תּוֹרה
ִשׂ ְמ ַחת ָ
ֹאשׁם לִ ְרקֹד ִעם
הוּדה ְבּר ָ
יבה וְ ָה ַרב ְצ ִבי יְ ָ
תּוֹרה נַ ֲהגוּ ַתּלְ ִמ ֵידי ַהיְּ ִשׁ ָ
ְבּכָ ל ָשׁנָ ה ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
רוּשׁלַ יִ ם.
תּוֹרה ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר יְ ָ
ִס ְפ ֵרי ַה ָ
תּוֹרה ְבּיָ ָדיו.
גַּ ם כְּ ֶשׁ ָהיָ ה ָה ַרב זָ ֵקן וְ ַרגְ לָ יו ֲחלָ שׁוֹת ,הוּא ִה ְמ ִשׁיְך לִ ְרקֹד כְּ ֶשׁ ֵס ֶפר ַה ָ
קּוּדים נִ גַּ שׁ ֶא ָחד ִמן ַה ַתּלְ ִמ ִידים ֶאל ָה ַרב וְ ָא ַמר לוֹ:
ַא ֲח ֵרי ָשׁ ָעה ֲארוּכָּ ה ֶשׁל ִר ִ
תּוֹרה"?
"אוּלַ י ֶא ֱעזֹר לָ ַרב לְ ַה ֲחזִ יק ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
דּוּע?" ָשׁ ַאל ָה ַרב.
"מ ַ
ַ
תּוֹרה ַהזֶּ ה כָּ ֵבד ְמאֹד"ָ ,ענָ ה ַה ַתּלְ ִמיד.
"כּי ֵס ֶפר ַה ָ
'נוֹשׂאת-
תּוֹרה כָּ תוּב ֶשׁ ִהיא ֵ
"על ַה ָ
תּוֹרה כְּ ֵב ָדה?" ִה ְת ַפּלֵּ א ָה ַרבַ .
"ה ָ
ַ
תּוֹרת ַח ִיּיםִ .היא ֵאינָ ה כְּ ֵב ָדה כְּ לָ ל וּכְ לָ ל".
תּוֹרה ִהיא ַ
יה'ַ .ה ָ
נוֹשׂ ֶא ָ
ֶאת ְ
תּוֹרה עוֹד זְ ָמן ַרב.
וְ הוּא ִה ְמ ִשׁיך לִ ְרקֹד ְבּ ִש ְׂמ ָחה ִעם ֵס ֶפר ַה ָ
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מאושר
אוֹר ִחים
ַהכְ נָ ַסת ְ
וּמזְ וָ דוֹת.
זוּרים ַא ְרגָּ זִ ים ִ
יבהּ ָהיו ְפּ ִ
וּס ִב ָ
ִמ ְש ָׁפּ ָחה ַא ַחתַ -א ָבּאִ ,א ָמּא וִ ילָ ִדיםָ -ע ְמ ָדה ַבּ ְרחוֹב ְ
ַמ ָבּ ָטם ֶשׁל ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ָהיָ ה ָעצוּב.
עוֹב ִרים וְ ָשׁ ִבים.
אוֹתם ְ
עוֹמ ִדים כָּ אן ָבּ ְרחוֹב?" ָשׁ ֲאלוּ ָ
דּוּע ַא ֶתּם ְ
"מ ַ
ַ
"אין לָ נּוּ ַבּיִ ת"ֵ ,הם ָענוּ" ,וְ ֵאין לָ נוּ ֵאיפֹה לִ ישֹׁן ַהלַּ יְ לָ ה"...
ֵ
יתם.
הוּדה וְ ִא ְשׁתּוֵֹ ,הם ִמיָּ ד ִהזְ ִמינוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ֶאל ֵבּ ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ זֹאת ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
יתםֵ .הם ִבּ ְשּׁלוָּ ,אכְ לוּ
גּוֹר ָרה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְבּ ֵב ָ
קוּפה ֲארוּכָּ ה ִה ְת ְ
ְתּ ָ
ְבּ ִמּ ְט ָבּ ָחם ֶשׁל ָה ַרב וְ ִא ְשׁתּוֹ וְ ִה ְתנַ ֲהגוּ כִּ ְבנֵ י ַבּיִ ת.
גּוֹרר
ָה ַרב ִס ֵפּר לְ כֻ לָּ ם ֶש ֵׁהם ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ָבּאוּ לְ ִה ְת ֵ
ִעמּוֹ וְ ָחלַ ק לָ ֶהם כָּ בוֹד ַרב.
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