
 ב"ה

  חוֹנִי הְַמעַגֵּל
ַּפַעם, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש עֹוד ָהָיה ַקָּים, ָקָרה ֶׁשּלֹא 

ָיְרדּו ְּגָׁשִמים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָעַבר ַהְּסָתו, ָּבא ַהֹחֶרף, 

ּוְגָׁשִמים לֹא  –ר ִהִּגיַע ֹחֶדׁש ַאָּדר ְוַגם הּוא ִּכְמַעט ָעבַ 

  ָיְרדּו!

ַּבְּזַמן ַההּוא ַחי ַצִּדיק ָּגדֹול, ּוְׁשמֹו חֹוִני ַהְמַעֵּגל. ַמּדּוַע  5 

ָקְראּו לֹו "ַהְמַעֵּגל?" ִמְּפֵני ַמֲעֵׂשה ֶׁשָהָיה, אֹותֹו ִסְּפרּו 

  ָלנּו ֲחָכֵמנּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.

ַהְּגָׁשִמים יֹוְרִדים ְוָדָבר ַּכֲאֶׁשר ָראּו ַהֲחָכִמים, ֶּׁשֵאין 

ֵאיֶנּנּו צֹוֵמַח, ְועֹוד ְמַעט ֲאִפילּו ֵמי ְׁשִתָּיה לֹא ִיְהיּו, 

ָׁשְלחּו ְׁשִליִחים ֶאל חֹוִני ְלַבְקׁשֹו: "ִהְתַּפֵּלל ָנא ַאָּתה  10 

  ָעֵלינּו! אּוַלי ְיַקֵּבל ה' ֶאת ְּתִפָּלְת ְוֵיְרדּו ְּגָׁשִמים".

  ֲאָבל ְּגָׁשִמים לֹא ָיְרדּו!ִהְתַּפֵּלל חֹוִני,  

  ָעַמד חֹוִני ְוִׂשְרֵטט ַמְעַּגל, ְּכִמי ֶׁשָעג עּוָגה ֲעגָֻּלה, ָעַמד ְּבֶאְמַצע ַהַּמְעָּגל ְוָאַמר: 

, ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְמַקִּוים ֶּׁשְּתַקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלִתי, ִּכי יֹוְדִעים ֵהם,  - "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ָּבֶני

ה ְּפָעִמים ָעִׂשיָת ֶאת ַּבָּקָׁשִתי, ַוֲאִני ְלָפֶני ְּכֶבן ֵאֶצל ָאִביו. ִנְׁשַּבע ֲאִני, ֶׁשֵאיִני ָזז ֶׁשַהְרּבֵ  15 

  ִמָּכאן, ַעד ֶׁשְּתַרֵחם ַעל ָּבֶני ְותֹוִריד ָלֶהם ֶגֶׁשם!"

ְקַטּנֹות ְוַדּקֹות, ֶׁשַא ְמַעט ִהְרִטיבּו  ִהְתִחילּו ְּגָׁשִמים ְמַנְּטִפים. ִטּפֹות ִטּפֹות ָיְרדּו. ִטּפֹות

  ֶאת ָהָאָבק ָהַרב ֶׁשִּכָּסה ֶאת ָהֲאָדָמה ַהְּיֵבָׁשה.

  ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל חֹוִני ַהְמַעֵּגל:

, ֶׁשּתּוַכל  ְלַהִּתיר "ַרִּבי, ִנְדֶמה ָלנּו, ֶׁשַהֶּגֶׁשם ַהֶּזה יֹוֵרד ַרק, ְּכֵדי - ָלֵצאת ִמן ֶאת ְׁשבּוָעְת 20 

  ַהַּמְעָּגל. ְמַעִּטים ְמאֹוד ַהְּגָׁשִמים ַהָּללּו ְוֵאיָנם ַמְסִּפיִקים ְלַהְרוֹות ֶאת ָהֲאָדָמה".

ִהְתַּפֵּלל חֹוִני עֹוד ְוָאַמר ִלְפֵני ה': "לֹא ָּכ ִּבַּקְׁשִּתי, ֶאָּלא ְּגָׁשִמים ֶׁשְּיַמְּלאּו ֶאת ַהּבֹורֹות  

  ַהְמָערֹות! ַהִּׂשיִחים (ֲחִפירֹות) וְ 

ִהְתִחילּו יֹוְרִדים ִּגְׁשֵמי ַזַעף, ִטּפֹות ְּגדֹולֹות ּוְכֵבדֹות ְמאֹוד, ֶׁשָּיְרדּו ִּבְמִהירּות ּוְבֹכַח ַרב 

 25  ְוִכְמַעט ָׁשְברּו ֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ַהַּגּגֹות".

  ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו ֶאל חֹוִני ַהְמַעֵּגל:

  ַהְּגָׁשִמים ַהָּללּו יֹוְרִדים, ְּכֵדי ְלַאֵּבד ְוַלֲהרֹוס ֶאת ָהעֹוָלם!""ַרִּבי, ִנְדֶמה ָלנּו, ׁשֶ  -

  ִהְתַּפֵּלל עֹוד חֹוִני ְוָאַמר ִלְפֵני ה':

  לֹא ָּכ ִּבַּקְׁשִּתי, ֶאָּלא ִּגְׁשֵמי ָרצֹון, ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה ּוְנָדָבה, ֶׁשִּיְׂשְמחּו ֲעֵליֶהם ְּבֵני ָהָאָדם! -



  ב"ה

 ©בהתאמהלמידה  –אהרן קדוש 

ִמים ָּכָראּוי. ְּבַנַחת ּוְבֶׁשַפע ָיְרדּו ְולֹא ִהְפִסיקּו, ַעד ֶׁשִהְתַמְּלאּו ַהּבֹורֹות ְוָנְבעּו ָיְרדּו ַהְּגׁשָ  30 

ַהַּמְעָינֹות ְוִהְתִחילּו ַהְּנָחִלים עֹוִלים ַעל ְּגדֹוֵתיֶהם. ָעלּו ּתֹוָׁשֵבי ַהְּׁשכּונֹות ַהְּנמּוכֹות 

  ְקָּדׁש, ִּכי ָּפֲחדּו, ֶׁשָּמא ָיִציפּו ֵמי ַהְּגָׁשִמים ֶאת ָּבֵּתיֶהם.ִּבירּוָׁשַלִים ְלַהר ַהַּבִית, ְלֵבית ַהִּמ 

  ָאְמרּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעֵּגל:

ָלֶהם, ִּכי ְּכָבר  ֶׁשַּיְחְּדלּו ְוֵיֵלכּו"ַרִּבי, ְּכֵׁשם ֶׁשִהְתַּפַּלְלָּת, ֶׁשֵּיְרדּו ְּגָׁשִמים, ָּכ ִּתְתַּפֵּלל ַעְכָׁשו,  -

 35  ֵתר ִמַּדי!"יֹוְרִדים יֹו

  ָעָנה ָלֶהם חֹוִני ַהְמַעֵּגל:

ָּכ ָלַמְדִּתי ֵמַרּבֹוַתי, ֶּׁשֵאין ִמְתַּפְּלִלים ֶאל ה' ְלַהְפִסיק ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשָּׁשַלח. ַאף ַעל ִּפי ֵכן, 

ם ַוֲאִני ֶאְתַּפֵּלל ִאם ָּכל ָּכ ָקָׁשה ָלֶכם ִלְסֹּבל ֶאת ַהֶּגֶׁשם, ָהִביאּו ָקְרָּבן ְלַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתיכֶ 

  ֲעבּוְרֶכם.

 40  ָעׂשּו ֵכן, ְוחֹוִני ִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה' ְוָאַמר:

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ַעְּמ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעמֹוד, לֹא ְּברֹוב טֹוָבה ְולֹא ְּברֹוב  -

לֹא ָיְכלּו ִלְסֹּבל. ְוַעְכָׁשו, ְּכֶׁשָּנַתָּת ָלֶהם  –ֶהם ֶגֶׁשם ֻּפְרָענּות (ָרָעה). ָּכַעְסָּת ֲעֵליֶהם ְולֹא ָנַתָּת לָ 

ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה ְּבֶׁשַפע, ׁשּוב ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְסֹּבל. ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ֶׁשַּיְפִסיקּו ַהְּגָׁשִמים 

  ָלֶרֶדת!"

ַהַחָּמה. ָׂשְמחּו ֻכָּלם ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ָיָצאּו ִמַּיד ָנְׁשָבה ָהרּוַח ְוִהְתַּפְּזרּו ָהֲעָנִנים ְוָזְרָחה  45 

ַלָּׂשדֹות ְוַלֻחְרׁשֹות ּוָמְצאּו ִּפְטִרּיֹות, ֶׁשָּצְמחּו ַאֲחֵרי ַהֶּגֶׁשם. ָאְספּו אֹוָתן, ָאְכלּו ְוָׂשֵבעּו ַעד 

  ֶׁשָּצְמָחה ְּתבּוָאה ַּבָּׂשדֹות ִויָרקֹות ַּבִּגּנֹות ּוֵפרֹות ַעל ָהֵעִצים. 

   'ֹּכה ָעׂשּו ֲחָכֵמינּו' ֶּכֶר ב') –אַעּמּוד (ַעל ִּפי ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית כ"ג,  

  ֲעבֹוָדה

 ?ָמַתי ִהְתַרֵחׁש ַהַּמֲעֶׂשה ִעם חֹוִני ַהְמַעֵּגל .1

 .ִלְפֵני ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים  .א
 .ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים  .ב
 .ָּדׁש ָהָיה ַקָּיםְלַאַחר ֶׁשֵּבית ַהִּמְק   .ג
 .ְנכֹונֹותא' וג' ְּתׁשּובֹות   .ד

 : ָׁשָנה ֶׁשּלֹא יֹוְרִדים ָּבּה ְּגָׁשִמים ִהיא .2

 ָׁשָנה ְׁשחּוָנה   ְׁשַנת ַּבֹּצֶרת    ְּבָרָכהְׁשַנת.   .ְּתׁשּובֹות א' וב' ְנכֹונֹות  

  ? ַמה ִּבְּקׁשּו ֲחָכִמים ֵמחֹוִני .3

__________________________________________________________

__________________________________________________________  
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  ?ַמּדּוַע ָּפנּו ַהֲחָכִמים ַּדְוָקא ְלחֹוִני .4

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 : ִהיא) 17ׁשּוָרה ( ְמַנְּטִפיםֵּפרּוׁש ַהִּמיָלה  .5

  .ְּכֵבִדים. ד  .ְמַמֲהִרים. ג  .יֹוְרדֹות ִטּפֹות ב.  .ְמֻלְכָלִכים א.

  ?ַּכָּמה ְּפָעִמים ִהְתַּפֵּלל חֹוִני ַלה' ַעל ְיִריַדת ַהְּגָׁשִמים .6

  .ְּפָעִמים 5 ד.  .ְּפָעִמים 4 ג.  .ַּפֲעַמִים ב.  .ְּפָעִמים 3 א.

  ?ְּבִעְקבֹות ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל חֹוִניָיְרדּו ְּגָׁשִמים ֵאילּו  .7

  .ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה  .א

  .ִּגְׁשֵמי ַזַעף  .ב

  .ְּגָׁשִמים ְמַנְּטִפים  .ג

  .ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות  .ד

  ?ַמה ֵהם ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה .8
__________________________________________________________

__________________________________________________________  
  

  '?'ֵאין ִמְתַּפְּלִלים ַעל רֹוב טֹוָבה: ַמה ַהֵּפרּוׁש .9

 .ֵאין ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה טֹובֹות ֵמה' ְּבַפַעם ַאַחת  .א

 .ֶׁשַּיְפִסיק טֹוָבהֵאין ְלַבֵּקׁש ֵמה'   .ב

 .ִּבְלָבד ֵאין ְלהֹודֹות ַלה' ַעל טֹוָבה ַאַחת  .ג

 ְמַנְּטִפיםֶׁשָּיְרדּו ַּבְּתִחָּלה ָהיּו ַהְּגָׁשִמים ַטֲענּו ִּכי ַהְמַעֵּגל ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל חֹוִני א.  .10

  _____________________________________________: _____ְּכֵדי

_________________________________________________    

  ָיְרדּו ַהַּזַעף ֶׁשל חֹוִני ַהְמַעֵּגל ַטֲענּו ִּכי ִּגְׁשֵמי  ַּתְלִמיָדיוב. 

  __________________________________________________: ְּכֵדי

_________________________________________________    
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  "?חֹוִני ַהְמַעֵּגל"ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהַּתָּנא חֹוִני ְּבֵׁשם  .11

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

ִהְטִריחּו ְיהֹוָנָתן ָקָרא ֶאת ַהִסיּפּור ְוָאַמר ֶׁשְּלַדְעּתֹו ֶזה לֹא ָיֶפה ֶׁשַּתְלִמיָדיו ֶׁשל חֹוִני  .12

  –ְלִהְתַּפֵּלל ְּפָעִמים ַרּבֹות אֹותֹו 

 .ֶאת ַּדְעְּתֶכם ַהִּביעּו? ַהִאם ַאֶּתם ַמְסִּכיִמים ִעם ְיהֹוָנָתן

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  
  

 ...ָעלּו ּתֹוָׁשֵבי ַהְּׁשכּונֹות ַהְּנמּוכֹות ִּבירּוָׁשַלִים ְלַהר ַהַּבִית: ָּכתּוב 31-32ְּבׁשּורֹות  .13

  :יִמִּמְׁשַּפט ֶזה ִניָּתן ְלָהִבין ּכִ 

  .ַהר ַהַּבִית ָקדֹוׁש יֹוֵתר ֵמָהִעיר ְירּוָׁשַלִים  .א

  .ַהר ַהַּבִית ִּנְמָצא ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִים  .ב

  .ַהר ַהַּבִית ִנְמָצא ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה ִּבירּוָׁשַלִים  .ג

  ?ֵמַהִּסּפּור ַעל חֹוִני ַהְמַעֵּגלִלְלמֹוד ַמה ֶאְפָׁשר  .14

 .חֹוִני ַהְמַעֵּגל ָהָיה ִאיׁש ַאִּמיץ  .א

 .חֹוִני ַהְמַעֵּגל ָהָיה ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ַּבה'  .ב

 .ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל חֹוִני ָהיּו ִמְתַקְּבלֹות ַּבָּׁשַמִים ְּבָרצֹון  .ג

 .ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות  .ד

  .ְלַיד ָּכל ִמְׁשָּפט "לֹא ָנכֹון"אֹו  "ָנכֹון"ַהִקיפּו  .15

  "לֹא ָנכֹון" \" ָנכֹון"  .ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּפָעִמים ַרּבֹות ַעל ַהֶּגֶׁשםַהֵּׁשם ָּכַעס ַעל חֹוִני 

 "לֹא ָנכֹון" \"ָנכֹון"  .חֹוִני לֹא ִהְסִּכים ַּבְּתִחָּלה ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשַהֶּגֶׁשם ִיָּפֵסק

 "לֹא ָנכֹון" \ "ָנכֹון"  .ְלַאַחר ְיִריַדת ַהֶּגֶׁשם ָאְכלּו ֻּכָּלם ִּפְטִרּיֹות ֶׁשָּצְמחּו ַּבָּׂשֶדה

 "לֹא ָנכֹון" \ "ָנכֹון"  .ְלַהר ַהַּבִיתָעלּו ַהְּׁשכּונֹות ַהְּגבֹוהֹות ּתֹוְׁשֵבי 

ַּבְּתִחָּלה ְלַבָּקַׁשת ַּתְלִמיָדיו ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְמַעֵּגל ֵסַרב חֹוִני 

  .ַהֶּגֶׁשם
 "לֹא ָנכֹון" \"ָנכֹון"

 "לֹא ָנכֹון" \ "ָנכֹון" '.ָהֲאָדָמה ַהְּיֵבָׁשה'ָּכתּוב ַּבִּסּפּור ' ָהֲאָדָמה ֶהָחָרָבה'ִּבְמקֹום 



  ב"ה

 ©בהתאמהלמידה  –אהרן קדוש 

  "לֹא ָנכֹון" \ "ָנכֹון"  .ֲחָכִמים ִּבְּקׁשּו ֵמחֹוִני ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהֶּגֶׁשם ַּבְּסָתו

  מ  י  פ  ט  נ  מ  ה  כ  ג  ד  נ  י ע

  ש  פ  ת  ר  צ  ב  ה  י  ו  ו  ז  ר  ג

  ב  ט  ע  ח  ש  ט  א  נ  ב  מ  ש  ו  ח

  ו  ר  ר  צ  מ  ג  ב  ע  ו  ר  נ  ש  מ

  ע  י  ז  ש  ש  ש  י  ת  ט  ח  ר  ל  ת

  ה  ו  ב  ג  ח  מ  ת  ט  ו  ז  ש  י  ב

  ז  ת  ק  ש  מ  י  ה  צ  ד  פ  נ  מ  ו

  ב  מ  ז  מ  ה  ז  מ  ו  ע  ה  ט  י  א

  ל  ש  י  י  ד  ע  ק  ת  י  ב  ה  ר  ה

  ת  ג  ח  מ  נ  פ  ד  ת  ק  כ  ע  ק  מ

  פ  ע  ע  נ  נ  ק  ש  י  ח  ד  פ  ו  ר

  ל  מ  י  מ  כ  ח  ז  ס  צ  נ  ח  ת  ד

  ה  מ  י  מ  ד  י  ד  ת  ו  נ  ו  כ  ש
  

, ַמְעָּגל, ְּתִפָּלה, ִּפְטִרּיֹות, ֶׁשֶמׁש ַחָּמה, ִּגְׁשֵמי ַזַעף, ִטּפֹות, ְּגָׁשִמים

, ְׁשחּוָנה, ַּבּצֶֹרת, ֲעָנִנים, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, נֹוְבִעים, ְמַנְּטִפים, ִׂשְרֵטט
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ַהר , ְירּוָׁשַלִים, ְׁשבּוָעה, ְּתבּוָאה, ְיָרקֹות, ַמִים, ַנַחת, ֶׁשַפע, ֲחָכִמים

 .ְׁשכּונֹות, ָנמּו, ָּגבֹוַּה , ַהַּבִית

 


