סדרת ' כה עשו חכמינו'

בס"ד ימי הזכרת גשמים תשע"ח.

אבא חלקיה מוריד גשמים
אַ בָּ א חִ לְ קִ יָּה בֶּ ן בְ נֹו שֶּ ל חֹונִ י הַ ְמ ַעגֵּל הָּ יָּה,
ּוכְ שֶּ הָּ יָּה הָּ עֹולָּם נִ צְ ָּרְך לִ גְ שָּ ִמים הָּ יּו הַ ֲחכ ִָּמים ְמשַ גְ ִרים אֶּ צְ לֹוּ,ובִ קֵּ ש ַרח ֲִמים וְ י ְָּרדּו גְ שָּ ִמי
םַ .פ ַעם אַ חַ ת נִ צְ ַרְך הָּ עֹולָּם לִ גְ שָּ ִמים.
ִשגְ רּו אֶּ צְ לֹו ְשנֵּי תַ לְ ִמידֵּ י ֲחכ ִָּמים שֶּ יְ בַ קֵּ ש ַרח ֲִמים .בָּ אּו לְ בֵּ יתֹו וְ ל ֹא ְמצָּ אּוהּו.
ּומצָּ אּוהּו שֶּ הּוא עֹודֵּ ר .נ ְָּתנּו לֹו שָּ לֹום  -וְ ל ֹא הִ ְס ִביר לָּהֶּ ם ָּפנָּיו.
הָּ לְ כּו אֶּ צְ לֹו לַשָּ דֶּ ה ְ
ָּלע ֶֶּּרב לִ קֵּ ט עֵּצִ ים ,וְ הָּ יָּה טָּ עּון הָּ עֵּצִ ים וְ הַ מַ עְ דֵּ ר עַל כְ תֵּ פֹו אַ חַ ת וְ טַ לִ יתֹו עַל כְ תֵּ פֹו ְשנִ יָּה.
כָּל הַ דֶּ ֶּרְך ל ֹא הָּ יָּה נֹועֵּל מַ נְ ָּעלָּיו ,כְ שֶּ הִ גִ י ַע לְ מַ יִ ם ָּנעַל מַ נְ ָּעלָּיו.
כְ שֶּ הִ גִ י ַע לְ בֵּ ין קֹוצִ ים ּובַ ְרקָּ נִ ים הִ גְ בִ יהַ בְ גָּדָּ יו .כְ שֶּ הִ גִ י ַע לָּעִ יר יָּצְ אָּ ה ִא ְשתֹו כְ שֶּ ִהיא ְמקֻ שֶּ טֶּ ת,
ּוכְ שֶּ הִ גִ י ַע לְ בֵּ יתֹו נִ כְ נְ סָּ ה ִא ְשתֹו ְתחִ לָּה ,וְ אַ חַ ר כְָּך נִ כְ נַס הּוא ,וְ אַ חַ ר כְָּך נִ כְ נְ סּו הַ ֲחכ ִָּמים.
ּוס ָּעדּו" .פ ַָּרס פַת לְ ִתינֹוקֹותַ .לגָּדֹול נָּתַ ן פְ רּוסָּ ה אַ חַ ת וְ לַקָּ טָּ ן – ְשתַ יִ ם.
יָּשַ ב לִ ְסעֹ ד וְ ל ֹא אָּ מַ ר ַל ֲחכ ִָּמים" :בֹ אּו ְ
אָּ מַ ר אַ בָּ א חִ לְ קִ יָּה לְ ִא ְשתֹו :יֹודֵּ ַע אֲנִ י שֶּ ל ֹא בָּ אּו אֶּ צְ לִ י הַ ֲחכ ִָּמים אֶּ לָּא ִב ְש ִביל גְ שָּ ִמים,
ַנעֲמֹ ד וְ ַנ ֲעלֶּה ַלעֲלִ יָּה ּונְ בַ קֵּ ש ַרח ֲִמים ,אֶּ פְ שָּ ר שֶּ יִ ְת ַרצֶּ ה הַ קָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא וְ י ְֵּרדּו גְ שָּ ִמים,
ּובקְ שּו ַרח ֲִמים .קָּ דַ ם וְ ָּעלָּה עָּ נָּן
וְ ל ֹא ַנ ֲחזִיק טֹובָּ ה לְ עַצְ מֵּ נּו .עָּלּו ַלעֲלִ יָּהָּ .עמַ ד הּוא בְ זָּוִ ית זֹו וְ ִא ְשתֹו ְבזָּוִ ית זֹו ִ
ִמצַ ד זָּוִ ית שֶּ ל ִא ְשתֹו.
ְכּותָך
יֹודעִ ים אָּ נּו שֶּ הַ גְ שָּ ִמים ִבז ְ
כְ שֶּ י ַָּרד אָּ מַ ר לָּהֶּ ם :בָּ רּוְך הַ מָּ קֹום שֶּ ל ֹא הִ צְ ִריְך אֶּ ְתכֶּם לְ אַ בָּ א חִ לְ קִ יָּה .אָּ ְמרּו לֹוְ :
י ְָּרדּו ,אֶּ לָּא יְ פ ֵָּּרש לָּנּו מַ ר ְדבָּ ִרים אֵּ לּו שֶּ הֵּ ם ְתמּוהִ ים לָּנּוִ :מפְ נֵּי מָּ ה כְ שֶּ נָּתַ נּו לְ ָך שָּ לֹום ל ֹא ִה ְסבַ ְרתָּ לָּנּו פָּנִ ים?
יתי וְ אָּ מַ ְר ִתי :ל ֹא אֶּ ְתבַ טֵּ לִ - .מפְ נֵּי מָּ ה הָּ יִ יתָּ טָּ עּון הָּ עֵּצִ ים עַל כָּתֵּ ף זֹו וְ הַ טַ לִ ית עַל כָּתֵּ ף
אָּ מַ ר לָּהֶּ םְ :שכִ יר יֹום הָּ יִ ִ
אַ חֶּ ֶּרת?  -טַ לִ ית ְשאּולָּה הָּ יְ תָּ ה ,עַל ְמנָּת כְָּך הִ ְש ִאילּוהָּ לִ י וְ עַ ל ְמנָּת כְָּך ל ֹא ִה ְש ִאילּוהָּ לִ יִ - .מפְ נֵּי מָּ ה כָּל הַ דֶּ ֶּרְך
ל ֹא ָּנעַלְ תָּ מַ נְ עָּלִ ים ּוכְ שֶּ הִ גַעְ תָּ לַמַ יִ ם ָּנעַלְ תָּ ?  -כָּל הַ דֶּ ֶּרְך אֲנִ י רֹואֶּ ה ,בַ מַ ִים אֵּ ין אֲנִ י רֹואֶּ הִ - .מפְ נֵּי מָּ ה כְ שֶּ ִה ַגעְ תָּ
לְ קֹוצִ ים ּובַ ְרקָּ נִ ים הִ גְ בַ הְ תָּ בְ גָּדֶּ יָך?
 זֶּה מַ ֲעלֶּה ֲארּוכָּה וְ זֶּה אֵּ ין מַ ֲעלֶּה ֲארּוכָּהִ - .מפְ נֵּי מָּ ה כְ שֶּ הִ גַעְ תָּ לָּעִ יר יָּצְ אָּ ה ִא ְש ְתָך ְמקֻ שֶּ טֶּ ת?  -כְ דֵּ י שֶּ ל ֹא אֶּ תֵּ ןֵּעינַי בְ ִאשָּ ה אַ חֶּ ֶּרתִ - .מפְ נֵּי מָּ ה נִ כְ נְ סָּ ה ִא ְש ְתָך ְתחִ לָּה וְ אַ תָּ ה אַ ח ֲֶּריהָּ וְ אַ חַ ר כְָּך אָּ נּו נִ כְ נ ְַסנּו? ִ -משּום שֶּ אֵּ ין אַ תֶּ ם
ּוס ָּעדּו"? ִ -משּום שֶּ ל ֹא הָּ יְ תָּ ה פִ ִתי ְמרֻ בָּ ה
בְ דּוקִ ים לִ י - .כְ שֶּ יָּשַ בְ תָּ לִ ְסעֹ ד ִמפְ נֵּי מָּ ה ל ֹא אָּ מַ ְרתָּ לָּנּו" :בֹואּו ְ
וְ אָּ מַ ְר ִתי :אַ ל ַי ֲחזִיקּו לִ י ֲחכ ִָּמים טֹובָּ ה בְ חִ נָּםִ - .מפְ נֵּי מָּ ה נָּתַ תָּ ל ִַתינֹוק גָּדֹול פְ רּוסָּ ה אַ חַ ת וְ לַקָּ טָּ ן – ְשתַ יִ ם?
 זֶּה יֹושֵּ ב בַ בַ יִ ת וְ זֶּה – בְ בֵּ ית הַ ִמ ְד ָּרשִ - .מפְ נֵּי מָּ ה קָּ דַ ם וְ ָּעלָּה הֶּ ָּענָּן ִמצַ ד זָּוִ ית ִא ְש ְתָך וְ אַ חַ ר כְָּך ִמצַ ד זָּוִ יתשֶּ לְ ָך? ִ -משּום שֶּ הָּ ִאשָּ ה ְמצּויָּה בַ בַ יִ ת וְ נֹותֶּ נֶּת פַת לְ עָּנִ י ּוקְ רֹובָּ ה ֲהנָּאָּ תֹו; ַואֲנִ י נֹותֵּ ן מָּ עֹות לְ עָּנִ י וְ אֵּ ין ֲהנָּאָּ תֹו
קְ רֹובָּ ה [ .מסכת תענית דף כג]






















הצורך בגשם הוא חלק מעולם שאחרי החטא  .בעולם לפני החטא -כולה משקה לפני שחת ה'.
מים בשפע  .אלא שיש חשש כבד שהאדם ייחס את זה לעצמו .ישתלט על זה וכו  .ולכן עוברים
לעולם של גשם.
הגשם יוצר תלות .קושי .תפילה .עד היום .אפילו עם התפלת המים ,עדיין אנו תלויים ועמודים
בגשם  ,וגם כעת.
איך מורידים גשם .יש כאן סיפור משפחתי .הנכד של חוני המעגל.
גשם הוא השפעה .השפעה של חיים .כיצד זוכים להשפעה הזו .הסיפור לוקח אותצנו צעד אחרי
צעד אך מהכל עולה עקרון אחד .השמירה על החיים שניתנים לנו .כדי לזכות למתנה הזו אדם
צריך לייקר את החיים שיש לו  ,את מתנת החיים ולא לבזבז אותה .כל תנועת חיים מזוהה
כמשהו אלוקי.
בגדול זה מקביל לשמירת הברית .בזבוז החיים .הכי גס זה זרע .יותר עדין זה כעס ,שמירת
הדיבור ,שמירת הזמן .כשזה מבוזבז -אז הכל נוזל ואין גשמים .כל פעולותיו של אבא חלקיה הם
כאלו .הוא מדוייק.
שמירת הזמן -שכיר יום
שמירת הרכוש .ניצולו המלא .גם הוא רוצה שישתמשו בו.
שמירת הראיה .תשומת הלב .איפה להשקיע מאמץ .ואיפה זה לא נצרך .נעליים .לדעת שמה
להשתמש למה .לא להרוג ג'וק עם טנק .ניצול מירבי .מדוייק.
מה אפשר לתקן .מה מעלה ארוכה ומה לא מעלה ארוכה .להשמר מלקלקל משהו שאחר כך לא
ניתן לתקן אותו .תמורת כאב.כאב חולף מול קלקול תמידי .סיפור מונית בנהריה.
אשתו -שמירת הזוגיות .יוצאת לקראתו .לשמור על תשומת הלב והמחמאות לאשתי בלבד.
שמירת ההשתייכות החברתית .מי אתם? אולי תבזבזו לי את הזמן ,מהם הדיבורים שלכם וכו
שמירת הדימוי העצמי המדוייק .שא תחזיקו לי טובה לחינם .זה לא אני באמת .לא רוצה למצוא
חן בעינכם סתם.
תינוק -מי מתאמץ .מי נמצא בתהליך .צריך לחזק אותו.
העני -לתת למישהו מה שהוא צריך.בצורה מהירה ומדוייקת.
סיכום .כמו יהלום שמסובבים לאט ,כל מימדי שמירת החיים וכוחות החיים נמצאים אצל אבא
חלקיה ,ולא רק התפילה שלו הורידה גשמים אלא כל ההתנהלות  ,כל האכפתיות .אכפתיות מכל
פרור של חיים מולידה חיים.
אולי אם נהיה יותר מדויקים בזה ,נזכה ליותר גשמים .החוויה הכי עמוקה שהמים לא יתבזבזו .
שנלכוד אותם .נאגור אותם בבורות ומאגרים .מים זה חיים .אך מה עם שאר כוחות החיים .מי
שמזלזל בחיים כל השנה שלא יצפה לקבל פתאום חיים כשמיגע חורף .זהיורת בשמירת החיים
כל השנה מולידה גשמים בחורף .שנזכה.

