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כבוד חכמים ינחלו: עיון בעריכתה של סוגיית כבוד הבריות

נעם סמט

לבין  האדם  כבוד  שבין  במתח  עוסקת  ע"ב  יט  ברכות  הבבלי,  בתלמוד  הבריות  כבוד  סוגיית 

כפיפותו לאלוהיו, ובגבולות החובה לציית לחוקי האל במקום שאלו פוגעים בכבודו של האדם. 

בדיון הזה נשזרות בסוגיה שאלות רבות: היחס בין הפרט לבין החברה, יחסי החיים והמתים, מבני 

סמכות ושליטה בחברה הדתית ועוד. המאמר מציע קריאה של הסוגיה כמכלול ספרותי, מתוך 

עמדה  המציגה  וערוכה,  שלמה  תמטית  כיחידה  וראייתם  והאגדתיים  המשפטיים  בחלקיה  עיון 

מורכבת ורבת פנים. 

העיון בסוגיה חושף את תנועתה החתרנית, השוברת את הגבול החד שבין כבוד אדם לכבוד   

שמים, תוך הצבעה על אזורי תווך שהגבולות בהם עמומים. עמדתה של הסוגיה מוצגת בתנועה 

כפולה, הנזהרת מקריאת תיגר גלויה על סמכות דין תורה, אך בה בעת חותרת תחתיו מחילות 

רחבות לכבודו של האדם.
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‘The Wise Shall Inherit Glory’ (Prov 3:35) –
The Redaction of the Sugya on Human Dignity

Noam Samet

The issue of human dignity, as addressed in Tractate Berakhot 19, concerns 
itself with the tension between this value and man’s subservience to God, 
as well as the boundaries of the obligation to obey God’s commandments 
where these violate human dignity. The Talmudic discussion is interwoven 
with many other related issues, including the relationship between the 
individual and the collective; relations between the living and the dead; 
structures of authority and control in religious society.
 The article proposes a reading of this Talmudic discussion as an 
integrated literary whole, analyzing its legal and narrative elements and 
viewing them as a single, well-organized thematic unit representing a 
complex and multi-faceted position.
 Examination of the discussion exposes its subversive movement, 
which blurs the sharp distinction between human dignity and God’s honor 
by pointing to in-between areas where the boundaries are less clear. Such 
a position is presented in the text via a dual movement that is careful not 
to openly challenge the authority of the Written Law, while nevertheless 
undermining it for the sake of human dignity.




