1. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) [1948]
[R]ecognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the
human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world…Now, Therefore The
General Assembly proclaims This Universal Declaration of Human Rights as a common standard of
achievement for all peoples and all nations…
Article 1:
All human beings are born free and equal in dignity and rights.
2. International Covenant on Civil and Political Rights [1966]
[R]ecognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the
human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world…
3. Supreme Court of The United States
Obergefell Et Al. V. Hodges, Director, Ohio Department Of Health, Et Al.
No. 14–556. Argued April 28, 2015—Decided June 26, 2015
JUSTICE KENNEDY delivered the opinion of the Court.
From their beginning to their most recent page, the annals of human history reveal the
transcendent importance of marriage. The lifelong union of a man and a woman always has
promised nobility and dignity to all persons, without regard to their station in life…
No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity,
devotion, sacrifice, and family. In forming a marital union, two people become something greater
than once they were. As some of the petitioners in these cases demonstrate, marriage embodies a
love that may endure even past death. It would misunderstand these men and women to say they
disrespect the idea of marriage. Their plea is that they do respect it, respect it so deeply that they
seek to find its fulfillment for themselves. Their hope is not to be condemned to live in loneliness,
excluded from one of civilization’s oldest institutions. They ask for equal dignity in the eyes of
the law. The Constitution grants them that right.
The judgment of the Court of Appeals for the Sixth Circuit is reversed.
It is so ordered.

4. The President’s Council on Bioethics
Washington, D.C., March 2008
Letter of Transmittal
Dear Mr. President,
…there is no universal agreement on the meaning of the term ‘human dignity’.
Sincerely,
Edmund D. Pellegrino, M.D. Chairman
Rabbi Lerner
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5. Rabbi Soloveitchik, Lonely Man of Faith
…To be human means to live with dignity
6. Rabbi Aharon Lichtenstein, “Mah Enosh”: The Relation between Judaism and Humanism
The maximal realization of the dignity and sanctity potentially inherent in a human personality is
itself an ethical imperative of the highest order.
7. Rabbi Jonathan Sacks, The Dignity of Difference
The ultimate value we should be concerned to maximize is human dignity – the dignity of all
human beings, equally, as children of the creative, redeeming God.
 .8בית הבחירה (מאירי) ברכות יט:
כבוד הבריות חביב עד מאד—אין לך מדה חביבה ממנה.

 .9רש"י במדבר כב:לג
מפני שדברה והוכיחתך ,ולא יכולת לעמוד בתוכחתה...על כן הרגתיה – שלא יאמרו "זו היא שסלקה
את בלעם בתוכחתה ולא יכול להשיב" – שחס המקום על כבוד הבריות.
 .10מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה  -פרשת בלק
בא וראה כמה חס המקום על כבוד הבריות וידע צרכן ,וסתם פיות הבהמות .שאלו היו הבהמות
מדברות לא היו יכולין בני אדם לעמוד כנגדן .ומה האתון הזו שהיא טפשית שבבהמות ,וזה חכם
שבחכמים ,כיון שדבר לא היה יכול לעמוד בה ,שאר בני אדם עאכ"ו.
 .11ב"ק עט:
אמר רבן יוחנן בן זכאי :בא וראה כמה גדול כבוד הבריות—שור שהלך ברגליו ,חמשה; שה שהרכיבו
על כתיפו ,ארבעה.
 .12תורה תמימה הערות שמות כא:דש
ר"ל שהרכיבו הגנב על כתפו וזלזל עצמו לפיכך הקל הקב"ה עליו בתשלומין .ונראה הכונה "כמה
גדול כבוד הבריות" ,היינו כמה חשוב כבוד הבריות בעיני הקב"ה אף שלא במקום רואים ,דהא בודאי
נשא הגנב אותו שלא בפני רואים אלא רק זלזל בעצמו.
 .13ספרי דברים ,פרשת שופטים ,פיסקא קצב
בוא וראה כמה חס המקום על כבוד הבריות ,מפני הירא ורך הלבב כשהוא חוזר יאמרו 'שמא בנה
בית שמא נטע כרם שמא ארס אשה'.
 .14רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כד'
[ד] יש לבית דין להלקות מי שאינו מחוייב מלקות ולהרוג מי שאינו מחוייב מיתה[ ...ה] וכן יש לבית
דין בכל מקום ובכל זמן להלקות אדם ששמועתו רעה והעם מרננים עליו שהוא עובר על העריות...
[ו] וכן יש לדיין תמיד להפקיר ממון שיש לו בעלים ומאבד ונותן כפי מה שיראה לגדור פרצות הדת
ולחזק הבדק או לקנוס אלם זה[ ...ז] וכן יש לדיין לנדות ולהחרים מי שאינו בן נידוי כדי לגדור פרץ
כפי מה שיראה לו והשעה צריכה לכך[ ...ח] וכן יש לדיין לעשות מריבה עם הראוי לריב עמו ולקללו
ולהכותו ולתלוש שערו ולהשביע באלהים בעל כרחו[ ...ט] וכן יש לו לכפות ידים ורגלים ולאסור
בבית האסורים ולדחוף ולסחוב על הארץ[ ...י] כל אלו הדברים לפי מה שיראה הדיין שזה ראוי לכך
ושהשעה צריכה ,ובכל יהיו מעשיו לשם שמים ואל יהיה כבוד הבריות קל בעיניו...וכל שכן כבוד
בני אברהם יצחק ויעקב המחזיקין בתורת האמת שיהיה זהיר שלא יהרס כבודם אלא להוסיף בכבוד
המקום בלבד .שכל המבזה את התורה גופו מחולל על הבריות והמכבד את התורה גופו מכובד על
הבריות ,ואין כבוד התורה אלא לעשות על פי חוקיה ומשפטיה.
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 .15ברכות יט-:כ.
אמר רב יהודה אמר רב :המוצא כלאים בבגדו ,פושטן אפילו בשוק .מאי טעמא? "אין חכמה ואין
תבונה ואין עצה לנגד ה' ",כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב.
[א] מתיבי :קברו את המת וחזרו ,ולפניהם שתי דרכים ,אחת טהורה ואחת טמאה ,בא בטהורה באין
עמו בטהורה ,בא בטמאה באין עמו בטמאה ,משום כבודו .אמאי? לימא" :אין חכמה ואין תבונה לנגד
ה'!" תרגמה רבי אבא בבית הפרס דרבנן...
[ב] תא שמע ,דאמר רבי אלעזר בר צדוק :מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל,
ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו ,אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם...אמאי? לימא' :אין
חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'!' כדרבא ,דאמר רבא :דבר תורה ,אהל ,כל שיש בו חלל טפח
חוצץ בפני הטומאה ,ושאין בו חלל טפח אינו חוצץ בפני הטומאה ,ורוב ארונות יש בהן חלל טפח,
וגזרו על שיש בהן משום שאין בהן ,ומשום כבוד מלכים לא גזרו בהו רבנן.
[ג] תא שמע :גדול כבוד הבריות שדוחה [את] לא תעשה שבתורה .ואמאי? לימא" :אין חכמה ואין
תבונה ואין עצה לנגד ה'!" תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא בלאו בדלא תסור .אחיכו עליה :לאו
דלא תסור דאורייתא היא! אמר רב כהנא :גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה ,כל מילי דרבנן
אסמכינהו על לאו דלא תסור ,ומשום כבודו שרו רבנן.
[ד] תא שמע" :והתעלמת מהם" – פעמים שאתה מתעלם מהם ,ופעמים שאין אתה מתעלם מהם .הא
כיצ ד? אם היה כהן והיא בבית הקברות ,או היה זקן ואינה לפי כבודו ,או שהיתה מלאכתו מרובה
משל חברו ,לכך נאמר" :והתעלמת" .אמאי? לימא" :אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'!" שאני
התם ,דכתיב" :והתעלמת מהם ".וליגמר מינה!  -איסורא מממונא לא ילפינן.
[ה] תא שמע" :ולאחתו" ,מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע
שמת לו מת ,יכול יחזור ויטמא – אמרת "לא יטמא ".יכול כשם שאינו מטמא להם ,כך אינו מטמא
למת מצוה .תלמוד לומר" :ולאחותו" – לאחותו הוא דאינו מטמא ,אבל מטמא הוא למת מצוה.
אמאי? לימא" :אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'!" שאני התם ,דכתיב "ולאחותו" – וליגמר
מינה!  -שב ואל תעשה שאני.
 .16שבועות ל:
אמר רבה בר רב הונא :האי צורבא מרבנן דידע בסהדותא ,וזילא ביה מילתא למיזל לבי דיינא דזוטר
מיניה לאסהודי קמיה ,לא ליזיל .אמר רב שישא בריה דרב אידי ,אף אנן נמי תנינא :מצא שק או קופה
ואין דרכו ליטול ,הרי זה לא יטול .הני מילי בממונא ,אבל באיסורא – "אין חכמה ואין תבונה ואין
עצה לנגד ה' ",כל מקום שיש בו חלול ה' ,אין חולקין כבוד לרב.

 .17תוספות [ועי' מג"א יג:ח]
בפרק מי שמתו בברכות (יט ):מוכח[...ד]שב ואל תעשה שאני? וי"ל דהתם גנאי גדול הוא למת מצוה
שאין לו קוברים ,לכך שב ואל תעשה שרי .תדע[...ד]כן לפשוט כלאים בשוק גנאי גדול כגנאי מת
מצוה ,להכי פריך מינה .אבל הכא גבי עדות ליכא גנאי כל כך ולא שרי באיסורא אפי' בשוא"ת...
ועי"ל דכשעושין איסור על ידו לא מיקרי שב ואל תעשה.
 .18שו"ת פרי יצחק א:נג
הנה באמת לכאורה תירוץ א' של תוס' אינו מובן...ומי יוכל לתת גדר וגבול לדבר מה נקרא גנאי גדול
ומה נקרא קטן? אך...י"ל דזהו כונת התוס' בתירוצם—דהיכא דהוי בזיון כללי זה הוי גנאי גדול...אבל
בבזיון פרטי  ,לפי תכונת האיש ,זה הוי גנאי קטן ובכה"ג אין שייך כבוד הבריות.
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 .19רא"ש מסכת נדה הלכות כלאי בגדים ו'
...ירושלמי...תני...ר' יוסי הוה יתיב ומתני והוה תמן מיתא מאן דנפק לא אמר ליה כלום ,ומאן דיתיב
לא אמר ליה כלום .רבי אמי הוה יתיב ומתני ,אמר חד לחבריה 'את לבוש כלאים' .אמר ליה רבי אמי
"שלוף מאניך והב ליה".
וסבר רבי אמי כאמורא דשרי ,אי נמי בכלאים דרבנן ,אי נמי בכלאים דאורייתא ודאי 'המוצא כלאים
בבגדו אין חכמה ואין תבונה לנגד השם' וצריך לפושטו אפילו בשוק ,אבל אם אדם רואה כלאים
בבגדי חבירו והלובש כלאים אינו יודע אין לומר לו בשוק עד שיגיע לביתו דמשום כבוד הבריות
ישתוק ולא יפרישנו משוגג.
 .20רמב"ם הלכות כלאים י:כט
הרואה כלאים של תורה על חבירו אפילו היה מהלך בשוק קופץ לו וקורעו עליו מיד ,ואפילו היה
רבו שלמדו חכמה ,שאין כבוד הבריות דוחה איסור לא תעשה המפורש בתורה.

 .21מורשת משה מסכת ברכות יח:ב [ר' משה בן יעקב שטיינהויז]
והשתא י"ל דהרמב"ם והרא"ש פליגי בטעם הדבר שאיסור דאו' אינו נדחה מפני כבוד הבריות.
[א] הרמב"ם סבר שעצם האיסור קיים גם במקום כבוד הבריות ,דהטעם של כבוד הבריות אינו
מספיק בכדי לבטל איסור דאו' ולכך נקט שאין חילוק בין שוגג למזיד ,דכל היכא דאיכא איסור דאו'
צריך להמנע מלעשותו אפילו במקום דאיכא כבוד הבריות.
[ב] והרא"ש סבר שהטעם שאיסור דאו' אינו נדחה מפני כבוד הבריות אינו משום שעצם האיסור
אינו ראוי להיות נדחה אלא משום שעשית איסור גורמת לחילול השם .ולכן אין בכח כבוד הבריות
לעמוד כנגד כבוד ה' ,וע"כ סבר דהנ י מילי במזיד דאיכא חילול ה' ,משא"כ בשוגג דליכא חילול ה'
אין האיסור עומד בפני כבוד הבריות.
Halakha & Dignity: Part 1

5

Rabbi Lerner

