ר' חנינא בן דוסא והאבן

המקְ דָ ש .שוטֵ ט ר' חֲנִ ינָא
רבּים ִמבּנֵי ﬠִ ירוֹ של ר' חֲנִ ינָא בֶ ּן דוֹסָ א הֶ עלו מתנות לְ בֵ ית ִ
המכינים אֶ ת מַ ְתנוֹתיהם :זה מֵ כין ֲﬠגָלה עמוסת פירות ,זה
בָ ּרחובות ,וּבְ כל פינה ראה אנשים ְ
גְ בִ ישֵ י כסף וזה אריגים מעוטרים.
בּוֹרא העולם וּמוֹדֶ ה לוֹ ,גם אני רוצה להביא מתנה
אמר ר' חֲנִ ינָא בְ ּלִ בּו :גם אני אוהב אֶ ת ֵ
המקדש! אבָ ל כיצד אוּכל להעניק מתנה נאָ ה ְוּראוּיה? ה ֲֵרי איש עני אני ,וְ אין
ִמשֶ לי לְ בֵ ית ִ
בְ ּי ִָדי יְ בוּל משובח או חֵ פץ יְ קר ֵﬠרך.
ר' חנינא יוצא לחפש אבן
המקדש.
המדבָ ּר הסָ מוּך לְ עירו לחפּשׂ ְדבר-מה ראוי לְ מתנה עבוּר בֵ ּית ִ
מה עשָ ׂה? יָצא אֶ ל ִ
הלך והלך ,הִ בּיט פֹ ּה והִ תבּונֵן שָ ם ,וּל ֶפתע צדה אֶ ת ֵﬠינוֹ אבן אחת .זוֹ הייתה אבן גדולה
מאוד בַ ּעלַת קִ ימוּרים עדינים .אולי לְ כל אדם אחֵ ר הייתה האבן נִ ראֵ ית רגילה ,אוּלם בְ ּ ֵﬠינֵי
ר' חֲנִ ינָא בֶ ּן דוֹסָ א האֶ בן ההיא יָפְ תה ִמכּל האבנים בָ ּעולם.
ניגש אל האבן והֵ חֵ ל לעבֵ ּד אותה – לְ סַ ְתתָ ה ,לְ נַקוֹתה וּלהַ בריקה .כְ ּשֶ ִסייֵם הִ בּיט בה וְ לִ בּו
המקדש!
רחב ִמ ִשׂמחה :סוף-סוף גם לי יש מתנה ְראוּיה לְ בֵ ית ִ
וְ אוּלם כְ ּשֶ ניסָ ה לָשֵ ׂאתָ ה ﬠִ מו לִ ירוּשָ לַיִ ם נוֹכַח כי האבן גדולה וּכְ בדה.
ישׂאו על גַבָ ּם אֶ ת האבן .מצא ר' חֲנִ ינָא חמישה אנשים חזקים וְ שָ אל
חשב לִ שׂכּור פועלים שֶ ִי ְ
אותם" :תוּכלו בבקשה להעלות אֶ ת האבן הזאת לִ ירוּשָ ַליִם? הֵ כנתי אותה מתנה לְ בֵ ית
המקדש ,ולא אוּכל לִ סחוב אותה בעצמי".
ִ
ענו לו" :וַדַ אי שנוּכל להעביר אֶ ת האבן לִ ירוּשָ לַיִ ם ,תמורת תשלום של חמישים סלעים".
צודקים הפועלים ,חשב ר' חֲנִ ינָא ,כיצד יְ בַ צְ עו עבודה קשָ ה כל כך לְ לא שָ ׂכר הולֵם? חיפשׂ
וחיפשׂ ,אך לא מצא כסף רב כל כך .הֵ בינו הפועלים שאֵ ין לר' חֲנִ ינָא בְ ּמה לשלםָ ,פּנו
והלכו להם.

חמישה באים לעזור

ָראה האלוהים ִמן השָ מַ ים .מיד שָ לח לר' חֲנִ ינָא חמישה מלאכים מחוּ ָפּשׂים לִ בנֵי אדם.
כְ ּשֶ ָראה אותם ר' חֲנִ ינָא הֶ חליט לנסות שוב אֶ ת מַ זָלוָ .פּנה אֲליהם ושָ אל" :תוּכלו בבקשה
המקדש ,ולא אוּכל לִ סחוב אותה
להעלות אֶ ת האבן לִ ירוּשָ לַיִ ם? זוֹ מתנה שהֵ כנתי לְ בֵ ית ִ
לשָ ם בעצמי".
ענו לו החמישה" :נוּכל לעזור ל 5להעלות אֶ ת האבן לִ ירוּשָ לַיִ ם ְתמוּרת חמישה סלעים
וּתסַ יֵי ַﬠ לנו בִ ּנְ ִשׂיאָ תה".
בִ ּלבד ,אך בִ ְּתנַאי אחד – גם אתה תשתתף בַ ּמַ אמָ ץ ְ
שָ ׂמַ ח ר' חֲנִ ינָא ִשׂמחה גדולה .הִ נֵה ,האנשים הטובים האלֶה מוכנים לעזור לוֹ תמורת ְסכום
כסף קטן ,סכום כסף שאפילו הוא ,אדם עני ,יוּכל לְ ַגיֵיס .ולא עוד אֶ לָא הם ְמבַ קשים ִממנוּ
לתת יד לַמַ אמָ ץ .וַדַ אי שֶ יִ שׂמח להשתתף בִ ּנשׂיאת האבן!
הִ צטָ ֵרף ר' חֲנִ ינָא ַלחֲמֵ שת האנשים ,וּבְ כוֹחות משוּתפים הֵ רימוּ אֶ ת האבןְ .וּראֵ ה זה ֶפּלא –
בָ ּרגע שהֵ רימו אֶ ת האבן ,מָ צאו אֶ ת עצמם בִ ּירוּשָ ַל ִים!
ר' חֲנִ ינָא לא הֶ אמין לְ מַ ָזלו הטוב ,ורצה לשלם מיד לחמשת האנשים .הוציא אֶ ת המטבעות
ִמכּיסוָ ,פּנה לאחור ,והִ נֵה – נֶעלמו האנשים ,והיו כְ ּל ֹא היו .לאן נעלמו האנשים הטובים?
זרתם!
איך יִ יתָ כֵן שאֵ ינו מוצֵ א אותם? הוא מוכרח לִ גמול להם על ֶﬠ ָ
ההסבר של חכמי הסנהדרין
המקדש .בְ ּלִ ש ַכּת הגָזית יָשבו
לאחַ ר חיפושׂים רבּים נִ כְ נס ר' חֲנִ ינָא לְ לִ ְש ַכּת ה ָגזִית שבְ ּבֵ ית ִ
הדין של יִ ְש ָׂראֵ ל .חשב ר' חֲנִ ינָא :אולי החכמים הגדולים
חַ בְ ֵרי הסַ נְ הֶ ְד ִרין ,אַ נשֵ י בֵ ּית ִ
היושבים שָ ם יוּכלו לַעזור?
קרה חמישה אנשים טובים ,אנשים
האם ְראיתם בְ ִּמ ֶ
ָפּנה ר' חֲנִ ינָא אֶ ל החכמים וְ שָ אלִ " :
המקדש אבן גדולה וְ ָיפָה ,מתנה ִממני? כעת אני רוצה לשלם להם
שעזרו לי להביא לְ בֵ ית ִ
אֶ ת ְשׂכָרם ,אך הם ֶנﬠֶלמו כְ ּל ֹא היו!"
הִ בּיטו החכמים אֶ ל ר' חֲנִ ינָא בְ ּ ֵﬠיניהם הגדולות והנבונות ואמרוַ " :כּנִ ראֶ הִ ,אישֵ נוּ הטוב ,לא
המקדש".
בְ ּנֵי אדם היו החמישה שעזרו ל .5מלאכים ִמן השָ מַ ים הֶ עלו אֶ ת אַ בְ נְ  5לְ בֵ ית ִ
נָשׂא ר' חֲנִ ינָא אֶ ת ֵﬠינָיו לַשָ מַ ים ולחש "תודה".

