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  להסתובב נהג ,התגלותו לפני ,הקדוש טוב שם הבעל
  .'בה באמונה היהודים את ולחזק והעיירות הכפרים בין

  התעסקו שאנשיו יהודי ליישוב גיעה ממסעותיו באחד
 לא רב זמן .יובש שם שרר עת באותה .האדמה בעבודת

  הבהמות  ,התייבשו והכרם השדה תבואות ,גשמים ירדו
 .פרנסה ללא נותרו והתושבים ,למות והחלו חלו

  בתשובה לשוב והתעוררו שמים-יראי היו היישוב אנשי
  החליטו .ירדו לא עדיין גשמים אך ',לה ולהתפלל
  ויעורר שיוכיח (דרשן) 'מגיד' למקום להביא התושבים

 .אמתית לתשובה אותם

 את לשמוע הכנסת-בבית התאספו היישוב אנשי כל
  אנשי .קשים תוכחה בדברי חסך שלא ,המגיד דברי

 .תמרורים בבכי פרצו והתמימים הפשוטים המקום

 

  המגיד לדברי והאזין הכנסת בבית ישב טוב שם הבעל
  האנשים של הבכייה קולות את כששמע .המוכיח
 יש מה :רם בקול וקרא המוכיח המגיד אל פנה ,והנשים

  ליהודים פנה ומיד ?אלה וטובים תמימים מיהודים לכם
  מנחה ואחרי יחד נרקוד בואו ,יהודים :והכריז המיוסרים

 ...!גשמים ירדו

 מאמין אינו הוא אולי ,בחשד הישוב בני עליו הסתכלו
  לא טוב שם הבעל אך ?מדעתו שיצא או ,ושלום חס 'בה

  ממאמרי לדבריו והוכחות ראיות להביא והתחיל נבהל
 ,שלו החיזוק לדברי בעניין האזינו הישוב אנשי .ל"חז

 .ובישועתו 'בה באמונה כולם והתעוררו

  סוער ריקוד לרקוד ויצאו ושמחה כוח נתמלאו לבסוף
 הריקוד באמצע ,פלא באורח ,והנה .טוב שם הבעל עם

  היה לא הישוב בני לשמחת .שוטף גשם לרדת החל
  הריקודים לאחר .ועוד עוד לרקוד והמשיכו גבול

  ולברכם לעודדם טוב שם הבעל הוסיף והשמחה
 .שובע בברכת

 פרשת נח ק"ערש ה"ב
 ה"ח חשון תשע"ר

 5' גיליון מס

 גשם משמים

 :התמונה השבועית



 הסוכות שלנו
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 במחשבה
shlichuton@gmail.com 
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 ,קופמןמענדי 
 גרודנא

 

 'כיתה ד

 :הזוכה השבוע

 :בכל שבוע יש בעיתון כמה מדורים לפתירה
 ,רגעים אצל הרבי, במחשבה תחילה

 .ולפעמים מדורים נוספים
 .כל פתרון מזכה בכרטיס נוסף בהגרלה השבועית

 :על העיתון הקודם שלחו פתרונות נכונים
 קופמן בערוש, קופמןמענדי , קוטיהושע 
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 ?בה כל אות שווה למספר, הגימטריהמכירים את 
 .בגימטריהלפניכם כתב חידה 

 :עליכם לגלות מהו המשפט המסתתר ומתי נוהגים להכריז אותו


