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 המעגלחוני  –דף לימוד בחברותא בנושא גשמי ברכה 
 רב בית החמ"ד ישורון נתניה)ז"ל(  אפרים אזרד בעריכת הרב

 
 כתוב במילים שלך את  הסיפור על אבא חוני  המעגל  ועל חנן הנחבא                 .1
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 חתי בין חוני המעגל  לחנן הנחבא?מהו  הקשר המשפ. 2
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ת ְולֹא ָיְרדּו ְגָשִמים.  חַּ ם אַּ עַּ  פַּ

ל ְויְֵּרדּו ְגָשִמים!  לֵּ ל: ִהְתפַּ גֵּ ְמעַּ  ָשְלחּו ְלֹחִני הַּ

ל ְולֹא ָיְרדּו ְגָשִמים.  לֵּ  ִהְתפַּ
ד ְבתֹוָכּה, עָ 2  ג עּוָגה ְוָעמַּ

ל עֹו ר ְלָפָניו: ִרבֹונֹו שֶׁ ֲאִני ָאמַּ י שֶׁ ם ָעלַּ ע ֲאִני ְכבֶׁ 3ָלם! ָבנֶׁיָך ָשמּו ְפנֵּיהֶׁ ִית ְלָפנֶׁיָך, ִנְשבַּ ן בַּ

ל ָבנֶׁיָך.  ם עַּ חֵּ ְתרַּ ד שֶׁ יִני ָזז ִמָכאן עַּ אֵּ ָגדֹול שֶׁ  ְבִשְמָך הַּ

  ן.ִפיְמנַּטְ 4ִהְתִחילּו ְגָשִמים 

ְלִמיָדיו:   זה קצת גשםָאְמרּו לֹו תַּ

ר: לֹא ָכְך שָ  לָ ָאמַּ ְלִתי, אֶׁ  . א גשמים מרובים שאלתיאַּ

ָכל ִטָפה ְוִטָפה ִכְמלֹא ִפי ָחִבית. ד שֶׁ ף, עַּ   ..ָיְרדּו ְבזַּעַּ

ְלִמיָדיו:   האלה רבים מדי והם יאבדו את העולם    ְגָשִמים הָאְמרּו לֹו תַּ

ר  ְלִתי, )לפני הקדוש ברוך הוא( ְלָפָניוחוני המעגל ָאמַּ צֹון : לֹא ָכְך ָשאַּ ֵמי רָּ שְׁ א גִּ ֶאלָּ

ה בָּ דָּ ה ּונְׁ כָּ רָּ   .שאלתי בְׁ

ְגָשִמים.  ִית ִמְפנֵּי הַּ בַּ ר הַּ ָעלּו ָכל ָהָעם ְלהַּ ד שֶׁ  ָיְרדּו ְכִתיְקָנן, עַּ

ם.  ל ְויְֵּלכּו ָלהֶׁ לֵּ יְֵּרדּו, ָכְך ִהְתפַּ ְלָת שֶׁ לַּ ִהְתפַּ ם שֶׁ ִבי, ְכשֵּ  ָאְמרּו לֹו: רַּ

ם: ָכְך מְ  ר ָלהֶׁ ְלִלי8ְבָלִני קּוָאמַּ ין ִמְתפַּ אֵּ טֹוָבה.  ןשֶׁ ל ֹרב הַּ  עַּ

ְלִמיָדיו) ן :(ָאְמרּו לֹו תַּ ל ִפי כֵּ ף עַּ ְיִהי ָרצֹון " עמד חוני והתפלל  תתפל בבקשה. אַּ

ח ָבעֹוָלם וַּ א רֶׁ ְגָשִמים ִויהֵּ ִיְפְסקּו הַּ  . "ִמְלָפנֶׁיָך שֶׁ

ָעִבים, ְזרּו הֶׁ ָמה ִמָיד ָנְשָבה ָהרּוחַּ ְוִנְתפַּ חַּ  ְוָזְרָחה הַּ

 

א בָּ נָּן ַהֶנחְׁ  חָּ

נְֶׁחָבא  ּתֹו ֶבןָחָנן הַּ י ַהמְׁ  ֶשל בִּ  ָהָיה.  לגֵ עַ ֹחנִּ

ָהָיה ְך ְכשֶׁ ם ָהעֹוָלם ִנְצרַּ שֶׁ ֲחָכִמים ָהיּו ,ְלגֶׁ ְגִרים הַּ ְצלֹו ְמשַּ ל ִתינֹוקֹות אֶׁ ית שֶׁ ָבן בֵּ  רַּ

לֹוְמִדים ְיָלִדים) י ְפִסיםתֹו ְוָהיּו,  (תֹוָרה שֶׁ   :לֹו ְואֹוְמִרים ְבָגָדיו ְבשּולֵּ

ָבא, ' ָבא, אַּ ןאַּ  .'ְגָשִמים ָלנּו תֵּ

ר  ָקדֹוש ָברּוְך הּוא:  (ןָחנָ )ָאמַּ  ִלְפנֵּי הַּ

לּו  ה ִבְשִביל אֵּ ל עֹוָלם, ֲעשֵּ ן)ִרבֹונֹו שֶׁ עַּ לּו ְלמַּ ִכיִרים (אֵּ ין מַּ אֵּ לֹא) שֶׁ  יֹוְדִעים שֶׁ

ְבִדיל י (ְלהַּ ָבא בֵּ ןן אַּ נֹותֵּ ָבא  ְגָשִמים שֶׁ לֹאְלאַּ ן שֶׁ  . ְגָשִמים נֹותֵּ

י ה ּוִמְפנֵּ ְחָבא " לֹו ָקְראּו מַּ נֶׁ ְצמֹו "?ָחָנן הַּ ְחִביא עַּ ָהָיה מַּ ג) ִמְפנֵּי שֶׁ  ְולֹא ֲעָנָוהבַּ  נֹוהֵּ

ט לֵּ  .(..ִמְתבַּ

 

 


