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תענית כב 2) :שורות מלמטה( עד כג) :שורה אחרונה(
ביאורים
חוני המעגל וחבקוק  -חוני המעגל דרש פתרון מיידי לבעיית הגשמים ולמצוקה שעוברת על עם ישראל .כך גם נהג אליהו
הנביא שדרש פתרון מיידי לבעיות הרוחניות של עם ישראל ולכן הביא עליהם בצורת .כך גם נהג חבקוק שדרש תשובה מיידית
לבעיית הרוע בעולם וקבע שיעמוד על משמרתו עד שה' יענה לו על שאלתו )עקרון זה מופיע גם בסיפור על חוני המעגל עצמו שלא
הצליח להבין את התהליך הארוך של גלות שבעים השנה בבל(

תשובתו של ה' לחבקוק היתה 'עוד חזון למועד ...אם יתמהמה חכה לו כי בוא יבוא' צריך לחכות ,ישנם תהליכים שצריך
לעבור ,לא ניתן לענות על הכל מייד .גם שמעון בן שטח ביקר את חוני המעגל וקבע שמגיע לו נידוי אלמלא הוא היה אהוב כל
כך .עם זאת חשוב לדעת שהמסר מהסיפור של חוני אינו רק שיש תהליכים ארוכים ,המסר הוא גם שלפעמים ניתן לקצר את
התהליכים .אמנם עם ישראל צריך לקבל בצורת ,אבל בזכות האהבה של ה' לחוני הוא הצליח לקצר את התהליך ולספק פתרון
מיידי .ישנם תהליכים ארוכים אבל לעיתים יש גם קיצורי דרך.
ברייתא
"ונתתי גשמיכם בעתם" – מה זה "בעתם"?
פירוש  :1בכמות סבירה ]לא יותר מדי או פחות מדי[.
פירוש  :2בעיתוי מתאים ]בלילי רביעיות ושבתות[.

וכך היה בימי שמעון בן שטח ובימי הורדוס.

חוני המעגל
 .1העיז לתבוע מהקב"ה דברים  -ואלמלא היה אהוב על הקב"ה כמו בן ,היו גוזרים עליו נידוי.
 .2לא הצליח להבין כיצד יש תהליכים שלוקחים  70שנה,
 .3כשהראו לו מהשמים תהליך שלוקח  70שנה לא הצליח להשתלב בו  -והעדיף למות.

פשר מעשיו של אבא חלקיה )נכדו של חוני המעגל( כאשר באו לבקש ממנו שיתפלל על הגשמים:
לא השיב שלום:

כי היה שכיר יום ולא רצה להתעכב מעבודתו.

נשא טלית על כתף אחת ועצים על הכתף השניה :כי שאל אותה ללבישה )ולא כדי ליתנה תחת העצים(.
הלך יחף כל הדרך חוץ מכשהגיע למים:

כי לא יכל לראות מה יש במים )וחשש שינשך(.

כשהגיע לקוצים הגביה את בגדיו:

כי אם יישרטו הבגדים אין להם תקנה )בניגוד לרגליו שיתרפאו(.

כשהגיע לעיר יצאה אשתו מקושטת לקראתו:

כדי שלא יתן עיניו באשה אחרת.

אשתו נכנסה לבית ראשונה:

כי לא רצה להשאירה לבדה עם אנשים שאינו יודע את טיבם.

כשאכל לחם לא כיבד את השליחים:

כי היתה לו כמות מועטה )שממילא לא היו אוכלים( ולא רצה שיחזיקו לו טובה.

נתן לילד הקטן כמות כפולה מאשר לילד הגדול:

כי הקטן היה במשך היום בבית הכנסת.

העננים באו למקום שאשתו התפללה לפני מקומו .1 :כי היא נותנת צדקה טובה יותר )אוכל מוכן( מאשר הוא )כסף(.
 .2היא התפללה על עבריינים שיחזרו בתשובה והוא התפלל שימותו.

כשהיה צורך בגשם
חסידי בבל התפללו בציבור
תקיפי ארץ ישראל התפללו בחשאי
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