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 ד"בס
 צלם אלקים

 נבון. מ' ר

 
  ...אֹתֹו ָּבָרא ֱאלִֹהים ְּבֶצֶלם ְּבַצְלמֹו ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים ַוִּיְבָרא

 
גיים שפורסמו לוהייתי רוצה לגשת לשאלה הזאת דרך מחקרים פסיכו?  "צלם אלקים" מה פשר הכינוי

 :במאמר
D. Jones, The Emerging Moral Psychology, Prospect Magazine, Apr. 2008 

 
 להבחין איך בני אדם מגיעים להחלטות  שמנסהHARVARDהנעשה במביא מחקר אחד המאמר 
 , זה אתעל מנת לדעת.  מוסריות ות מה קורה במוח כאשר בני אדם חושבים על דילמא"ז, מוסריות

דילמת הקרונית והאיש מסוג סמות רדילמות מפו והעמידו בפניהם MRIהחוקרים חיברו אנשים למערכת 
 אנשים 5 רואה אם אתה:  היאדילמהה.  ) TROLLEY PROBLEMכבאנגלית  ההידוע(השמן 

ליך לעשות על מנת להציל אותם הוא להעביר מתג עקרונית שאיבדה שליטה והולכת להתרסק וכל מה שב
 האם – דרסייללא ספק ה עומד איש שיאבל במסילה השני, למסילה אחרתממסילתה הקרונית את ביר שיע
 FOOTBRIDGEכ באנגלית  ההידוע(דומה אבל שונה מפורסמת דילמה עוד  נהיש  ? עושה זאתאתה

PROBLEM (שיו אין מתג להעביר אלא עומד לידך איש כהקרונית אבל עאותה  אנשים ו5אותם  עם
 מול  אלהאיש הזהאת הוא לדחוף האנשים אותם את ליך לעשות על מנת להציל ע מה ש"כל"שמן ו

 ? האם אתה דוחף אותו– ללא ספק הוא יידרס למוותבידיעה שהקרונית 
 

 אלימות ישירה והעניין כאשר אין, בדילמה הראשונהראו שהם  MRIסרטי האת כשהחוקרים ניתחו 
על שיקול  האחראי PREFRONTAL CORTEXהוא הבמוח האזור שמופעל ) 1 מול 5(יותר פשוט 

יה יבעיות יותר מסובכות כמו הדילמה השנעל  כשבני אדם חושבים אתלעומת ז.  תטיביידעת וחשיבה קוגנ
 מופעל אזור הנקרא תטיביים החשיבה הקוגנע אז ביחד , אלימות ישירהתמעורבבה ש
 .ינטואיציההאחראי על האמוציות והא VENTROMEDIAL PREFRONTAL CORTEXה
 

אכן מצאו ומקרים אנשים שהקיפו מספר רב של נוספים סויים ינבהמאמר ממשיך להסביר ש
דיש ק אני מ– תידהמנאת זה  כשקראתי . תפקיד משמעותי בשיפוטים מוסרייםתשהאינטואיציה משחק

.  תהתשובות המוסריואת  לי ת מספקשהאינטואיציהללמוד מוסר וכאן אומרים לי לא מבוטלים מאמצים 
י א שעדיין פתוח לכל בHARVARDאינטרנט של הלא האמנתי והלכתי לעשות את הניסוי שלהם באתר 

 ,ניסויאת האחרי שגמרתי .   שיפוט מוסריים כל מיני תסריטים קשים שמחייביםשם מופיע.  עלמא לנסות
ץ אותו ניסיתי לשב, תי אותואאחרי שקר, לכל תסריט.   ליהתשמתי לב לתופעה מאוד מעניינת שקר

אם ).  מהלכין במדבר וקיתון מים אחד ביניהםשלדוגמה שניים (הגמרא מידוע לי מהתורה או שתסריט ל
ם עישבתי וניסיתי אבל מעניין היה כשלא יכולתי למצוא תקדים אז , צאתי תבנית מקבילה עניתי בבטחהמ

 . שליאיציההאינטובעצם סמכתי על  ו,לעשות –  המוסרי–כל יכולתי לחשוב מה הדבר הנכון 
 

! ?ותמוסרי ותתן תשובתי שלנו שהאינטואיציהו חושבים חנמאיפה אנ, נשאלת השאלה, אם זה נכון, עכשיו
 ?האם זה מקור אמין לשיפוט מוסרי?  האינטואיציהאיך אנחנו סומכים על 

 
' ה, מאחר שלא התקבל קרבנו של קין.  שת השבוע או ליתר דיוק בפרשת קין והבלרהתשובה נמצאת בפ
 :  הבאאומר לקין המשפט
 )ז( ד בראשית

 :ּבֹו ִּתְמָׁשל ְוַאָּתה ְּתׁשּוָקתֹו ְוֵאֶליָך רֵֹבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח ֵתיִטיב לֹא ְוִאם ְׂשֵאת ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא
 

 :מפסוק זה הגמרא לומדת עקרון מפורסם
  ב:ל קידושין

 עוסקים אתם ואם, תבלין רהתו לו ובראתי הרע יצר בראתי, בני: לישראל ... אמר ה"הקב כך
 אתם אין ואם, "שאת טיבית אם הלא"+ ד בראשית: +שנאמר, בידו נמסרים אתם אין - בתורה
 משאו שכל אלא, עוד ולא, "רובץ חטאת לפתח": 'שנא, בידו נמסרים אתם - בתורה עוסקין
 . בו תמשל ואתה: שנאמר, בו מושל אתה רוצה אתה ואם, תשוקתו ואליך: שנאמר, בך ומתנו

 



© Mois Navon                                                                                                         www.DivreiNavon.com  2 

 שכתב הרבה ספרי הכנה ,ל"  הרב קדר זצ. של קיןובדור התנילא נעוד הסקת הגמרא די מוזרה כי התורה 
 : הבעיה כך את ניסח,גם כתב ספר על התורהות הרבנות ולבחינ

 
  נבדף , תורת אהל, ]2006-1953 [ קדר שמאולהרב

שמתו שיצרו משל במה א? באיזה תורה אמור קין לעשוק כדי להיטיב ולמשול ביצר הרע
כיצד ניתן לכוון לאמת בלא תורת אמת הבאה ממי ? בו אם אין בידו תבלין למתקו

 ?שחותמו אמת
 

 ת בני נח מהפסוקומדת שבע מצוולה.) נו' סנ(הרב קדר מביא את הגמרא להשיב לשאלות אלו על מנת 
כשלכל מילה או ביטוי בפסוק  ,תאכל אכל הגן עץ מכל לאמר האדם על אלהים' ה ויצו :בפרשתינו

שוב פעם אנו רואים שהגמרא לומדת מפסוק בפרשתינו דברים שעדין לא .  רמז לאחת משבע המצוותמ
 מצוות בני נח מהציווי לאדם הראשון אלא 7בעל התורה תמימה מסביר שברור לכל שלא לומדים .  קרו

 .אוניברסליהמוסר לבסיס ה ןכוונת הגמרא היא ששבע מצוות אלו ה
 

 :קדר מסביר' הר
 נג -נב, תורת אהל, ]2006-1953 [ קדר שמאולהרב

 צלם –אם אך יתבונן בצלמו , מצוות בני נח ניכרות לאדם' ל הבינו שז"שחז, נראה אפוא
 " ...בצלם אלקים"על כרחך לומר שהכרת הטוב טמונה באדם בהיותו נברא . ... אלקים

 
אנו נולדים עם כושר  , א"ז  .טיבי הטבוע בנויאינטוא היהכושר המוסראלקים שלנו הוא הצלם , אם כן

שזה , דורות הבאים אחריוהאנו לומדים מקין ו, אבל.  ותו מצ7המכיל המוסר הבסיסי של  היצהאינטואי
 ולאחר , לנח מצוות בני נח במפורש'ה את זוציו'  לכן ה.הבטיח שבני אדם יתנהגו כמו שצריךלא מספיק ל

ה וציו'  הלמה: "וזה עונה לשאלה מפורסמת ששואל – לעם ישראלשבתורה ציווה את כל המשפטים מכן 
 על מנת שנדע אותם במפורש :התשובה" ?כל הדברים המוסריים שהיינו מגיעים אליהם בעצמינואת  לנו

 .לא אינטואטיביוטיבי יבאופן קוגנונשתמש בהם 
 

בכל זאת יש אין ספור מקרים , יםהרבה משפטאומרת לנו כן למרות שהתורה , אבל עכשיו יש לנו בעיה כי
יחסת למקרה ילא מת) כולל כל התורה שבעל פה(מה עלינו לעשות כשהתורה .  שהיא לא מדברת עליהם

 :משיב לשאלה זו כך) 2002 שנפטר בYUלפילוסופיה ב' פרופ(הרב וובזברגר ?  נתון
 

 תפיסות המוסרת על הנחיועלינו לסמוך , ליהם במפורשא ת מתייחסאינהעבור נושאים שהתורה 
ן "הוא מסיק את זה מדברי הרמב[".  'ועשית הישר והטוב בעיני ה "ויוציל ציות לצורךשלנו 

, למען הסר ספק].  שמסביר שפסוק זה מחייב אותנו להיות מוסרי מעבר למה שכתוב בתורה
 תורההנורמות  מונחת ביסודמערכת הערכים האת שקף  לאמורותגם  הללו תפיסות המוסר

 הרב ממשיך ומסביר איך –מוסר התורה את  שלנו צריכות לשקף ותאינטואיציה: א"ז[.  השונות
  אתנפתח בהדרגה, ספציפיות כתוצאה מחשיפה לנורמות אתיותניתן לצפות ש].  מגיעים לזה

המשתרעות מעבר לתחום נורמות אלוקיות ה  דרישות המוסרטיבית אתלתפוס אינטואהיכולת 
  .התורה המפורשות

 
טיבי והכושר ינג בין הכושר הקושילוב הינושלנו השיפוט המוסרי , המחקרים מראיםשכמו , ולכן

הכושר המוסרי האינטואיטיבי הטבוע : א"ז – שלנואלקים הצלם את  לזכור שחשובאבל .  טיבייהאינטוא
, ת לימוד מדוגמאות אישיו: בשני אופניםאהלימוד ב 1.לימודהי "עצב עלופתח ל ,הבו חואף , ניתן– בנו

על שם האבות  -כמו שאנו קוראים לאורך כל ספר בראשית ומשום כך הספר גם נקרא ספר הישר 
 –תורה ב עיוןי "עלימוד  הינוה אינטואיצישמפתחים האופן השני  .י מעשיהם"שר עוהישרים שמלמדים י

 בסוף  להגיע לתואר שמשה קיבל, או לפחות נשאף, וכך נזכה- "לעיני כל ישראל" עד "מבראשית ברא"
 ".אלוקיםהאיש : " כאשר פרשת וזאת הברכה מכנה אותוחייו

                                                 
1 It is important to note here that every human being is born with the Tzelem Elokim – which is that 
innate ability to intuit morally.  The system comes stamped divinely with the 7 mitzvot bnei noach – i.e., 
the fundamentals of a healthy moral society.  One is then to develop his intuitions, his Tzelem Elokim, 
through learning – cognitively – and thus influence his intuitive abilities.  On the other hand, if one learns 
from an immoral society, e.g., murder is good, then he has influenced his intuitive faculty for the bad, and 
this we call “losing” one’s Tzelem Elokim. 


