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הספה — &3צר ןזגנה

ה ^ ה היא ג$דנו ?לבצר הןןה. :תןי^ם ?ן?1ה מריב לשינותינ( .אןעי
?גסת הגדילה ?*?לי ל?לא ךעבוןה ןךה מלשךאל? .תוב עליהם ?עשו ןופות
?אלה ?לא נעשו ?מותם מימית ;הושע בן־נין :״נ!?שו ?ל־הקהל השבים מן
,
הש?י ספות נ??בו בספית ?י לא-ץשו מימי ?שוע ?ךנון פן ?ני ??ךאל נתל׳
?מןןה $דולה ?!אד״ (2 .ומה היו הןזפות המפוארות הללו ז 99ך?ים שם
?תלמוד . (3ד?עי ליןמי על ל$ךא דןןבוךה ןךה ובטלוהו ואןן זכו$א עללהו
?ס?ה״ .ואם 5ן י׳?9ה היא געלת תכן של הןןה.
ואם לפלא ?עינינו :איך תוכל דילת ?לאי כס?ה להגן עד ??לא הסוס
נוכל עויד לקסת אותה ?ךג^ה לההנןה ךה9קח1ן ?לנו ז איך יוכל ?ןלן של
״שוןים ?הל?תן ו?לי?ית אפילו ט5ח״ להפך למ?צר ולמגן נ^ד ?ל צד ואילב ז
מכרחים אנחנו לה?יד }לוי לפני ?ל?-אי עולם ?אמת נץווית היא? ,דוקא *את
ה?$ר? .היא נ?נית דוקא ?צורה ?ל?-ך קלו^ה עד שמצד צורתה החיצוןה אץה
ךאו;ה לץאורה להיות ןקלאת אפילו ??ם ?ל 3ית דירה ,היא היא הךאולה
להיות לנו למגדל עז ולמ?צר מ?ני ?ל־אילב ומתנקם? ,י ?איזה א$ן תוכל
ןזןזפה ס^רו^ה ופתוחה ??5רים להפך לגית-ךילה — ,הוי אומד לא מ^ני
החזק הוומלי ???ווצויתיה הקלושות יסמל?ות ,אלא מ?ני ?3חק ,ךגר ד׳ הוא
אשר $זר אנןר ש3ימי ססג הקדוש הזה ,סג האסיף ,זאת היא ךילתנו .זה יהלה
לנו למוד לדור1ת9 .י לןזא^ץ הדרוש לנו לבןלן ?יתנו? ,לומד ?גלן ה3לת הל$מי
שלנו ,ןקוקים אנו דןקא לאמוץ הרוחני ,לאמוצי של הןוג ,לאמוצו של ךגר ד'
הק;ם לעד .ואם ?לי ןזה?חית היווזר ןןךי?ים ;פולים לפרוץ ?רץ $?$ה גם
3מ?ץלים הייהד ןןןקים ,לכילים למגר 2ם חומות ןחשת ןבות הלי אין ?צן!ם ולא
?כס שום ?לי יו$יר ??עולם להפיל את־לוחוץה • ngjqו?צוךה ?ל 3הק .ומזה
נדע שהחק ,הוא לה;ה מ?ןילני ה?$ךוי ומשןב לנו3 ,ם ?עת ?^ץה ?אנו נן?ים
ל?נות $5ןש את־3יתנו הלאמי על אלץ אבותינו .נ?יר ןא א ת ־ ה ^ ת זזמןולטת
?ההק !? jqvvהוא ךגד ד׳ א?ר ןזר אמד3? .ית לשךאל ל?ןה ,הוא הוא
ח ו ^ נ ו ןז?צוךה ,למרות סה ?ןזעין הקלושה ?ל האןם לא תוכל להפיר ןז^נוי ועזי.
,

ו??אנו ?אים ל?נ1ת את-ם?תנו המגןה געךנו  01גהק1תתו קןל לץךא ךעבוןה
ןךה? ,כל ד,מו?נים ?לו ,העתיקים ו ה ^ ? י ם  .לן!:ה ןזהק וזקנו — חקי תורתנו
הקדישה העומדים וקימים וקיים לעד!
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אמנם ,אנו ?רילים להדר את-ד.ס?ה .ונולי ן1כה מלוים את־י׳?9ה תמיד ואנו
ךגילים מדורות עולמים  .ל ע ט ר אותה ?סדינים המצןלים ולתלות ?ה אגוזים׳
אפךקקים? ,קדים ולמונים ופךפילי ענבים ועקרות של ??לים. ,לינות ,שקנים
וקלתות״ — זאת היא הספה האךץ-לשךאלית הטפוסית? ,לומר ,הננו נקךאים
להדר ןם את-ההק ?הוא מעונו  .ו ל א ןחך?ה לרושללם אלא על ? ן נ ו ?ה ךין תורה״
ולא עשו לפנים משולת הדין  .(5אנחנו הננו מו?נים לעמוד על הגגה העליון
? ל ן ג ד ד׳ ?מוקדי הקהיר להפנס עם ?ל־אחינו ל א לק ?מדת ה&ק ,הדין׳ ?י־
אם גם לפנים משולת קךין .והלתה לנו ן?1תנו למגדל ןנז מפני אולב סלה ו?ית
לשלאל ל?ןה ?אךצ? 1כל ן$ז תפאךתו וק?ת ן ו ד סג$1לת תקום לנו ?מהרה
?:מי" א9ז•
 (4סוכה י.
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