בס"ד ...........................................................................................בית מדרש ואהבת

דף לימוד בחברותא בנושא גשמי ברכה – חוני המעגל

בעריכת הרב אפרים אזרד (ז"ל) רב בית החמ"ד ישורון נתניה

.1כתוב במילים שלך את הסיפור על אבא חוני המעגל ועל חנן הנחבא
ליד התמונה המתאימה:
______________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
 .2מהו הקשר המשפחתי בין חוני המעגל לחנן הנחבא?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 .3איזה מידה ניתן ללמוד מחנן הנחבא ?_______________________

ַּפעַּם אַּ חַּ ת וְ ל ֹא י ְָרדּו גְ שָ ִמים.
שָ לְ חּו לְ חֹ נִ י הַּ ְמ ַּעגֵּל :הִ ְת ַּפלֵּל וְ י ְֵּרדּו גְ שָ ִמים!
הִ ְת ַּפלֵּל וְ ל ֹא י ְָרדּו גְ שָ ִמים.
ָ 2עג עּוגָה וְ עָמַּ ד בְ תֹוכָּה,
נִשבַּ ע אֲנִי
אָ מַּ ר לְ ָפנָיוִ :רבֹונֹו שֶׁ ל עֹולָם! בָ נֶׁיָך שָ מּו פְ נֵּיהֶׁ ם ָעלַּי שֶׁ אֲנִ י 3כְ בֶׁ ן בַּ יִ ת לְ ָפנֶׁיָךְ ,
בְ ִש ְמָך הַּ גָדֹול שֶׁ אֵּ ינִ י זָז ִמכָאן עַּד שֶׁ ְת ַּרחֵּ ם עַּל בָ נֶׁיָך.
הִ ְתחִ ילּו גְ שָ ִמים ְ 4מנַּטְ פִ ין.
אָ ְמרּו לֹו תַּ לְ ִמידָ יו :זה קצת גשם
אָ מַּ ר :ל ֹא כְָך שָ אַּ לְ ִתי ,אֶׁ ָלא גשמים מרובים שאלתי.
י ְָרדּו בְ ַּזעַּף ,עַּד שֶׁ כָל טִ פָה וְ ִטפָה כִ ְמל ֹא פִ י חָ בִ ית...
אָ ְמרּו לֹו תַּ לְ ִמידָ יו :הגְ שָ ִמים האלה רבים מדי והם יאבדו את העולם
אָ מַּ ר חוני המעגל לְ ָפנָיו (לפני הקדוש ברוך הוא) :ל ֹא כְָך שָ אַּ לְ ִתי ,אֶ לָּא גִּ ְׁשמֵ י ָּרצֹון
ְׁב ָּרכָּה ּונְׁ דָּ בָּ ה שאלתי.
י ְָרדּו כְ ִתיקְ נָן ,עַּד שֶׁ עָלּו כָל הָ עָם לְ הַּ ר הַּ בַּ יִ ת ִמפְ נֵּי הַּ גְ שָ ִמים.
אָ ְמרּו לֹוַּ :רבִ י ,כְ שֵּ ם שֶׁ הִ ְת ַּפלַּלְ תָ שֶׁ י ְֵּרדּו ,כְָך הִ ְת ַּפלֵּל וְ יֵּלְ כּו לָהֶׁ ם.
אָ מַּ ר לָהֶׁ ם :כְָך ְמקּובְ לָנִ י 8שֶׁ אֵּ ין ִמ ְתפַּלְ לִ ין עַּל רֹ ב הַּ טֹובָ ה.
(אָ ְמרּו לֹו תַּ לְ ִמידָ יו ):אַּ ף עַּל פִ י כֵּן תתפל בבקשה .עמד חוני והתפלל "יְ הִ י ָרצֹון
ִמלְ ָפנֶׁיָך שֶׁ יִ פְ ְסקּו הַּ גְ שָ ִמים וִ יהֵּ א ֶׁרוַּח בָ עֹולָם".
ִמיָד נ ְָשבָ ה הָ רּוחַּ וְ נִ ְת ַּפזְרּו הֶׁ עָבִ ים ,וְ ז ְָרחָ ה הַּ חַּ מָ ה
חָּ נָּן הַ נ ְֶׁחבָּ א
חָ נָן הַּ נֶׁחְ בָ א בֶ ן ִּבּתֹו שֶ ל חֹ נִּ י הַ ְׁמעַ ֵגל הָ יָה.
כְ שֶׁ הָ יָה נִ צְ ַּרְך הָ עֹולָם לְ גֶׁשֶׁ ם ,הָ יּו הַּ ֲחכ ִָמים ְמשַּ גְ ִרים אֶׁ צְ לֹו ִתינֹוקֹות שֶׁ ל בֵּ ית ַּרבָ ן
אֹומ ִרים לֹו:
תֹורה)  ,וְ הָ יּו תֹופְ ִסים בְ שּולֵּי בְ גָדָ יו וְ ְ
לֹומ ִדים ָ
(יְ ל ִָדים שֶׁ ְ
'אַּ בָ א ,אַּ בָ א ,תֵּ ן לָנּו גְ שָ ִמים'.
אָ מַּ ר (חָ ָנן) לִ פְ נֵּי הַּ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא:
יֹודעִ ים
ִרבֹונֹו שֶׁ ל עֹולָם ,עֲשֵּ ה ִב ְשבִ יל אֵּ לּו (לְ מַּ עַּן אֵּ לּו) שֶׁ אֵּ ין מַּ כִ ִירים (שֶׁ ל ֹא ְ
לְ הַּ בְ ִדיל) בֵּ ין אַּ בָ א שֶׁ נֹותֵּ ן גְ שָ ִמים לְ אַּ בָ א שֶׁ ל ֹא נֹותֵּ ן גְ שָ ִמים.
ּומפְ נֵּי מַּ ה קָ ְראּו לֹו " חָ נָן הַּ נֶׁחְ בָ א"? ִמפְ נֵּי שֶׁ הָ יָה מַּ חְ בִ יא עַּצְ מֹו (נֹוהֵּ ג בַּ ֲע ָנוָה וְ ל ֹא
ִ
ִמ ְתבַּ לֵּט)...

