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וכן דרשו היה ה׳ כאויב ולא אויב ממש  .נמצא דכשהכחוב מכנה ואומר כחויב היינו לומר
דאין הנקמה  bכך בחוזק וכדי בזיון וקצף אכל הכא היו ישראל מחרעמים ואמרו שהריעים
הללו בגדו בה דמאחר שראו שהקב״ה לא רצה הוא ■בעצמו להציח אש בציון ושלח למיכאל
וגבריאל שיציתו אש בציון ורצה שתהיה הנקמה ע״י שליח.אם כן היה מן הדין שלא יהיה
המונש במשפמ חזק והם לא משו כן אלא היו לה לאויבים ממש ולא כאויבים ומשו בהם
משפנו חזק וזהו בגידת הריעים  .שהרי הקי״ה כי חפץ חסד הוא לא רצה להנקם מהם במצמו
כי אל רחום ה׳ וכדכתיב דמעעם זה בכל מקום שגלו שכינה עמהס וכמאמרם ז׳ל ושב ה׳
אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד דהוא מצמו שב דכל מקום שגלו שכינה עמהס
ושנוי בנביאים צדיק ונושמ הוא :

ררך צריקים ררוש ארבעה ועשרים
כתובות פרק הנושא  .אמר ר' אלעזר עמי הארץ אינן היים ילעתיד ילבאאמר ילו ר״י
לא ניחא למרייהו דאמרת להו הבי אמר ליה מקרא אני דורש בי טל אורות
טלך בל המשתמש ב?»ור תורה אור תורה מחייהו ובל שאינו משתמש באור תורה אין אור
תורה מחייהו ביון דחזייה דקא מצטער אמר ליה רבי מצאתי להם רפואה מן התורה
ואתם הדבקים בה׳ אלהיבם ובי אפשר לירבק בשבינה והלא בתיב בי ה׳ אלהיך אש
אוכלה הוא אלא כל העושה פרקמטיא לת״ח והמהנה ת״ח מנכסיו כאילו מדבק כשבינה .
וכתיב חיים בולבם אלמא ע״י דכוקן של ת״ח יוכו לחיות ע״ב :
.
ל א במקום אחד ולא בשני מקומות מצינו שהפליגו רז״ל בעונש המתעצל בהספדן של צדיקים
לפי שקשה סילוקן כיום שנשתברו בו הלוחות  .והנה המקונן בהיותו מיצר בצרתן בל
ישראל עיקר הבכי והאנחה עשה בה מאמר על סילוקן של צדיקים  .וכמאמר הכתוב טבעו
בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה־ ושריה בגוים’ אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון
מה׳ ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על ראשם וגו׳  .ורז״ל במדרש הס אמרו דמלכה
ושריה היינו על הת״ח וכדכחיב בי מלכים ימלוכו ובי שרים ישורו וכן קרא דישבו לארץ
ידמו זקני בת ציון דרשו אותו על הסנהדרין שהגלה נבוכדנאצר על אשר התירו שבועתו
של צדקיהו כדאיתא בפ״ט דנדרים הרי שעיקר מה שהיה מצטער מחרבן הבית והגלות
היה ע^הת״ח שהלכו בגולה  .ויש לדקדק במה שהקדים המקונן לומר טבעו בארץ שעריה
.דמה ענץ לזה עם מלכה ושריה בגוים דהיינו הת״ח שגלו..ותו קשה למה זה בכה על
השערים ולא על כל בית המקדש שהרי ערו ערו עד היסוד  .עוד יש לדקדק באומרו אין
תורה דאס הכוונה לומר דמאחר שהת״ח הלכו בגולה לא נשארה תורה מלתא דפשיטא
היא ודברים הללו לא ניתנו ליכתב  .ורש׳י ז״ל פירש ,אין תורה אין בהם מורה הוראה  .עוד
קשה בסיפיה דקרא גס נביאיה לא מצאו חזון מה' מה קשר לו עם הקודם  .עוד יש לדקדק
במה שחזר ואמר ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון דהיינו הסנהדרין דמאחר שאמר מלכה
ושריה בגוים שהם הת״ח למאי אצטריך לבכות על הסנהדרין בפני עצמם והרי הכל היו
בכלל מלכה ושריה :
ונראה דיבא הכל לכלל יישוב עם מאי דאמרינן באיכה רבתי טבעו »<רץ שעריה אמר רב
הונא בשם ר׳ יוסי שערים חלקו כבור לארון שנאמר שאו שערים ראשיכם לפיכך לא
שלט בהם אויב אלא טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריסיה ע״כ  .עוד נקדים מאי דאמרינן
בפ״ג דמכות דך כ״ב כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס״ת ולא קיימי מקמי גברא
רבה דאילו בס״ת כתיב ארבעים יכנו ואתו רבנן ובצרי מדא  .נלמד מזה דיותר ראוי לחלוק
כבוד לתיח יוקר מס״ת  .והקשו המפרשים דמסוגיא דקדושין דך ל״ג משמע דס״ת עדיך■
מת׳׳ח וזה מדאיבעיא לן התם מהו'לעמוד מפני ס״ק ואמרו ק״ו מפני לומדיה טומדין
מפניה
ר
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