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                        LET US MAKE MAN 
       Theological Issues in Sefer Bereishit 
                     based on an article by Rav Chaim Navon 

                Source 1: Bereishit 1:26-27 

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים,  כו ה ָאָדםַוי ּדּו בִ  ַנֲעשֶׂ ִירְּ מּוֵתנּו; וְּ ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ ַמִים, בְּ עֹוף ַהשָּ ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ
ל כָּ ה ּובְּ ֵהמָּ ל-ּוַבבְּ כָּ ֶרץ, ּובְּ אָּ רֵֹּמׂש ַעל-הָּ ֶרֶמׂש, הָּ ֶרץ-הָּ אָּ א ֱאֹלִהים ֶאת כז.  הָּ רָּ ם -ַוִיבְּ דָּ אָּ הָּ

א אֹּתֹו רָּ ֶצֶלם ֱאֹלִהים בָּ מֹו, בְּ ַצלְּ ם  בְּ א אֹּתָּ רָּ ה, בָּ ֵקבָּ ר ּונְּ כָּ  :זָּ

And God said, Let us make man in Our image, after Our likeness; and let them 

have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over 

the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on 

the earth. So God created mankind in His own image, in the image of God [be-

tzelem E-lokim] He created him; male and female He created them.  

Source 2: Pirkei Avot 3:14 

ם. ִחָבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו שֶׁ ָהָיה אֹוֵמר: ָחִביב  הּוא לֶׁ ִנְבָרא ְבצֶׁ לֶׁם,ָאָדם שֶׁ  ִנְבָרא ְבצֶׁ

ֱאַמר נֶׁ ת ָהָאָדם שֶׁ לֶׁם ֱאֹלִהים ָעָשה אֶׁ  .ִכי ְבצֶׁ

He (R. Akiva) used to say: Beloved is man, for he was created in the 
image of God; it is by special divine love that he is informed that he 
was created in the image of God. As it is stated: "For God made man 
in His own image."    

Source 3: Ibn Ezra 

ועתה אפרש. דע, כי כל מעשה בראשית, לכבוד האדם נברא במצות השם, והצמחים, 
ואחר כן אמר השם למלאכים: הוציאה אותם הארץ, והמים וכל נפשות החיות. 

ואחר שידענו שהתורה דברה כלשון  נעשה אדם, אנחנו נתעסק בו ולא המים והארץ.
איש דברים בגבוה עליו או בני אדם, כי המדבר אדם גם כן השומע, ולא יוכל לדבר 

 בשפל ממנו, רק על דרך דמות האדם

https://www.sefaria.org/Genesis.1.26-27?lang=he-en
https://www.sefaria.org/Genesis.1.26-27?lang=he-en
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.and afterwards, he said to the angels, let us make man, we’ll be 
involved and not the water and the earth. 

Source 4: R. Yehuda HaLevi, Kuzari 

ראיית הנבואה ברורה משל ההיקש ההגיוני: היא אשר השיגה את העליונים עין "
 -את הרוחניים הקרובים אל האלוה ואת האחרים  -בעין, וראתה את צבא השמים 

לוה ית': 'נעשה אדם בצלמנו -בצורת אדם; הם אשר נרמז עליהם במאמר הא
לוה את האדם בצורת מלאכיו ומשרתיו הקרובים אליו לפי -כך ברא האכדמותנו'... 

 .)ספר הכוזרי ד', ג( מדרגתם"

A prophet's eye is more penetrating than speculation. His sight reaches up to 

the heavenly host direct, he sees the host of heaven – the spiritual beings which 

are near God and others – in human form. They are alluded to in the verse: "Let 

us make mankind in Our image, after Our likeness" … God created man in the 

form of His angels and servants which are near Him, not in place, but in 

rank.   

Source 5: Rashi 

י שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינים לרדות, לא נמנע אף על פ -נעשה אדם 
ואם . הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן

כתב אעשה אדם לא למדנו שיהא מדבר עם בית דינו אלא עם עצמו, ותשובת המינים 
 :כתב בצדו ויברא אלהים את האדם, ולא כתב ויבראו

Let us make man: Even though they [the angels] did not assist Him in His 

creation, and there is an opportunity for the heretics to rebel (to 

misconstrue the plural as a basis for their heresies), Scripture did not 

hesitate to teach proper conduct and the trait of humility, that a great 

person should consult with and receive permission from a smaller one. 

Had it been written: “I shall make man,” we would not have learned that 

He was speaking with His tribunal, but to Himself. And the refutation to the 

heretics is written alongside it [i. e., in the following verse:]“And God created 

ְבָרא( ,”  ְבְראּו.” - and it does not say, “and they created)ַויִּ     ַויִּ
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 :לנובדפוס ש -בצלמנו 

 :להבין ולהשכיל -כדמותנו 

"Be-tzalmenu" – in our type. "Ki-demutenu" – with the 
power to comprehend and to discern.  

Source 6: Rambam, Guide for the Perplexed 1:1 

לשון העברי יורה על תמונת הדבר ותארו, והביא זה כבר חשבו בני אדם, כי צלם ב
וחשבו שהשם על צורת . על הגשמה גמורה, לאמרו: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

אדם ר"ל תמונתו ותארו, והתחייבה להם ההגשמה הגמורה, והאמינו בה, וראו 
וגם ישימו השם נעדר, אם לא יהיה  שהם אם יפרדו מזאת האמונה יכזיבו הכתוב.

ל פנים ויד כמותם בתמונה ובתאר, אלא שהוא יותר גדול ויותר בהיר לפי גוף בע
סברתם, והחמר שלו גם כן אינו דם ובשר. זה תכלית מה שחשבוהו רוממות בחק 
השם. אמנם מה שצריך שיאמר בהרחקת הגשמות, והעמיד האחדות האמיתית, 

המאמר  )אשר אין אמת לה אלא בהסרת הגשמות( הנה תדע המופת על כל זה מזה
ואומר )פרק מ"ו חלק א'(, אבל הערתנו הנה בזה הפרק, היא לבאר ענין צלם ודמות. 

כי הצורה המפורסמת אצל ההמון, אשר היא תמונת הדבר ותארו, שמה המיוחד 
. ונאמר בה בלשון עברי תאר. אמר יפה תאר ויפה מראה, מה תארו כתאר בני המלך

ארהו, וזהו שם שלא יפול על הש"י בצורה המלאכיית, יתארהו בשרד ובמחוגה ית
אמנם צלם הוא נופל על הצורה הטבעית, ר"ל על הענין אשר בו כלל חלילה וחס. 

נתעצם הדבר והיה מה שהוא, והוא אמתתו, מאשר הוא הנמצא ההוא אשר הענין 
ומפני ההשגה הזאת  ההוא באדם, הוא אשר בעבורו תהיה ההשגה האנושית.

כי הבזיון דבק . ולכן נאמר צלמם תבזה, ם ברא אותוהשכלית נאמר בו, בצלם אלהי
בנפש אשר היא הצורה המינית, לא לתכונת האיברים ותארם. וכן אומר כי הסבה 
 בקריאת הצלמים צלמים. היות המבוקש מהם עניינם הנחשב, לא תמונתם ותארם.

השגה ויהיה הנרצה באמרו נעשה אדם בצלמנו, הצורה המינית אשר היא ה. ....
ונראה באדם מפני זה הענין, ר"ל מפני השכל  ... השכלית, לא התמונה והתאר.

השם יתברך גוף שיהיה האלהי המדובק בו, שהוא בצלם אלהים ובדמותו, לא ש
 :בעל תמונה

Now man possesses as his proprium something in him that is very 
strange as it is not found in anything else that exists under the 
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sphere of the moon, namely, intellectual apprehension. In the 
exercise of this, no sense, no part of the body, none of the 
extremities are used; and therefore this apprehension was likened 
unto the apprehension of the deity, which does not require an 
instrument, although in reality it is not like the latter apprehension, 
but only appears so to the first stirrings of opinion. 

It was because of this something, I mean because of the divine 
intellect conjoined with man, that it is said of the latter that he is "in 
the image of God" and "after His likeness," not that God, may He be 
exalted, is a body and possesses a shape  

Source 7: Rambam, Mishne Torah,  

Laws of the Foundations of the Torah 4:8 

נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא 
 צורת האדם השלם בדעתו, ועל צורה זו נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

גולם כמו המלאכים שהם כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם 
, ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעינים שהיא הפה צורה בלא גולם עד שידמה להן

והחוטם והלסתות ושאר רושם הגוף שזו תואר שמה, ואינה הנפש המצויה לכל נפש 
חיה שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומהרהר, אלא הדעה שהיא צורת הנפש 

נו כדמותנו, ופעמים רבות תקרא זאת הצורה נפש ובצורת הנפש הכתוב מדבר בצלמ
 .ורוח, ולפיכך צריך להזהר בשמותן שלא יטעה אדם בהן, וכל שם ושם ילמד מענינו

The vital principle of all flesh is the form which God has given it. The superior 

intelligence in the human soul is the specific form of the man who is perfect in 

his intellect. To this form, the Torah refers in the text, "Let us make man in Our 

image, after Our likeness." This means that man should have a form that 

knows and apprehends idealistic beings that are devoid of matter, such as 

angels which are forms without substance, so that man is like the angels.   
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Source 8: Rambam’s Introduction  
to his commentary on the Mishna 

כי לא יתכן שתהיה תכלית האדם לאכול או לשתות או לבעול או לבנות בית או להיות 
פים במהותו. ועוד שכל הפעולות מלך, לפי שכל אלה מקרים עוברים עליו ואינם מוסי

האלה משותפות הן לו ולשאר מיני בעלי החיים, והמדע הוא שמוסיף במהותו 
ומעתיקו ממצב למצב, ממצב שפל למצב נעלה, לפי שהיה אדם בכח ונעשה אדם 
בפועל, שהאדם לפני שילמד אינו אלא כבהמה, כי לא נבדל האדם משאר בעלי החיים 

הגיון, רצוני במלת הגיון השגת המושכלות, וגדול  אלא בהגיון, שהוא חי בעל
שבמושכלות השגת אחדות הבורא יתעלה וישתבח וכל הקשור בכך מן המדעים 
האלקיים, לפי ששאר המדעים אינם אלא כדי שיוכשר בהם עד אשר יגיע אל מדעי 

 .האלקות, והדבור על הענין הזה בשלימות יארך מאד

For it is not logical that man's major purpose is to eat or to drink or to engage 

in copulation or to build a house or to be a king because these are all passing 

occurrences and do not add to his essence. Moreover, he shares all these 

activities with other types of living creatures. … For man, before he acquires 

knowledge, is no better than an animal for he is not different from other types 

of animals except in his reason. He is a rational living being. The word rational 

means the attainment of rational concepts. The greatest of these rational 

concepts is the understanding of the Oneness of the Creator, blessed and 

praised be He, and all that pertains to that divine matter.   

Source 9: Rambam, Mishne Torah, Laws of Teshuva 10:6 

דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה 
תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שצוה ואמר בכל לבבך ובכל 
נפשך, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה האהבה 

ליחד עצמו להבין ולהשכיל אם מעט מעט ואם הרבה הרבה, לפיכך צריך האדם 
בחכמות ותבונות המודיעים לו את קונו כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג כמו 
שבארנו בהלכות יסודי התורה. +/השגת הראב"ד/ דבר ידוע וברור וכו'. א"א זה 
השגיון לא ידענו לאי זה דבר כיון, ואנו מפרשים אותו בשני ענינים לשון שיר כמו 

חר בעבור אהבתה תשגה בעניניך שלא תשים אליהם לב+. נגמר שגיון לדוד, וענין א
 .ספר ראשון והוא ספר המדע
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One only loves God with the knowledge with which one knows Him. According 

to the knowledge, will be the love. If the former be little or much, so will the 

latter be little or much. A person ought therefore to devote himself to the 

understanding and comprehension of those sciences and studies which will 

inform him concerning his Maker, as far as it lies in human faculties to 

understand and comprehend.   

Rav Chaim Navon: The identification of the image of God with the intellect is 

familiar to us primarily by virtue of Rambam. But many Jewish thinkers who grappled 

with philosophical issues accepted this idea, due to the influence of Greek 

philosophy. The first to propose this identification seems to have been Philo, who 

lived in Hellenistic Alexandria during the second Temple period and was the first 

to combine Greek thought and Judaism 

Philo of Alexandria (/ˈfaɪloʊ/; Greek: Φίλων, Philōn; Hebrew: ידידיה הכהן, Yedidia (Jedediah) 

HaCohen; c. 20 BCE – c. 50 CE), also called Philo Judaeus, was a Hellenistic 

Jewish philosopher who lived in Alexandria, in the Roman province of Egypt. Philo used 

philosophical allegory to harmonize Jewish scripture, mainly the Torah, with Greek philosophy. 

 

Source 10:  

Rav Meir Simcha of Dvinsk – Meshech Chochma - Bereishit 

לם האלקי הוא הבחירה החופשית בלי טבע מכריח, רק מרצון ושכל הצ. כו( נעשה אדם בצלמנו) 

והנה ידיעתו יתברך אינה מכרעת הבחירה, כי אין ידיעתו באה נוספת כידיעה של בשר  חפשי.

. והנה, אם כי אין ביכולת וכמו שכתב הרמב"ם, ודם הבאה מהחושים, רק היא עצמותו יתברך

רק זאת אנו יודעים, שלהבחירה החפשית הוא  -יתיו" כי "אילו ידעתיו הי -בנו להבין איך היא 

מצמצום האלקות, שהשם יתברך מניח מקום לברואיו לעשות כפי מה שיבחרו, ושלל 

. ולכן אמר "אל לבו, נעשה אדם בצלמנו", פירוש, ממפעליהם הגזירה וההחלטה בפרטיות

מוכרח במפעליו שהתורה מדברת בלשון בני אדם, שאמר נניח מקום לבחירת האדם שלא יהא 

ומחויב במחשבותיו, ויהיה בחירי חפשי לעשות טוב או רע כאשר יחפוץ נפשו, ויוכל לעשות 

  .'דברים נגד מזגי טבעו ונגד הישר בעיני ה

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_Judaism
https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_Judaism
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria
https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt_(Roman_province)
https://en.wikipedia.org/wiki/Allegory
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_philosophy
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The image of God refers to man's ability to choose freely without his nature 

coercing him, to act out of free will and intellect… It is this alone that we know, 

that free will results from divine constriction, that God, may He be blessed, 

leaves room for His creatures to act in the manner of their choosing… He, 

therefore, said to Himself, "Let us make man in Our image," that is to say, the 

Torah speaks in the language of men, for He said, "Let us leave room for man to 

choose, that he not be forced in his actions and obligated in his thoughts, and 

that he have the free will to do good or evil as he desires, and that he be able to 

do things against his nature and against what is regarded as upright in the eyes 

of God."   

Rav Navon: Rabbi Meir Simcha views free will as a wonderful gift, the image of God in man. It 

should be noted that there are those who disagree with this idea. Ramban maintains that man did 

not have free will prior to his primal sin, and even argues that we will return to that state in the 

messianic period. For Ramban, free will plays a far less significant role in the definition 

and essence of man, and in a certain sense, it may even be viewed as a negative 

phenomenon. Rabbi Meir Simcha, a man of the modern world, understood the great significance 

of free will. Everything in the natural world stems from the laws of causality. Every activity, every 

action, and every movement, stem necessarily from a prior network of causes. The belief in 

free will asserts that man is not subject to the laws of causality, or at the very least, 

that he can overcome them. According to our belief, in the very same situation, under the 

same circumstances, without anything being changed, man can choose between two different 

avenues of action.  
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Source 11: Rambam, Laws of Teshuva 5:1-2  

רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה 

ו. הוא שכתוב בתורה: 'הן האדם היה כאחד להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות ביד

ממנו לדעת טוב ורע', כלומר: הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה 

העניין, שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי 

 .' 'פן ישלח ידו -וכיון שכן הוא [2] ;עשיעכב בידו מלעשות הטוב או הר

 

אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקב"ה 

גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן; אלא כל אדם ראוי לו 

להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע, 

ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים,  וכן שאר כל הדעות.

 "אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה

Every man is given free will. If one desires to turn towards the good way and be 

righteous, he has the power to do so. If one wishes to turn towards the evil way 

and be wicked, he is at liberty to do so. And thus it is written in the Torah: 

"Behold, the man is become as one of us, to know good and evil" (Bereishit 3:22) 

– which means that the human species had become unique in the world – there 

being no other species like it in the following respect, namely, that man, of 

himself and by the exercise of his own intelligence and reason, knows what is 

good and what is evil, and there is none who can prevent him from doing that 

which is good or that which is evil.[2] And since this is so [there is reason to 

fear] "lest he put forth his hand etc." (ibid.). 

Let not the notion, expressed by foolish gentiles and most of the senseless folk 

among Israelites, pass through your mind that at the beginning of a person's 

existence, the Almighty decrees that he is to be either righteous or wicked. This 

is not so. Every human being may become righteous like Moshe, or wicked like 

Yerav'am; wise or foolish, merciful or cruel; niggardly or generous, and so with 

all other qualities. There is no one that coerces him or decrees what he is to do, 

or draws him to either of two ways; but every person turns to the way which 

he desires, spontaneously and of his own volition.  

https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Repentance.5.1-2?lang=he-en
https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Repentance.5.1-2?lang=he-en
https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Repentance.5.1-2?lang=he-en
http://etzion.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-4-%D7%A6%D7%9C%D7%9D-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D#_ftn2
https://www.sefaria.org/Genesis.3.22?lang=he-en
https://www.sefaria.org/Genesis.3.22?lang=he-en
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R. Navon: Rambam describes the significance of free will at great length, 

emphasizing that it is one of the fundamental tenets of our faith. Were it not that 

man has free will, he would fall into despair and renounce all responsibility for his 

fate. Rambam's primary objection is to the notion that God determines man's 

destiny. According to this view, argues Rambam, there is no reason to command 

or admonish man, nor to promise him reward or punishment; in any event, man 

has no control over his conduct. 

Source 12: Rav Shlomo Wolbe, Alei Shur pp 155-156 

How often do we invoke our power of choice? Personal disposition, education, 

habit and interests maintain almost absolute rule over us from childhood to old 

age. A person can go through life without ever having to invoke the power of 

choice! … It is clear from this that free choice is not at all part of man's daily 

spiritual bread. It is one of the noble virtues that man must labor to attain.   

Source 13: Commentary of R. Saadia Gaon on Bereishit 

Background: Tehilim Ch. 8 

  

והפירוש השני עשה אותו בדמותו בענין השלטון והממשלה, לא בענין צורת הפנים ודמותו, 

כאומר, פלוני הושם בצורת מורה ופלוני שמוהו בצורת כופר. ואין כוונתו אלא למצבו ולמדרגתו. 

ומבין כל הדברים עשה אלהים את האדם במדרגת שליט, שהכל תלוי בו, כמו שהוא יתעלה 

איה לזה ממה שאמר ׳וירדו בדגת הים׳. והודיע שהוא דומה לו בענין הרדיה, שליט על הכל. ור

ואמר קודם לזה: ותחסרהו מעט  לא בדבר אחר. ועל זה אמר דוד: תמשילהו במעשה ידיך, וגו׳.

 .מאלהים. דהיינו, לא נתן לו את כח היצירה והמצאת יש מאין וכדומה לזה
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Rabbenu Sa'adya Gaon, in his translation of the Torah, renders "be-
tzalmo" as "He created him as a ruler."  

Source 14: Rabbi J. B. Soloveitchik, The Lonely Man of Faith 

There is no doubt that the term "image of God" in the first account refers 

to man's inner charismatic endowment as a creative being. Man's likeness 

to God expresses itself in man's striving and ability to become a creator. 

Adam the first who was fashioned in the image of God was blessed with 

great drive for creative activity and immeasurable resources for the 

realization of this goal.   

Source 15: Rabbi J. B. Soloveitchik – Yemei Zikaron 

The Torah describes the creation at length in order to teach us a very 

important lesson – "to walk in all His ways" – and to instruct man to 

imitate his Creator and be himself a creator. A person should not shake 

his head saying that this demand of man is impossible, for he cannot imitate 

his Creator in creativity; at the very most, he can adopt some element of His 

other traits: lovingkindness, mercy, and the like. The Torah, nevertheless, 

demands of man and commands him to tirelessly exert himself to cling to 

the traits of the Holy One, blessed be He, and be a creator.   

Rav Navon: Rabbi Soloveitchik speaks here also of physical creation – the 

construction of bridges and railroads, technological development – but 

primarily of spiritual creation - Torah study and moral perfection. He regards 

creativity and innovation as a supreme value, as the image of God in man. The 

creative enterprise contains a dimension of creation ex nihilo: the development of 

something that never existed before. In this context, Rabbi Soloveitchik speaks of 

God not having entirely completed the creation of the world, and of His leaving 

room for man to create and perfect. 
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Source 16: Rav Eliyahu Dessler,  
Michtav Me’Eliyahu Vol. 1 

כוח הנתינה הוא כוח עליון ממידות יוצר הכל ברוך הוא, שהוא מרחם ומיטיב 
ונותן, מבלי קבל דבר בתמורה... וככה עשה את האדם, ככתוב: 'בצלם אלהים עשה 

 ןל לרחם ולהיטיב וליתאת האדם', כי יוכ

The power of giving is a divine power, one of the traits of the Creator of all 

things, may He be blessed, who shows compassion, is beneficent, and 

gives, without receiving anything in exchange… In this way He made man, 

as it is written: "God created mankind in His own image," that he be able to 

show compassion, be beneficent and give.   

Source 17:  
R. Shimshon Raphael Hirsch Commentary on Bereishit 

לבושו הגופני של האדם הוא הראוי לאלוהים והולם ייעוד ויברא אלהים את האדם בצלמו... "

. ואכן, לא באה תורה רק אלוהי. כך לימדתנו תורה להכיר ולהעריך את כבודו האלוהי של הגוף

אנושי: גוף לקדש את הרוח, אלא בראש ובראשונה: לקדש את הגוף. הנה זה היסוד לכל מוסר 

האדם על כל יצריו וכוחותיו נברא בצלם האלוהים; ושומה על האדם לקדש את גופו כראוי 

 "לייעודו האלוהי

"So God created man in a form worthy of Himself [be-tzalmo]" … The mortal frame of 

man is one which is worthy of God and commensurate with the godly calling of man. 

Thus, the Torah teaches us to recognize and value the godlike dignity of the human 

body. And actually the whole Torah rests primarily on making the body holy. The 

whole mortality of human beings rests on the fact that the human body, with all its 

urges, forces and organs, was formed commensurately with the godly calling of man, 

and is to be kept holy and dedicated exclusively to that godly calling.   
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Source 18: Zohar Chadash, Bereishit 28b 

במה נדמה לו האדם? אמר רבי אבהו: בנשמה, שהיא קדושה ולא תכלה לעולם, על שניטלה 

 הממנו, מכוחו ומגבורתו. ולא כמו הגוף, שניטל מן האדמה, ויכלה וישוב עפר כשהי

In what way is man similar to Him? Rabbi Avahu said: In his soul, which is 

holy and will never be consumed, for it was taken from Him, from His power 

and His strength. It is not like his body, which was taken from the ground, and 

will become consumed, and will return to the dust as it was.   

Source 19: Maharal, Derech HaChayim 3:14 

וזה פירוש הכתוב 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו', כי דבק בפנים שלו זיו, וניצוץ עליון דבק בו, 

ואין האור הזה אלוהים. ובזה מיוחד האדם מכל הנבראים בזיו ואור הצלם,  ודבר זה הוא צלם

אור גשמי כלל, אבל הוא אור וזיו נבדל אלוקי שדבק באדם, ועליו נאמר 'כי בצלם אלוהים עשה 

 ' את האדם

This is the meaning of the verse, "Let us make man in Our image, after Our 

likeness," for splendor clings to his face and a divine spark clings to him. This 

is "the image of God." It is in this way that man is unique among all creatures, 

in the splendor and light of the image. This light is not at all a physical light, 

but rather divine light and splendor that clings to man, and about which 

it is stated: "For in the image of God made He man” 

Source 20: Ramban, Bereishit 2:7 

ירמוז לנו הכתוב הזה מעלת הנפש יסודה וסודה, כי הזכיר בה שם  -ויפח באפיו נשמת חיים' “

כי הוא נפח באפיו נשמת חיים, להודיע כי לא באה בו מן היסודות כאשר רמז בנפש  מלא, ואמר
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ים, אבל היא רוח השם הגדול, מפיו דעת גם לא בהשתלשלות מן השכלים הנבדל  ההתנוע

 וותבונה, כי הנופח באֵפי אחר מנשמתו ייתן ב

 “And he breathed into his nostrils the breath of life." This alludes to the 

superiority of the soul, its foundation and secret, since it mentions in 

connection with it the full Divine Name. And the verse says that He breathed 

into his nostrils the breath of life in order to inform us that the soul did not 

come to man from the elements, as He intimated concerning the soul of moving 

things  nor was it an evolvement from the Separate Intelligences. Rather it was 

the spirit of the great God, out of his mouth comes knowledge and discernment. 

For he who breathes into the nostrils of another person gives into him 

something from his own soul.   

 . 

 


