
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִמַּנְרִּתיָקּה  ַחָּמה  ַהָּקָּב"ה  הֹוִציא  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְלִמיָלתֹו  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַּבּיֹום 
ְלַהְכִניס  ְּבָידֹו  ֶׁשֵאין  ַעל־ָּכְך  ְוִהְצַטֵער  ַהּיֹום,  ְּכחֹם  ָהאֶֹהל  ְּבֶפַתח  ַאְבָרָהם  ָיַׁשב  אֹוְרִחים.  ַיְטִריחּו אֹותֹו 
אֹוְרִחים ְלֵביתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֻּכָּלם ִהְסַּתְּתרּו ִמְּפֵני ַהַחָּמה ַהּקֹוַפַחת. ִּבֵּקׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵמֱאִליֶעֶזר ַעְבּדֹו 
ָלֵצאת ְוָלתּור ַאַחר אֹוְרִחים, ְּכִפי ֶׁשְּמַסְּפִרים ֲחַז"ל, אּוָלם ֱאִליֶעֶזר ָׁשב ְלַאַחר ְזַמן־ָמה ְּבָיַדִים ֵריקֹות, 
ָמָצאָת  ְלַהֲאִמין ֶׁשֹּלא  ָיכֹול  ְוֵאיִני  ָּבֲעָבִדים,  ֱאמּוָנה  "ֵאין  לֹו:  ְוָאַמר  ַאְבָרָהם  ִהְצַטֵער  ִעּמֹו.  ְוֵאין אֹוֵרַח 
ְויֹוֵדַע  ַהּיֹום,  ֶאת חֹם  ַאְבָרָהם  ָחׁש  ֲהֹלא  ֵאּלּו.  ַעל־ְּדָבִרים  ָחָדׁש  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ְוָתַמּה  אֹוְרִחים". 
ָהָיה ֶׁשֵאין ַהְּבִרּיֹות ְמצּויֹות ַּבְּדָרִכים ְּבָׁשָרב ָּכֶזה, ּוַמּדּוַע ֵאפֹוא ִהְתַּפֵּלא ַעל ֱאִליֶעֶזר ֶׁשֹּלא ָמָצא אֹוֵרַח, 
ְוִהְתַּבֵּטא ָעָליו ֶׁשֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה? ֶאָּלא, ִהְסִּביר ַהַּמְׁשִּגיַח, ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִנְקָרא ַעּמּוד ַהֶחֶסד ּוְמֻכֶּנה 'ֶחֶסד 
ְלַאְבָרָהם', ִמְּפֵני ֶׁשָהַלְך ְּבַדְרֵכי ַהָּקָּב"ה ֶׁשּגֹוֵמל ֲחָסִדים ָּכל־ָהֵעת. ּוִמְּפֵני ֶׁשעֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה, ֲהֵרי ֶׁשֹּלא 
ִּתָּתֵכן ְמִציאּות ֶׁשל־ֶרַגע ֶאָחד ְּבִלי ֲעִׂשַּיית ֶחֶסד, ְוָהעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַקֵּים ֶרַגע ֶאָחד ְּבִלי ֶזה. ְוַכֲאֶׁשר 
ָרָאה ֶׁשֱאִליֶעֶזר ֹלא ָמָצא אֹוֵרַח, ֲהֵרי ַעל־ָּכְרֲחָך ֶׁשֵאין ּבֹו ֶאת ַהַּמהּות ֶׁשל־ַהֶחֶסד ַהֲחקּוָקה ְּבַעְצמֹוָתיו. 
ֶׁשֵּכן ִאם ָהָיה ָׁשֵלם ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד, ֹלא ָהְיָתה ֶאְצלֹו ְמִציאּות ֶׁשל ִאי ְמִציַאת אֹוֵרַח. ַאְך ֵאֶצל ַאְבָרָהם 
ַעְצמֹו ָהָיה ַהֶחֶסד ִּביסֹודֹו ַמָּמׁש, ְוֹלא ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְהיּו ּבֹו ְּבִרּיֹות ֶׁשּנּוַכל ְלֵהיִטיב ִעָּמן. 
ִכיָנה ָהְיָתה ְמצּוָיה ֶאְצלֹו, ָלְמדּו ֲחַז"ל ֶׁשְּגדֹוָלה  ּוֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשָרץ ִלְקַראת אֹוְרָחיו ַלְמרֹות ֶׁשַהּׁשְ
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים יֹוֵתר ִמַּקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה. ּוְכָבר ָּתְמהּו ַרִּבים ְוִהְתַחְּבטּו ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר, ֵּכיַצד 
ִכיָנה? ְוָהִעְנָין ִהְתָּבֵאר ִּבְסָפִרים ַרִּבים  ִיָּתֵכן לֹוַמר ֶׁשאֹוֵרַח ָּפׁשּוט ִמָּבָׂשר ָוָדם, ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
ינֹוָבה ָּתַמּה יֹוֵתר ִמָּכְך. ֶׁשֵּכן ָּדָבר ֶזה ַעְצמֹו ָטעּון ֵּברּור, ֵמֵהיָכן  ָּבֳאָפִנים ׁשֹוִנים. ְוַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשַרָּגא ִמּׁשִ
ָיַדע ַאְבָרָהם ָאִבינּו זֹאת, ֶׁשָעָליו ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ָהאֹוְרִחים יֹוֵתר ִמַּקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה? ּוֵבֵאר ְלַהְפִליא, 
ָצִריְך  ָיַדע ֶׁשָּכְך הּוא  ּוִמֶּזה  ֵמֲאֵליֶהן ֶאל־ַהִּמְצָוה,  ְוִנְמָׁשכֹות  ָהיּו ְקדֹוׁשֹות  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשֵאיָבָריו ֶׁשל 
ִכיָנה ָהְיָתה ְׁשרּוָיה ֶאְצלֹו, ִּכי ַרְגָליו ְמָזְרזֹות ַעְצָמן ִלְקַראת ָהאֹוְרִחים,  ִלְנהֹג. ְוַכֲאֶׁשר ָחׁש ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּׁשְ
ְוָרִגיל ָהָיה ַרִּבי מֶֹׁשה ֵלְיּב ִמָּססֹוב לֹוַמר:  ִכיָנה.  ִמֶּזה ָיַדע ֶׁשַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ְּגדֹוָלה ִמַּקָּבַלת ְּפֵני ַהּׁשְ
ִכיָנה ִנְמֵצאת ְּבָכל־ָמקֹום  "יֹוְדִעים ַאֶּתם ַמּדּוַע ְּגדֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחים יֹוֵתר ִמַּקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה? ִּכי ַהּׁשְ
ִהיא  ְּגדֹוָלה  ְוָלֵכן  ָּתִמיד,  ְמצּוָיה  ֵאיָנּה  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  אּוָלם  ְּכֶׁשִּיְרֶצה.  ֵאֶליָה  ִלְפנֹות  ָיכֹול  ְוָכל־ָאָדם 
ַּדי ְּבָכְך ֶׁשִּתְהֶיה  ִּכי ֹלא  ְיִדיְדָיה טֹוְיּב ִמּמֹוְדִז'יץ ָהָיה אֹוֵמר ְּבַצחּות,  ְוַרִּבי ָׁשאּול  ְּפֵני ְׁשִכיָנה".  ִמַּקָּבַלת 
ִכיָנה, ֶׁשֵּכן ָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין 'ָּתָנא ְדֵבי ַרִּבי  ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּבִמָּדה ָׁשָוה ְלַקָּבַלת ְּפֵני ַהּׁשְ
ַמִים ֶאָּלא ַּפַעם ַאַחת ַּבחֶֹדׁש – ַּדָּים'. ְוִאם  ִיְׁשָמֵעאל, ִאְלָמֵלא ֹלא ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִּביל ְּפֵני ֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
ָהְיָתה ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ָׁשָוה ְלַקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ָהיּו ַמְכִניִסים אֹוְרִחים ַרק ַּפַעם ְּבחֶֹדׁש, ְוָלֵכן ָאְמָרה 

ּתֹוָרה ֶׁשִּמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּגדֹוָלה ִמַּקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה ְוִהיא ִמְצָוה ְּתִמיִדית... 
ֵמָאָדם,  ׁשֹוְמִמים  ְוָהְרחֹובֹות  ָלֲעָצמֹות  חֹוֶדֶרת  ַהִּצָּנה  ַּכֲאֶׁשר  ַסְגִריִרי,  חֶֹרף  ְּבֵליל  ַּפַעם,  ִּכי  ְמַסְּפִרים, 
ְוַרִּבי ַאֲהרֹן  ִהְתַּדֵּפק ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמַּקְרִלין ַעל־ֵּביתֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ַּכְפִרי ֶאָחד. "ִמי ָׁשם"? ָׁשַאל ַּבַעל־ַהַּבִית, 
ֵהִׁשיב: "ְיהּוִדי ֶאָחד". ֹלא ֶנְעַּתר ַּבַעל־ַהַּבִית ִלְפּתַֹח ֶאת־ַהֶּדֶלת, ְוַרִּבי ַאֲהרֹן ִנָּסה ׁשּוב ִלְדּפֹק. ַּגם ַהַּפַעם 
ָׁשַאל ָהִאיׁש ְלֶזהּותֹו, ְוַרִּבי ַאֲהרֹן ָחַזר ׁשּוב ַעל־ְּתׁשּוָבתֹו: "ְיהּוִדי", אּוָלם ֹלא ַנֲעָנה. ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ַרִּבי ַאֲהרֹן 
ִליִׁשית ְוַהַּפַעם ִּגָּלה ֶאת־ֶזהּותֹו. ִמָּיד ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ִלְרָוָחה,  ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּכן ַּבּקֹר ַהָּגדֹול, ִהְתַּדֵּפק ַּבּׁשְ
ּוַבַעל־ַהַּבִית ִמֵהר ְלַהְכִניסֹו ְּפִניָמה ְוִכְּבדֹו ְּבכֹוס ַחִּמין. ֶנֱאַנח ַרִּבי ַאֲהרֹן ְוָאַמר: "ָּכל ָיַמי ָּתִהיִתי ַעל ַמֲאַמר 
ָיַדְעִּתי ֶאת־ַטַעם ַהָּדָבר. אּוָלם ָּכֵעת  ִכיָנה', ְוֹלא  ְּפֵני ַהּׁשְ ֲחַז"ל 'ְּגדֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחים יֹוֵתר ִמַּקָּבַלת 
ִכיָנה, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ִהיא עֹוֶמֶדת ַּבחּוץ ֵאין ִהיא חֹוֶׁשֶׁשת ִמְּפֵני ַהִּצָּנה, אּוָלם  ִהְתַּבֵהר ִלי ַהָּדָבר, ֶׁשֵּכן ַהּׁשְ

ִכיָנה"... אֹוֵרַח ֶׁשְּמִניִחים ַּבחּוץ, ָעלּול ָחִליָלה ִלְגֹוַע ַּבּקֹר, ְוָלֵכן ְּגדֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִמַּקָּבַלת ְּפֵני ַהּׁשְ

בס"ד

ִהיא  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַהֲחׁשּובֹות  ַהִּמְצֹות  ַאַחת 
ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֶׁשָעֶליָה ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשִהיא 
ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִמַּקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֵאֶצל 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבאּו ֵאָליו ַהַּמְלָאִכים. ִמְצָוה 
זֹו ְּכלּוָלה ְּבִמְצַות ְּגִמילּות ֲחָסִדים ּוְבִמְצַות ְוָאַהְבָּת 
ֶׁשַּבְּצָדָקה.  ַהְמֻׁשָּבח  ַהֵחֶלק  ְוִהיא  ָּכמֹוָך,  ְלֵרֲעָך 
ִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ְּבָכל־ָאָדם, ַוֲאִפּלּו ִאם ָאָדם ְמָאֵרַח 
ְוֵאין לֹו ֵהיָכן  ְּבֵביתֹו ִאיׁש ָעִׁשיר ֶׁשִּנְקַלע ֶאל־ָהִעיר 
ְלִהְתַאְכֵסן, ֶלֱאכֹל ְוָללּון, ְמַקְּיִמים ּבֹו ִמְצַות ַהְכָנַסת 
ְוַאף  ְצָדָקה.  ִמְצַות  ַּגם  ֵיׁש  ֶׁשְּבָעִני  ֶאָּלא  אֹוְרִחים, 
ְּבָׂשָכר,  ָמלֹון  ְּבֵבית  ְלִהְתָאֵרַח  ָהאֹוֵרַח  ְּבַיד  ְּכֶׁשֵּיׁש 
ַהִּדין  ְוהּוא  ָּכמֹוָך',  ְלֵרֲעָך  'ְוָאַהְבָּת  ִמּשּׁום  ּבֹו  ֶיׁש 
ְּבֵארּוַח ְיִדיִדים ּוַמָּכִרים. ְוֵיׁש ֶׁשָאְמרּו, ֶׁשַאף ַּכֲאֶׁשר 
ּגֹוִבים ְסכּום ְמֻסָּים ֵמָהאֹוְרִחים, ֲעַדִין ְמַקְּיִמים ָּבֶזה 
יֹוֵתר  אֹותֹו  ּוְמַכְּבִדים  מֹוִסיִפים  ֶׁשֵּכן  ֶאת־ַהִּמְצָוה, 
ֶהָעָבר,  ְּבדֹורֹות  ְוַנַחת.  ַּתֲענּוג  לֹו  ְוגֹוְרִמים  ָכרֹו  ִמּׂשְ
ִיְׂשָרֵאל  ּוִבְקִהּלֹות  יֹוֵתר,  ְמצּוָיה  זֹו  ִמְצָוה  ָהְיָתה 
ְּבָכל־ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמְכִניִסים אֹוְרִחים ּוַמֲעִמיִדים ָּבֵּתי 
ֹלא  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשַּכּיֹום,  ֶאָּלא  ְלִליָנה,  ְו'ֶהְקֵּדׁש'  ַּתְמחּוי 
ָמצּוי ִלְראֹות ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוָמקֹום 
אּוָלם  ּוְלבּוָׁשּה,  ַהִּמְצָוה  צּוַרת  ִהְׁשַּתְּנָתה  ָללּון, 
ְיסֹוָדּה ּוַמהּוָתּה ָׁשִוים ְּכָאז ַּגם ַהּיֹום. ַּגם ַהּיֹום ֶיְׁשָנם 
ֶבת ְוִלְמאֹור ָּפִנים, ֲעַדִין  ֲאָנִׁשים ֶׁשְּזקּוִקים ְלאֶֹזן ַקּׁשֶ
ּבֹוְדִדים  ֲאָנִׁשים  ְוֵיׁש  ָהָאֶרץ  ִמֶּקֶרב  ֶאְביֹון  ָחַדל  ֹלא 
ּוְבמֹוֲעִדים,  ְּבַׁשָּבתֹות  ְלִהְתָאֵרַח  ֵהיָכן  ָלֶהם  ֶׁשֵאין 
ֵארּוַח  ַעל־ְיֵדי  ַהּזֹו  ֶאת־ַהִּמְצָוה  ְלַקֵּים  ַּגם  ְוֶאְפָׁשר 
ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה, אֹו ַעל־ְיֵדי ַהָּסַעת ֲאָנִׁשים ִחָּנם ָּבֶרֶכב, 
ְוֵכן ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבגּוף ּוְבָממֹון ִּבְתִמיָכה ְּבָבֵּתי ַּתְמחּוי 
ּוְמעּוֵטי  ֲעִנִּיים  ְלַהֲאִכיל  ּדֹוֲאִגים  ֲאֶׁשר  ְוֵאֶׁש"ל, 

ְיכֶֹלת, ְּבָיד ְרָחָבה ּוְבֶדֶרְך ָּכבֹוד ְוֶחְמָלה. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ָרא ַוּיֵ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַהְכָנַסת אֹוְרִחים  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ְוהּוא יֵׁשב ֶּפַתח־ָהאֶֹהל ְּכחֹם ַהּיֹום". 

ִלֵּמד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶּדֶרְך ְּבִמְצַות ַהְכָנַסת 

אֹוְרִחים. הּוא ַמֲעִמיד ֶאת־ַעְצמֹו ְּבֶפַתח ַהַּבִית 

ָסמּוְך ַלֶּדֶלת, ְוֶאת אֹוְרָחיו הּוא הֹוֵפְך ִלְהיֹות 

ְלַבֲעֵלי־ַהַּבִית... )רבי יעקב דוד מאמשינוב(

ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 

"ִמּדֹות ִטיׁש"
ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור 

ם  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל־ָּכל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְלִעִּתים,  ְוַרק  ַהְּבִרּיֹות,  ְּבִפי  ִּכּנּויֹו  ָהָיה  ָּכְך  ָּבָרנֹוִביְטֶׁשר",  "ַׁשְיֶקע 
ְּכֶׁשָהָיה זֹוֶכה ַלֲעִלָּיה ַלּתֹוָרה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת־ַהַּגַּבאי 
ְצִבי־ִהיְרׁש,  ָמְרְּדַכי  ַּב"ר  וֹוְלף  ְזֵאב  ְיַׁשְעָיה  ַהָּמֵלא  ְׁשמֹו  ֶאת  ַמְכִריז 
ִרים זֹאת ִעּמֹו. ּתֹוָׁשב ָוִתיק ָהָיה ָּבִעיר ָּבָרנֹוִביץ',  ּוְמַעִּטים ָהיּו ְמַקּׁשְ
ָהָיה,  ֵלב  טֹוב  ִאיׁש  ָּבִעיר.  ֶׁשֵהִקים  ָמלֹון  ִמֵּבית  ָמָצא  ְוֶאת־ַּפְרָנָסתֹו 
אּוָלם ֶחְסרֹון ָּגדֹול ָהָיה ּבֹו. ַלְמרֹות ֶׁשִעַּקר ַּפְרָנָסתֹו ָהְיָתה ְמֻבֶּסֶסת 
ַהְכָנַסת  ִמְצַות  ִעם  ֶאת־ַהָּדָבר  ר  ִקּׁשֵ ֹלא  ְּבֵביתֹו,  ֲאָנִׁשים  ֵארּוַח  ַעל 
אֹוְרִחים, ְוָהָיה עֹוֶׂשה ֶאת־ְמַלאְכּתֹו ַרק ְלֵׁשם ֶרַוח ֶׁשל־ָממֹון ְותּו ֹלא. 
ַעל־ אֹוְרָחיו  ִעם  ּוְמַדְקֵּדק  ֶׁשל־יּו"ד,  ַעל־קֹוצֹו  עֹוֵמד  ָהָיה  זֹו  ִמִּסָּבה 

ב  ָּכל ְּפרּוָטה ְּבִלי ַמּשֹׂוא ָּפִנים. ֵמעֹוָלם ֹלא ָעָלה ַעל־ַּדְעּתֹו ְלִהְתַחּׁשֵ
ּוְלַהְׁשִקיט  ֵמֲעָמָלם  ְמַעט  ָלנּוַח  ֶׁשִּבְקׁשּו  ְיכֶֹלת,  ְמעּוֵטי  ְּבאֹוְרִחים 
ֶׁשָהָיה  ַהָּמֵלא  ַהְּמִחיר  ֶאת  ֵמֶהם  ּדֹוֵרׁש  ְוָהָיה  ֶאת־ַרֲעבֹוָנם,  ְּבִמְקָצת 
ִויִדיָדיו  ְוא ִנּסּו ְּבֵני־ֵביתֹו  ּדֹוֵרׁש ִמּסֹוֲחִרים ֲאִמיִדים ּוַבֲעֵלי ְיכֶֹלת. ַלּׁשָ
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְּבִמּדֹוָתיו  ִלְדּבֹק  ָצִריְך  ְיהּוִדי  ִּכי  ַעל־ִלּבֹו,  ְלַדֵּבר 
ּוְלַהְכִניס אֹוְרִחים ְּבַעִין־ָיָפה, אּוָלם ִּדְבֵריֶהם ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות. 
"ְוִכי ְמַבְקִׁשים ַאֶּתם ֶׁשַאְכִניס ְלֵביִתי אֹוְרִחים ְּבִחָּנם? ּוֵמֵהיָכן ֵאפֹוא 
ִּכי  ִּדְבֵריֶהם,  ְוָאַטם ֶאת־ָאְזָניו ְלֵׁשַמע  ִּבְפֵניֶהם,  ֶאְתַּפְרֵנס"?! ִהְקָׁשה 
ֹלא ָהְיָתה ַּכּוָָנָתם ֵמעֹוָלם ִלְתּבַֹע ִמֶּמּנּו ְלָאֵרַח אֹוְרִחים ְּבִחָּנם ְּבֵבית 

ְמלֹונֹו, ֶאָּלא ִמְתַּבֵּקׁש הּוא ַרק ִלְפּתַֹח ְמַעט ֶאת־ִלּבֹו ְלאֹוְרָחיו. 
ְּבָחְזָקה  ַּבחּוץ  ָנְׁשָבה  ָהרּוַח  ַּכֲאֶׁשר  ֶאָחד,  ַסְגִריִרי  ְּביֹום  ֶזה  ָהָיה 
ֵּבית  ְוַהּמּוַגִּנים.  ַהֲחִמיִמים  ְּבָבֵּתיֶהם  ְלִהְסַּתֵּתר  ֶהֱעִדיפּו  ְוַהְּבִרּיֹות 
ְמלֹונֹו ֶׁשל ַׁשְיֶקע ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבַתְרֵּדָמה, ֶׁשֵּכן אֹוְרִחים ְמַעִּטים ָׁשהּו 
ַּבָּמקֹום ִּבְתקּוַפת ַהחֶֹרף, ְוַרק ַהִּמְטָּבח ָׁשַקק ַחִּיים ּוְפִעילּות. ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה, ִהְתַהֵּלְך ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר ַרב ָּגדֹול ּוְנׂשּוא ָּפִנים, ֶׁשְּכַדְרּכֹו ְּבֵעת 
ְנדּוָדיו ּוַמָּסָעיו, ָהָיה ָלבּוׁש ִּבְבָגִדים ְּפׁשּוִטים ְּכַאַחד ָהָאָדם. ַעל רֹאׁשֹו 
ָחַבׁש ּכֹוַבע ִמְצִחָּיה ְּכַדְרָּכם ֶׁשל ְּפׁשּוֵטי־ָעם ַּתַחת ִמְגַּבְעּתֹו ָהַרָּבִנית, 
ְּבֵביתֹו.  ֶׁשהֹוִתיר  ְדַרָּבָנן  ָהִאְצְטָלא  ַּתַחת  ָּפׁשּוט  ְמִעיל  ּגּופֹו  ְוַעל 
ְלֶפַתע ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ְּגָׁשִמים ַעִּזים, ְוַהּקֹר ָהַלְך ְוָגַבר. ָּפָנה ָהִאיׁש ּכֹה 
ָוכֹה, ּוְלִׂשְמָחתֹו ָרָאה ְּבָסמּוְך ֶאת ֵּבית ַהָּמלֹון ַהְּיהּוִדי ֶׁשָּבִעיר. ֵהִחיׁש 
ַהָּמלֹון,  ֵּבית  ֶׁשל  ַעל־ַּדְלּתֹו  ִהְתַּדֵּפק  ְוַעד־ְמֵהָרה  ֶאת־ְצָעָדיו,  ָהִאיׁש 
ְזַמן  ֶׁשָּסִביב.  ְוַהְּבָרִקים  ָהְרָעִמים  ַּבֲהֻמַּלת  ִנְבְלעּו  ְנִקיׁשֹוָתיו  אּוָלם 
ְוִנְרָטב ַעד ְלַׁשד ַעְצמֹוָתיו,  ִנָּכר ָעַבר ָעָליו ְּבַהְמָּתָנתֹו, ְּבעֹודֹו עֹוֵמד 
ַעל־ַּדְלּתֹו,  ָהַעּזֹות  ַהְּנִקיׁשֹות  ֶאת  ַּבַעל־ַהַּבִית  ָׁשַמע  ֶׁשּסֹוף־סֹוף  ַעד 
ּוְפָתחֹו ִּבְסָעָרה. "ָמה ַאָּתה רֹוֶצה"? ָׁשַאל ְּבָפִנים ְּכעּוסֹות ֶאת־ַהֵהֶלְך 
ָּכל־ "ִּבְגָלְלָך ּבֹוֵרַח  ְּכֶאֶׁשד.  ִמֶּמּנּו  ָנְזלּו  ַהַּמִים  ְוִטּפֹות  ַּבֶּדֶלת,  ֶׁשָעַמד 

ַהחֹם ֶׁשַּבַּבִית ַהחּוָצה", ָאַמר ְוהֹוִסיף: "ֲאִני ְמאֹד ִמְצַטֵער, ֲאָבל ֵאין 
ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ִמְׁשַלַחת  ֶׁשֵּכן  ְמלֹוִני,  ְּבֵבית  אֹוְתָך  ְלָאֵרַח  ֶאְפָׁשרּות  ִלי 
ֶאת  ָׂשְכרּו  ְוֵהם  ְּבָכל־ֶרַגע,  ְלֵביִתי  ְלַהִּגיַע  עֹוְמִדים  ִנְכָּבִדים  אֹוְרִחים 
ֶׁשל  ַעל־ִלּבֹו  ְלַדֵּבר  ָהאֹוֵרַח  ִנָּסה  ְוא  ַלּׁשָ ֲחָדָריו".  ַעל־ָּכל  ֻּכּלֹו,  ַהָּמלֹון 
ֶנְעַּתר  ַרּבֹות  ַהְפָצרֹות  ּוְלַאַחר  חּוצֹות,  ְּכֶכֶלב  ְיָגְרׁשֹו  ְלַבל  ַׁשְיֶקע, 
ִהְצַטֵּנף  ָׁשבּור,  ְּבֵלב  ַהַּצר.  ַהִּמְסְּדרֹון  ְּבִפַּנת  ְלִהְתַּכֵּנס  לֹו  ְלַהְרׁשֹות 
ַּכֲחִלִלים,  ָעָליו  הֹוֶמה  ָהָרֵעב  ְּכֶׁשִּלּבֹו  ַהּצֹוֶנֶנת,  ָהִרְצָּפה  ַעל  ָהאֹוֵרַח 

ְלָחנֹות ִלְסֻעַּדת ְמָלִכים.  ְוֵעיָניו רֹואֹות ְוָכלֹות ֵּכיַצד עֹוְרִכים ֶאת־ַהּׁשֻ
ְוסּוִסים  ֲעָגלֹות  ַׁשֲעַטת  ָרִמים ֶׁשל  ְוקֹולֹות  ֲאֻרָּכה,  ָׁשָעה  ָעְבָרה  ֹלא 
ִנְׁשְמעּו ִמחּוץ ַלַּבִית. ַׁשְיֶקע ִהְתעֹוֵרר ְּבַבת־ַאַחת, ֶהֱעָלה אֹור ְיָקרֹות 

ִמְּמקֹום  ַהֲחׁשּוִבים.  ְלאֹוְרָחיו  ִלְרָוָחה  ֶאת־ַהֶּדֶלת  ּוָפַתח  ַּבַּבִית, 
ִמְרָּבצֹו ֵהִציץ ָהאֹוֵרַח ְוָרָאה, ִּכי ֶאל־ַהַּבִית ִנְכַנס ֶאָחד ִמַּצִּדיֵקי ַהּדֹור 
ַהְמֻפְרָסִמים, ְוִעּמֹו ֲאֻחַּזת ֲחִסיָדיו ֶׁשִהְתַלּוּו ֵאָליו. ַׁשְיֶקע ִהִּגיׁש ָלֶהם 
ְוָנחּו  ּוְלַאַחר ֶׁשִהְתַחְממּו  ְלָהִׁשיב ֶאת־ַנְפָׁשם,  ְּכֵדי  ַחִּמין  ִמָּיד ּכֹוסֹות 
ְמַעט, ֵהֵחּלּו ְלָהִכין ֶאת־ַעְצָמם ִלְתִפַּלת ַעְרִבית. ְּבַדְרּכֹו, ָּפָנה ָהַרִּבי 
ִלּטֹל ֶאת־ָיָדיו, ְוִהֵּנה ִנְתְקלּו ֵעיָניו ַּבֵהֶלְך ָהרֹוֵבץ ַעל־ָהָאֶרץ ַּבִּמְסְּדרֹון 
ַהַּצר. ַרק ֵהִציץ ּבֹו ּוְזָעָקה ָמָרה ִהְתַמְּלָטה ִמִּפיו. "אֹוי ַוֲאבֹוי! ַמּדּוַע 
ׁשֹוֵכב ְּגאֹון ַהּדֹור ַעל־ָהִרְצָּפה ִּכְכִלי ֶׁשֵאין ֵחֶפץ ּבֹו"?! ְלֵׁשַמע ְקִריָאתֹו 
ָעִׂשיִתי"?!  "ֶמה  ְּבראָֹׁשם.  ְוַׁשְיֶקע  ֶאל־ַהָּמקֹום,  ֻּכָּלם  ִנְזֲעקּו  ָהָרָמה, 
ְלַבֵּקׁש  ָהאֹוֵרַח  ִּבְפֵני  ָעַמד  ִּבְרַּכִים  ּוְבִפיק  ֶאת־ַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו,  ָמַרט 
יֹוֵדַע  "ְוִאּלּו  ָטַען,  ֶׁשל־ַמר",  ַעל־ֶזהּותֹו  ָעַמְדִּתי  "ֹלא  ֶאת־ְסִליָחתֹו. 
אּוָלם  לֹו".  ָּכָראּוי  ְלַכְּבדֹו  ֶׁשֹּלא  ַעל־ַּדְעִּתי  ַמֲעֶלה  ָהִייִתי  ֹלא  זֹאת, 
ָאַמר.  ִלְמִחיָלִתי",  ֶיׁש־ִלי  "ְּתַנאי  לֹו.  ִלְמחֹל  ַהָּגאֹון  ֵסַרב  ְלַהְפָּתָעתֹו 
ֵאַלי  ְוָלבֹוא  ָיִמים,  ְׁשבּוַעִים  ְלֶמֶׁשְך  ְמלֹוְנָך  ֵּבית  ֶאת  ַלֲעזֹב  "ָעֶליָך 
ְלֵביִתי ֶׁשָּבִעיר ְּבִריְסק, ַעל ֻׁשְלָחִני ּתֹאַכל ּוְבֵביִתי ָּתלּון. ּוְבֶמֶׁשְך ְזַמן 
ֶזה, ּתּוַכל ִלְלמֹד ִמָּקרֹוב ֶּפֶרק ְּבִהְלכֹות ֶחֶסד ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְוַאַחר 

ֶׁשָּתׁשּוב ֵהָּנה ְּתַׁשֶּנה ֶאת־ְּדָרֶכיָך ִמן־ַהָּקֶצה ֶאל־ַהָּקֶצה". 
"ֵמעֹוִדי  ְוָאַמר:  ָהַרב  ִהְמִׁשיְך  ִמָּסִביב,  עֹוְמִדים  ָהעֹוְמִדים  ּוְבעֹוד 
ָּתֵמַּה ָהִייִתי ַעל ְׁשֵני ַהִּסּפּוִרים ֶׁשְּבָפָרַׁשת ַוֵּיָרא, ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם ִהְתַקְּיָמה 
ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ָהִראׁשֹון  ְלַהְפִליא.  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ִמְצַות 
ַהְכָנַסת  ֶׁשל  ְּכֵסֶמל  ֶנְחָׁשב  ַאְבָרָהם  ְוִאם  ֶּבן־ָאִחיו.  לֹוט  ֵאֶצל  ִני  ְוַהּׁשֵ
ְוֹלא  ֶחֶסד  ְּכִאיׁש  ְּכָלל  ֻמְזָּכר  ֹלא  ֶׁשּלֹוט  ֲהֵרי  ְלַהְפִליא,  אֹוְרִחים 
ֵאֶצל  ַהָּדָבר.  ִלי  ִהְתָּבֵרר  ַעְכָׁשו  אּוָלם  ֶאת־ַמֲעֵׂשהּו,  ְּכָלל  ַמֲחִׁשיִבים 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִנְדמּו לֹו ָהאֹוְרִחים ְּכַעְרִבים ְּבזּוִיים ּוְׁשָפִלים ַהּנֹוְדִדים 
ַּבְּדָרִכים, ְוַלְמרֹות זֹאת ֵאַרח אֹוָתם ַאְבָרָהם ִּבְמִסירּות ֲעצּוָמה ְוָטַרח 
ַמְלָאִכים,  ֶׁשֵהם  ִמָּיד  ָּבֶהם  ִהִּכיר  לֹוט  אּוָלם  ִנְפָלא.  ְּבאֶֹפן  ִּבְׁשִביָלם 
ְוֵאין ׁשּום ַמֲעָלה ְּבָאָדם ֶׁשְּמָאֵרַח ְּבֵביתֹו ַמְלֲאֵכי ָׁשַמִים". "ְוַאף ָּכאן" 
ִהְמִׁשיְך ָהַרב ְוִהִּביט ְלֵעֶבר ַׁשְיֶקע, "זֹו ֹלא ָחְכָמה ְלָאֵרַח אֹוְרִחים ָרֵמי־

ַמְעָלה ִוידּוֵעי־ֵׁשם, ִּכי ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִנְמֶּדֶדת ַּדְוָקא ְּבָׁשָעה 
ֶׁשַּמְכִניִסים ְּפׁשּוֵטי־ָעם ַהַּבְיָתה, ּוִמְתַחְּסִדים ַּגם ִעָּמם". 

ְלֵביתֹו  ְּבָסמּוְך  ִּכְרָּכָרה  ֶנֶעְצָרה  ַמֲעֶׂשה,  אֹותֹו  ְלַאַחר  ֻמָעִטים  ָיִמים 
ֶׁשל ַׁשְיֶקע, ְוהּוא ִהְפִליג ְלַדְרּכֹו ָהֲאֻרָּכה ֶאל ָהִעיר ְּבִריְסק. ְׁשבּוַעִים 
ָיִמים ָעְברּו ָעָליו ָׁשם ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב, ְוָלִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו ִנְפְקחּו ֵעיָניו 
ב ְלֵביתֹו ֶנְהַּפְך ְוָהָיה ְלִאיׁש  ִלְראֹות ִמַּדת ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ַמִהי, ּוְכֶׁשּׁשָ
ַאֵחר. ֵּביתֹו ִנְפַּתח ִלְרָוָחה ְלָכל־ּפֹוֶנה, ְוִכּנּויֹו ְּבִפי ֶהָהמֹון ְּכָבר ֹלא ָהָיה 

ְסָתם 'ַׁשְיֶקע' ֶאָּלא 'ר' ְיַׁשְעָיה ַמְכִניס־אֹוְרִחים'.  

ַהִּנְמָׁשל
ָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ֵאַרע ַּגם ַּבְּמִציאּות ִעם ַּבַעל "ֵּבית ַהֵּלִוי", ַרִּבי יֹוֵסף־

ּדֹב סֹולֹוֵבְיִצ'יק ִמְּבִריְסק, ֶׁשִּנְקַלע ִּבְנדּוָדיו ְלַאְכַסְנָיה ָּבִעיר ְּבָרנֹוִביץ', 
ַּבַעל  ִמּקֹוְיִּדינֹוב  ֶּפְרלֹוב  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהָיה  ָׁשם  אֹותֹו  ֶׁשִזָהה  ְוָהאֹוֵרַח 
ַהַהָּגהֹות ַעל "אֹור ַהֶּנֱעָרב" ְלַרִּבי מֶֹׁשה קֹוְרּדֹוֵבירֹו. ּבֹו ֵאַרע ַהַּמֲעֶׂשה 
ְוִלְלמֹד  ְּבֵביתֹו  ְלִהְתָאֵרַח  ָהַאְכַסְנָיה  ִמַּבַעל  ָּדַרׁש  ֲאֶׁשר  ְוהּוא  ַהָּלֶזה, 
ִמֶּמּנּו ֶּפֶרק ְּבִהְלכֹות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ּוְבִעְקבֹוָתיו ִׁשָּנה ָהִאיׁש ֶאת־

ַּדְרּכֹו, ָּפַרס ָלָרֵעב ַלְחמֹו ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ֵהִביא ָבִית.
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• ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּכלּוָלה ְּבִמְצַות ְּגִמילּות ֲחָסִדים, 
ְוִהיא ִּבְכַלל "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך". ְוָכַתב ִּב'ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור' 
ֶׁשַהְמֻׁשָּבח ִּבְצָדָקה הּוא ָהִעְנָין ֶׁשל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים. ּוְכָבר 
ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהָיה ַהִּמְזֵּבַח 
ָעָליו,  ְמַכֵּפר  ֶׁשל־ָאָדם  ֻׁשְלָחנֹו  ְוַעְכָׁשו  ַעל־ָאָדם,  ְמַכֵּפר 
ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשל־ָאָדם  ְלֻׁשְלָחנֹו  ֶׁשַהַּכּוָָנה  ֵּגְרׁשֹם  ַרֵּבנּו  ּוֵפֵרׁש 

ְמֻסִּבים ָעָליו אֹוְרִחים. )התורה והמצווה(

ִמחּוץ  ֶׁשָּבא  ְלאֹוֵרַח  הּוא  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ִמְצַות  ִעַּקר   •
ָלִעיר, אֹו ֶׁשֵאין לֹו ַּבִית ָּבִעיר, ְוהּוא ַהִּנְקָרא ְסֻעַּדת ִמְצָוה, 
ַעל־ ַהַּמֲאִריְך  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָיִמים,  ַמֲאִריְך  ּוִבְזכּוָתּה 

ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ְוִהְתָּבֵאר  ָיִמים,  ַלֲאִריכּות  זֹוֶכה  ֻׁשְלָחנֹו 
ֶׁשָּיבֹואּו  אֹוְרִחים,  ְּבַהְכָנַסת  ְלָחן,  ַהּׁשֻ ַּבֲאִריכּות  ֶׁשַהַּכּוָָנה 

ֲעִנִּיים ֶלֱאכֹל ַעל־ֻׁשְלָחנֹו. )שם(

• ֵחֶלק ִמִּמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִהיא ְלָוַית ָהאֹוְרִחים, ְוִהיא 
ְּגדֹוָלה ֵמַהַהְכָנָסה ַעְצָמּה. ְוָדָבר ֶזה ִנְלַמד ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו, 
ְלִהְתָאֵרַח  ֶׁשָּבאּו  ֶאת־ַהַּמְלָאִכים  ְלַלּוֹות  ֶׁשָהַלְך  ֶׁשְּבָׁשָעה 
ְמַלּוֶה  ֶׁשֵאינֹו  ְוָכל  ֶׁשָחַזר,  ַעד  ִכיָנה  ַהּׁשְ לֹו  ִהְמִּתיָנה  ֶאְצלֹו, 

ֶאת ָהאֹוֵרַח, ְּכִאּלּו ׁשֹוֵפְך ָּדִמים. )מסכת סוטה(

ֶאת־ַהֶּדֶרְך,  ָלאֹוֵרַח  ְלַהְראֹות  ְּכֵדי  נֹוֲעָדה  ְלָוָיה  ִמְצָוה   •
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ִליֵדי ַסָּכָנה ִאם ִיְטֶעה ְּבַדְרּכֹו. אּוָלם ַּכּיֹום, 
נֹוֲהִגים  ֹלא  ַסָּכָנה,  ְּבֶחְזַקת  ֵהן  ְוֵאין  בֹות  ְמֻיּׁשָ ֶׁשַהְּדָרִכים 

ת ְלִוָּיה ֶאָּלא ְּבַאְרַּבע ַאּמֹות ְוַדי ְּבָכְך. )עמק ברכה( ְּבִמְצוַַ

• ֵעיַני ָראּו ַמֲעֶׂשה ה' ִּכי נֹוָרא הּוא, ְּבַתְלִמיד ָחָכם ְיֵרא ה'. 
ַּפַעם ַאַחת ָּבא ֵאָליו אֹוֵרַח ּבֹוֶכה ְּבקֹול ַמר, ֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו 
ְוִקְּבלֹו ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים  ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו  ָמקֹום ָללּון. 
ָיפֹות, ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב. ְלַאַחר ְזַמן ָראּו ַהּכֹל ֶאת־ְׂשָכרֹו 
ְוֹלא  ַמָּמׁש,  ְלֵביתֹו  ָסמּוְך  ְׂשֵרָפה  ֶׁשְּכֶׁשָהְיָתה  ַמִים,  ִמן־ַהּׁשָ
ָּכְך  ְּכֵדי  ַהַּבִית, ַעד  ֶׁשִּיָּנֵצל  ַהֶּטַבע ָּכל־ֶאְפָׁשרּות  ָהָיה ִמַּצד 
ֶׁשַּבַעל ַהַּבִית ַעְצמֹו ְּכָבר ִהְתָיֵאׁש ְלַגְמֵרי ִמָּכל־ְנָכָסיו, ֲאָבל 
ַמִים ִרֲחמּו ָעָליו ְוָהֵאׁש ֹלא ָנְגָעה ַּבַּבִית, ְוָראּו ֻּכָּלם  ִמן־ַהּׁשָ
ְלָפֵרׁש  ְוִנְרֶאה  אֹוְרִחים.  ַהְכָנַסת  ִּבְזכּות  ֶזה  ֶׁשָהָיה  ְּבחּוׁש 
ֱהיֹות ְוהּוא ִקֵּים ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִּבְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים, ֲאִכיָלה 
ֹל"א,  ֵא"ׁש  אֹוִתּיֹות  ֵאֶׁש"ל,  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   - ְלָוָיה  ְׁשִתָּיה 
ִמְצָוה  ְמַקֵּים  ָּכְך ִאם  ָּגְרָמה ְׂשֵרָפה,  ִמְּלָוָיה  ּוְכמֹו ֶׁשְּמִניָעה 

ִּבְׁשֵלמּות ִנְמַנַעת ִמֶּמּנּו ָהֵאׁש. )רבי חיים פאלאג'י(

• ַּבַעל־ַהַּבִית ֶׁשִּנְזָהר ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ִמַּפת ַעּכּו"ם, ּוָבא אֹוֵרַח 
ְלַבַעל־ ֻמָּתר  ְּבָכְך,  ָזִהיר  ֶׁשֵאינֹו  ְּבֵביתֹו  ְלִהְתָאֵרַח  ְיהּוִדי 
ַהַּבִית ִלְבצַֹע ַעל־ַהַּפת ֶׁשל ָהאֹוֵרַח ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו. )שולחן ערוך(

• ַּכֲאֶׁשר אֹוֵרַח ֵמֵסב ִלְסֻעָּדה ַּבַּבִית, ֶנְחָׁשב ַהָּדָבר ִּכְׁשַעת 

ְוֵהֵקּלּּו  ְוַכֲאֶׁשר ֻהְּתרּו ִעְנָיִנים ֲאָחִדים ִמְּפֵני ַהְּדָחק  ַהְּדָחק, 
ְויֹום־טֹוב,  ַׁשָּבת  ִלְכבֹוד  אֹו  ְמֻרֶּבה  ְלֶהְפֵסד  ְּבדֹוֶמה  ָּבֶהם, 

ֻהַּתר ַהָּדָבר ַּגם ִמְּפֵני ָהאֹוְרִחים. )שם(

• ְּגדֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֶׁשֲחַז"ל ִהִּתירּו ָלֵתת ָלֶהם ְּדַמאי, 
ְוֶאת־ָהַאְכַסְנָיה  ֶאת־ָהֲעִנִּיים  "ַמֲאִכיִלים  ֶׁשָאְמרּו:  ְּכמֹו 
ְּדַמאי", ּוֵפֵרׁש ָהַרְמַּב"ם ֶׁשַהַּכּוָָנה ְּבַאְכַסְנָיה ְלאֹוְרִחים. ְוֵכן 
ְוֶׁשל־ ֶׁשל־ֶּתֶבן  ֻקּפֹות  ְוָחֵמׁש  ַאְרַּבע  ְלַפּנֹות  ֲחַז"ל  ִהִּתירּו 
ִעם־אֹוְרִחים  ֶלֱאכֹל  ִהִּתירּו  ְוֵכן  ָהאֹוְרִחים,  ִמְּפֵני  ְּתבּוָאה 
ַמָּצִעים  ָלֶהם  ְלַהִּציַע  ַאף  ֶׁשִהִּתירּו  ְוֵיׁש  ְּבֵבית־ַהְּכֶנֶסת, 
ְמֻכָּבִסים ִּביֵמי ָהֵאֶבל ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית־ַהִּמְקָּדׁש. )הכנסת אורחים(

• ֵאין ְלַבַעל־ַהַּבִית ְלִהְתַנֵהג ִעם אֹוְרָחיו ַּבֻחְמרֹות ָהְרִגילֹות 
ֶׁשּלֹו, ְוֵכן ָמִצינּו ֵאֶצל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשֹּלא ֶהְחִמיר ְלַהְמִּתין 
ֵׁשׁש ָׁשעֹות ֵּבין ָּבָׂשר ִלְגִביָנה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּקֵּבל ֶאת־ַהַּמְלָאִכים, 

ְוָסַמְך ַעל־ַהֵּדָעה ֶׁשַּדי ְּבַהְמָּתַנת ָׁשָעה ַאַחת. )באר מים חיים(

לֹו  ֶיׁש  אֹוְרִחים,  לֹו  ְוִנְזַּדְּמנּו  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ַהַּמְׁשִּכים   •
ִלְדחֹות ֶאת־ֲהִליָכתֹו ִמְּפֵני ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֶׁשִהיא 
ְּגדֹוָלה ֵמַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ְוִדין ֶזה ֶנֱאַמר ַרק ַּכֲאֶׁשר 
ִאיׁש  ְוֵאין  ֲאֵחִרים  ַעל־ְיֵדי  ֶאת־ַהִּמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ִאי־ֶאְפָׁשר 

ַּבַּבִית ֶׁשְּיַקְּבֵלם ָּכָראּוי ָלֶהם. )אהבת חסד(

• ְוֵיׁש ֶׁשַאף ָאְמרּו, ֶׁשַאף ִאם ָעלּול ְלַהְפִסיד ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור 
ִּבְגַלל ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ַיֲעֶׂשה ֵּכן. )תפילה כהלכה(

• ָׁשַמְעִּתי ִמּמֹוִרי ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב, ֶׁשַאף ְּכֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשָהאֹוֵרַח 
ֶׁשהּוא ַמְכִניס ִיְגרֹם לֹו ִּבּטּול ּתֹוָרה אֹו ְיַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע, ֶׁשָאז 
ִכיָנה, ַיְכִניסֹו. ְוהֹוִסיפּו  ְּבַוַּדאי ֹלא ִיְהֶיה ָׁשם ַקָּבַלת ְּפֵני ַהּׁשְ
ַהְכָנַסת  ֶׁשְּגדֹוָלה  ִמְּפֵני  ֶׁשּזֹאת  ֶאת־ַהְּדָבִרים,  ְלָפֵרׁש 
אֹוְרִחים, אּוָלם ִיְׁשַּתֵּדל ְלַהְסִּביר לֹו ִּבְדָבִרים ְנִעיִמים ֶׁשֹּלא 

ַיְכִׁשילֹו ְּבִדּבּוִרים ֲאסּוִרים. )תולדות יעקב יוסף(

לֹוט  ֵאֶׁשת  ֶאת  ִלְזּכֹר  ְּבֶמַלח,  ֶאת־ַהֶּלֶחם  ִלְטּבֹל  ִמְנָהג   •
ֶׁשָהְפָכה ִלְנִציב ֶמַלח, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִהְכִניָסה אֹוְרִחים ְלֵביָתּה, 

ְוַהָּדָבר ָּבא ְלַהְזִּכיר ָלָאָדם ְלַהְכִניס אֹוְרִחים. )מנחת ישראל(

ֶׁשַּמְכִניס אֹוֵרַח  ֶׁשִּמי  ִמֶּבְלז לֹוַמר,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל   •

ְמַקֵּים  ֲהֵריהּו  ִּבְׂשָכרֹו,  ָמעֹות  ִמֶּמּנּו  נֹוֵטל  ִאם  ַּגם  ְלֵביתֹו, 
ַּבֲעבּורֹו  טֹוֵרַח  הּוא  ֶׁשְּבַוַּדאי  אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ִמְצַות  ּבֹו 
יֹוֵתר ֵמֵעֶרְך ַהָּמעֹות ֶׁשִּקֵּבל. ְוֵכן ָאַמר, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְמָאְרִחים 
ֲאָנִׁשים ְּבָׂשָכר, ְויֹוְׁשִבים ְלׂשֹוֵחַח ִעָּמם ְמַעט ְּכֵדי ְלַהְנִעים 
ֶאת־ְזַמָּנם, ְמַקְּיִמים ְּבָכְך ַהְכָנַסת אֹוְרִחים. )בקדושתו של־אהרן(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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