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The Human as a Composite 
According to traditional Jewish teachings, the human is a compound of spiritual 

energies that coalesce into a single experience. The Midrash teaches that the 

Almighty culled features from both the celestial and earthly beings, combining 

them in the creation of man.1 The infinite array of personalities, character and 

emotional traits of people, is due to the variety of elements used in their 

creation.2 And inasmuch as components from both the angelic and the animal 

                                                 
 ( המאמר נערך ע"י חברי המכון הרב אברהם שי' בערגשטיין והרב זלמן שי' קארף.*

 ולא, ורבים פרים והתחתונים ורבין פרין ואינן ובדמות בצלם נבראו העליונים אחא' ר בשם תפדאי' יא(: "ר ח, )בראשית רבה בראשית( 1
 אחא' ר בשם תפדאי . רביהתחתונים מן ורבה פרה, העליונים מן ובדמות בצלם אותו בורא הריני הוא ברוך הקדוש אמר, ובדמות בצלם נבראו

 מן אותו בורא אני הרי אלא, חי ואינו מת הוא התחתונים מן, מת ואינו חי הוא העליונים מן אותו אני בורא אם הוא ברוך הקדוש אמר, אמר

 יחיה". יחטא לא ואם ימות יחטא אם התחתונים ומן העליונים

 כלול שהוא מה שהוא. .  שור פני' ארי פני מהמלאכים הם נפשם ששרש ח"הבע לגבי באדם יתרון יש(: "תקכה' ע תזריע) התורה אור (2
 מ"וכ. .  כלל מזולתו הרכבה בלתי מיוחדת אחת מדה אם כי להם אין הברואים כל שהרי הברואים בכל כן נמצא שלא מה. .  המדרגות מכל
 הרכבה בעורב יש לא כן ,העורב של אכזריות ממדת הרכבה בנשר יש שלא בניו על אכזרי והעורב בניו על רחמני הנשר בעופות משל דרך

 של שר וגבריאל מים של שר מיכאל הנה במלאכים גם וכן. .  לבד מיוחדת אחת במדה טבעם נבראו כי מפני והיינו ,הנשר של רחמנות ממדת
 והיינו מזה זה משתנים רבים מעשים יעשה האדם אבל. . לבד . .  מיוחדת במדה אחד כל שהם לפי שליחות' ב עושה אחד מלאך ואין אש

 הרחמים בחינת בו וכלול מלובש שלו שבאכזריות באדם רואים אנו ולכן .והיפוכו דבר שונות מדות מכמה מורכב הוא בטבעו האדם כי מפני
 ואוהבו, בנו שונא שבטו חושך שהרי אהבה רצוף תוכה אבל ,אכזריות הוא הנה ההכאה עצם הנה ,בנו את המכה אב משל דרך על  כן גם

 בשבט.  אותו מייסר לכן לבו בשרירות ילך שלא בנו על שמרחם והרחמנות האהבה רצוף בתוכו אותו שמייסר מה עצמו שזה מוסר שחרו
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