
  
 

 לעם הארץ היחס -היחס לאחר 

 רבי ינאי והאורח

 )מתורגם( ויקרא רבה, פרשה ט, ג

ע ֱאֹלִהים ּנּו ְבֵישַׁ ך ַאְראֶּ רֶּ ם דֶּ ְך" ", )תהלים נ( "ְושָׂ רֶּ ם דֶּ ם" כתיב מר רביא  "ְושָׂ , ]=יש לקרוא את ינאי "ְושָׂ
 דשיים אורחיה סגי שוי הערכה, חישוב ערך ושווי[  -המילה ושם לא בש' שמאלית אלא מלשון שומה

=השם ומעריך ומחשב ערך ושווי דרכיו בעולם, לדעת באיזו דרך כדאי לו שילך, דבר זה שווה הרבה ]
  ובזכות כך הוא זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה[

ע ְביו   פָׂ יָׂה ְמשֻׁ הָׂ ד שֶּ חָׂ ם אֶּ ָאה ָאדָׂ ְך ְורָׂ רֶּ דֶּ ֵלְך בַׁ יָׂה ְמהַׁ הָׂ ִבי יַּׁנַׁאי שֶּ ה ְברַׁ ֲעשֶּ  ֵתר.מַׁ

ְצֵלנּו? ֵבל אֶּ ִבי ְלִהְתקַׁ : יְַׁשִגיחַׁ רַׁ ר לו   ָאמַׁ

: ֵהן. ר לו   ָאמַׁ

הּו. ֱאִכילו  ְוִהְשקָׂ , הֶּ  ִהְכִניסו  ְלֵביתו 

. או  ְלמּוד ְוֹלא ְמצָׂ , ְבתַׁ או  ה ְוֹלא ְמצָׂ דָׂ גָׂ , ְבאַׁ או  , ְבִמְשנָׂה ְוֹלא ְמצָׂ או  א ְוֹלא ְמצָׂ קו  ְבִמְקרָׂ  ְבדָׂ

ל ּובָׂ  : ט  ר לו   ֵרְך.ָאמַׁ

. ֵרְך יַּׁנַׁאי ְבֵביתו  : ְיבָׂ ר לו   ָאמַׁ

 

ֵמר ְלָך? ֲאִני או  ה שֶּ ר מַׁ מַׁ ה לו  תָׂ ל אַׁ : יָׂכו  ר לו    ָאמַׁ

: ֵהן. ר לו   ָאמַׁ

ל יַּׁנַׁאי. ב ִפתו  שֶּ לֶּ ל כֶּ ר: ָאכַׁ : ֱאמ  ר לו   ָאמַׁ

ְנעָׂ  ה מו  תָׂ ְצְלָך ְואַׁ ִתי אֶּ שָׂ : ְירֻׁ ר לו  ִבי יַּׁנַׁאי וָאמַׁ סו  לרַׁ ד ּוְתפָׂ מַׁ ִּניעָׂ  ?ה ִממֶּ

ְצִלי? ְתָך אֶּ שָׂ ִהי ְירֻׁ : מַׁ ר לו   ָאמַׁ

נּו  ה לָׂ ה ִצּוָׂ רָׂ ְמִרים: תו  או  ת שֶּ קו  ל ִתינו  ְעִתי קו  מַׁ ר ְושָׂ ְרִתי ִלְפֵני ֵבית ֵספֶּ בַׁ ת עָׂ ם ַאחַׁ עַׁ : פַׁ ר לו   ָאמַׁ

ב ת יֲַׁעק  ה ְקִהלַׁ שָׂ רָׂ ה מו  שֶּ ת יַּׁנַׁאי ֹלא  - )דברים לג, ד( מ  ה ְקִהלַׁ שָׂ רָׂ ב!מו  ת יֲַׁעק  א ְקִהלַׁ לָׂ אן, אֶּ ר כָׂ  נֱֶּאמַׁ

ִני?". ְלחָׂ ל שֻׁ ל עַׁ ֱאכ  ִכיתָׂ לֶּ ה זָׂ מָׂ : "לָׂ ר לו   ָאמַׁ

יו, לָׂ ְרִתי ִלְבעָׂ ֱחזַׁ ע ְוהֶּ ר רַׁ בָׂ ְעִתי דָׂ מַׁ י ֹלא שָׂ מַׁ : ִמיָׂ ר לו  ם  ָאמַׁ לו  ִשיִתי שָׂ ה ְוֹלא עָׂ ה ִעם זֶּ ִאיִתי ְשנִַׁים ְמִריִבים זֶּ ְוֹלא רָׂ

ם.  ֵביֵניהֶּ

ר לו   לָאמַׁ ְך-: כָׂ רֶּ ְך דֶּ ב?!-כָׂ לֶּ אִתיָך כֶּ ְצְלָך ּוְקרָׂ ץ אֶּ רֶּ  אֶּ

= השם ומעריך דשיים אורחיה סגי שוי. ] -: "ושם דרך אראנו בישע אלוקים" )תהילים נ, כג( וקרא עלי
ומחשב ומתכנן את דרכיו הוא שווה הרבה. והוא הולך בדרך הישרה. מי שיש בו דרך ארץ, יראה בישע 

דאמר ר' ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הוא שכתוב   אלוקים[
 זו דרך ארץ, ואחר כך "עץ החיים" זו תורה. -"לשמור את דרך עץ החיים" )בראשית ג, כד(, "דרך" 

היה   .אמוראי ארץ ישראל דור הראשון שלאמורא, בן ה רבי ינאי 

רבי ינאי ייסד בית   .משנהחותם ה - רבי יהודה הנשיא תלמידו של

בבית  דייןובו לימד תורה, וכן שימש כ צפת ששכנה ליד עכברהמדרש ב

 .הדין בציפורי


