תפילת חוני המעגל
]מסכת תענית פרק ג' משנה ח'[

על כל צרה שלא תבוא על הצבור מתריעין עליהן ,חוץ מרוב גשמים.
ֵרדוּ ְג ָשׁ ִמים.
אָמרוּ לוֹ ְלחוֹנִ י ַה ְמ ַעגֵּלִ ,ה ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁיּ ְ
ֲשׂה ֶשׁ ְ
ַמע ֶ
נּוּרי ְפ ָס ִחיםִ ,בּ ְשׁ ִביל ֶשׁלֹּא יִ מּוֹקוּ.
אָמר ָל ֶהםְ ,צאוּ וְ ַה ְכנִ יסוּ ַת ֵ
ַ
ָרדוּ ְג ָשׁ ִמים.
ִה ְת ַפּ ֵלּל וְ לֹא י ְ
ֶיך ָשׂמוּ
עוֹלםָ ,בּנ ָ
אָמר ) ְל ָפנָיו(ִ ,רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
תוֹכהּ ,וְ ַ
ֶמה ָע ָשׂהָ ,עג עוּגָה וְ ָע ַמד ְבּ ָ
ֵיהם ָע ַליֶ ,שׁ ֲאנִ י ְכ ֶבן ַבּיִ ת ְל ָפנ ָ
ְפנ ֶ
ֶיך .נִ ְשׁ ָבּע ֲאנִ י ְב ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶשׁ ֵאינִ י זָז ִמ ָכּאן,
ֶיך.
ַעד ֶשׁ ְתּ ַר ֵחם ַעל ָבּנ ָ
ַטּ ִפין.
ִה ְת ִחילוּ ְגּ ָשׁ ִמים ְמנ ְ
וּמ ָערוֹת.
יחין ְ
אַל ִתּיֶ ,א ָלּא ִגּ ְשׁ ֵמי בוֹרוֹת ִשׁ ִ
אָמר ,לֹא ָכ ְך ָשׁ ְ
ַ
ַעף.
ירד ְבּז ַ
ִה ְת ִחילוּ ֵל ֵ
ַ
אַל ִתּיֶ ,א ָלּא ִגּ ְשׁ ֵמי ָרצוֹןְ ,בּ ָר ָכה וּנְ ָד ָבה.
אָמר ,לֹא ָכ ְך ָשׁ ְ
ירוּשׁ ַליִ ם ְל ַהר ַה ַבּיִ ת ִמ ְפּנֵי ַה ְגּ ָשׁ ִמים.
ָצּאוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָ
יקנָןַ ,עד ֶשׁיּ ְ
ָרדוּ ְכ ִת ְ
יְ
ָבּאוּ וְ ְ
ֵלכוּ ָל ֶהן.
ֵרדוּ ָכּ ְך ִה ְת ַפּ ֵלל ֶשׁיּ ְ
יהם ֶשׁיּ ְ
ֲל ֶ
אָמרוּ לוְֹ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ִה ְת ָפּ ַל ְל ָתּ ע ֵ
טּוֹעים.
וּראוּ ִאם נִ ְמ ֵחית ֶא ֶבן ַה ִ
אָמר ָל ֶהןְ ,צאוּ ְ
ַ
גּוֹז ַרנִ י ָע ֶל ָ
אַתּהְ ,
ָשׁ ַלח לוֹ ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָשׁ ָטחִ ,א ְל ָמ ֵלא חוֹנִ י ָ
יך נִ דּוּיֲ .א ָבל ָמה
אַתּה ִמ ְת ַח ֵטּא ִל ְפנֵי ַה ָמּקוֹם וְ עוֹ ֶשׂה ְל ָך ְרצוֹנְ ָך ְכּ ֵבן ֶשׁהוּא
ֱשׂה ְל ָךֶ ,שׁ ָ
ֶאע ֶ
אוֹמר) ,משלי כג( יִ ְשׂ ַמח
יך ַה ָכּתוב ֵ
עוֹשׂה לוֹ ְרצוֹנוֹ .וְ ָע ֶל ָ
אָביו וְ ֶ
ִמ ְת ַח ֵטּא ַעל ִ
אָב ָ
ִ
יוֹל ְד ֶתּ ָך.
יך וְ ִא ֶמּ ָך וְ ָתגֵל ַ
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עבודה
" .1מתריעין עליה":
א .מה פירוש ביטוי זה?
ב .מתי מקיימים אותו?
ג .מתי אין מקיימים אותו ,ומדוע?
 .2מדוע הוסיפו לשמו של חוני את הכינוי "המעגל"?
 .3מה ביקשו אנשי ירושלים מחוני המעגל?
 .4מה השיב להם חוני?
 .5במשנה מוזכרים "תנורי פסחים" ,עיין בבאור למשנה וענה:
א .למה שימשו תנורים אלו?
ב .מאיזה חומר היו עשויים התנורים?
ג .מדוע ציוה חוני להכניסם הביתה?
 .6מדברי חוני המעגל לה' )השלם את המשפטים(:
* "לא כך שאלתי ,אלא ."...
* "לא כך שאלתי ,אלא ."...
 .7הסבר את דברי חוני המעגל בכל משפט!
 .8מדוע לא נחשב הגשם כגשם ברכה בשתי הפעמים הראשונות?
 .9מדוע יצאו ישראל מירושלים להר הבית כשירדו גשמים? ]העזר בביאור למשנה[
 .10מדוע רבי שמעון בן שטח התבטא כלפי חוני" :אלמלא חוני אתה ,גוזרני עליך
נידוי"?
 .11מה המיוחד בתפילתו של חוני המעגל?
 .12פרש את המילים הבאות:
א .ימוקו

ב .עג עוגה
ה .מתחטא

ג .מנטפין

ד .זעף

ו .אבן הטועים
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