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 *?ובן אדם כי תפקדנו מה אנוש כי תזכרנו

  

) תורת האדם(של האדם אלא האנתרופולוגיה ) לוהות-אהתורת (התורה היא לא התיאולוגיה " :כבר נאמר בצדק
  :)כז-כו( ותורת האדם הזאת נמצאת בתמציתה בפרק הראשון של פרשתנו 1,"של אלוקים
-ְבָכלָהָאֶרץ ּו-ְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכללִֹהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְויִ - אֱ  ַוּיֹאֶמר

  . לִֹהים ָּבָרא אֹתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא אָֹתם-ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם אֱ - לִֹהים  ֶאת-ַוִּיְבָרא אֱ  .ָהָאֶרץ- ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל
. כפי שמאפשר הקונטקסט המסוים הזה" דמות"ו" צלם"המונחים עומק של המשמעות  הואסוד הדברים , כמובן

  :להבחשבון את הנקודות הא הביאאבל כדי שנגיע למסקנות הולמות חייבים ל
  : םן ש"הוא כמו שאמר הרמב) וכ" (נעשה"הפירוש הפשוט של ) א

שתה שתוציא הארץ הגוף מיסודה כאשר ע, אני והארץ הנזכרת נעשה אדם: כלומר" נעשה"אמר באדם 
  ).ז:ב" (ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוִּיַּפח"ויתן הוא יתברך הרוח מפי עליון כדכתיב  ...בבהמה ובחיה

  . ברור שהכוונה של הטקסט היא שהאדם דומה במידת מה לאלוקים" צלם"בכל דרך שבה נפרש ) ב
  ".כמו"ר כלומ" דמותנוכ"ואילו על דמות כתוב " צלמנוב"הביטוי הוא " צלם"כשמדובר ב )ג
בצלם "ז המתאר את הביצוע מזכיר רק "ואילו פסוק כ, "ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו" –ו מתאר את התכנית "פסוק כ  )ד

  ?"דמות"מה קרה ל"! אלוקים
בצורה כזאת שיהפוך אותו  נעשה אדם בצלמנו"האם הכוונה ש". כדמותנו"ל" בצלמנו"לא ברור מה הקשר בין   )ה

  ?נפרד מציין דבר" כדמותנו"א משאו  ,"להיות דומה לנו
 ,ך אי אפשר ללמוד הרבה"מעצם האטימולוגיה של המילה ומהופעתה במקומות אחרים בתנ". צלם"תחילה ל

לפי  בעיניהם המפרשים בוחרים מה שהגיוני, בין האדם לאלוקיםכלשהו שהקונטקסט מראה על דמיון  ןאבל כיוו
כלומר מה שהוא עיקר היסוד של , ה במובן האריסטוטליצור ואה" צלם"ם אומר ש"כך הרמב. םמתפיסת עול

כן האדם נבדל , ל הוא בעל הכוחות כולם- כמו הא"ש ,ל-ל אומר שהאדם דומה לא"שד 2.ובאדם זה השכל ,הדבר
  3".ח לכל מידות ולכל הפעולות שבעולםובזה שהוא לבדו בעל הכנה וכ

זו דרך  .כז- בפסוקים כו" דמות"ו" צלם" המשמעות המלאה שללבירור ישנה - דרך חדשהכאן רצוני להציע 
 לשמהלהגיע לתכלית ש כאןומ" צלם אלוקים"תאפשר לנו להבין את התפקיד המיוחד של כל מה שכלול במושג 

  .נברא האדם
4.הפילוסוף אריסטו הסיק שהטוב העליון בשביל כל דבר הוא המצב שבו הוא מגיע לתכלית שלו

כדי לדעת ו 
כיוון שלפי  .א מיוחדובמה ה ;לגלות במה הוא שונה מכל בעלי החיים האחרים שמה התכלית של האדם כאדם י
 .יברא כדי לשכפל תופעות שכבר קיימותימסובך כמו האדם  היתכן שיצור כילא , אריסטו העולם תכליתי ושכלתני

הלא (ות וחדהתכונות המי להלן נמנה את. מצא תכליתויובהם ת ,לומר שיש באדם דברים מיוחדיםאם כן אלצים נ
  : ליצורים אחרים שיש לאדם ואין) פעוטות

                                                  
  .)675' מס( ז"מאמר זה בא להשלים את מאמרי בדף השבועי לפרשת נח תשס   *
  Man is not Alone, N.Y. 1951, p. 129., אברהם יהושע השל   1 
  .ם של מפרשים אחריםהפירושי לע 464, 414דף שבועי מספר  נועיי. מורה נבוכים חלק א פרק א   2
 כי הצל מצייר 'צל'נגזרת מן "ל המילה צלם "לפי שד .ו"תשכ, תל אביב,  ירוש על חמישה חומשי תורהפ, שמואל דוד לוצאטו   3

  ."צורה אשר היא דמיון הגוף ולכן צלם ייקרא כל דבר העשוי לדמיון דבר אחר
4  Nicomachean Ethtics, book 1, 7   



  
  

2

דיבור כזה . ביתי-ףח להמציא וללמוד שפה על פי נוהלי תחביר וסמנטיקה ולהמציא כתב אלוהכ :כח הדיבור .א
  . תנאי מוקדם לחשיבה תפיסתיתהוא 
להמציא , וך דברלהסיק דבר מת, להכליל, לא רק אינטליגנציה אלא יכולת לחשוב מושגים) שכל( :ח חשיבהוכ .ב

  .גיון ומחשביםימערכות של ה ,מתמטיקה
וגם הכרה רצופה של זהות " אני"להשתמש בכינוי השם , אובייקטכ "עצמי"ההיכולת לחשוב על  :הכרה עצמית .ג

  ."העוברים עליי ,גופניים ונפשיים – למרות כל השינויים 'אני'שנשאר אותו , מיוקי, אני משהו מיוחד" :עצמית
הם באין ש ףא ,יתטליצור דברים לשם יופיים וערכם האס, ח להשתמש בדמיון החופשיוהרצון והכ :רהח יציוכ .ד

  .תועלת פרקטית
הפילוסופיה היהודית מוסיפה עוד שתי תכונות הנזכרות בתורה ומפורסמות בין  לארבע התכונות הללו

   5.וחוש מוסרי חופשיתבחירה : המידות של אלוקים
האדם  -DNAם וההשפעה המדומה של המזלות והה שלמרות כל הטענות של הדטרמניזמונהא :בחירה חופשית .ה

  .ולפעול על פי ערכים מוסריים ןיכול להתגבר עליה
בין הטוב לרע באופן כללי המאפשרת לו להבחין כלשהי  האינטואיצייש תבגר מלכל אדם  :חוש מוסרי .ו

  6.המוסרי
התוצאות או  ןשההרי הדעת נותנת , ני אדם ולא יצורים אחריםאם אכן כל שש התכונות הללו מאפיינות ב      

אבל כל זה רק מרחיב  ".צלם אלוקים"ב תואיבר – התרומות של המתנה המיוחדת שניתנה לאדם לפי התורה
  ?ללמדנו ותבא ןומה ה ןמה תפקיד? ומעמיק את השאלה למה נבחרו דווקא שש התכונות האלו לאדם

שם אנו לומדים שלא כל דבר ולא כל אדם ראוי ונחשב  .ופיה של המוסרפילוסב, באתיקה מובאתהתשובה 
כדי . בוודאי לא הדומם וגם לא בעלי החיים שחסרה להם ההכרה והבחירה החופשית. להיות בעל אחריות מוסרית

  :האלההתנאים מלא על מעשה שעשה חייבים להת) במובן מוסרי(להאשים מישהו 
  .סרירע מו וטוב ומה ומהעליו לדעת  .א
לו  השלא הייתכלשהי ואם מתברר מסיבה  ".לא היית צריך לעשות את המעשה הזה"לו  ומריהיה אפשר ל .ב

. חוש מוסרי לשיפוט מוסריבבחירה חופשית ובעל ההכרחיות ש עידכל זה מ. אי אפשר לשפוט אותו הרי, רהברֵ 
  ?ארבע התכונות הראשוניות דברומה ב

הן חייב והם שחבלו באחרים החובל ב .חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה: "תאומר )ד ,ח( המשנה בבבא קמא      
   ."פטורים

להטיל  אי אפשרלכן ו ,מה כדי לראות את הנולדלְ כל ואין לקטן ניסיון חיים לדעת מה גורם אין לשוטה ֵׂש 
  .ודע מה מתרחשי ינומבודד מהסביבה ומהחברה וא ,מדבר ינושומע וא ינואש ,רשיהח. עליהם אחריות

של  יםמן היסודות הפילוסופי ןה ,שכל והכרה עצמית, הדיבור חשהתכונות של כולכך ת דוגמה הלכתית זא
להיות לו בדיוק  ותחייב, צד הפילוסופי מתברר שכדי שמישהו יהיה מוכשר להיות יצור מוסריב .השיפוט המוסרי
  .שהן הכלים המאפשרים לו ליצור לעצמו אישיות מוסרית ,זכרותשש התכונות הנ

  מסקנה
אלה בדיוק התכונות שהפילוסופיה ) ב; שש התכונות מיוחדות למין האנושי) א: דהיינו, אם ההנחות שלנו נכונות

ואז , הרי קרוב לוודאי שצלם אלוקים שלפיו נברא האדם מעיד על שש התכונות –דורשת כדי להיחשב יצור מוסרי 
ועל ידי זה ליצור , הללו להתנהגות בדרך המוסרלהשתמש בתכונות  –הגיוני לסכם שהיא היא התכלית של האדם 

 8,כלומר דומה במקצת לאלוקים, "כדמותנו"הוא יהיה , רק כאשר האדם יעשה זאת במשך חייו 7.אישיות מוסרית
ורק מפני שהאדם מעצם הווייתו . רב חסד, חנון ורחום, צדיק וישר, טוב: שבמהותו כולו ערכי מוסר ומושלמּות

של מי שגומל לו חסדים  מצוות/הציווייםהוא מסוגל לשמוע את , ד להיות יצור מוסריומתחילת בריאתו מיוע
" ָהָאָדם-לִֹהים ַעל-אֱ ' ה ַוְיַצו: "לכן מיד אחרי שהאדם נמצא בגן עדן כתוב. ולהגיב לפי העיקרון של הכרת טובה

   9).טז:ב(
  

  ר שמעון אליעזר הלוי ספירו "ד
 מרכז ללימודי יסוד ביהדותה

                                                  
  .הימצאותםוויה האישית שלהם מאשרת את ים שהחאבל רבים מדווח ,אי אפשר להוכיח שהדברים האלה אכן קיימים   5
גדול  ודבר זה עיקר" .)ז- ה:ד 'בר" (ל בוואתה תמׁשֹ" ;)יט:ל 'דב" (ובחרת בחיים... ת נתתי לפניךהחיים והמוֶ : "בחירה חופשית   6

ושות לא ניתנו לאנ" שבע מצוות בני נח"ראה שנ: חוש מוסרי .)ה"הלכות תשובה ה, ם"רמב" (והוא עמוד התורה והמצווה, הוא
פרשת , על התורה מאת הרב מאיר שמחה הכהן משך חכמה' יע. שרש בתוך האדםועל ידי התגלות נבואית אלא כחוש מוסרי שה

  .נצבים
  .של האדם יזה ההישג היצירתי האולטימטיב   7
  .ה למעלה,ד,ההערות בנקודות גאת זה מסביר    8
 :ראו מאמרי .והשאר היסטוריה, שלו בטרם עת ובמקום הלא נכוןהבחירה  חהוא השתמש בכו. אדם הראשון לא התנהג כנדרש   9

"Paradise lost or outgrown", Tradition, 2008.  


