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כבוד האדמ
מעביד ועובד
משפטי ה' מהווימ י5וד לחיימ מתוקנימ של היחיד והחברה:

." 'Đ ĕĜü Čú ęĐþ čă Ā ĕēÿ đĀ ęďĀ ČĀ ĐĀ ęĦāĀ Č Đĥ
" ĉ þ Ğú ĕÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĕĔÿ ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü ĦČþ đø ĕĦāÿ ģă ēĂ ĦČþ ęĦăþ Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă
)ויקרא יח ,ה(

בחוקותיו ומשפטיו ,מקפיד הקב"ה על איזונ נכונ בינ ח5ד לצדק.
."ĐĘĀ Ěø ĥ
ĉ ü đø ęēþ Ęþ āđĘ ĦĦþ ĘĀ ĤĎă ý čĐāý Čđø ĐĜĀ ĚĀ Ęø Čÿ đø ę āđĦĕĀ ĔĠÿ ă ĥø Ĉ Ěü Đĥ
מצד אחד ח5ד .ה' "ĉ þ āĞ
י ,יח( כלומר ,הקב"ה מטיב עמ האומללימ.
מצד שני צדק." āđčĕĤü čă ø Ĥďÿă Đø Ħþ ČāĘ ĘďĀ đ"ø ,
להחמיר בשמירה קפדנית על כללי הצדק והדינ.

)שמות כג ,ג(

)דברימ

כלומר ,אע"פ שהוא אומלל יש

ידוע כי התורה מקצה מקומ נרחב לה5דרת יח5י מעביד ועובד וקובעת את
זכויותיהמ כראוי למשפטי ה' אשר צדקו יחדיו .על פי זה ,מנ הראוי לנהוג בח5ד
ובצדק גמ כלפי העובד וגמ כלפי המעביד ,למרות שבדרכ כלל המעביד הוא החזק
והעובד הוא החלש .אחת מנ הזכויות החשובות השמורות לפועל ,היא הזכות
לאכול מנ הפירות בפרד 5או בכרמ תוכ כדי עבודת הקטיפ והבציר:

ăü
."ěĦăý Ħü ČāĘ ĖĀ ĕø Ęø ėă þ ĘČþ đø ĖĀ Ğþ čø ĥ
"ĉ Ā ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ėă ø ęĕčü ĜĀ Ğú ĦăĀ Ęø ėÿ ČĀ đø ĖĀ Ğþ Ĥý ęĤþ ėþ čă ø ČāčĦĀ ĕė
)דברימ כג ,כה(

לא מדובר כאנ בהיתר גורפ לכל אדמ להיכנ 5לכל כרמ ולאכול כאוות נפשו.
הפ5וק הזה פונה לפועל שיש לו היתר להיכנ 5לכרמ לצורכ הבציר ,ומפרט את
זכויותיו .לעובד שמורה זכות אכילה מנ הפירות אמ היא מתבצעת תוכ כדי עבודתו
ובתנאימ מגבילימ המודגשימ בפ5וק.
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כל מילה בפ<וק הזה היא משמעותית ,בעיקר מפני שהתורה מקפידה לשמור על
איזונ נכונ בינ זכויותיו וצרכיו של העובד מחד ,ובינ זכויותיו של המעביד מאידכ.
התנאי הי<ודי הוא ,שאמנמ מותר לפועל לאכול לשובע אכ א<ור עליו לצבור
בכליו .ההבדל הי<ודי בינ אכילה לבינ צבירה הוא שבאכילה הכמות באופנ טבעי
מוגבלת ,בעוד שאיח<ונ בכלימ הוא ללא גבולות.
השאלה שתעלה לדיונ תהיה ,לאיזה תחומ נשייכ את המצווה הזאת?
היות ומדובר כאנ בהטבה לפועל עני העובד כל היומ בשדה ,אנו נוטימ לחשוב
שמדובר כאנ בענפ ממצוות הצדקה או גמילות ח<דימ.
אולמ ,עיונ קל בהלכות יגלה כי אינ הדבר כנ.
על פי ההלכה ,אמ ירצה הפועל לוותר על זכותו ובמקומ זאת יבקש להעביר
לאשתו ולבניו את הענבימ שהוא זכאי באכילתמ ,אינ שומעימ לו .אמור מעתה,
אמ הזכות לאכול היא הטבה לפועל ,מדוע הוא איננו יכול להעביר את הזכות
הזאת לאשתו ולבניו?
זאת ועוד.
אמ ירצה המעביד להו<יפ על שכרו של הפועל בתנאי שיימנע מאכילה תוכ כדי
עבודה ,הוא יעבור על אי<ור מפורש ובית דינ לא יאפשר לו .שוב תעלה השאלה:
אמ אנו דואגימ לרווחת הפועל אז אדרבה ,תבוא על המעביד ברכה שהוא מו<יפ
על שכרו במקומ להשאיר אותו לגחמות רעבונו הרגעי.
כל זה מלמד ,שאינ אנו נמצאימ בשדה מצוות הצדקה או עזרה לזולת ,אלא במקומ
אחר לגמרי .מהו אמ כנ המקומ הזה?

כבוד האדמ

כתבנו לעיל ,שהפ<וק ă ü
" "...ĖĀ Ğþ Ĥý ęĤþ ėþ čă ø ČāčĦĀ ĕėפונה לפועל .היה מנ הראוי שהתורה
תזהיר גמ את המעביד לאפשר לפועל לאכול תוכ כדי עבודתו!
היכנ מצאנו שהתורה פונה לבעל הכרמ? לבעל הבית? למעביד?
כאנ בפ<וק הזה:

"." āđĥĕĈ ďü čă ø Ĥđā ĥĈ ęāĝēø Ħÿ ČāĘ

)דברימ כה ,ד(

 | 2 0 8ותי ש אני ר ו ח | דבר י מ

הדינ הזה דומה לזכות הפועל לאכול תוכ כדי עבודתו ,אלא שכאנ הפניה היא
למעביד .התורה פונה ישירות לבעל השדה ומזהירה אותו מפני ח:ימת שורו
בשעה שהוא דש בתבואת השדה.
גמ כאנ אנו נוטימ לחשוב שהמדובר הוא במניעת צער לבעלי חיימ ,וכנראה שיש
צער עמוק לבהמה המנועה מלאכול בשעת עבודתה .מכאנ אפשר ללמוד בקל
וחומר:
אמ בעל השדה מוזהר לא לצער בעלי חיימ ,קל וחומר שיהיה מוזהר לא לצער בני
אדמ! :ופ :ופ ,בבני אנוש יש מצווה מפורשת מנ התורהĀ ēü ČĀ ĕēý đ"ø :
) !"ĖĚĀ ă Ğü Ėĕויקרא כה,
לו( כלומר ,אנו מצווימ לפעול לשיפור חייו של אדמ שהתמוטטו ע:קיו .על פי זה,
חובה על בעל הכרמ לחו :על הפועל העני ולאפשר לו לאכול תוכ כדי עבודתו!
אמ ככ המ פני הדברימ ,מדוע בחרה התורה לפנות לבעל הבית החורש בבהמתו
בציווי " ," āđĥĕĈ ďü čă ø Ĥ āđĥĈ ęāĝēø Ħÿ ČāĘואינה פונה לבעל הבית המע:יק פועל ואומרת לו:
לא תח:ומ פועל בעבודתו?
אינ זאת ,אלא שהתורה מבקשת ללמד אותנו דבר נו:פ ואולי משהו ב:י:י
ועקרוני .לצורכ זה ,נעבור ונתבוננ בפ:וקימ ה:מוכימ לפ:וק "Ĥ āđĥĈ ęāĝēø Ħÿ ČāĘ
 ." āđĥĕĈ ďü čă øהפ:וקימ הללו עו:קימ בדיני מלקות:

.ğĕĝāü ĕ ČāĘ đă ăĜėă þ ĕÿ ęĕĞü čă Ā Ĥø Čÿ ...đĕĜĀ ĠĀ Ęø đă Đėă Ā Đü đø ĔĠāý ĥă Ĉ Đÿ āđĘĕĠü ă Đü đø ,ĞĥĀ Ĉ ĤĀ ĐĀ Ħ āđ ăėĐÿ ěčă ü ęČü ĐĕĀ ĐĀ đ"ø
.ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý Ęø ĖĕĀ ēü ČĀ ĐĘĀ ģø Ĝü đø ,Đčă Ā Ĥÿ Đėă Ā Ěÿ ĐĘăþ Čý ĘĞÿ āđĦā ăėĐÿ Ęø ğĕĝāü ĕ ěĠþ ă
)דברימ כה ,ב-ד(
." āđĥĕĈ ďü čă ø Ĥ āđĥĈ ęāĝēø Ħÿ ČāĘ
מדוע בחרה התורה לשתול את הפ:וק " " āđĥĕĈ ďü čă ø Ĥ āđĥĈ ęāĝēø Ħÿ ČāĘב:ופ פרשת
המלקות? מה הקשר בינ שני הנושאימ האלה שלכאורה רחוקימ זה מזה בתכלית?

בפ:קהĀ Ĝĕþ Ğý Ęø ĖĕĀ ēü ČĀ ĐĘĀ ģø Ĝü đø ... āđĦā ăėĐÿ Ęø ğĕĝāü ĕ ěĠ"þ ă :
."Ėĕ
התשובה מודגשת ּ ִ
כלומר ,א:ור להו:יפ אפילו הלקאה אחת על ִמכ:ת המלקות הקצובה לרשע.
הלקאה נו:פת מתפרשת כהשפלה וביזיונ לרשע .ייווצר הרושמ כאילו המלקה
אומר :הא לכ עוד מכה אחת לקינוח כדי שתזכור אותי היטב!
התורה ח:ה על כבוד האדמ גמ אמ הוא רשע .הלקאה נו:פת ,אינה מתפרשת
כהכבדת העונש על העבירה ,אלא ביזוי צלמ אלוקימ שבאדמ.
באמצעות ה:מיכות לפ:וק " ," āđĥĕĈ ďü čă ø Ĥ āđĥĈ ęāĝēø Ħÿ ČāĘמעבירה התורה מ:ר חריפ:
חובה לשמור על כבודנ של הבריות ואפילו רשעימ ,ואפילו על כבודמ של בעלי
חיימ.
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ח7ימת פיו של השור בשעה שהוא דש ,היא פגיעה בכבודו בנו7פ לצערו .לא
משומ שיש כבוד לבעלי חיימ ,אלא כדי להעביר מ7ר בקל וחומר ,שניזהר בכבודמ
של בני אדמ כגונ פועל ,וניתנ לו תחושה של כבוד עצמי.

ְּכנַ ְפ ְשָכ ָש ְב ֶעָכ
לאור הגילוי הזה נחזור אל הפ7וק ,הפונה לפועל ומ7דיר את זכויותיו:

ăü
."ěĦăý Ħü ČāĘ ĖĀ ĕø Ęø ėă þ ĘČþ đø ĖĀ Ğþ čø ĥ
"ĉ Ā ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ėă ø ęĕčü ĜĀ Ğú ĦăĀ Ęø ėÿ ČĀ đø ĖĀ Ğþ Ĥý ęĤþ ėþ čă ø ČāčĦĀ ĕė
 "ĖĀ Ğþ čø ĥפירושו אכול כרצונכ עד שתשבע .הביטוי ă ø
ăø
" "ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ėמלמד ,שניתנת
"ĉ Ā ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ė
לפועל אפשרות לאכול מנ הענבימ המשובחימ שבשורת הכרמ .למעשה נותנימ
לפועל תחושה כאילו הוא בעל השדה והוא בעל הכרמ.
מכאנ לומדת הגמרא שהפועל פטור מלהפריש מעשר ממה שהוא אוכל.
כיצד?
על פי ההלכה ,אילו בעל השדה היה הולכ לשדהו ואוכל מפירותיו קודמ שיכני7
אותמ למקומ האי7ופ ,הייתה נחשבת האכילה הזאת כארעית ופטורה מנ המעשר.
לעומת זאת ,אמ היה לקוח פוטנציאלי קונה בשדה את הפירות ,עצמ מעשה הקניינ
היה הופכ את האכילה של הקונה לקבע ,ומחייבת אותו במעשר.
על פי ההבחנה הזאת ,אכילת הפועל הפטורה ממעשר ,אינה דומה לאכילת לקוח
החייב במעשר ,אלא דומה לאכילת בעל השדה עצמו .הגמרא משתמשת בביטוי
הזהּ'ְ :כנַ ְפ ְשָכ'  ."ĘĞđĠ Ęĥ đĥĠĜ ěė ĦĕčĐ ĘĞč Ęĥ đĥĠĜė" -כלומר ,כרצונו של בעל
") ."ęėþ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĦČþ ĥĈ ĕý ęČבראשית כג ,ח( אמור מעתה,
הבית כנ רצונו של הפועל כמוü :
התורה מתייח7ת לפועל בכבוד השמור לבעל הבית.
'ש ְב ֶעָכ' הוא אזהרה לפועל .א7ור לו לדחו 7אוכל בפיו יותר
מצד שני ,הביטוי ָ
מכדי שבעו רק משומ שזו הזדמנות לאכול בחינמ .האכילה הזאת נקראת 'אכילה
ג7ה' .אמנמ ,התורה ח7ה על כבודו של הפועל ,אכ בה בעת גמ הפועל ראוי הוא
לחו 7על כבוד עצמו ולכבד את צלמ אלוקימ שבו ולא להפוכ את אכילתו לזלילה
מאו7ה.
נוכל לדמות זאת לאדמ המתארח בבית מלונ .על השולחנ המרכזי בחדר האוכל
מונחימ כלי הגשה עמו7ימ כל טוב וכל אורח רשאי לגשת לשולחנ המרכזי וליטול
כאוות נפשו.
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לפעמימ מתקבל הרושמ ,שהמתארחימ ממלאימ את הצלחות שבידמ מכל מינ
אפשרי ובכמויות העולות על קיבולת אכילתמ ,אכ ורק משומ שהכול זמינ חינמ.
כל מתארח מצדיק את התנהגותו בטענה"!ĕĠĝė čĔĕĚč ĕĦĚĘĕĥ ĕĤĐ" :
מה נשיב לצלמ אלוקימ שבתוכנו המתבזה באכילה גAה?
נוAיפ ונפרט הלכות נוAפות הקשורות לפועל.
אAור לפועל לטבול את הענבימ במלח כדי להגדיל את תאבונו ואת כמות אכילתו.
האיAור הזה מאותת לפועל כי אל לו לנצל את ההתייחAות המכובדת אליו ,על
מנת להפוכ את ערכ כבוד האדמ ל'מAחר' ולגרופ רווחימ קלימ על חשבונו של
המעביד.
מאידכ ,אינ איAור לפועל לצומ יומ שלמ לפני עבודתו כדי שיהיה רעב בשעת
העבודה ,כשמ שאינ איAור למעביד להציע לפועל ארוחה דשנה לפני עבודתו ,כדי
שלא ירגיש צורכ לאכול בשעת העבודה .שתי הפעולות האלו משני הצדדימ ,עדיינ
איננ פוגעות בכבודו של האדמ.
על פי העיקרונ הזה של שמירה על כבוד האדמ ,נוכל להבינ מדוע אAור לפועל
למלא את כליו בענבימ.
שמירה על כבוד האדמ כוללת אכ ורק היתר אכילה מנ הענבימ שהפועל בוחר
בעצמו תוכ כדי עבודה .רק הפעולה הזאת בלבד נותנת לו תחושת כבוד .מילוי
הילקוט והכלימ בענבימ ,המ בעצמ המרת הכבוד בריווח כAפי ולא זאת היא כוונת
התורה.
זה גמ מAביר מדוע אAור לפועל לתת את הענבימ לאשתו ולבניו ,ומדוע אAור
לבעל הבית להוAיפ על שכר הפועל בכדי למנוע ממנו אכילה בשעת עבודתו .בכל
זה אינ שמירה על כבוד הפועל.

אהבה וכבוד
האזהרה על כבוד הזולת ,מתווAפת למצוות אהבתו .כלומר ,התורה מצווה אותנו
להתייח Aלכל אדמ באהבה ובהערכה.
לאור זאת ,נשאלת השאלה הבאה:
מדוע בנושא 'אהבת הזולת' התורה מצווה בפירוש  ,"ĖĀ āđĚėă Ā ĖĀ Ğú Ĥý Ęø ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đ"øבעוד
שעל 'כבוד הזולת' אנו למדימ בצורה עקיפה בלימוד קל וחומר מĤđā ĥĈ ęāĝēø Ħÿ ČāĘ"-
?" āđĥĕĈ ďü čă ø
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מכאנ אפשר לה;יק ,שהתורה מעדיפה לצוות בפירוש רק דינ שקשה להגיע אליו
מתוכ הבנה עצמית .לעומת זאת ,הלכה שנוכל להבינה בעצמנו מתוכ היקש או
קל וחומר וכו' ,תעדיפ התורה את הרמז .המצווה ְ'ו ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ַעָכ ָּכמֹוָכ' אינה מובנת
מאיליה וגמ אינה ניתנת ליישומ בקלות ,לכנ צריכ לציינ אותה במפורש.
על ערכ כבוד האדמ נוכל ללמוד גמ ממצווה אחרת.
לֹווה ,שאינו מחזיר את חובו ועקב ככ ניתנ פ;ק דינ המאפשר למלוה ליטול את
ֶ
חפציו כמשכונ ,יש לבצע זאת בצורה רגישה ,המתחשבת בכבוד האדמ:

ăÿ
"."ĐĢĀ đă ēĐÿ Ĕ āđčĞú Đÿ ĦČþ ĖĕĀ Ęþ Čý ČĕĢü āđĕ āđč Đĥāþ Ĉ Ĝ ĐĦăĀ Čÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĥĕĈ Čü ĐĀ đø ďāĚĞú Ħăÿ ġđă ēč
)דברימ כד ,יא(

אל תיכנ; בג;ות לביתו ותבחר את מה שאתה חומד .זו פגיעה ג;ה ברגשותיו
ובכבודו של הלווה .תנ לו לבחור את המשכונ שהוא יוציא אליכ החוצה.
אמ ככ צריכ להיות היח; לאדמ שאיננו מוכר ,קל וחומר ליח; בינ איש לאשתו
השותפה לכל יצירותיו.
ככ קבעו חז"ל בגמרא:

"ĖĤďč đĕĦđĜčđ đĕĜč ĦČ ĖĕĤďĚĐđ đĠđĎĚ ĤĦđĕ ĐďčėĚĐđ đĠđĎė đĦĥČ ĦČ čĐđČĐ
)איוב ה ,כד( )יבמות ;ב(:
".'...ĖĀ Ęþ Đû ČĀ ę āđĘĥĀ Ĉ ĕėă ü ĦăĀ Ğø ďÿ ĕĀ đ'ø ĤĚđČ čđĦėĐ đĕĘĞ ...ĐĤĥĕ
מדוע באהבה הביטוי הוא 'כגופו' ,ובכבוד הביטוי הוא 'יותר מגופו'?
מקור האהבה מופיע בתורה במצוות  ."ĖĀ āđĚėă Ā ĖĀ Ğú Ĥý Ęø ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đ"øהביטוי הזה ָ'ּכמֹוָכ' נובע
מנ ההבנה העמוקה ,שכל עמ ישראל הוא יְ שות אחת כעינ גופ אחד .כל אדמ
מישראל הוא חלק מאותה יְ שות גדולה.
מכאנ ,שכשמ שאתה אוהב את גופכ ככ תאהב את הגופ הגדול או הישות הגדולה
)עמ ישראל( שאתה חלק ממנה ומשתייכ אליה.
הר ַע נובעת מאהבת העצמיות .משומ ככ ,אדמ שאינו אוהב
במילימ אחרות ,אהבת ֵ
Ā
Ā
את עצמוִּ ,ת ָּפגַ ע גמ אהבתו לזולת .משומ ככ."Ė āđĚėă Ā ĖĞú Ĥý Ęø ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đ"ø ,
הע ֶרכ.
לעומת זאת ,ביטויי הכבוד נובעימ ממושגי ֶ

"Ā čü ČĀ ĦČþ ďčă ý ė
מקור הכבוד וההערכה מופיע בתורה במצוות ă ÿ
 ."ĖĀ Ěþă Čü ĦČþ đø Ėĕההערכה
אליהמ נובעת מנ העובדה שהמ העניקו לילדיהמ את החיימ ואת זכות המימוש
העצמי.
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במהות הכבוד לזולת ,מונחת ההערכה למשהו נעלה שהזולת נושא ואינ שני לו.
משומ ככ ,אינ בהמעטת הכבוד העצמי כדי לפגוע בכבוד זולתו .על כנ אמרו חז"ל
ביח? לאשתו 'ומכבדה יותר מגופו'.
הציטוט מנ הגמרא מ?תיימ בצורת היח? למעגלימ הקרובימ:

"đģēď ĦĞĥč ĕĜĞĘ ĞčĔĚ ĐđĘĚĐđ ...đĕčđĤģ ĦČ čĤģĚĐđ đĕĜėĥ ĦČ čĐđČĐ
ĤĚČā
)זו צדקה מתוכ כבוד(ÿ ĕđø Ğđÿă ĥÿ Ĉ Ħăø ĐĜþ Ğú ĕÿ 'Đđÿ ČĤĀ ģø Ħăü ĒČ"Ā ĤĚđČ čđĦėĐ đĕĘĞ ,
)ישעיה נח ,ט( )יבמות ?ב(:
"."...ĕĜü Ĝăý Đü
תלמיד חבר
בשולי המאמר ,נרחיב בהבנת משנה אחת ממ?כת אבות:

"."ěč ĤĒĞĕĘČ ĕčĤ

)אבות ד ,יב(

במ?כת 'אבות דרבי נתנ' אנו מוצאימ את המקורות להלכה הזאת:

"đĜčĤ ĐĥĚĚ ęďČ Ęė đďĚĘĕ ?đďđčėė đĕĘĞ čĕčē đďĕĚĘĦ ďđčė ČĐĕĥ ěĕĜĚ
) ."ęĕĥĜČ đĜĘ Ĥēč" ĞĥđĐĕĘ ĤĚČĥשמות יז ט( 'đĜĘ Ĥēč' ČĘČ ,ĤĚČĜ ČĘ ĕĘ Ĥēč
"đďĕĚĘĦ ĞĥđĐĕđ đčĤ ČđĐĥ ĕĠ ĘĞ ğČ ,đĦđĚė đĐČĥĞĥ ďĚĘĚ
)אבות דרבי נתנ פרק כז(.
משה אומר ליהושע :יש לנו משימה משותפת והיא מלחמה בעמלק .ככ יאמר כל
רב לתלמידו :יש לנו משימה משותפת להוציא את כל יכולותיכ וכשרונותיכ מנ
הכוח אל הפועל .עלי מוטל התפקיד ללמד אותכ ועליכ מוטל התפקיד להטות
אוזנ ולשמוע.
כבוד הרב לתלמיד נובע מנ העובדה שהתלמיד מחדד את רבו בשאלותיו .למעשה,
גמ אמ התלמיד אינו שואל דבר ,עצמ העובדה שהרב חייב להכינ את שיעורו היטב
כדי שתלמידו יבינ את כוונתו ,יש בה כדי ל?ייע להבהיר את השיעור לרב עצמו.
התלמיד אינו מו?יפ מידע לרבו ,אבל מ?ייע לו ללטש את הבנתו .משומ ככ על
הרב לראות את כבוד תלמידו חביב עליו ככבודו הוא.
לעומת זאת ,שני חברימ המחכימימ זה את זה ,כל אחד מו?יפ יידע לחברו ובככ
הוא הופכ לרבו בנקודות מ?וימות .משומ ככ 'וכבוד חברכ כמורא רבכ'.
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נ6כמ ונאמר:
בכל אדמ יש ייחודיות שאינ שני לה .ההערכה לאותה ייחודיות היא י6וד הכבוד
שעל בני אדמ לרחוש זה לזה.

