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כבוד האדם 

  'א כבוד ההו
  ו, בבא קמא ח

  .נֹוֵתן לֹו ֶסַלע, ַלֲחֵבירוֹ  ַהּתֹוֵקעַ 
י יֹוֵסי  ּום ַרּבִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ִמׁשּ ַרּבִ

ִליִלי   .ָמֶנה, ַהּגְ
  .ְסָטרֹו נֹוֵתן לֹו ָמאַתִים זּוז

ע ֵמאֹות , ָידוֹ  ְלַאַחר נֹוֵתן לֹו ַאְרּבַ
  .זּוז

ָאְזנוֹ  ָערֹו ָרקַ , ָצַרם ּבְ ׂשְ ַלׁש ּבִ ק ּתָ
ּנוּ  יתֹו ִמּמֶ יַע ּבֹו ֻרקֹו ֶהֱעִביר ַטּלִ , ְוִהּגִ

ַרע  ּוק אשׁ ֹרּפָ ׁשּ ה ּבַ ָ נֹוֵתן , ָהִאׁשּ
ע ֵמאֹות זּוז   . ַאְרּבַ

ָלל ַהכּ    . ל ְלִפי ְכבֹודוֹ ֶֹזה ַהּכְ
י ֲעִקיָבא ים , ָאַמר ַרּבִ ָרֵאלֲאִפילּו ֲעִניִּ ִיׂשְ ּבְ ֵני חֹוִר , ׁשֶ ִאּלּו ֵהם ּבְ ְכֵסיֶהםרֹוִאין אֹוָתם ּכְ יְָּרדּו ִמּנִ ֵני , ין ׁשֶ ֵהם ּבְ ׁשֶ

  .ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב
ֶאָחד  ה ּבְ ַרעּוַמֲעׂשֶ ּפָ ּוק אשׁ ֹר ׁשֶ ׁשּ ה ּבַ ָ י ֲעִקיָבא, ָהִאׁשּ ע ֵמאֹות זּוז, ָבאת ִלְפֵני ַרּבִ ן ָלּה ַאְרּבַ בֹו ִלּתֵ   .ְוִחיְּ

ן ִלי ְזָמן י ּתֵ   .ָאַמר לֹו ַרּבִ
ָפֶניהָ לֹו ְזָמן  ְוָנַתן ד ּבְ ַבר ֶאת ַהּכַ ַתח ֲחֵצָרּה ְוׁשָ ָמָרּה עֹוֶמֶדת ַעל ּפֶ ֶמן, ׁשְ ִאיַסר ׁשֶ   .ּובֹו ּכְ

ְלָתה ֶאת ר הּ ֹּגִ ַחתְוָהְיָתה , אׁשָ ַחת ָיָדּה ַעל ר ְמַטּפַ הּ ֹּוַמּנַ   .אׁשָ
י ֲעִקיָבא, ֶהֱעִמיד ָעֶליָה ֵעִדים י, ּוָבא ִלְפֵני ַרּבִ ע  ָלזֹו ֲאִני, ָאַמר לֹו ַרּבִ   .זּוז ֵמאֹותנֹוֵתן ַאְרּבַ

לּום אֹלָאַמר לֹו    .ָאַמְרּתָ ּכְ
ַעְצמוֹ ש טּור, ַהחֹוֵבל ּבְ אי ּפָ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ   .ַאף ַעל ּפִ

ָחְבלּו ּבֹו ַחיִָּבין   .ֲאֵחִרים ׁשֶ
טּור, ְנִטיעֹוָתיו ְוַהּקֹוֵצץ אי ּפָ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ   .ַאף ַעל ּפִ

ְצצּו ֶאת נְ  ּקָ   : ַחיָּיִבים, ִטיעֹוָתיוֲאֵחִרים ׁשֶ

הדרישה . אחד מחמשת התשלומים שהחובל בחברו חייב לשלם לו הוא פיצוי על הבושה

לפיצוי ממוני מעידה על תפיסה כי הפגיעה ברגשותיו של האדם ובמעמדו החברתי נחשבת 

" חובל בעצמו"בסוף המשנה מפורש שאדם המבזה את עצמו נחשב כמי ש. פגיעה ממשית בו

החשיבות של . גוף ונפש, נה מביעה כאן תפיסה אורגנית של האדם כמהות אחתהמש. ממש

יסוד הנפש שבאדם באה לידי ביטוי גם בסכומים העצומים שרבי עקיבא פוסק לפיצוי על 

  !כפול מסכום כתובת אישה, כפרנסה לשנתיים, ארבעה מאות זוז – בושה

שלא " כאיסר שמן"ח במשנה מסופר על אישה המוכנה לגלות את ראשה כדי להרווי

אם אדם , רבי עקיבא פוסק שאף על פי שהוכח שאישה זו אינה מקפידה על כבודה 1.יתבזבז
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עמדת רבי . אחר פרע את ראשה הוא חייב לשלם לה את מלוא הסכום של תשלומי בושת

עקיבא מפתיעה משום שהיה מקום לומר כי כאשר אדם אינו מקפיד על כבודו סימן שאינו 

  .לכאורה אין הוא נפגע ואין הוא זכאי לפיצוי, כךואם , מתבייש

נראה ששיטתו של רבי עקיבא נובעת מתפיסתו היסודית את מהות האדם אשר נברא 

  :בצלם אלוהים

, ִחָ�ה ְיֵתָרה נ�ַדַעת ל� ֶ�ִ�ְבָרא ְבֶצֶל. ָחִביב �ָד ֶ�ִ�ְבָרא ְבֶצֶל, ה�א ָהָיה א�ֵמר
  . י ְ�ֶצֶל ֱאלִהי ָעָ!ה ֶאת ָה�ָד ִ , )בראשית ט(ֶ�ֶ�ֱאַמר 

  יד, אבות ג

מאותה הסיבה אין לאדם הזכות . ה"על פי התפיסה הזאת מי שפוגע באדם כביכול פוגע בקב

  : נדייק בתוספתא כדי לחזק הבנה זו. לפגוע בעצמו

, מתלש בשערו... וכשם שחייב על נזקי חבירו כן הוא חייב על נזקי עצמו הוא עצמו...

' שנא øåèô íéîù éðéãá áééçå íãà éðéãî]... עושה זאת לעצמו[= ע את כסותו מקר

  ).ה, בראשית ט(' ואך את דמכם לנפשותיכם מיד נפשותיכם אדרוש'

  לא, בבא קמא ט, תוספתא

והפסוק הבא אחריו מעלה את , האיסור על אדם לפגוע בעצמו נלמד מפסוק שעניינו רצח

, בראשית ט" (עשה את האדםíéäåìà íìöá éë שפך שפך דם האדם באדם דמו י: "הנימוק

, ה הוא התובע את העונש"ולכן הקב, חומרת הפגיעה באדם נגזרת מהיותו נברא בצלם). ו

נמצאנו למדים  ,אם ניישם עקרונות אלו על סוגיית הבושת". מיד נפשותיכם אדרוש"

ת האישה האדם שביזה א, ממילא 2!ה שבצלמו נברא האדם"שהמבזה אדם מבזה את הקב

ולא כפיצוי לרגשותיו , בשוק חייב לשלם קנס על עצם פגיעתו באדם שנברא בצלם

תליית הפיצוי בצלם אלוהים אינה ממעיטה , כפי שנראה בהמשך. הסובייקטיביים של הניזק

ה אלא "הבריאה בצלם אינה מסיטה את הדיון מהנפגע אל הקב, להפך. מכבודו של האדם

  .רטימעצימה את כבודו של האדם הפ

העוסקים באיסור להתפשר עם רוצחים אפילו , ם"בהקשר זה מאירים דברי הרמב

  :בהסכמת המשפחה של הקרבן

ואפילו , ואפילו נתן כל ממון שבעולם, ומוזהרין בית דין שלא ליקח כופר מן הרוצח

íãä ìàåâ ïééð÷ âøäðä äæ ìù åùôð ïéàù , ùåã÷ä ïééð÷ àìà: רצה גואל הדם לפוטרו
àåä êåøá...  

  3ד, הלכות רוצח א, ם"רמב
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בחלקה הראשון של משנתנו מוצגת בדברי רבי עקיבא התפיסה שתשלום הבושת לאדם הוא 

  : תוצאה של איכותו הסגולית

��ְזנ�ְ  ָ,ַרע רא� ָהִאָ+ה, ָ*ַל� ִ�ְ!ָער� ָרַקק ְוִהִ)יַע �� ר'ק� ֶהֱעִביר ַטִ$ית� ִמֶ#��, ָצַר
ֲאִפיל� , �ַמר ַרִ�י ֲעִקיָבא. ַה ל ְלִפי ְכב�ד�) ֶזה ַהְ ָלל. (�ֵת. -ְרַ�ע ֵמא�ת ז�זנ, ַ�+�ק

�ִיְ!ָרֵאלְ�ֶ �ֵני ח�ִרי. 4ָ�ְֶרד� ִמִ�ְכֵסיֶה, ֲעִנ4ִיְ �ֵני -ְבָרהָ , ר�ִאי. א�ָת ְ ִא$� ֵהְ  ֶ�ֵה
  . ִיְצָחק ְוַיֲעקב

המדגישים את היות האדם נברא בצלם , וכדברי רבי עקיבא באבות שלא כגישת התוספתא

כאן רבי עקיבא מדגיש כי דווקא זהותה הישראלית היא המחייבת את הפיצוי הגבוה , אלוהים

מעמדם של ישראל הוא רובד נוסף בתפיסה , נראה שלדעת רבי עקיבא 4.במידה וביזוה

קיבא מתייחס לחיבה היתרה בהמשך המשנה באבות רבי ע. הרואה ערך עצמותי לאדם

 –ומגדיר שם את מעמדו המיוחד של עם ישראל , שנודעת לאדם הנברא בצלם אלוהים

  : ישראל לא רק נבראו בצלמו של אלוהים אלא נחשבים בניו ממש

, ָ#ק�ִחָ�ה ְיֵתָרה נ�ַדַעת ָלֶה ֶ�ִ�ְקְרא� ָבִני לַ . ֲחִביִבי. ִיְ!ָרֵאל ֶ�ִ�ְקְרא� ָבִני ַלָ#ק�
 ַלה, )דברים יד( ֶ�ֶ�ֱאַמר*ֶ- �ִניָ '  . ֱאלֵהיֶכ

  .אבות שם

  קוצץ בנטיעות

אף על פי שאינו - והקוצץ נטיעותיו: "...סוף המשנה עוסק באיסור בל תשחית שבכריתת עצים

מקומה של פסקה זו במשנה מפתיע ". חייבים, ואחרים שקצצו את נטיעותיו; פטור, רשאי

  . חבלה בגוף האדם – טה מהנושא העיקרי של משנתנומשום שהיא סו

שתי " קוצץ בנטיעות"למונח . ייתכן שפסקה מפתיעה זו רומזת ליסוד הרוחני של משנתנו

ברם מונח זה משמש גם , על דרך הפשט הכוונה היא לאיסור להשחית עצים – משמעויות

נס לפרדס ולצאת שזכה להיכ, שלא כמו רבי עקיבא. לתיאור חטאו של אלישע בן אבויה

חגיגה יד , בבלי" (לקצץ בנטיעות"כניסתו של אלישע לפרדס הובילה אותו , ממנו בשלום

וישנם כוחות הפועלים בעולם שהם , "שתי רשויות בעולם"אלישע הגיע למסקנה ש). ב"ע

במקום להכיר  – "קיצוץ בנטיעות"זה פירושו של . ה ואינם כפופים למרותו"נפרדים מהקב

אותם " קצץ"אלישע ) ה"כלומר מהקב(רים לאדמה ויונקים מהשורשים שהעצים מחוב

טעותו של אלישע כטעותו של האדם . ה וראה בהם ישויות העומדות בפני עצמן"מהקב

אם האישה  – אותו אדם ראה לפניו רק שאלה קונקרטית; שפרע את ראש האישה בשוק

כשרבי עקיבא מחייב את . הוא אינו מודע למשמעויות הרוחניות של מעשיו. נפגעה או לא
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על " בעלים"אותו אדם הוא עושה זאת משום שהאדם אינו רשות לעצמו וממילא אינו 

לפיכך כל פגיעה באדם היא ביזויו של . האדם נברא בצלם ואלוהים נמצא בתוכו. כבודו

  .אלוהים

שיח בין רבי עקיבא לאותו האדם שפרע את ראש האישה - הברייתא מרחיבה את הדו

  :נחתמים דברי רבי עקיבא ברמז כי ביסוד הפסק מסתתר סוד עמוק שם. בשוק

  ".אמר לו רבי עקיבא צללת במים אדירים והעלית חרס בידך"

  א "בבא קמא צא ע, בבלי

  

? מאות זוז' י אתן דלבזויה זו אנ: "שם מפורט, ד, ראה את המקבילה למשנה באבות דרבי נתן ג  1

  ...."ומה על שמן כאיסר לא חסה על כבוד עצמה
הרב אברהם וולפיש עמד על תקבולת בין הדוגמאות לפגיעות בגוף האדם המופיעות בתחילת פרק   2

הוא ). ה, ה(לבין רשימת המומים הפוסלים בהמה למקדש וזכרים במשנה בכורות ) א, ח(החובל 

אלא פוגע , ובל בחבירו אינו פוגע בגופו ובכוח עבודתו בלבדכי הח... רמז יש בדבר"סובר כי 

  . 49-52' עמ, íééúåøôñ íéìå÷éù, וולפיש. "'ממלכת כוהנים וגוי קדוש'בקדושתו כחלק מ
. תמורת חוב שלא שולם" ליטרה של בשר"היהודי דורש , של שקספיר" הסוחר מווינציה"במחזה   3

הדורש חלק מגוף האדם כתשלום מנוגד להלכה מראה שחוזה , שלח-שי' עמ, הלכה, הרב זוין

  .משום שהאדם אינו הבעלים על גופו
והם מעניקים לו השלכות " כל ישראל בני מלכים הם"אצל תלמידי רבי עקיבא מופיע המושג   4

  ).ד, ראה שבת יד(הלכתיות 


