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Unit 1: The Creator and Everything Created in His
Image

 יחסו של הבורא לכל נברא בצלם:יחידה א

Session 1: Created in God’s Image

לוהים ברא את האדם- בצלם א:שיעור א

This unit will focus on the question – what is the - מה משמעות בריאת האדם בצלם א- יחידה זו תעסוק בשאלה
significance of humanity being created in God’s image?
?לוהים
The first five days of creation are completed, water and
sky, plants, and animals all exist, and now the sixth day
has arrived – the day humanity is created. God creates
humanity in the divine image, a photograph or reflection
of sorts (Genesis 1:27). The creation of humanity in their
Creator’s image indicates humanity’s essence, God’s expectations from them and the relationships between people. The creation of humanity in God’s image not only
reflects on the individual and their relationships with
others, but also allows us to understand the relationships
between communities, tribes, nations, or different cultures.
The Jews’ relationships with other nations have been
complex from the beginning: Enslavement and freedom,
foreigners and residents, neighbors and people from far
away, and so on. Every source in these pages highlights
a particular aspect of the Jewish people’s relationship
with other nations, a complex relationship which may be
further understood through humanity’s creation in God’s
image. The variety of values and principles portrayed in
these texts form the basis for the continuation of the
course and the issues that will be discussed.

, צמחים ובעלי חיים, יש מים ושמים,הסתיימו חמישה ימי בריאה
לוהים בורא- א. שעת בריאתו של האדם,והנה הגיע היום השישי
 כסוג של צילום או שיקוף )בראשית, בדמותו,את האדם בצלמו
 יצירת האדם בדמות בוראו מעידה על קווי.( פסוק כז,פרק א
 על הציפיות שיש לבורא ממנו,המתאר המשרטטים את מהותו
 בריאת האדם בצלם.ועל מערכות היחסים שבין אדם לאדם
אלוהים אינה מעידה רק על האדם היחיד ועל יחסיו עם בני אדם
, אלא אף מאפשרת תובנות לגבי היחסים שבין קהילות,אחרים
. או תרבויות שונות, עמים,שבטים

משחר דרכו של עם ישראל היחסים בינו לעמים אחרים היו
 שכנות, גרות ותושבות, יחסים של שעבוד וחירות.מורכבים
 כל טקסט בדף הלימוד מאיר היבט מסוים בסוגיית.ומרחק ועוד
 מערכת יחסים מורכבת,היחס בין עם ישראל לעמים אחרים
.לוהים-שניתן לבחון אותה מהזווית של בריאת האדם בצלם א
מכלול הערכים והעקרונות העולים מכלל הטקסטים יוצרים
.תשתית להמשך הקורס כולו ולסוגיות שנדון בהן

Genesis 9:6

ו:בראשית ט
,ש ֹׁפֵ ְך דַ ּם הָ אָדָ ם
,ָבּאָדָ ם דָ ּמוֹ י ִשָ ּׁפֵ ְך
ב ֶצלֶם אֱ ֹלהִ ים
ּ ְ ִכּי
:עָ שָ ׂה אֶ ת הָ אָדָ ם

Whoever sheds the blood of man,
By man shall his blood be shed;
For in His image
Did God make man.

In Parshat Noah in the book of Genesis, humans are  מצווה האדם לא לרצוח )"לשפוך,בפרשת נח בספר בראשית
commanded not to murder (“to shed blood” in biblical  "כי-  ההסבר לכך מופיע בהמשך הפסוק.(דם" בלשון מקראית
language). The explanation for this is given in the contin."בצלם אלהים עשה את האדם
uation of the verse – “for in His image did God make
man.”
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What expectations does God have of humanity?

?אילו ציפיות יש לאל מהאדם

Why does the verse link the prohibition of murder and
the image of God?
Mekhilta de-Rabbi Yishmael Yitro,
Massekhet Ba-Hodesh, parashah 8

?לוהים-מדוע הפסוק מקשר בין הציווי האוסר לרצוח לבין צלם א

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו – מסכתא דבחדש פרשה ח

How were the Ten Commandments arranged? Five on כיצד ניתנו עשרת הדברות? ה' ]=חמש[ על לוח זה וה' על לוח
the one tablet and five on the other. On the one tablet ,'להיך' וכנגדו ]=מולו[ 'לא תרצח- כתיב ]=כתוב[ 'אנכי ה' א.זה
was written: “I am the Lord your God.” And opposite it on  מעלה עליו הכתוב כא]י[לו,מגיד הכתוב שכל מי ששופך דם
the other tablet was written: “You shall not murder.” The
.ממעט בדמות המלך
text is indicating that if anyone sheds blood, it is as
though they diminished the King’s image.
To give a parable: A king of flesh and blood entered a משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה והעמיד לו איקונות
city and the people set up portraits of him, made images ]=פסלים[ ועשה לו צלמים וטבעו לו מטבעות; לאחר זמן כפו לו
of him, and struck coins in his honor. Later on they upset  ומיעטו בדמותו של,איקונותיו שברו לו צלמיו ובטלו לו מטבעותיו
his portraits, broke his images, and defaced his coins,
.מלך
thus diminishing the likenesses of the king.
So also if one sheds blood it is accounted to him as  מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט,כך כל מי שהוא שופך דמים
though he had diminished the King’s image. For it is  ו( 'שופך דם האדם' וגו' 'כי, שנאמר )בראשית ט,בדמות המלך
said: “Whoever sheds the blood of man... for in His
.'בצלם אלהים עשה את האדם
image did God make man” (Genesis 9.6).
Translation: Based on Lauterbach
“The text is indicating that if anyone sheds blood, it is as  מעלה עליו הכתוב כא]י[לו,"מגיד הכתוב שכל מי ששופך דם
though they diminished the King’s image.” How is the ? באיזה אופן מתמעטת דמותו של המלך."ממעט בדמות המלך
king’s image defaced?
Why was it necessary to add the parable about a flesh
and blood king?

?מדוע היה צורך להוסיף את המשל למלך בשר ודם

Zekhut Moshe, Drosh 7, Le-Athalta De-Geulah, Print-  הודפס בתוך מטה, לאתחלתא דגאולה,' דרוש ז, זכות משה
ed within Mateh Moshe, p. 64 (1918)
(1918)  תרע"ט,' עמ' סד,משה
“In the image of God He created him,” and it is inapp-  ואין ראוי להיות במחלוקת,'לוהים ברא את האדם-'כי בצלם א
ropriate to be in conflict with any creation, whether it be , או בין ישראלי ונוצרי, בין ישראלי ואחיו הישראלי,עם שום נברא
a Jew and his fellow Jew, a Jew and a Christian, or a
.או בין ישראלי וישמעאלי
Jew and a Muslim.
For when it comes to humanity and living on this Earth  אך בנוגע אל,כי בנוגע אל האנושיות ויישוב העולם אחים אנחנו
we are brothers, but in religion and law they will follow ' ואנחנו נלך בשם ה,הדת והדין הם ילכו להם באשר יחפצו
their path, and we will follow the path of God and the
,ובתורתו הקדושה הכתובה והמסורה
holy Torah, both oral and written.
Governments have no say in the soul’s fate. Only the  כי רק הגופים.ואין לכל הממשלות מבוא במה שנוגע אל הנפשות
bodies are judged before them, and that is why we are
. ולכן הרשונו לעשות כתורה וכמצווה,נידונים לפניהם
allowed to follow the Torah and its commandments.
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How do you understand the concepts of “humanity” and
“religion and law”?

?''הדת והדין-כיצד אתם מבינים את המושגים 'אנושיות' ו

Why does the distinction between “humanity” and “relig- כיצד ההפרדה בין האנושיות לבין 'הדת והדין' מאפשרת לשמור
ion and law” make it possible to maintain the divine
?לוהים-על צלם א
image?
Hakham Haim Palachi, Derakhav Le-Moshe, p. 31, , הוצאת שובי נפשי, עמ' ל"א, דרכיו למשה,חכם חיים פלאג'י
Shuvi Nafshi publishers, Jerusalem (2000)
(2000)  תש"ס,ירושלים
If a Jew has a suit or claim in any manner with any
person from the other nations, they should first make
their claim peacefully and directly and with gentle
speech, and not attack them indirectly with anger and
aggression, even if they are justified... They should learn
proper rebuking from God, the King of Kings, who did
not first approach Pharoah harshly but rather in peace,
for he sent Moses to him to mediate.

 איזו תביעה וטענה באיזה אופן,אם יהיה לו לאדם מישראל
 שבתחילה יבקש ממנו,שיהיה עם איזה אדם מאומות העולם
 ולא לבוא עליו בעקיפין ובכעס,בשלום ובמישור ובפה רך
 וילמוד דרך ארץ תוכחות מוסר, אפילו אם הדין עמו,ובאכזריות
 ועם כל זה לא בא אל פרעה, שהוא מלך מלכי המלכים,מהקב"ה
 ששלח למשה רבינו עליו,בתחילה באכזריות כי אם בדרך שלום
.השלום בשליחות ובמיתון

Why should the person making their claim be peaceful מדוע יש לבוא בשלום ובמישור ובפה רך גם למי שנוהג
and direct, with gentle speech, even towards those who
?באכזריות
have acted cruelly?
Return to the question with which we started:

:חזרו לשאלה שבה פתחנו

What is the significance of humanity’s creation in God’s
image?

?לוהים-מהי משמעות בריאת האדם בצלם א

In what ways does the idea of humanity’s creation in לוהים משפיעה על תפיסת-האם העובדה שהאדם נברא בצלם א
God’s image impact your world view? Why?
?עולמך? באיזה אופן
Some praise of the Sages

מקצת שבחם של חכמים

Hakham Kalfon Moshe Ha-Kohen was born in 1874 to
Hakham Shalom Ha-Kohen Vatraki, on the island of
Djerba, in the south of Tunisia. He studied with his father
and with Hakham Yosef Barabi, who served for many
years as the chief rabbi of Tunisia. In 1891, when he was
17, he moved with his family to the city of Zarzis and
was appointed a shochet (ritual slaughterer). After a time
he became ill and his eyes were damaged. Hakham
Kalfon Moshe Ha-Kohen returned to Djerba, to continue
his studies, but the damage to his eyes made it difficult
for him to learn as he had in the past. In 1895, he
married Miseida, his cousin, and they had two sons and
four daughters.

חכם כַלְ פוֹן משה הכהן נולד בשנת
( לחכם שלום הכהן1874) תרל"ד
 באי ג'רבה בדרומה של,ותראכּי
 למד אצל אביו ואצל חכם.תוניסיה
 לימים רבה הראשי של,יוסף ברבי
,(1891)  בשנת תרנ"א.תוניסיה
 עבר עם הוריו לעיר17 בהיותו בן
 לאחר זמן.זרזיס ונתמנה לשוחט
 חכם ַכלְפוֹן משה.חלה ונפגע בעיניו
 להמשיך,הכהן חזר לג'רבה
, אך הפגיעה בעיני,בלימודיו
 בשנת.הקשתה עליו ללמוד כבעבר
( נשא לאישה את1895) תרנ"ה
. ונולדו להם שני בנים וארבע בנות, בת דודו,מסיעדה
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For many years he refused to fill rabbinic positions, but
in 1917, when Hakham Moshe Zaken Mazouz passed
away, he agreed to replace him and was appointed as a
member of the rabbinic court in Djerba. In 1935 and until
his death, he served as the the chair of the heads of the
courts. Hakham Kalfon Moshe Ha-Kohen established
important legal precedents and stood guard over the
religion across the island. It was his custom to hold
lessons on the Talmud and Halakhic Authorities every
Shabbat in his home and he provided his students with
the tools to adjudicate religious law. He was known for
his modesty and for identifying with the poor members of
the community, and he avoided eating meat during the
week and adamantly refused to benefit from his special
status due to his public positions.

 אך בשנת תרע"ז,שנים רבות סירב למלא משרות רבניות
 הסכים למלא מקומו, עת נפטר חכם משה זקן מאזוז,(1917)
( ועד1935)  בשנת תרצ"ה.ונתמנה לחבר בית הדין בג'רבה
 חכם ַכלְפוֹן משה הכהן תיקן.מותו שימש כראש אב בתי הדין
 נהג לקיים. ועמד על משמר הדת בכל רחבי האי,תקנות חשובות
בכל שבת בביתו שיעורים בש"ס ובפוסקים והקנה לתלמידיו את
 היה ידוע בצניעותו והזדהותו עם עניי.כלי פסיקת ההלכה
 ונמנע מלאכול בשר בימי החול וסירב בכל תוקף,הקהילה
.ליהנות ממעמד מיוחד בתפקידיו הציבוריים

In 1919, he was one of the founders of the “Ateret Zion”
movement, which supported aliyah to the land of Israel,
provided support for institutions in the Jewish settlement
and taught Hebrew language. Hakham Halfon Moshe
Ha-Kohen also purchased a dunam of land in Beit HaKerem in Jerusalem. In his work, “Geulat Moshe,” he
made concrete suggestions for structure of the state of
Israel, when it would be established. The Hakham
corresponded with the British High Commissioner, and
was in constant contact with the heads of the Zionist
movements around the world. Later on, when the state
was established, he ruled that Israel Independence Day
should be celebrated as a holiday on the island of
Djerba for three days. In 1943, the Nazis invaded
Djerba. Even though the Nazis were defeated, the war
diminished his health. In 1949, the Hakham sent his son
Shushan to Tunis to organize visas for them to make
aliyah to Israel, but due to his deteriorating health, his
aliyah was cancelled.

 שדגלה,'( היה ממקימי תנועת 'עטרת ציון1919) בשנת תרע"ט
 תמכה במוסדות היישוב ובהוראת השפה,ישראל-בעלייה לארץ
 חכם ַכלְפוֹן משה הכהן גם רכש דונם אדמה בבית.העברית
 בחיבורו 'גאולת משה' הוא מציע הצעות.הכרם בירושלים
 החכם התכתב עם. לכשתוקם,מפורטות למבנה מדינת ישראל
 והיה בקשר רצוף עם ראשי התנועה,הנציב העליון הבריטי
 התקין לחגוג את יום, כשקמה המדינה, לימים.הציונית בעולם
(1943)  בשנת תש"ג.עצמאותה באי ג'רבה במשך שלושה ימים
 המלחמה דרדרה, אף שהנאצים הובסו.פלשו הנאצים לג'רבה
 החכם שלח את בנו,(1949)  בשנת תש"ט.את מצבו הבריאותי
 אך עקב,שושן לתוניס להסדיר את אישורי עלייתם ארצה
. בוטלה עלייתו לארץ,החמרה במצב בריאותו

Hakham Kalfon Moshe Ha-Kohen wrote about forty
works, some of which were published during his lifetime,
others posthumously, and others which are still in
manuscript form. Among his well known and important
works: “Shoel ve-Nishal: Responsa” – nine sections,
“Brit Kehuna” – four sections of comments on the
Shulhan Arukh and collected customs, “Derekh
Moshe” – ser-mons, “Yad Moshe” – on the Torah.

 חלקם יצאו לאור,חכם ַכלְפוֹן משה הכהן חיבר כארבעים חיבורים
 מחיבוריו. חלקם עדיין בכתב יד, חלקם אחר פטירתו,עוד בחייו
 'ברית,' חלקים-9 ' שו"ת 'שואל ונשאל:הנודעים והחשובים
, חידושים על השולחן ערוך ואוסף מנהגים, חלקים4 – 'כהונה
. 'יד משה' – על התורה,'דרש משה' – דרושים

Hakham Halfon Moshe Ha-Kohen passed away on חכם ַכלְפוֹן משה הכהן נפטר ביום שבת בי"ח בטבת תש"י
Shabbat, 18 Tevet, 1950, and was buried in Djerba. On  שנה55 ,(2005)  בז' בחשוון תשס"ו.( ונקבר בג'רבה1950)
the 7th of Heshvan, 2005, 55 years after his passing, his  והוא נקבר בהר, הועלו עצמותיו לישראל,לאחר פטירתו
remains were brought to Israel, and he is buried on Har
.המנוחות בירושלים
Ha-Menuhot in Jerusalem.
http://www.hyomi.org.il/page.asp?id=131
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Hakham Haim Palachi was born to his mother Kali
Kadin and his father Hakham Ya’akov Palachi in 1788 in
Smyrna. In 1807, when he was 19 years old, Hakham
Haim Palachi was married, and in 1813 he was ordained
as a full scholar by his grandfather, ha-Rishon Le-Tzion,
Hakham Rafael Yosef.

 מרת,חכם חיים פלאג'י נולד לאמו
קאלי קאדין ולאביו חכם יעקב פלאג'י
 בשנת.( באיזמיר1788) בשנת תקמ"ח
 חכם,19  בהיותו בן,(1807) תקס"ז
חיים פלאג'י התחתן ובשנת תקע"ג
( הוסמך כחכם השלם על ידי1813)
.סבו הראשון לציון חכם רפאל יוסף

While his father, Hakham Ya’akov, was still living,
Hakham Haim Palachi did not agree to take on himself a  לא נאות, חכם יעקב,כל ימי חיי אביו
public position, and only in 1828 he agreed to serve as a
חכם חיים פלאג'י לקבל עליו תפקיד
judge in the rabbinic court, and as the head of the
(1828)  ורק בשנת תקפ"ח,ציבורי
yeshiva of Beit Ya’akov Rabi in Smyrna.
הסכים לכהן כדיין בבית דין וכראש
.ישיבת 'בית יעקב רבי' באיזמיר
In 1837, Hakham Haim Palachi was appointed as the
head of the great rabbinic court in Smyrna, and in 1857,
he was appointed to the highest position in Smyrna, ( נתמנה חכם חיים פלאג'י לאב בית דין1837) בשנת תקצ"ז
( נתמנה למשרה הרמה1857)  ובשנת תרט"ו,הגדול באיזמיר
head of the sages.
.'ביותר באיזמיר 'החכם באשי
Hakham Haim Palachi was a voice for the poor of his
community, and would rebuke the wealthy with his  והיה מוכיח את,חכם חיים פלאג'י היה לפה לעניי קהילתו
demands. He established legal precedents and estab- . תיקן תקנות והקים מוסדות צדקה וחסד.העשירים בדרשותיו
lished institutions for charity and welfare within the חכם חיים פלאג'י פעל להקמת בית חולים יהודי באיזמיר ולשם
.כך גייס נדבנים ידועים
community. Hakham Haim Palachi worked to establish a
Jewish hospital in Smyrna and for this purpose recruited
well-known philanthropists.
Hakham Haim Palachi was made famous through his
many books, about eight in number, which he began
writing at the age of sixteen. His books deal with a wide
range of subjects: seven works on the Tanakh, nine
works on the Talmud, fifteen works of Midrash and
homilies, books of Mussar, and twenty-four works on
Halakhah, Kabbalah, Responsa and many additional
books. At the conclusion of writing each book, Hakham
Haim Palachi would hold a a festive meal, and would
distribute his books at no charge. He never sold his
books.

 אותם, במספר80- כ,חכם חיים פלאג'י התפרסם בספריו הרבים
 ספריו עוסקים בקשת רחבה של.16 התחיל לכתוב בגיל
 ספרי15 , חיבורים על התלמוד9 , חיבורים על התנ"ך7 :נושאים
, קבלה, חיבורים בהלכה24- ספרי מוסר ו,מדרשים ודרושים
 חכם חיים, בסיום כתיבת כל ספר.שו"ת וספרים רבים נוספים
 והיה מחלק את ספריו ללא,פלאג'י היה עורך סעודת מצווה
. את ספריו מעולם לא מכר.תמורה

On the 11th of Av 1841, a fire broke out in Smyrna in  בה, התחוללה שרפה באיזמיר,(1841) ביום י"א באב תר"א
which the Jewish quarter was destroyed, and fifty-four of  במהלך השנים. מספריו עלו באש54-חרבה שכונת היהודים ו
his books were burned. Over the years, Rabbi Haim , והוציא לאור עשרות מהם,שיחזר רבי חיים חלק מכתביו
.מיעוטם נותרו עדיין בכתב יד
rewrote some of his writings, and published tens of
them; a minority of them are still in manuscript form.
Hakham Haim Palachi passed away on the 17th of  הוא.(1868) חכם חיים פלאג'י נפטר ביום י"ז בשבט תרכ"ח
Shevat 1868. He was buried in the ancient cemetery of  בה,נקבר בבית העלמין העתיק באיזמיר בהלוויה ממלכתית
Smyrna in an official government ceremony, in which  נציגי השלטונות ונציגי מדינות,השתתפו גם אנשי הצבא הטורקי
members of the Turkish Army, representatives of the
.זרות
government and representatives of foreign countries
took part.
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Among his books: “Peulat Tzadik Le-Haim” – his first
book, “Smikhah Le-Haim Responsa” – which he composed together with his teacher and grandfather
Hakham Rafael Yosef Hazan. “Rahamim Le-Haim”,
“Artzot Ha-Haim”, “Lev Haim”, “Haim le-Rosh”, “Kol HaHaim”, “Matza Haim”, “Tzedakah Haim”, “Haim veShalom”, “Ginzei Haim”. “Birkat Moadekha Le-Haim –
his last work, was published the day before his death.

 שו"ת 'סמיכה, 'פעולת צדיק לחיים' – ספרו הראשון:מבין ספריו
.לחיים' – אותו חיבר יחד עם רבו סבו חכם רפאל יוסף חזן
 'קול,' 'חיים לראש,' 'לב חיים,' 'ארצות החיים,''רחמים לחיים
 'חיים,' 'פעולת צדיק לחיים,' 'צדקה חיים,' 'מצה חיים,'החיים
 יצא,' ספרו האחרון 'ברכת מועדיך לחיים.' 'גנזי חיים,'ושלום
.לאור יום לפני מותו

http://www.hyomi.org.il/page.asp?id=186
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