיד.
"במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר" -
עברות של פגיעה חמורה בה' )מכשפים וכיו"ב( שווות לעברה של פגיעה קלה בזולת )עושקי שכר(.
"כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע"

מה זה "על כל נעלם"?
רב ושמואל:
המגעיל את חברו )יורק או הורג כינה בפניו(.

ה' שופט גם את השגגות ולא רק את הזדונות.
"כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו"

ה' שופט את האדם על כל שיחה ושיחה שלו.

מה זה "אם טוב"?
א' :הנותן צדקה לעני בפרהסיא )ובכך מביישו(.
ב' :הנותן צדקה לאשה בסתר.
ג' :השולח לאשתו בשר שאינו מוכשר בע"ש.
ד' :הנותן צדקה בשעת דוחק )ולא לפני כן(.

בעניין הנהגתו של ה'
"יותסתיני בו לבולעו חנם" -

חלק מהנהגתו של הקב"ה את העולם היא בנתינת שלטון לכוחות הרוע.
"הן בקדושיו לא יאמין" -

אפילו בקדושיו ה' לא מאמין.

למסקנה :דווקא בקדושיו ה' לא מאמין אבל באלה
שלא בשלים ה' מאמין.

"והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות"

ה' ממציא לנו רעות וצרות.

הסתרת פנים של הקב"ה )מצעקות על הצרות(

חשיבות דברים 'שוליים' כביכול

• מי שהקב"ה לא מסתיר ממנו פנים הוא לא מעם ישראל.

• כל יום הינו בעל חשיבות עצמאית אדירה )גם לטובה וגם
לרעה( ואין לזלזל בכוחו המשמעותי.

• למרות שהקב"ה מסתיר פנים ,ידו נטויה להגן עלינו.

• ישנו שכר רב מאוד על ראיית פני החכמים אפילו
במיתתם )ועל אחת כמה וכמה בחייהם(.

• למרות שהקב"ה מסתיר פנים ,הוא מתגלה בחלום.

הבכי של הקב"ה
הקב"ה בוכה "מפני גוה "
אפשרות א' :מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים.
אפשרות ב' :מפני גאוותה של מלכות שמים שניטלה.

הבכיה של הקב"ה היא רק בבתים
הפנימיים,
אך בבתים החיצוניים הוא בוכה רק
על חורבן ביהמ"ק.

על שלושה הקב"ה בוכה בכל יום
א .מי שמסוגל לעסוק בתורה אך אינו עוסק.
ב .מי שלא מסוגל לעסוק בתורה אך עוסק )הקב"ה משתתף בקשייו(.
ג .פרנס המתגאה על הציבור.
שלוש דמעות דמעה השכינה על ' כי נשבה עדר ה' '
דמעה אחת  -על מקדש ראשון.
דמעה שניה  -על מקדש שני.
דמעה שלישית  -על ישראל שגלו ממקומן או על ביטול תורה )שבא בעקבות הגלות(.
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