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 הקדמה במקום
אֶמראודות  ֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶשה ֱאֹלִקים בריאת אדם הראשון נאמר בתורה: "ַויֹּ ַצלְּ  , "ַוִיְבָרא1ִכְדמּוֵתנּו" בְּ
ֶצֶלם ְבַצְלמוֹּ  ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלִקים "אֹּ  ָבָרא ֱאֹלִקים בְּ ֶצֶלם , "ִכי2תוֹּ  . כן אמרו רז"ל3"ָהָאָדם ֶאת ָעָשה ֱאֹלִקים בְּ

 אלקים בצלם כי, '3שנאמר בצלם, שנברא לו נודעת יתירה חיבה ,בצלם שנברא אדם חביב: "4במשנה
 ".'האדם את עשה

ובהמסתעף מזה  ,5בו נברא האדם 'צלם אלקים'יטוי בה ו המדויקת שלבפירוש כוונת הכתוב והגדרת
הרחיבו היריעה אם הכתוב קאי על עם ישראל או שהכוונה לכל אדם, כולל גם אומות העולם, 

. להלן חקר ועיון תמציתי מתוך ומאורי הקבלה והחסידות, מחשבת ישראלהוגי , מפרשי המקרא
 . , בתוספת הערות והארותשלל הפירושים שנאמרו בזה

* 

 במחשבת ישראל' צלם אלקים'

  המגשימים דעת שלילת

המפרשים את  6ראשית כל, מן הנכון להבהיר את דעת גדולי ישראל לשלול את דעת המגשימים
והאדם ששייך אצלו ית׳ ציור קומת אדם ח״ו  , כלומרהכתוב כפשוטו, שהאדם נברא ׳בצלם אלקים׳

, גופני אצל הקב״ה ח״ו איזה ציורששייך  זה כתובהוכיח מכאילו יש לנברא בצלמו ובדמותו, ואשר 
כוונת הכתוב מתפרש , ו8בר את האזןאלא לש אינו –׳בצלם אלקים׳  – לשון זה, אלא 7דזה ודאי אינו

 .במרוצת דברינו כדלקמןו ,באופנים שונים

                                           
 כו(. , )א ( בראשית1

 כז(. , )א ( בראשית2

 ו(. , )ט ( בראשית3

 יח(.-יד. ובכמה דפוסים יז, )ג ( אבות4

 אחר לצד ודורשו המפטפט וכל' וכו שנאמר עצמו בצלם שבראו חבבו יתירה חבה כלומר לו, נודעת יתירה ראה רש"י )אבות שם(: "חבה( 5

 אפיקורסות". בו נזרקה' וכו בצלם כי

 את אלקים ויברא, וכתיב כדמותנו בצלמנו אדם נעשה: "תורה, דכתיב (53ג, ע'  נחמד אוצר) מַתקּו משה' ( ראה לדוגמא 'כתב תמים' לר6

. . וכן והנה ה'  תבניתו דמות בצלם בצלמו האדם את יצר אשר: האמוראים מימות ברכות תיקן . . וכן אותו ברא אלקים בצלם בצלמו האדם

ב בו : וארא והנה איש אחד לבוש בדים )דניאל י' ה'( . . ואם תאמר בהקב"ה שכתו ( ובכתובים60נצב עליו, וכן פה אל פה אדבר בו . . )ע' 

ראה  –עיי"ש באריכות. לבירור מקיף בענין  –" תתמה אל? כיצד היה מתראה בצמצום קומת אדםהלא את השמים ואת הארץ אני מלא 

 . מאמרינו 'תואר גופני אצל הקב"ה'

 ".ההגשמה דרך על לאאותו' . .  ברא אלקים בצלם בצלמו האדם את אלהים )להרס״ג, מאמר ב(: "'ויברא ודעות אמונות( 7

 מי ואל" וכן", תמונה כל ראיתם לא כי" כדכתיב למעלה ונהותמ ודמות דמיון לתת אין כילזו,  דומה שזו ולא(: "כו, א בראשית) שור בכור

 בתמיה״." תראה אנוש כראות אם, לך בשר העיני" – אומר הוא ובאיוב", לו תערכו דמות ומה אל תדמיון מי ואל" וכמו", ואשוה תדמיוני
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