
חנינא בן דוסא והאבן' ר  

  

  

ֲחִניָנא ' שוֵטט ר. ֲחִניָנא ֶבּן דֹוָסא ֶהעלו מתנות ְלֵבית הִמְקָדש' רּבים ִמּבֵני ִעירֹו של ר
זה , זה ֵמכין ֲעָגלה עמוסת פירות: ם הְמכינים ֶאת ַמְתנֹותיהםּוְבכל פינה ראה אנשי, ָבּרחובות

  .ְגִביֵשי כסף וזה אריגים מעוטרים

  

גם אני רוצה להביא מתנה , גם אני אוהב ֶאת ּבֹוֵרא העולם ּומֹוֶדה לֹו: ֲחִניָנא ְבִּלּבו' אמר ר
ְואין , י איש עני אניֲהֵר? אָבל כיצד אּוכל להעניק מתנה נָאה ּוְראּויה! ִמֶשלי ְלֵבית הִמקדש

  .ְבָּיִדי ְיבּול משובח או ֵחפץ ְיקר ֵערך

  

  חנינא יוצא לחפש אבן' ר
. מה ראוי ְלמתנה עבּור ֵבּית הִמקדש-ָיצא ֶאל הִמדָבּר הָסמּוך ְלעירו לחּפׂש ְדבר? מה עָשׂה

 אבן גדולה זֹו הייתה. ּולֶפתע צדה ֶאת ֵעינֹו אבן אחת, ִהּביט ֹפּה וִהתּבוֵנן ָשם, הלך והלך
אּולם ְבֵּעיֵני , אולי ְלכל אדם אֵחר הייתה האבן ִנרֵאית רגילה. מאוד ַבּעַלת ִקימּורים עדינים

  .ֲחִניָנא ֶבּן דֹוָסא הֶאבן ההיא ָיְפתה ִמּכל האבנים ָבּעולם' ר

  

 ְוִלּבו ְכֶּשִסיֵים ִהּביט בה. ְלַנקֹותה ּולַהבריקה,  ְלַסְתָתה–ניגש אל האבן וֵהֵחל לעֵבּד אותה 
  !סוף גם לי יש מתנה ְראּויה ְלֵבית הִמקדש-סוף: רחב ִמִשׂמחה

  .ְואּולם ְכֶּשניָסה ָלֵשׂאָתה ִעמו ִלירּוָשַלִים נֹוַכח כי האבן גדולה ּוְכבדה

  

ֲחִניָנא חמישה אנשים חזקים ְוָשאל ' מצא ר. חשב ִלׂשּכור פועלים ֶשִייְשׂאו על ַגָבּם ֶאת האבן
ֵהכנתי אותה מתנה ְלֵבית ? שה להעלות ֶאת האבן הזאת ִלירּוָשַלִיםתּוכלו בבק: "אותם

  ."ולא אּוכל ִלסחוב אותה בעצמי, הִמקדש

  

  ." תמורת תשלום של חמישים סלעים, ַוַדאי שנּוכל להעביר ֶאת האבן ִלירּוָשַלִים: "ענו לו

  

חיפׂש ?  ָשׂכר הוֵלםכיצד ְיַבְצעו עבודה קָשה כל כך ְללא, ֲחִניָנא' חשב ר, צודקים הפועלים
ָפּנו , ֲחִניָנא ְבּמה לשלם' ֵהבינו הפועלים שֵאין לר. אך לא מצא כסף רב כל כך, וחיפׂש

  .והלכו להם

  

   

  

  

  

  חמישה באים לעזור



  .ֲחִניָנא חמישה מלאכים מחּוָפּׂשים ִלבֵני אדם' מיד ָשלח לר. ָראה האלוהים ִמן הָשַמים

תּוכלו בבקשה : "ָפּנה ֲאליהם וָשאל. ֲחִניָנא ֶהחליט לנסות שוב ֶאת ַמָזלו' ְכֶּשָראה אותם ר
ולא אּוכל ִלסחוב אותה , זֹו מתנה שֵהכנתי ְלֵבית הִמקדש? להעלות ֶאת האבן ִלירּוָשַלִים

  ."לָשם בעצמי

  

רת חמישה סלעים נּוכל לעזור ל5 להעלות ֶאת האבן ִלירּוָשַלִים ְתמּו: "ענו לו החמישה
  ." גם אתה תשתתף ַבַּמאָמץ ּוְתַסֵייַע לנו ִבְּנִשׂיָאתה–אך ִבְּתַנאי אחד , ִבּלבד

  

האנשים הטובים האֶלה מוכנים לעזור לֹו תמורת ְסכום , ִהֵנה. ֲחִניָנא ִשׂמחה גדולה' ָשַׂמח ר
הם ְמַבקשים ִממנּו ולא עוד ֶאָלא . יּוכל ְלַגֵייס, אדם עני, סכום כסף שאפילו הוא, כסף קטן

  !ַוַדאי ֶשִיׂשמח להשתתף ִבּנׂשיאת האבן. לתת יד ַלַמאָמץ

  

 –ּוְרֵאה זה ֶפּלא . ּוְבכֹוחות משּותפים ֵהרימּו ֶאת האבן, ֲחִניָנא ַלֲחֵמשת האנשים' ִהצָטֵרף ר
  !ָמצאו ֶאת עצמם ִבּירּוָשַלִים, ָבּרגע שֵהרימו ֶאת האבן

  

הוציא ֶאת המטבעות . ורצה לשלם מיד לחמשת האנשים, לו הטובֲחִניָנא לא ֶהאמין ְלַמָז' ר
? לאן נעלמו האנשים הטובים. והיו ְכּלֹא היו,  ֶנעלמו האנשים–וִהֵנה , ָפּנה לאחור, ִמּכיסו

  !הוא מוכרח ִלגמול להם על ֶעזָרתם? איך ִייָתֵכן שֵאינו מוֵצא אותם

  

  ההסבר של חכמי הסנהדרין
ְבִּלשַכּת הָגזית ָישבו . ֲחִניָנא ְלִלְשַכּת הָגִזית שְבֵּבית הִמקדש' נס רלאַחר חיפוׂשים רּבים ִנְכ

אולי החכמים הגדולים : ֲחִניָנא' חשב ר. ַאנֵשי ֵבּית הִדין של ִיְשָׂרֵאל, ַחְבֵרי הַסְנֶהְדִרין
  ?היושבים ָשם יּוכלו ַלעזור

  

אנשים , ה חמישה אנשים טוביםהִאם ְראיתם ְבִּמקֶר: "ֲחִניָנא ֶאל החכמים ְוָשאל' ָפּנה ר
כעת אני רוצה לשלם להם ? מתנה ִממני, שעזרו לי להביא ְלֵבית הִמקדש אבן גדולה ְוָיָפה

  !"אך הם ֶנֶעלמו ְכּלֹא היו, ֶאת ְשָׂכרם

  

לא , ִאיֵשנּו הטוב, ַכִּנרֶאה: "ֲחִניָנא ְבֵּעיניהם הגדולות והנבונות ואמרו' ִהּביטו החכמים ֶאל ר
  ."מלאכים ִמן הָשַמים ֶהעלו ֶאת ַאְבְנ5 ְלֵבית הִמקדש.  היו החמישה שעזרו ל5ְבֵּני אדם

  

 ".תודה"ֲחִניָנא ֶאת ֵעיָניו ַלָשַמים ולחש ' ָנׂשא ר


