ַה ִמּ ְס ָפּ ַריִ ם ֶשׁל ִא ָמּא
מוּד-תּוֹרה".
ָ
"תלְ
תּוֹרה ְבּ ַ
כְּ ֶש ָׁהיָ ה ָה ַרב ַחיִּ ים ָדּוִ ד ַהלֵּ וִ י יֶ לֶ ד ָק ָטן ,לָ ַמד ָ
נוֹשׂאת ְתּ ִפילָ ה:
וּבלִ ָבּהּ ֵ
ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ָהיְ ָתה ִא ָמּא ְמלַ וָּ ה אוֹתוֹ ְבּ ַד ְרכּוְֹ ,
ימיקוֹ ֶשׁלִּ י יִ ְת ַחזֵ ּק ְבּלִ מּוּדוֹ וְ יִ גְ ַדּל לִ ְהיוֹת ַתּלְ ִמּיד ָחכָ ם".
"אנָּ א ה'ֲ ,ע ֵשׂה ֶש ַׁחיִּ ִ
ָ
טוֹר ַחתִ .היא ָהיְ ָתה ְמכַ ֶבּ ֶסת ֶאת ַה ְבּגָ ִדים,
טוֹריָ ה ַ
כָּ ל ַהיּוֹם ָהיְ ָתה ִא ָמּא וִ ְיק ְ
אוֹתם
ְמ ַת ֶקּנֶ ת ָ
שׁוּבם ֶשׁל ְבּנֵ י ַה ִמּ ְש ָׁפּ ָחה.
וּמכִ ינָ ה ֶאת ַה ַבּיִ ת לְ ָ
ְ
בוֹד ָתהּ–
יחה ֶאת כְּ לֵ י ֲע ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ִהגִּ ָיעה ְש ַׁעת ַה ָצּ ֳה ַריִ םָ ,היְ ָתה ִא ָמּא ַמנִּ ָ
ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּ ַריִ ם ַהגְּ דוֹלִ יםֶ ,את ַהחוּט וְ ַה ַמּ ַחט.
טוּפה ְבּ ַמגֶּ ֶבת–
תּוֹרה" ,כְּ ֶש ְׁבּיָ ָדהּ ַצלַּ ַחת ֲע ָ
"תּלְ מוּד ָ
יוֹצאת ֶאל ַה ַ
ַא ַחר כָּ ְך ָהיְ ָתה ֵ
ימיקוֹ ֶשׁלָ ּהּ.
רוּחת ָצ ֳה ַריִ ם לְ ַחיִּ ִ
ֲא ַ
גָּ ַדל ַהיֶּ לֶ ד וְ נַ ֲע ָשׂה לְ ַרב גָּ דוֹלָ ,ה ַרב ַחיִּ ים ָדּוִ ד ַהלֵּ וִ י.
אוֹתם לַ ֲאנָ ִשׁים ַר ִבּים.
הוּא כָּ ַתב ְס ָפ ִרים לְ ַעם יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָשׁלַ ח ָ
ֶאת ַה ְסּ ָפ ִרים ָע ַטף ָה ַרב וְ ָק ַשׁר ְבּחוּט ָחזָ ק.
וּב ַמה הוּא גָּ זַ ר ֶאת ַהחוּט?
ְ
ֶאת ַהחוּט הוּא גָּ זַ ר ַבּ ִמּ ְס ִפּ ַריִ ם ֶשׁל ִא ָמּא,
כוּתהּ גָּ ַדל וְ נַ ֲע ָשׂה ַתּלְ ִמיד ָחכָ ם.
ֶש ִׁבּזְ ָ

