
  קובי לוי מה עושה דמעה באמצע השבוע?/

  "קוטף סיפורמתוך סדרת הספרים "

  

ברומניה לא היה מלמד אחד לרפואה. הוריו של שהזעירה והמושלגת  בעיירה שאץ

, עד כי רצונו של הילד ללמוד תורה היה כה עזמאיר'קה בן השבע היו עניים, אבל 

על מנת לממן את עתידו  טהסכו פרוטה לפרוחואביו ואמו מכרו את כל חפציהם 

אמר לו אביו, "מיד אחרי חג הפסח, יגיע לעיירה מלמד  ,"בני היקר" הרוחני של בנם.

. לאה את לבו של מאיר'קהישמחה גדולה מ. "רבי שלום – מן המעולים שבאירופה

. "מיד אחרי חג הפסח חג הפסח התקרבציפה להפשרת השלגים שתסמן את הוא 

ורקד מאיר'קה, "לא אהיה עגלון, לא סנדלר ולא חייט, אתחיל ללמוד תורה", שר 

אהיה בעזרת השם תלמיד חכם". בלילה לחשה לו אמא: "אבא התחייב לשלם ממון 

רב לרבי שלום. הכל כדאי כדי שתהיה גדול בתורה. הלא תדע, יקירי, כל יום ללא 

  לימוד תורה, זו אבידה שאינה חוזרת".

ציע בין העננים. עם כל יום שעבר היה הרוחות פסקו וקרני השמש החלו להפ

עוד יומיים חג הפסח. מאיר'קה בילה את ימיו  –מאיר'קה נרגש ומאושר יותר ויותר 

במחשבות על אודות לימוד הגמרא עם רבי שלום. כיצד ישאל וכיצד יענה, כיצד יביט 

  עליו רבי שלום בעיניו הטובות, והוריו... איזו נחת תמלא את לבם!

ף, ימי הפסח התקרבו לסיומם ואת מאיר'קה העסיקה מחשבה אחת: ליל הסדר חל

"עוד כמה ימים יגיע המלמד שלי, רבי שלום, ואזכה ללמוד תורה". מאיר'קה כבר 

חסר סבלנות. אביו הבטיח לו כי יום לאחר אסרו חג יגיע המלמד. "תהיה סבלן, 

מא לא מאיר, ותכין דרשה קצרה להקביל את פני המלמד שלך", בקשה אמא. א

  ידעה כי בנה החכם הכין כבר דרשה מיוחדת במינה.

הזמן חלף באטיות. היום שאחרי אסרו חג הגיע, אך רבי שלום לא הגיע. עוד יום 

חולף, ורבי שלום? איננו. מאיר'קה ציפה על אם הדרך, אך אין כל סימן לבואו של 

רהורים את המלמד. "אולי רבי שלום מצא ילד אחר, מוכשר יותר ממני?" הטרידו ה

מוחו. והנה, בעודו עומד על ערימת קרשים ומביט לכיוון ביתו, הבחין מאיר'קה 

  באמו, ישבה במטבח ביתה ובכתה. 

. הוא אמא בוכה! לבו הקטן נרעד. הוא יודע כי מול נרות השבת עיניה זולגות דמעות

יודע שמול נרות השבת אמהות בוכות כי הן מתפללות על ילדיהן. אמא ספרה לו 

שבדמעות האמהות מול נרות השבת מעורבת גם שמחה על שזכו לילדים הלומדים 

תורה. אבל עכשיו? עכשיו סתם יום של חול, מדוע בוכה אמא? ניגש אליה בנה ושאל 

אמו את ראשה, ניגבה בזריזות אט זקפה - ברוך: "אמא, אמא למה את בוכה?" אט

את פניה הלחות, ופנתה אליו במבט מלא אהבה, חמלה ודאגה. "אני בוכה, 
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מאיר'קה, כי המלמד הצדיק שלך עדיין לא הגיע. אולי הוא חזר בו, אולי לא הצענו 

לו שכר גבוה דיו". "אבל אמא", ענה לה בנה בנחישות, "בעצמך אמרת כי הדרכים 

א צריך לעבור את הגבול ולעתים נערכות שם בדיקות  עדיין מושלגות וכי הו

והעוברים ושבים מעוכבים. אני בטוח כי מחר הוא כבר יגיע, מחר אתחיל ללמוד 

תורה". תקווה מהולה בעצב כבד נראתה על פניה של אמא: "כן, בני, גם אני מקווה 

אין  שהוא יגיע מחר, אבל מה יהא על לימוד התורה של היום? מחר הוא מחר, אבל

המחר יכול למלא את החלל של היום. היום, ילדי, לא עסקת בלימוד התורה ועל 

מאיר'קה חש שהדמעות של אמא  התורה שלא נלמדה היום, עליה אני בוכה".

מחבקות אותו חזק חזק וצורבות את לבו. הן נמסכות בדמו, וזועקות מכל נים ונים: 

  "מה יהא על התורה של היום?"

לעיירה, ולמד עם מאיר'קה  שלום מסכיטובאחר כך הגיע המלמד רבי  יום או יומיים

במשך שש שנים רצופות. את פרותיו של הלימוד המופלא קוטפים כולנו עד היום 

הזה ממש, כי לימים הפך מאיר'קה לרבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד מפעל התורה 

ורה זו אבידה שאינה האדיר "הדף היומי". "כל יום והדף שלו. כל יום ללא לימוד ת

 חוזרת", כך נהג לומר בדרשותיו.
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