ַהכְ נָ ַסת
אֹור ִחים
ְ
ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת
ַּדף קכ"ז

מן התלמוד
ַרב ְיה ָּודה ֵמ ִביא ְ ּב ַדף זֶ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד ֶאת ה ֹו ָר ַאת ַרבּ ֹוֶ ׁ ,ש ִּמ ְצ ַות
ַהכְ נָ ַסת או ְֹר ִחים ִהיא ִמ ְצוָה ֲח ׁש ָּובה ְ ּביו ֵֹתרְ ,והּוא ֵמ ִביא לְ כָ ְך ְר ָאיָה
ְמפו ֶֹר ׁ ֶשת ִמ ּ ָפ ָר ׁ ַשת " ַו ֵ ּי ָרא".
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוַת ְ ּב ִרית
ילהִ ,ה ְת ַ ּג ָ ּלה ֵאלָ יו ַה ָ ּק ָ ּב"הּ .תו ְֹך ְּכ ֵדי ַה ִה ְת ַ ּגלּ ּות ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"ה
ַה ִּמ ָ ּ
לְ ַא ְב ָר ָהםִ ,ה ְב ִחין ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִ ּב ׁ ְשלו ׁ ָֹשה או ְֹר ִחים ַההוֹלְ כִ ים לְ כִ יּוּון
ָהא ֹו ֶהל ׁ ֶשלּ ֹוַ .א ְב ָר ָהם ִמּיָ ד ָהלַ ְך לְ ַט ּ ֵפל ָ ּב ֶהם ,לְ ַהכְ נִ ָיסם לְ ת ֹו ְך
או ֳֹהלוֹ ,לְ כַ ְ ּב ָדם ּולְ ַה ִ ּג ׁיש לִ ְפנֵ ֶיהם ַמ ֲאכָ לִ ים ׁ ְּוש ִתּיָ הֲ .חכָ ִמים לָ ְמדּו
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ַהכְ נָ ַסת א ֹו ְר ִחים ִהיא ִמ ְצ ָוה ָּכל ָּכ ְך ֲח ׁש ָּובהֶ ׁ ,ש ֲא ִפילּ ּו
ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָהיָה ְ ּב ֶא ְמ ָצע ִה ְת ַ ּגלּ ּות ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"ה ֵאלָ יו ,הּוא
ָעזַ ב ַהכּ ֹל ו ְָרץ לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ּ ְפנֵ י ַהאו ְֹר ִחיםֶ ׁ ,ש ְ ּגדוֹלָ ה ַהכְ נָ ַסת או ְֹר ִחים
ִמ ַ ּק ָ ּבלַ ת ּ ְפנֵ י ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ ה.

משימה
כתבו כמה שיותר מילים מהאותיות שנמצאות במילים
"הכנסת אורחים" .לדוגמא – נס ,ריח ,אור ,חומר וכו'
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סיפור
רבי אלימלך מליז'נסק ואחיו רבי זושא מאניפולי ערכו "גלות"
במשך כמה שנים ונדדו ממקום למקום בלי שיכירו אותם ,כשהם
נראים כמו שני קבצנים .פעם אחת הגיעו לעיירה אחת וחיפשו
מקום להתארח בו .הגביר של העיירה סירב להכניסם לביתו,
ולעומת זאת ,יהודי שהיה עני מרוד אבל טוב לב אירח אותם
בשמחה .כעבור שנים הגיעו שוב שני האחים לאותה עיירה,
כשכבר היו מפורסמים כצדיקים ידועים .הפעם באו לעיירה
בעגלה רתומה לסוסים .כאשר שמע על כך הגביר מיהר לצאת
לקראתם ולהזמינם להתארח לביתו .אמרו לו האחים" :מדוע
בפעם הקודמת לא רצית לארח אותנו ועכשיו אתה רוצה בכך?
אנחנו הרי לא השתנינו ,פרט לכך שכעת יש לנו עגלה וסוסים.
אם כן ,קח לביתך את העגלה והסוסים ,ואנחנו נתארח אצל אותו
יהודי שאירח אותנו בפעם הקודמת"...

יש לי מושג /

בית המקלט העברי "הכנסת אורחים"
בשנות ה 80-של המאה ה 19-החלו להגיע לארצות הברית גלים
גדולים של מהגרים יהודים שנמלטו מאירופה ורוסיה בעקבות
הפוגרומים והאנטישמיות שם .הקהילות היהודיות בארצות הברית
הקימו ארגונים שונים במטרה לסייע לאותם מהגרים .אחד מאותם
ארגונים היה "בית המקלט העברי" ,שנודע גם בשמו העברי "הכנסת
אורחים" ,שהוקם בשנת תרמ"ט ( )1889על ידי יהודים ממזרח אירופה
ונועד לדאוג למקלט לפליטים חסרי בית .ארגון אחר היה ה"אגודה
לעזרה למהגרים עבריים" .שני ארגונים אלה התאחדו בשנת תרס"ט
( )1909יצרו את הארגון "האגודה למקלטים ועזרה עבור מהגרים
עבריים" .חברי הארגון היו בעיקר מהגרים ותיקים יותר .הנשים סייעו
למהגרים החדשים במזון ,בלבוש ובמקום לינה ,ואילו הגברים עסקו
בפעילות ארגונית במטרה לסייע בהשגת רישיונות הגירה ,בהליך
ההתאזרחות בארצות הברית ובמציאת מקורות תעסוקה .הארגון,
שנקרא כיום היא"ס ,ממשיך לפעול ברחבי העולם ובישראל ומסייע
להגירת יהודים ממקומות שההגירה מהם קשה.
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