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 לאבק רגליו? היוםמי משתחווה 
 חיים דוד מימרן

 

כיצד צריכה המדינה להתמודד עם תופעת העוני? מהי מדיניות הרווחה ה"אידיאלית", בעידן 
שהעני המודרני? אחת הדרכים המוכרות ביותר להתמודדות עם העוני התבססה על הנחת יסוד 

. אשר על כן, הפתרון לבעיית בהיותו פעמים רבות, מובטל מרצוןבמובן מסוים, אשם במצבו 
. תכנית שיתפרנסו מיגיע כפםהעוני כרוך בין היתר, בהכנסת המובטלים למעגל  התעסוקה כדי 

 79בארצות הברית בשנת  ויסקונסיןבמדינת  שהופעלה לראשונהתכנית ה יתהין למשל, ויסקונסי
התכנית הייתה לצרף אוכלוסיות שהיו "תקועות"  מטרת הרווחה. במסגרת רפורמה במדיניות

תכניות דומות הופעלו ברחבי העולם. ברוח זו, הופצו  במעגל האבטחה, אל מעגל התעסוקה.
ברשת האינטרנט "סיפורי מופתים" של מקבצי נדבות שהחליטו ללמוד מחשבים, פיתחו 

 אפליקציות ומכרו אותן וכך יצאו ממעגל העוני.
וג זה עשויות לצמצם במידה מסוימת, את תופעת הרמאים המתחזים אין ספק שתכניות מס

האם כל אחד מסוגל בצורה השאלה היא האם כל מי שמוגדר כ"עני" אשם במצבו?  1לעניים.
נדמה לי שהעיון בפרשיות העוסקות בדמותו של אברהם  פיזית או נפשית ליהנות מיגיע כפיו?

בחרה להציג את אברהם כאיש החסד דרך קיום  אבינו עשוי להאיר סוגיה זו באור חדש. התורה
מצוות הכנסת אורחים ולא במצוות צדקה לעניים. בכך, היא הרחיבה את מעגל האפשרויות 
לעשיית חסד שכן הכנסת אורחים מתקיימת בין בעניים ובין בעשירים. יסודות החסד של אברהם 

 ורט להלן.אבינו בהכנסת אורחים, יפה כוחם כבמתן צדקה לנזקקים, כפי שיפ
 

 סת האורחיםרחיצת הרגליים בהכנ
 בפרשת "וירא" מופיעים שני סוגים של הכנסת אורחים:

זו של אברהם וזו של לוט בסדום. המעניין שבשני האירועים הללו מופיע פרט שנראה כשולי 
יח:ד(.  לחלוטין: רחיצת הרגליים. אברהם פתח בהזמנת אורחיו לרחוץ את רגליהם: )בראשית

ח ט ָנא "יֻקַּ ִים ְמעַּ ֲחצּו מַּ ְגֵליֶכם ְורַּ וגו'." לוט לעומתו הציע להם לרחוץ את רגליהם רק לאחר  רַּ
אֶמר שילינו: )שם יֹּ נַּי ָנא ִהֶנה יט:ב(. "וַּ ְבְדֶכם ֵבית ֶאל ָנא סּורּו ֲאדֹּ ֲחצּו ְוִלינּו עַּ ְגֵליֶכם ְורַּ  רַּ

ְמֶתם ְכֶתם ְוִהְשכַּ ֲהלַּ ְרְכֶכם וגו'." וַּ   ְלדַּ
                                                           


 .אילן-בר אוניברסיטתדוקטורנט בתולדות ישראל, חיים מימרן,   
1
תופעה זו אינה חדשה וחז"ל התייחסו אליה בקביעתם שהרמאים עלולים לגרום לנו להתחמק לפעמים,   

 היינו הן שאלמלא, לרמאין טובה ונחזיק בואו: אלעזר רבי מקיום מצוות צדקה בטענה שלפנינו רמאי. "אמר
 ע"א(. סח, דף )כתובות חטא" בך והיה' ה אל עליך וקרא: שנאמר, יום בכל חוטאין
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 התייחס לפרט זה וכך הסביר את משמעות רחיצת הרגליים: "כסבור 2על פי חז"ל, רש"י,
באשר ללוט  ".לביתו זרה עבודה להכניס שלא והקפיד רגליהם לאבק שמשתחווים ערביים שהם

 כתב רש"י: 
 

 תחלה להם אמר אברהם שהרי ועוד לרחוץ? כך ואחר תחלה ללון אדם בני של דרכן וכי
 רחצו שכבר ויראו סדום אנשי כשיבאו אם לוט אמר כך אלא רגליכם? ורחצו( יח:ד)

, הודעתנו ולא לביתך שבאו שלשה או ימים שני עברו כבר ויאמרו עלי יעלילו, רגליהם
 לפיכך, עכשיו שבאו כמו נראין שיהיו רגליהם באבק כאן שיתעכבו מוטב אמר לפיכך

 רחצו.  כך ואחר תחלה לינו אמר
 

אברהם אבינו איש החסד, הצטיין גם בהכנסת אורחים ולחם ככל הנראה, בעבודה זרה של אלה 
 שהשתחוו לאבק רגליהם. מה המשמעות של עבודה זרה זו? 

 

 יסודות החסד של אברהם אבינו
מי שדוגל במידת החסד עשוי להתמודד עם שלוש טענות של מתנגדיו: האחת שאין לתת מתנות 

למשהו אחר. השלישית  שכל נתינה צריכה להיות בתמורהלמענם. השנייה, למי שלא טרח חינם 
המקובלת ולא נעים להיות חריג. נדמה לי שהיסודות של תורת החסד  שאין זו הנורמה החברתית

ח של אברהם אבינו מקופלים בפסוק )בראשית ט ָנא יח:ד(. "יֻקַּ ִים ְמעַּ ֲחצּו מַּ ְגֵליֶכם ְורַּ  ְוִהָשֲענּו רַּ
ת חַּ  ֵעץ." הָ  תַּ

תחילה הציע אברהם לאורחיו לרחוץ את רגליהם. אבק הרגליים סימל את המאמץ 
וההשקעה שדבקו במי שטרח והתייגע. ברגליהם של ההולכים בדרכים והעמלים נדבקים אבק 

שכל נכסי האדם צריכים להיות תוצאה של עמל וזיעה. עובדי עבודה זרה פעלו מתוך מחשבה 
השקפה  אידיאולוגיה, אין מקום לתת לאדם דבר אם לא טרח למענו.ויגיעה מצדו. על פי אותה 

כזו אינה יכולה להכיל את רעיון הנתינה מתוך חסד. אברהם הציע לאורחיו לרחוץ את  רגליהם 
. לאחר שיסירו את סמלי המאמץ שמבדילים בין האנשים, יהיה כשיעור ראשון בעשיית חסד

אבינו לא רק עשה חסד אלא חינך את הבאים  להם קל לעשות חסד עם הזולת. נמצא שאברהם
 בצל  קורתו להסיר את מה שעשוי לבלום את עשיית חסד.

זקני סדום היו האופוזיציה לתורת החסד של אברהם אבינו. ככל הנראה, המניע להתנגדותם 
היה חששם לאבד את אוצרות הטבע שהיו  3החריפה להכנסת אורחים כפי שעולה מהכתוב

בסדום קידשו את העמל ואת המאמץ כדרך לצבירת נכסים ואולי גם  5לטובת אחרים. 4בנחלתם
כדרך על שמירת הנכסים שלהם בידיהם. מסיבה זו, לוט שהכניס אורחים לביתו, לא מיהר לבקש 
לרחוץ את רגליהם כדי שלא יחשדו בו שנתן מתנת חינם למי שלא עמל להשיגו. המשנה באבות 

ר"ע מברטנורא את התהליך שעברו בעניין מעשה החסד. אמנם בשלב )ה:י( משקפת  לדעתו של 
זו  –ראשון המדיניות המוצהרת בסדום הייתה כלשון המשנה: "האומר שלי שלי ושלך שלך 

מידה בינונית". עם הזמן, הגיעו שם לסלידה מכל מעשה חסד ולכן המשנה הגדירה את אותה 
 ". מידת סדום זונורמה: "ויש אומרים 

היה שאין לבקש תמורה על החסד. העץ   שני של אברהם אבינו בחינוך לחסדהשיעור ה
נותן מצילו ולפעמים גם מפירותיו ללא ציפייה לתמורה. רש"י במקום טרח להדגיש שאת 

ת המילה ה"עץ" בפסוק "ְוִהָשֲענּו חַּ ָהֵעץ" יש לפרש במשמעות של אילן ולא של חומר העץ.  תַּ
דם לא תמיד אחראית לקיומה. לעומת זאת, שימוש בחומר העץ האילן הוא יצירה טבעית שיד א

הוא שימוש מלאכותי של יצירה אנושית. בהישענות תחת האילן לימד אברהם את אורחיו 
שעשיית חסד היא חלק מהעולם הטבעי שבו הם חיים. הם נהנו מצילו של האילן וזה לא דרש 

 צמם מתוך חסד בלבד. מהם דבר בתמורה לכך. כך גם הם צריכים לנהוג, לתת מע

                                                           
2
  נ:ד;  ב"מ פ"ו ע"ב. הראו בבראשית רב  
3
ם ַאְנֵשי ָהִעיר ְוַאְנֵשי ִיְשָכבּו ט: ֶטֶרם-ד:יט בראשית   בּו ְסדֹּ ל ָנסַּ ִית עַּ בַּ ר הַּ ד ִמנַּעַּ ִיְקְראּו :ִמָקֶצה ָהָעם ָכל ָזֵקן ְועַּ  וַּ

ט ֶאל אְמרּו לוֹּ יֹּ ֵיה לוֹּ  וַּ ָלְיָלה ֵאֶליָך ָבאּו ֲאֶשר ָהֲאָנִשים אַּ ִציֵאם הַּ ָתם... ְוֵנְדָעה ֵאֵלינּו הוֹּ אְמרּו אֹּ יֹּ אְמרּו ָהְלָאה ֶגש וַּ יֹּ  וַּ
ט ָלגּור ָבא ָהֶאָחד ִיְשפֹּ ט וַּ ָתה ָשפוֹּ ע עַּ ִיְפְצרּו ֵמֶהם ְלָך ָנרַּ ט ָבִאיש וַּ ד ְבלוֹּ ִיְגשּו ְמאֹּ ר וַּ ָדֶלת ִלְשבֹּ  .הַּ

4
ִיָשאיג: בראשית   טל י: וַּ ְרא ֵעיָניו ֶאת וֹּ יַּ ר ָכל ֶאת וַּ ְרֵדן ִככַּ יַּ ְשֶקה ֻכָלּה ִכי הַּ ֵחת ִלְפֵני מַּ ם ֶאת ה' שַּ ָרה ְוֶאת ְסדֹּ  ֲעמֹּ

ן ִים ְכֶאֶרץ ה' ְכגַּ ֲאָכה ִמְצרַּ ר בֹּ עַּ  :צֹּ
5
 , מסכת אבות ח"ה, ירושלים תשס"ה, עמ' קס"ב.יחל ישראלראו הגרי"מ לאו,   
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ח ט ָנא מהמילים: "יֻקַּ ִים" נדמה לי שאפשר ללמוד את  ְמעַּ השיעור השלישי של אברהם מַּ
זו התרבות והנורמה שרבים נרתמו למענה.  -: בביתו של אברהם אבינו עשיית חסד במעשה חסד

המסר  לא רק אברהם אבינו מוכן היה לטרוח למען האורחים, כל בני ביתו פעלו באופן דומה.
 החינוכי של אברהם היה: עשיית חסד יכולה וצריכה להיות הנורמה החברתית המקובלת.
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