יתוח סיפור לפי מרכיביו
קראו את הסיפור "חו י המעגל" ובצעו את המשימות שאחריו.
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לפ י ש ים רבות ,בעו ת החורף ,לא ירדו גשמים בארץ ישראל אף שחודש
אדר עמד לחלוף .יום-יום הביטו האיכרים אל השמים וגשם אין .עשב לא
גדל ,פרח לא פרח וחיטה לא צמחה בשדה .עצב ודאגה מילאו את לבותיהם
של האיכרים בארץ .באותו זמן חי בארץ ישראל צדיק גדול ,איש מופת ושמו
חו י המעגל .תפילותיו של חו י המעגל היו מתקבלות בשמים .כמו כן הייתה
ידועה גדלותו בתורה ,ו כתב עליו שהוא היה בעל הסבר בהיר ,ושהיה מתרץ
כל קושייה שהקשו לו בבית המדרש .מדוע קרא חו י המעגל? כאשר היה
פו ה חו י בבקשה לקדוש ברוך הוא ,היה עג עוגה סביב עצמו כמפריד עצמו
מן העולם ,ואז מתפלל אל ה' שישמע את תפילותיו .יש אומרים שחו י עסק
בהכ ת שוחות לעצים שצמחו .הוא היה מקיף את העצים בעיגול על מ ת
שהמים יחלחלו בסביבת העץ .זו גם הסיבה שלחו י היה קשה בש ת הבצורת.
כמו בכל פעם שצרה באה על ישראל ,גם בש ת בצורת זו פ ו תושבי הארץ אל
חו י המעגל בבקשה שיפיל תחי תו לפ י הקדוש ברוך הוא על מ ת שירדו
גשמים .התפלל חו י המעגל ,אך לא ירדו גשמים .לקח חו י את מקלו ,עשה
מעגל סביב לו ,עמד בתוכו ואמר" :ריבו ו של עולם! ב יך שמו פ יהם עליי,
שא י כבן בית לפ יך ,שבע א י בשמך הגדול שאי י זז מכאן עד שתרחם על
ב יך" .התחילו גשמים מעטים לרדת ,טיפות-טיפות .אמרו לו תלמידיו" :רבי,
לא אל גשמים שכאלה א ו זקוקים ,ה' שלח לך גשמים אלה רק כדי להתיר
את שבועתך ,גשמים אלה אי ם מספיקים למחיה" .פ ה חו י המעגל בש ית
לבורא עולם ואמר" :לא כך שאלתי ,אלא גשמי בורות ,שיחין ומערות" .ואז
ירדו גשמי זעף רבים ומילאו את כל הבורות במים .טיפות גדולות של גשם
איימו על השדות ועל הא שים .חשש גדול מילא את לב הא שים .אמרו לו
תלמידיו" :רבי ,גשם זה עלול לאבד את כל העולם" .אמר חו י לפ י הקדוש
ברוך הוא" :לא כך שאלתי ,אלא גשמי רצון ,ברכה ו דבה" .מיד שבה הרוח,
תפזרו העבים ,וזרחה החמה .יצאו העם לשדה והביאו להם פטריות .ש ה
ברוכה בגשמים באה על הארץ.
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