לבושו של האדם  -כבודו?
]ויקרא רבה פרשה ט'[

מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שהיה לבוש בבגדים נאים
כתלמיד חכם וסבר רבי ינאי שהוא תלמיד חכם.
אמר לו רבי ינאי :רבי ,אני מזמין אותך לסעוד אצלי.
הסכים אותו אדם.
הכניסו רבי ינאי לביתו האכילו והשקהו ,לאחר מכן בדקו במקרא ולא ידע,
במשנה ולא ידע ,באגדה ולא ידע ,בתלמוד ולא ידע.
אמר לו :קח את כוס היין וברך ברכת המזון.
אמר לו האורח :יברך ינאי בביתו.
מכיון שכך ,אמר לו רבי ינאי ,תחזור אחרי מילה במילה :אכל הכלב את לחמו
של ינאי.
האורח קם ותפס את רבי ינאי בחוזקה ,ואמר לו :ירושתי נמצאת אצלך ואתה
מונע אותה ממני.
אמר לו רבי ינאי :איזו ירושה שלך נמצאת אצלי?
אמר לו :פעם אחת עברתי ליד בית המדרש הלומדים בו ילדים ,ושמעתי אותם
אומרים את הפסוק "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" ולא אמרו
קהילת ינאי )"מורשה" לשון "ירושה" שאתה מונע ממני(.
הבין רבי ינאי את טעותו ושאל את אורחו :תאמר לי ,מה הזכות שזכית לאכול
אצלי?
אמר לו :מימי לא שמעתי דבר רע שהיה אחד מדבר על חברו והלכתי לספר לו.
ויש מפרשים ,כששמעתי אדם המדבר עלי רע מימי לא הייתי מתווכח עמו ,אלא
הייתי סולח לו .ודבר נוסף ,כשראיתי שני אנשים המתווכחים זה עם זה הייתי
מנסה לפשר ביניהם.
כששמע זאת רבי ינאי התנצל בפני אורחו ואמר :בכזו מידה של דרך ארץ אתה
נחון ואני קראתי לך כלב?!
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עבודה

 .1מה גרם לרבי ינאי לחשוב שהאיש ,אותו
פגש ,הוא בעל השכלה ותלמיד חכם?
 .2כיצד הגיע למסקנה רבי ינאי שהאורח שלו
בור ועם הארץ?
 .3מהי תגובתו הישירה של האורח למעשה
השלילי של רבי ינאי?
 .4מה מספר האורח לרבי ינאי על פעולותיו
החברתיות ועל מידותיו?
 .5מהם הלקחים שלמד רבי ינאי מדבריו האחרונים של האורח?
 .6האם ,לדעתך ,יספר האורח לאנשים אחרים על התנהגותו של רבי ינאי כלפיו?
נמק!
 .7מדוע נכתב שמו של רבי ינאי בסיפור ,ואילו שמו של האורח לא נזכר כלל?
 .8במשנה במסכת אבות פרק ב' משנה ח' נאמר" :אם למדת תורה הרבה ,אל
תחזיק טובה לעצמך ,כי לכך נוצרת" .כיצד אימרה זו קשורה לסיפור שלפנינו?
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