
 
 מושקא פישר ומוסיא מונדשיין





 חוני בקש שירדו גשמי ברכה

 ואכן הם ירדו בנחת ובשמחה

 הם לא פסקו ומלאו מעינותיהם

 הנחלים החלו לעלות על גדותיהם

 נמלטו האנשים אל ההרים והגבעות

 כדי לברוח מפני השטפונות

 

פרק גדל-הביאו בני העיר קרבן  

:חוני סמך על על ראשו וקרא בקול  

קשה היה לעם את הבצורת לסבול"  

 וכעת קשה להם בשם הגשמים הרבים

"יהי רצון שיפסיקו לרדת המים  

 והנה לפתע נסגרו ארובות השמים

 פעם כשבית המקדש היה קים

 קרה שלא ירדו הגשמים בזמן

האביב הגיע, עבר החרף  

 ואף ענן בשמים לא הופיע

 כשראו חכמים שהמצב נהיה קשה

 בקשו מחוני הצדיק שיעשה מעשה

 נעמד חוני וציר מעגל סביבו

!"מכאן לא אזוז עד שהגשם יבוא', ה"  

 

 הוסיף חוני להתפלל תפילות רבות

 ולפתע חש על פניו טיפות

...טפות קטנות ודקות שהרטיבו רק קצת  

בגשם המועט, לא היה בו די  

 התפלל חוני שימלאו הגשמים מעינות

 ולפתע המטירו השמים גשם זלעפות







 אל בקדשו הללוהו ברקיע -הללויה הללו
 

 , הללוהו כרב גדלו, הללוהו בגבורותיו. עזו
 

 . הללוהו בנבל וכנור, הללוהו בתקע שופר
 

 .הללוהו במנים ועגב, בתף ומחול הללוהו
 

 הללוהו בצלצלי , שמע-הללוהו בצלצלי
 

 כל הנשמה תהלל יה הללויה. תרועה

 ל         במקום קדשו       הללוהו          ברקיע-הללו א!          יה-הללו

 הללוהו        בספרו גבורותיו           הללוהו       וספרו רב גדלתוששם            

 נראה עזו

 הללוהו          על ידי      בשופר           והללוהו      בכלי זמר נבל וכנור

 תקיעה                   

 הללוהו בכלי שיר       מנים עוגב,     הללוהו        בתף         ומחול

 הללוהו          במצלתים,         הללוהו        במצלתים משמיעי קול

 יה-על    הללו' משמיעי      כל הנשמה של כל     תהלל את ה

 כל נשימה ונשימה,  תרועה      בן אדם עלי אדמות 



ד"בס  



ד"בס  

? אם אדם לא הלך לישון בלילה והגיע כבר בוקר איזה ברכות עליו להגיד ואיזה לא  
?אילו, יש ברכות שיש עליהם ספק  

___________________________________________ 

 איציק היה באמצע הללוקה הללו קל בקודשו ולא הבין את פירוש 
?אולי תוכלו לעזור לו" כל הנשמה תהלל קה הללוקה"המילים   

________________________________________________ 

?אם שכח להגיד ברכות השחר לפני התפילה ישלים אחרי אך איזה ברכות לא יגיד  
___________________________________________ 

?אילו סוגי גשם ירדו מן השמים בסיפור חוני המעגל לפני גשמי הברכה  
___________________________________________ 

:חברי שאלה ועני עליה  
______________________________________________ 



 נהננו אתכן מאד

ד"בס  


