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 ?במה מתבטא הדמיון שבין האדם ואלוקים 

 
 בצלם ,להים את האדם בצלמו-ויברא א"). כו, א" (ים נעשה אדם בצלמנו כדמותנוהל-ויאמר א"
 ).כז, א" ( זכר ונקבה ברא אֹתם, ברא אֹתוים הל-א

אחת . קשים להבנה - הנותנים גאווה רבה לבני האדם ומשמעות לחייהם ,פסוקים נפלאים אלו
מרבית הפרשנים ? יםוקבמה מתבטא הדמיון שבין האדם ואל: ינות ביותר היאיהשאלות המענ

להבין "לשמחתי מצאתי שהרב משה רייס בספרו . לטעמי,  אך דנו בכך בקיצור רב,הכירו בזה
  1:ל בענין נקודות הדמיון האלו"ה יפה את השקפות חזליקט בצור" ולהשכיל

ים שהוא התגלמות וקבדומה לאל, השכל האנושי שאין למצוא דוגמתו אצל שאר היצורים) 1 
 .)ספורנו, ן"רמב, ם"רמב(התבונה הצרופה 

 כך בני האדם שולטים ,ים שולט על כל העולם כולווקכשם שאל. תכונת השלטון והממשלה) 2 
 .)ל"מהר, ן"רמב(ם ובארץ עצמה בשאר היצורי

 ג "י" (שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים"כשם . תכונת היחידות) 3 
, "למיניהם"ה "י הקב" כך נברא האדם יחידי בניגוד לשאר היצורים שנוצרו ע,)עיקרי האמונה

לפיכך נברא האדם  ":ל את הלקח המאלף"מכאן למדו חז. כקבוצות שלמות של בני אותו מין
 .)א" ע,ז"סנהדרין ל" (כאילו קיים עולם מלא, ללמדך שכל המקיים נפש אחת, יחידי

ים צמצם את וקאל"). משך חכמה", ל"המהר, ן"הרמב, ם"המלבי(ח הבחירה החופשית וכ) 4 
משך "רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק בספרו . עצמו ונתן בחירה חופשית לאדם לעשות כרצונו

 : כותב2על ספר בראשית" חכמה
    
הצלם האלוקי הוא הבחירה החופשית בלי טבע מכריח רק מרצון , 'נעשה אדם בצלמנו'  

והנה ידיעתו יתברך אינה מכרעת הבחירה כי אין ידיעתו נוספת כידיעה של . ושכל חפשי
והנה כי אין , ם"בשר ודם הבאה מהחושים רק היא עצמותו יתברך כמו שכתב הרמב

רק זאת אנו יודעים שהבחירה . הייתיו - כי אילו ידעתיו , להבין איך היאיכולת בנו
ת מניח מקום לברואיו לעשות כפי מה "החופשית היא מצמצום האלוקות שהשי

ויהיה בחירי חפשי לעשות טוב או רע כאשר יחפוץ נפשו ויוכל לעשות ... שיבחרו
 .'דברים נגד  מזגי טבעו ונגד הישר בעיני ד

                                                           
).ג"תשנ,  הספרמבחר, ירושלים ("שיחות על פרשיות השבוע, להבין ולהשכיל", הרב משה רייס    1 

2
).א"הוצאת אור המאיר תשנ ("משך חכמה", הרב מאיר שמחה מדווינסק     
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 שהיא מיישבת את הסתירה כיוון ,שא הבחירה החופשית חשובה ומעניינת ביותרגישה זו לנו

 ,שקיימת לכאורה בין הידיעה והשליטה המוחלטים שיש לאלוקים בכל אשר קורה ויקרה בעולם
 ולתת לו שכר ועונש ,או את מצוות בני נוח ובין הדרישה מן האדם לקיים את מצוות התורה

 .בהתאם למעשיו
 שמה שנדמה לאדם ,יםסבורענים מן האסכולה המטריאליסטית דטרמיניסטית  שמד, יש לציין

 שמבצעת את אשר היא ,דול מכונה מורכבת מאו והאדם הוא בסך הכ,כבחירה חופשית זו אשליה
 נקלעהשההיסטוריה האישית שלה והנסיבות , מוכרחה לבצע בהתאם לתכונות הגנטיות שלה

 על אלא ,ישרהלשלוט ביצרו וללכת בדרך היה בידו לא בשל העובדה ש ,העבריין נענש. ןאליה
.  רות דומות בעתידמנת להגדיל את הסיכויים לכך שהוא ואחרים ילמדו את הלקח ולא יבצעו עֵב

שלילת הבחירה החופשית  נובעת בעיקר מן הקושי ליישב את מושג הבחירה החופשית עם 
 ולפעולה הנעשית בבחירה , יש סיבהמאורעלכל שלפיו  ,עיקרון הסיבתיות הדטרמיניסטי

 . החופשית  אין לכאורה סיבה
 כיוון ,ל"מן הקושי  הנ" נבהלת" שאינה ,ל עומדת החשיבה המודרנית יותר"לעומת הגישה הנ
הדוגמה הבולטת ביותר לכך ". השכל הישר" שהעולם אינו מתנהג תמיד לפי ,שאנו יודעים היום

 למרות שהיא גדושה בהגדרות ,מינה מאוד שהיא  תיאוריה מבוססת וא,היא תורת הקוונטים
 R.Penrose;:פיסיקאים חשובים כמובשל כך ". השכל הישר"וחוקים מוזרים מאד מבחינת 

E.Wigner;J.Wheeler;F.Dyson,J.M.Jauch--בכךל ומאמינים"הגישה הנ שוללים את  
נת י מעני3.שתיאוריה בדומה לתורת הקוונטים תסביר את הבחירה החופשית בצורה מדעית

מקבל את ה 4, והפסיכיאטר הנודע ויקטור פראנקלהפסיכולוג, ירולוגובמיוחד גישתו של הנ
ח הבחירה החופשית ו ויש לו כ, היכולת להתעלות מעל עצמולוהאדם יש ש ,ל"השקפת חז
 . ויהיו הנסיבות והתנאים שהוא נתקל  בהם מה שיהיו,לנקוט עמדה

ליסטית דטרמיניסטית לבנות רובוטים שיהיו  לאחרונה מנסים מדענים מן האסכולה המטריא
 פרויקט מחקר ופיתוח של רובוט דמוי אנוש 5.להם  תבונה ורגשות בדומה לאלו של בני אדם

בו אומרים בני שיש כאן מצב . ב" שבארהMITמתבצע למשל מזה כשש שנים  במכון הטכנולוגי 
 ותוך שלושים ,ניתן לביצועהם בטוחים שהדבר ". בצלמנו כדמותנו"הבה נעשה רובוטים : האדם

 . בין רובוט דמוי אנוש ובין בן אנוש אמיתי ללא הכרשנות מחקר ופיתוח יטושטשו ההבדלים
  6. שניתן לבנות רובוט בעל בחירה חופשית מסוג מסוים,אחד המדענים טוען

  שהאדם כל זמן,עובדה מופלאה היא " :ויקטור פראנקל ועמיתיו דוחים גישה מכנית זו ואומרים
 ,אבל משעה שהחשיב עצמו לבורא, בוראו, ראה את קיומו בצלם אלוקים, שראה עצמו בשר ודם

 ".המכונה, החל לראות את עצמו בצלם ברואו שלו
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