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  "תוים ברא אֹהל-ים את האדם בצלמו בצלם אהל-ויברא א"

 

, בהמשךו) כו, בר א ("ים נעשה אדם בצלמנו כדמותנּוהלֹ-ויאמר א ":בתאור בריאת האדם נאמר
הפסוק . )כז( "תוים ברא אֹהלֹ-ים את האדם בצלמו בצלם אהלֹ-ויברא א ":בתאור הביצוע נאמר

ים מדבר וק כי אל,ל-מבחינת האמונה בייחודו המוחלט של הא, הראשון קשה מבחינה תאולוגית
בגלל  הפסוק השני קשה 1;יים של ריבוי רשויות ולשון זו מזמינה פירושים גנוסט,בלשון רבים

דהיינו ייחוס צלם ודמות , ת אנתרופומורפישעלולה להינתן לו פרשנות "יםהלֹ-בצלם א" הביטוי
ראה (ת יצרו בתאולוגיה הנמקובלאו כפי ש, "שיעור קומה"נעשה בספר אכן  כפי ש,ל-אדם לא
 בצורה הביטויים הבעייתיים את בשאלה כיצד לפרש  לכןתלבטיםים הקלסיים מנהפרש). להלן

 . ל- דמות אדם לאייחוס אוכזאת שתרחיק אמונה בריבוי רשויות 
 

 תו הפרשניותהשיט
 

,  שונות מפרשים בדרכים,רביםלשון ב, "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"את הדיבור של אלוקים 
נעשה '): יםהחומרי(ליסודות ) ה"הקב(כאילו אמר  ": כותב על אתרק בפירושו" רד.דחוקות מהן

 : מפרש בדרך דומהן "רמבו ,"'אדם אני ואתם
 

ים הלֹ-ויאמר א' ] כד,שם[שכן נאמר לפני כן ( והארץ הנזכרת נעשה אדם )ה"הקב(אני 
מיסודיה כאשר עשתה  )לאדם(שתוציא הארץ הגוף , 'א הארץ נפש חיה למינהתוֵצ

 כי ידמה 'ותנובצלמנו כדמ'אמר  …את הרוח מפי עליון' ית' ויתן ה …בבהמה ובחיה
 . ידמה ברוח לעליונים…במתכונת גופו לארץ) ל ולארץ-לא(לשניהם ) האדם(

 

כמו הוא מפרש " צלם"את המילה ו, ה והארץ" הקבכמוסבים עלהריבוי ביטויי ן מפרש את "רמב
 כי ,דמיון בצורה ובמעשה" ודמות לפיו היא ,"דמות" בדומה ל,)מעין תמונה (מראית-תואר

כך מרחיק . אלא רק דמיון, כלומר אין זהות בין אדם ואלוקים". יהיו דומים בענייןהקרובים 
 .ן גם את סכנת ההאנשה וגם את סכנת האמונה בריבוי רשויות"רמב
משום לשון ריבוי כי הכתוב נוקט ,  כל אחד בדרכו ובלשונו,ספורנו ואבן עזרא מפרשים, י"רש

 הוא מביא גם ". מלאך– 'יםהלֹ- אבצלם'והנה  ": אומרע"ראב .דיבר אל המלאכיםה "שהקב
כמו בלק שאומר ( שלשון הריבוי נובעת ממנהג המלכים שדרכם לדבר בלשון רבים ,פירוש אחר

עץ במלאכים או בפמליה נוה "י וספורנו מסבירים שהקב"רש. )ו,  כב' במד,"ה בוֶּככל ַנאולי אּו"
                                                           

 , אביב-תל ,פנים של יהדות, אלטמן:  בתוך"הרקע הגנוסטי שבאגדות על אדם הראשון", אלטמן'  ראה א 1
 .43-41' עמ    
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האדם דומה למלאכים מן  ש גםספורנו מדגיש. של מעלה והוא יצר את האדם בצלמם ובדמותם
" צלם"י מסביר את המילה " רש2.בחירהה לא מן הבחינה של חופש אך, הבחינה השכלית

 .  שהכנו ליצור בו את האדםבחותם שלנו או תבניתב" בצלמנו"לה יואת המ" דפוס"כ
  הוא אמנם"נעשה אדם "הביטויאת .  בן עוזיאלגישה פרשנית אחרת היא דרכו של יונתן

מוי דאיתברי ביום תנין לבריית עלמא נעביד אדם ו למלאכיא דמשמשין ק' הואמר ":מתרגם
 ,שנבראו ביום השני לבריאת העולם, למלאכים שמשמשים לפניו' ואמר ה ("בצלמנא בדיוקננא

" צלם" תרגום יונתן  גם הוא משאיר בפסוק זה את מובן הכלומר, )נעשה אדם בצלמנו ובדיוקננו
אולם בפסוק כז הוא נוקט בתכסיס פרשני אחר ואומר . ו למלאכיםומייחס, כצלם מוחשי, על כנו

במאתן וארבעין איברין בתלת מאה ושתין , ברא יתיה'  ה-בצלמא ,  ַית אדם בדיוקניה' וברא ה"
 במאתים וארבעים איברים ברא אותו'  ה–בצלם  את האדם בדיוקנו 'וברא ה" (ןוחמשא גידי

-א"לבין " צלם"ן מפריד תרגום יונתן בין המלים בכא). ובשלוש מאות וששים וחמישה גידים
 "'בצלמא דהַית אדם בצלמיה ' וברא ה: "כז' אונקלוס מתרגם את פס, לצורך השוואה". היםלֹ
 כפי, )של" (ד"סמיכות הי מלת " מחבר את שתי המלים עכלומר הוא ,ברא יתיה) 'בצלם של ה(

 :ואומר יונתן תרגוםחס לי מתיאבן עזרא על אתר.  טעמי המקרא גם על פישהן מחוברות
" בצלמו"ו של " כלומר הוי,"ו שב אל האדם"שהוי' הים את האדם בצלמולֹ-ויברא א'ופירשו "

 .   ל-מתייחס לאדם ולא לא
" צלם"לה ייחוס משמעות המי לטשטש את הקלסייםמשלוש סיבות השתדלו המפרשים 

 :לאלוקים
 שלהמובן ש שםכ(הוא אכן מוחשי ) פשטהלפי ( הפשוט הראשוני של המילה מובןמשום שה.  1

 3). תמונת דמות מוחשיתנובע מהיותה מכשיר הקולט" מצלמה"המילה 
ל -אור האיבספרות המדרשית ובספרות המיסטית נמצאו ביטויים אנתרופומורפיים בת. 2

כמראה "; )א , ו'יש" (שב על כסא רם ונשאיֹ'  את הואראה"שנסמכו על פסוקים מקראיים כמו 
ועוד מקומות המשווים את דמות האדם וצלם אלוקים ) כו,  א'יחז" (ליו מלמעלהאדם ע

  4.כקשורים זה בזה באופן אמיץ
, ד"י וספר הזוהר שהופיע בתחילת המאה הג"י הההספרות הקבלית שהחלה לפרוח במא

שימש " שיעור קומה"הספר המיסטי . לוהות-השתמשו בתאורים אנתרומורפיים הנוגעים לא
המצוי )  חמישה עד שישה עמודיםןב( ספר קטן וזה. ל בצורה חריפה ביותר-שת האלהאנמקור 

 ;ורשימת אברי) א: (ל בצורה אנושית- ובו שלוש רשימות המתארות את הא5בנוסחאות שונות
 במאה 6.מידות של האיברים הללוהרשימת ) ג  (;רשימת שמות שונים לאיברים אלו) ב(

 והפרשנים ,"שיעור קומה"הספר ה גאון בציטטות מסעדי' ראת הקראים העשירית ניגחו 
 7.ל ראו בספר זה אויב מסוכן- האנשת האה שלהלוחמים בסכנ

קשה יב תאולוגיה הנוצריתשכן ה ,הבינייםל גבר בימי - האיום התאולוגי של הגשמת הא.3
הוא ל ו-במשמעות מוחשית ולטעון שישו הוא בצלמו המוחשי של הא" צלם"לפרש את המילה 

 8.פותחלי
ל ו את מאמצי המפרשים לדחות פירושים אנתרופומורפיים מכותשלוש הסיבות הללו מסביר

 . בכל דרך פרשניתל- האהרחיק תיאורים מקראיים מגשימים שלול, לווכ
 

 השיטה הפילוסופית
 

                                                           
 ה נעשה אדם בצלמנו "ד,  הוצאת קופרמןך חכמהמש אצל בעל ,כיכולת בחירה" יםהלֹ-צלם א"ראה על רעיון     2

 .ג' עמ) כו,  א'בר(     
 .34' עמ, ג" מאגנס תשי,מאדם עד נח, ד קסוטו"ראה מ   3
 .1989ן "אוניברסיטה משודרת משרד הבטחון ההוצאה לאור תש, המיסטיקה העברית הקדומה,   ראה יוסף דן 4
 מיוחסים שיעור קומהשל  יומקורות. 1985טיבינגן , ת טקסטים ונוסחאו– שיעור קומה, ש כהן"  ראה מ 5

פרקי יסוד בהבנת שלום ' ראה ג. שני נוסחים נמצאו בגניזה הקהירית.  רביםנוסחים לו ישו ,לספרי היכלות
 .158'  פרק ה עמ,הקבלה וסמליה

 .50'  דן עמ  ראה,"שר אלפים רבבות פרסאות ושלושת אלפים פרסאות בכל אצבעעאצבעות ידיו חמשה "  כמו  6
 ראה(נ "ן דבריו במוום ואליו כיו"ית בית מדרשו של הרמביהרב קפאח מעיר שכנראה ספר זה גם עמד בספר   7

' וה…על הספר הזה" :)י משנה א"רוש על משנה סנהדרין פיפ(ם במקום אחר "וכן אמר הרמב. )להלן
אה ר ". 'ואל מי תדמיוני ואשווה', 'ל-ואל מי תדמיון א'' אלוקים אמת אין לו דמות ולא ערך ולא רוחב שנא

 .יז'  עמ6 הערה ,ז" הרב קוק תשלמוסד הוצאת מורה נבוכים, ד קאפח"י
 .19' עמ,  לעיל 1הערה , אלטמן:  בתוך"לוהים בתאולוגיה-צלם א", אלטמן'  ראה א  8
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 ,"לֹהים-צלם א"שיוצר הביטוי בתאולוגית העוסקים בבעיה לעיל בעוד שהפרשנים שהבאנו 
 ובכך לסלק בדרך הגיונית את סכנת האנשת ,הגדרות פילוסופיות" צלם"מילה ניתן להגדיר את ה

  9.ם"רמבהשיטת זוהי גם פילון ו ו אפלטוןדרך זו הלכו ב.ל-הא
הגדרת של  המתודה הפילוסופית  הוא שננקטה בהםם"פילון והרמבהמכנה המשותף של שיטות 

-תן לדחות את סכנת האנשת הא נים"הרמב-פילון-גישה הפילוסופית של אפלטוןעל פי ה .מלים
האדם הוא מעין , לפי פירוש זה. של הדבר האמיתי" צלו"כ" צלם"לה יעל ידי פירוש המ, ל
מבחינת הרעיון  10.עתקוהדאי אינו וובו) א,  צא'תה" תלונןידי -בצל ש("ה "של הקב" צל"

).  ה, ח'תה" (היםותחסרהו מעט מאלֹ"ה כלשון הפסוק "האדם דומה לצלו של הקב, הנדון
" צלם"או " צל"לפיה כל העולם החושי הינו , פירוש כזה נשען על תורת האידיאות של אפלטון

)eikon (בתרגום " צלם "ביטוי הם מתורגתחת השפעה זוכנראה ו 11,של עולם האידיאות
רואה את האדם , )שכל(ל כלוגוס -פילון הרואה את מהות האeikona). (איקון  -השבעים 
  12.ל-של הא) השכל(של הלוגוס " צלם"או כ" צל"האידאי כ

של במובן " יםהלֹ-צלם א"את ם "רמבמגדיר הפילוניסטית -יש להניח שבהשפעה אפלטונית
אומר ) א"פ(רה נבוכים במו.  ורואה את מהותו של האדם בשכלו,)או לוגוס" (לוהי-שכל א"
 :ם"רמבה

אשר בו נהיה הדבר ) התכונה(כלומר על העניין , )המהות( צלם נאמר על הצורה הטבעית 
והיא ) כלומר התכונה המגדירה את מהותו של דבר או של העצם(ונעשה מה שהוא 

באדם הוא ) התכונה המהותית(אשר אותו העניין , תתו מחמת היותו אותו המצוייאמ
אשר תהיה בו ההשגה האנושית ובגלל ההשגה השכלית הזו נאמר בו בצלם אלוקים ברא 

לוהי הנצמד בו שהוא -כלומר מחמת השכל הא, יין הזה ונאמר באדם מחמת הענ …אותו
 . שיהיה אם כן בעל תבנית, יתעלה גוף' לא שה, לוהים ובדמותו-בצלם א

  
 ):ח"ד ה"פ, הלכות יסודי התורה(ם במשנה תורה "אומר הרמב,  דבר דומה

 

ל והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת -נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו הא
כלומר , דם השלם בדעתו ועל צורה זו נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנוהא

שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להן גולם כמו המלאכים שהם צורה בלא 
 .עד שידמה להם, גולם

 

 שהיא הפה והחוטם והלסתות ושאר לעינייםהניכרת "ם ואומר שצורה אינה זו "רמבהוממשיך 
ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה שבה אוכל ושותה ומוליד . אר שמהרושם הגוף שזו תו

 ". אלא הדעה שהיא צורת הנפש ובצורת הנפש הכתוב מדבר בצלמנו כדמותנו, ומרגיש
 

 ההיבט ההלכתי
 

 :"לוהים-צלם א"ישנה התחשבות בהיותו של האדם נברא בבהם שבהלכה יש שלושה נושאים 
 בנאום ,דיני נפשות מובא במשנה סנהדריןהנושא של . היביה וריה ופרייעונש תלי, דיני נפשות

יננו נאמר י ולענ,קיםונברא בצלם אלשרק הוא המופנה אל העדים על ערכו וכבודו של האדם 
כולן דומים זה לזה , שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, ה"ולהגיד גדולתו של הקב: "שם

דם הראשון ואין אחד מהם דומה ה טבע כל אדם בחותמו של א"ומלך מלכי המלכים הקב

                                                           
הפילוסופיה של ו) הכוללת את אריסטו(אפלטונית -סגר שהפילוסופיה התאולוגית הניאומויש להעיר במאמר    9

השמות . השימוש במילה יכול להיות כשם עצם פרטי או כמושג כללי. הן פילוסופיה של השפה, ימי הבינים
 , המתפרשים כמתכוונים למהותם של בעלי החיים ולא כשפה מוסכמת,שנותן אדם הראשון לבעלי החיים

מושג היא  זאת בגישה שהמילה לעומת. שיטה זו יוצרת בעיות תאולוגיות. מהות-מצביעים על זהות מילה
אותו שכוללת של הדבר הלה למהות י יש מובדלות ומובחנות בין משמעות המ,)לפי הבחנת אריסטו(כללי 
לגישה זו שייכת גם .  שיתוף שם בלבד ולא  זהות במשמעותשהןם מדבר על מלים רבות "הרמב. צגתיהיא מי

, מהמנזר אל האוניברסיטה, שוורץ' ן זה אצל יייראה על ענ. "ברה תורה בלשון בני אדםיד"השיטה של 
 . משרד הביטחון פרק יב, אוניברסיטה משודרת

נים בהם אני מוכיח טעותו של אחר יאני חכם באותם העני: "באפולוגיה לאפלטון אומר סוקרטס לשופטיו  10
 אינה ה מועט ואףישחכמת אנוש שווי …ל-נראה שזאת היא חכמת הא, רבותי, ואילו לאמיתו של הדבר

   .)23-22אפולוגיה  ("שווה כלום
   שם נאמר שריבוע ואלכסון מצויירים הם צללים וצלמים , )511-510(פרק ו פוליטיאה , ראה למשל אפלטון         11

 . של האידאה של הריבוע והאלכסון המהותיים והאידאיים
   שבריאתו הייתה , רוחני- אדם שמימי פילון מבחין בין האדם שנוצר יחידי המתואר בבראשית פרק א שהוא     12

, לבין האדם שנוצר זכר ונקבה המתואר בבראשית פרק ב, לוהי והוא סוג של חותם מושכל-בצלם הלוגוס הא
   .15-16'  ראה אלטמן עמ. שהוא אדם ארצי שקורץ מחומר
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ושעליה " צל"דוק ומצא באמירה זו את הגישה הפילוניסטית של צלם במשמעות . "לחברו
כל אדם , לפי המשנה.  בתבנית או בחותם שבידינו- "בצלמנו"י בפירושו לעיל "כנראה נשען רש

 .אלא בחותמו של אדם הראשון, ה"לא נטבע בצלמו של הקב
על פסוק זה ). כג , כא'דב ("ם תלויהילֹ-כי קללת א …לא תלין נבלתו"הנושא השני הוא בדבר 

  :)ב" ע,מו(נאמר בבבלי סנהדרין 
 

אחד מינוהו מלך ואחד יצא . בעיר אחת, לשני אחים תאומים? משל למה הדבר דומה
ה המלך וויצ! המלך תלוי: כל הרואה אותו אומר, ה המלך ותלאוהווויצ. לליסטיות
 . והורידוהו

 

 או דמיון ,תאומים זהיםכמו , ת זהּו שלבמשמעות" יםהלֹ-צלם א " את הביטויה מפרשמשל ז
שני שם מדובר בש אלא ,)פרק ט(משל דומה מובא בתוספתא סנהדרין . קלסתר פנים מוחשי

 .  הוא שר של עולם ואחד יצא לליסטיםאחים שהאחד
כל מי שאינו עוסק ": )ב" ע,סג(בלי יבמות בה וצלם אלוקים מובא ביה ורבייהקשר בין פרי

ים ברא את הלֹ-כי בצלם א'רבי יעקב אומר כאילו ממעט הדמות שנאמר  …היה ורבייבפרי
 .  עקיבאבימובא רעיון זה בשם ר) ד, ח( בתוספתא יבמות ." וכתיב בתריה ואתם פרו ורבו'האדם

 

 ירחי. ר ר"ד
 ירושלים
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