
 בס"ד ימי הזכרת גשמים תשע"ח.                                                סדרת  ' כה עשו חכמינו'

 

 אבא חלקיה מוריד גשמים

יָּה, ל הָּ ל חֹוִני ַהְמַעגֵּ ן ְבנֹו שֶּ א ִחְלִקיָּה בֶּ  ַאבָּ

ִמים ְמַשְגִרים  יּו ַהֲחכָּ ִמים הָּ ְך ִלְגשָּ ם ִנְצרָּ עֹולָּ יָּה הָּ הָּ ִמיּוְכשֶּ ש ַרֲחִמים ְויְָּרדּו ְגשָּ ְצלֹו,ּוִבקֵּ  אֶּ

ִמים. ם ִלְגשָּ עֹולָּ  ם.ַפַעם ַאַחת ִנְצַרְך הָּ

ש ַרֲחִמים. ְיַבקֵּ ִמים שֶּ י ֲחכָּ י ַתְלִמידֵּ ְצלֹו ְשנֵּ אּוהּו. ִשְגרּו אֶּ יתֹו ְולֹא ְמצָּ אּו ְלבֵּ  בָּ

ר. הּוא עֹודֵּ אּוהּו שֶּ ה ּוְמצָּ דֶּ ְצלֹו ַלשָּ ְלכּו אֶּ לֹום נָּתְ  הָּ יו. -נּו לֹו שָּ נָּ ם פָּ הֶּ  ְולֹא ִהְסִביר לָּ

פֹו ְשִניָּה. פֹו ַאַחת ְוַטִליתֹו ַעל ְכתֵּ ר ַעל ְכתֵּ ִצים ְוַהַמְעדֵּ עֵּ עּון הָּ יָּה טָּ ִצים, ְוהָּ ט עֵּ ב ִלקֵּ רֶּ עֶּ  לָּ

יו, לָּ ל ַמְנעָּ יָּה נֹועֵּ ְך לֹא הָּ רֶּ ל ַהדֶּ יו. כָּ לָּ ִהִגיַע ְלַמִים נַָּעל ַמְנעָּ  ְכשֶּ

יו.ְכשֶּ  דָּ ִנים ִהְגִביַה ְבגָּ ין קֹוִצים ּוַבְרקָּ ת, ִהִגיַע ְלבֵּ טֶּ ִהיא ְמֻקשֶּ ה ִאְשתֹו ְכשֶּ ִעיר יְָּצאָּ ִהִגיַע לָּ  ְכשֶּ

ה, ה ִאְשתֹו ְתִחלָּ יתֹו ִנְכְנסָּ ִהִגיַע ְלבֵּ ְך ִנְכַנס הּוא, ּוְכשֶּ ִמים. ְוַאַחר כָּ ְך ִנְכְנסּו ַהֲחכָּ  ְוַאַחר כָּ

דּו".יַָּשב ִלְסעֹ  ִמים: "ֹבאּו ּוְסעָּ ַמר ַלֲחכָּ ן  ד ְולֹא אָּ טָּ ה ַאַחת ְוַלקָּ דֹול נַָּתן ְפרּוסָּ ַרס ַפת ְלִתינֹוקֹות.ַלגָּ    ְשַתִים. –פָּ

ִמים, א ִבְשִביל ְגשָּ לָּ ִמים אֶּ ְצִלי ַהֲחכָּ אּו אֶּ לֹא בָּ ַע ֲאִני שֶּ א ִחְלִקיָּה ְלִאְשתֹו: יֹודֵּ ַמר ַאבָּ  אָּ

ש ַרֲחִמים,ַנֲעֹמד ְונַ  ה ַלֲעִליָּה ּוְנַבקֵּ ִמים, ֲעלֶּ רּוְך הּוא ְויְֵּרדּו ְגשָּ דֹוש בָּ ה ַהקָּ ִיְתַרצֶּ ר שֶּ ְפשָּ  אֶּ

נּו. ה ְלַעְצמֵּ לּו ַלֲעִליָּה. ְולֹא ַנֲחִזיק טֹובָּ ַמד הּוא ְבזִָּוית זֹו ְוִאְשתֹו ְבזִָּוית זֹו ּוִבְקשּו ַרֲחִמים. עָּ נָּן עָּ ה עָּ לָּ ַדם ְועָּ  קָּ

ל ִאְשתֹו.   ִמַצד זִָּוית שֶּ

א ִחְלִקיָּה. ם ְלַאבָּ ְתכֶּ לֹא ִהְצִריְך אֶּ קֹום שֶּ רּוְך ַהמָּ ם: בָּ הֶּ ַמר לָּ יַָּרד אָּ ִמים ִבְזכּוְתָך  ְכשֶּ ַהְגשָּ נּו שֶּ ְמרּו לֹו: יֹוְדִעים אָּ אָּ

נּו יְָּרדּו, ם ְתמּוִהים לָּ הֵּ לּו שֶּ ִרים אֵּ נּו ַמר ְדבָּ ש לָּ רֵּ א ְיפָּ לָּ ִנים? :אֶּ נּו פָּ לֹום לֹא ִהְסַבְרתָּ לָּ נַָּתנּו ְלָך שָּ ה ְכשֶּ י מָּ  ִמְפנֵּ

ל. ְתַבטֵּ ַמְרִתי: לֹא אֶּ ִייִתי ְואָּ ם: ְשִכיר יֹום הָּ הֶּ ַמר לָּ ף  - אָּ תֵּ ף זֹו ְוַהַטִלית ַעל כָּ תֵּ ִצים ַעל כָּ עֵּ עּון הָּ ִייתָּ טָּ ה הָּ י מָּ ִמְפנֵּ

ת? רֶּ ְיתָּ  - ַאחֶּ ה הָּ ְך לֹא ִהְשִאילּוהָּ ִלי.ַטִלית ְשאּולָּ ְך ִהְשִאילּוהָּ ִלי ְוַעל ְמנָּת כָּ ְך  - ה, ַעל ְמנָּת כָּ רֶּ ל ַהדֶּ ה כָּ י מָּ ִמְפנֵּ

? ִהַגְעתָּ ַלַמִים נַָּעְלתָּ ִלים ּוְכשֶּ ה. - לֹא נַָּעְלתָּ ַמְנעָּ ין ֲאִני רֹואֶּ ה, ַבַמִים אֵּ ְך ֲאִני רֹואֶּ רֶּ ל ַהדֶּ ִהגַ  - כָּ ה ְכשֶּ י מָּ ְעתָּ ִמְפנֵּ

יָך? דֶּ ִנים ִהְגַבְהתָּ ְבגָּ  ְלקֹוִצים ּוַבְרקָּ

ה. - ה ֲארּוכָּ ין ַמֲעלֶּ ה ְוזֶּה אֵּ ה ֲארּוכָּ ת? - זֶּה ַמֲעלֶּ טֶּ ה ִאְשְתָך ְמֻקשֶּ ִעיר יְָּצאָּ ִהַגְעתָּ לָּ ה ְכשֶּ י מָּ ן  - ִמְפנֵּ תֵּ לֹא אֶּ י שֶּ ְכדֵּ

ת. רֶּ ה ַאחֶּ יַני ְבִאשָּ ה אִ  - עֵּ ה ִנְכְנסָּ י מָּ נּו ִנְכַנְסנּו?ִמְפנֵּ ְך אָּ יהָּ ְוַאַחר כָּ ה ַאֲחרֶּ ה ְוַאתָּ ם  - ְשְתָך ְתִחלָּ ין ַאתֶּ אֵּ ִמשּום שֶּ

דּו"? - ְבדּוִקים ִלי. נּו: "בֹואּו ּוְסעָּ ַמְרתָּ לָּ ה לֹא אָּ יַָּשְבתָּ ִלְסֹעד ִמְפנֵּי מָּ ה - ְכשֶּ ְיתָּ לֹא הָּ ה  ִמשּום שֶּ ִפִתי ְמֻרבָּ

ה ְבִחנָּם. ִמים טֹובָּ ַמְרִתי: ַאל ַיֲחִזיקּו ִלי ֲחכָּ ן  - ְואָּ טָּ ה ַאַחת ְוַלקָּ דֹול ְפרּוסָּ ה נַָּתתָּ ַלִתינֹוק גָּ י מָּ  ְשַתִים? –ִמְפנֵּ

ב ַבַבִית ְוזֶּה  - ש. –זֶּה יֹושֵּ ית ַהִמְדרָּ נָּן ִמַצד - ְבבֵּ עָּ ה הֶּ לָּ ַדם ְועָּ ה קָּ ְך ִמַצד זִָּוית  ִמְפנֵּי מָּ זִָּוית ִאְשְתָך ְוַאַחר כָּ

ְלָך? תֹו; - שֶּ ה ֲהנָּאָּ ִני ּוְקרֹובָּ נֶּת ַפת ְלעָּ ה ְמצּויָּה ַבַבִית ְונֹותֶּ ִאשָּ הָּ תֹו   ִמשּום שֶּ ין ֲהנָּאָּ ִני ְואֵּ עֹות ְלעָּ ן מָּ ַוֲאִני נֹותֵּ

ה.  ] מסכת תענית דף כג[   ְקרֹובָּ

 



 כולה משקה לפני שחת ה'.   -י החטא . בעולם לפני החטאהצורך בגשם הוא חלק מעולם שאחר

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.

 דים גשם. יש כאן סיפור משפחתי. הנכד של חוני המעגל.איך מורי 

  .הסיפור לוקח אותצנו צעד אחרי גשם הוא השפעה. השפעה של חיים. כיצד זוכים להשפעה הזו

צעד אך מהכל עולה עקרון אחד. השמירה על החיים שניתנים לנו. כדי לזכות  למתנה הזו אדם 

ולא לבזבז אותה. כל תנועת חיים מזוהה צריך לייקר את החיים שיש לו , את מתנת החיים 

 כמשהו אלוקי. 

  בגדול זה מקביל לשמירת הברית. בזבוז החיים. הכי גס זה זרע. יותר עדין  זה כעס, שמירת

אז הכל נוזל ואין גשמים. כל פעולותיו של אבא חלקיה הם  -הדיבור ,שמירת הזמן. כשזה מבוזבז

 כאלו. הוא מדוייק.

 שכיר יום -שמירת הזמן 

 .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.

 לא  מה אפשר לתקן. מה מעלה ארוכה ומה לא מעלה ארוכה. להשמר מלקלקל משהו שאחר כך

 ניתן לתקן אותו. תמורת כאב.כאב חולף מול קלקול תמידי. סיפור מונית בנהריה.

 שמירת הזוגיות.  יוצאת לקראתו. לשמור על תשומת הלב והמחמאות לאשתי בלבד. -אשתו 

 שמירת ההשתייכות החברתית. מי אתם? אולי תבזבזו לי את הזמן, מהם הדיבורים שלכם וכו 

 לא רוצה למצוא ק. שא תחזיקו לי טובה לחינם. זה לא אני באמתשמירת הדימוי העצמי המדויי .

 חן בעינכם סתם.

 מי מתאמץ. מי נמצא בתהליך. צריך לחזק אותו. -תינוק 

 לתת למישהו מה שהוא צריך.בצורה מהירה ומדוייקת. -העני 

  סיכום. כמו יהלום שמסובבים לאט, כל  מימדי שמירת החיים וכוחות החיים נמצאים אצל אבא

לקיה, ולא רק התפילה שלו הורידה גשמים אלא כל ההתנהלות , כל האכפתיות. אכפתיות מכל ח

 פרור של חיים מולידה חיים.

  . אולי אם נהיה יותר מדויקים בזה, נזכה ליותר גשמים. החוויה הכי עמוקה שהמים לא יתבזבזו

כוחות החיים. מי  שנלכוד אותם. נאגור אותם בבורות ומאגרים. מים זה חיים. אך מה עם שאר

שמזלזל בחיים כל השנה שלא יצפה לקבל פתאום חיים כשמיגע חורף. זהיורת בשמירת החיים 

  כל השנה מולידה גשמים בחורף. שנזכה.


