
Sacred Slogans: Tzelem Elokim / Imagio Dei / Image of God 1 
www.JoshYuter.com  
 

Sacred Slogans 

“Tzelem Elokim / Imago Dei / Image of God” 

I. Introduction 

1a. Genesis 1:26-27 
Then God said, “Let us make mankind in our image, in our 
likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds 
in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the 
creatures that move along the ground.” So God created mankind in 
his own image, in the image of God he created them; male and 
female he jcreated them. 
 
1b. Genesis 5:1 
This is the account of man. When God created mankind, he 
made them in the likeness of God. 
 
1c. Genesis 9:6 
Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed; 
for in the image of God has God made mankind. 

 כז -. בראשית א:כו1
ֹּאֶמר ֱאֹל ה ָאָדם ים ק)כו( ַוי ַנֲעשֶׂ

מּוֵתנּו  דְּ ֵמנּו כִּ ַצלְּ ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהיָּם בְּ
ל  ה ּוְבכָּ ַמִים ּוַבְבֵהמָּ ּוְבעֹוף ַהשָּ

ל  ֶרץ ּוְבכָּ אָּ רֵֹּמׂש ַעל הָּ ֶרֶמׂש הָּ  הָּ
א ֱאֹל ֶרץ: )כז( ַוִיְברָּ אָּ ים ֶאת קהָּ

ם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם אֱ הָּ  דָּ א קֹלאָּ רָּ ים בָּ
ם: א אֹּתָּ רָּ ה בָּ ר ּוְנֵקבָּ כָּ  אֹּתֹו זָּ

 
 בראשית ה:א 

ם ֶזה ֵסֶפר ּתֹולְ  דָּ רֹא דֹּת אָּ יֹום בְּ בְּ
מּות ֱאֹלקֱאֹל דְּ ים ָעָשה קים ָאָדם בִּ

 ֹאתֹו
 

 בראשית ט:ו 
מֹו  ם ּדָּ דָּ אָּ ם בָּ דָּ אָּ ֵפְך ַּדם הָּ ֵפְך שֹּ ִישָּ

םקִכי ְבֶצֶלם ֱאֹל דָּ אָּ ה ֶאת הָּ ׂשָּ  ים עָּ
 

II. Who has Tzelem Elokim? 

A. Everyone 

2. Genesis Rabba 8:11 
R. Tifdai said in R. Aha’s name: The celestial beings were created in 
the image and likeness [of God] and do not procreate, while the 
terrestrial creatures [dumb animals] procreate but were not created in 
[His] image and likeness. Said the Holy One, blessed be He: 
Behold, I will create him [man] in [My] image and likeness, 
[so that he will partake] of the [character of the] celestial 
beings, while he will procreate, [after the nature] of the 
terrestrial beings. R.Tifdai said in R. Aha’s name: The Holy One, 
blessed be He, said: If I create him of the celestial elements he will 
live [forever] and not die, and if I create him of the terrestrial 
elements, he will die and not live [in a future life]. Therefore I will 
create him of the upper and of the lower elements: if he sins he will 
die; while if he does not sin, he will live. 

 בראשית רבה בראשית ח:יא . 2
אחא העליונים  ’תפדאי בשם ר ’ר

נבראו בצלם ובדמות ואינן פרין 
ורבין והתחתונים פרים ורבים, 

אמר ולא נבראו בצלם ובדמות, 
הקדוש ברוך הוא הריני בורא 

אותו בצלם ובדמות מן העליונים, 
, רבי פרה ורבה מן התחתונים

אחא אמר, אמר  ’תפדאי בשם ר
הקדוש ברוך הוא אם בורא אני 

ואינו  אותו מן העליונים הוא חי
מת, מן התחתונים הוא מת ואינו 

חי, אלא הרי אני בורא אותו מן 
העליונים ומן התחתונים אם 

 יחטא ימות ואם לא יחטא יחיה.
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B. Everyone except Adam and Eve 

3. Genesis Rabba 22:1 
In the past, Adam was created from the ground, and Eve from 
Adam; but henceforth it shall be, “In our image, after our 
likeness” (Gen. 1:26): neither man without woman nor woman 
without man, nor both of them without the Shechinah. 

 בראשית רבה בראשית כב:ב . 3
לשעבר אדם נברא מאדמה, וחוה 

מכאן ואילך נבראת מאדם, 
, לא איש בלא בצלמנו כדמותנו

אשה בלא איש, ולא  אשה ולא
 שניהם בלא שכינה.

 

C. Only Adam and Two Generations  

4. Genesis Rabba 23:6 
Abba Cohen Bardela was asked: ‘[Why does Scripture 
enumerate] Adam, Seth, Enosh, and then become silent? 
Hitherto they were created in the likeness and image [of 
God], he replied, but from then onward Centaurs were 
created. Four things changed in the days of Enosh: The 
mountains became [barren] rocks, the dead began to feel [the 
worms], men’s faces became ape-like, and they became 
vulnerable to demons.  

 בה בראשית כג:ו בראשית ר. 4
בעון קומי אבא כהן ברדלא אדם שת 

כ בצלם ובדמות ”עאנוש ושתק, אמר 
ונבראו  מכאן ואילך נתקלקלו הדורות

דברים נשתנו בימי אנוש  ’קינטורין, ד
בן שת, ההרים נעשו טרשים, והתחיל 

, ונעשו פניהן כקופותהמת מרחיש, 
 ונעשו חולין למזיקין

 

D. Only Adam Exclusively 

5. B. Bava Batra 58a 
R. Bana’ah used to mark out caves [where there were dead 
bodies].  When he came to the cave of Abraham, he found 
Eliezer the servant of Abraham standing at the entrance. He said 
to him: What is Abraham doing? He replied: He is sleeping in 
the arms of Sarah, and she is looking fondly at his head. He said: 
Go and tell him that Bana’ah is standing at the entrance. Said 
Abraham to him: Let him enter; it is well known that there is no 
passion in this world. So he went in, surveyed the cave, and came 
out again. When he came to the cave of Adam, a voice came 
forth from heaven saying Thou hast beholden the likeness of 
my likeness, my likeness itself thou mayest not behold. 

  בבלי בבא בתרא נח:א. 5
בנאה הוה קא מציין מערתא, כי  ’ר

מטא למערתא דאברהם, אשכחיה 
לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא. 

ל: ”ל: מאי קא עביד אברהם? א”א
גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה 

ל, זיל אימא ליה: בנאה ”ברישיה. א
ל: ליעול, מידע ידיע ”קאי אבבא. א

דיצר בהאי עלמא ליכא. עייל, עיין 
למערתא דאדם ונפק. כי מטא 

הראשון, יצתה בת קול ואמרה: 
נסתכלת בדמות דיוקני, בדיוקני 

 .עצמה אל תסתכל

6. Deut. Rabba 11:3 
And this is the blessing: this bears out what scripture says, 
“Many daughters have done valiantly, but thou surpass them all” 
(Prov. 31:29). What is the meaning of, ‘but thou surpass them 
all’? This refers to Moses who was far superior to all. How? 
Adam said to Moses: “I am greater than you because I have 
been created in the image of God.” Whence this? For it is 
said, and God created man in his own image (Gen. 1:27). Moses 
replied to him: ‘I am far superior to you, for the honour 
which was given to you has been taken away from you, as it 
is said, but man (adam) abideth not in honour (Ps. 49:13); but as 
for me, the radiant countenance which God gave me still 
remains with me.’ Whence? For it is said, his eye was not dim, 
nor his natural force abated (Deut. 34:7). 

 דברים רבה וזאת הברכה יא:ג . 6
ה )משלי לא( רבות ”וזאת הברכה זש

בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה מהו 
שה על ואת עלית על כולנה מדבר במ

ר ”שנתעלה יותר מן הכל כיצד אדה
אני גדול ממך שנבראתי אומר למשה 

מנין  בצלמו של הקדוש ברוך הוא
ים את ק)בראשית א( ויברא אל ’נאש

ל משה אני נתעליתי ”האדם בצלמו א
אתה כבוד שניתן לך ניטל יותר ממך 

שנאמר )תהלים מט( ואדם ביקר  ממך
בל ילין אבל אני זיו הפנים שנתן לי 

קדוש ברוך הוא עמי הוא מנין ה
שנאמר )דברים לד( לא כהתה עינו ולא 

 נס לחה
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E. Are Gentiles Included in “Adam” / Men? 

7. B. Bava Metitzia 114b 
R. Simeon b. Yohai said: The graves of Gentiles do not defile, 
for it is written, And ye my flock, the flock of my pastures, are 
men (Ex. 34:31); only ye are designated ‘men’ and not 
gentiles 

  בבלי בבא מציעא קיד:ב. 7
דתניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: 

קבריהן של נכרים אין מטמאין, 
שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם 

אתם קרויין אדם, ואין נכרים  -אתם 
 .קרויין אדם

 
III. Tzelem Elokim in Practice 

A. Executing Murderers 

8. Genesis 9:6 
Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be 
shed; for in the image of God has God made mankind. 

 בראשית ט:ו . 8
ֵפְך  מֹו ִישָּ ם ּדָּ דָּ אָּ ם בָּ דָּ אָּ ֵפְך ַּדם הָּ י שֹּ כִּ

ם ֱאֹל לֶׂ צֶׂ ת ָהָאָדםקבְּ  ים ָעָשה אֶׂ

9. T. Yevamot 8:5 (8:7 in Lieberman edition)  
R. Akiva says: Whoever sheds blood nullifies the image [of 
God] as it says, “whoever sheds blood, by man shall his blood 
be shed 

 ז:ח יבמות תוספתא. 9
 הרי דמים השופך כל ’אומ עקיבא ’ר

 דם שופך ’שנ דמות את מבטל זה
 ישפך דמו באדם האדם

10. Mekhilta D.R. Yishmael Yitro 8 
Why does [the Torah] say, “Thou shalt not murder” (Ex. 20:13) 
for it says “whoever sheds human blood” (Gen 9:6)? We have 
heard the punishment [for murder], but we have not heard 
the warning/prohibition. Therefore we learn, “thou shalt not 
murder.” 

 ח יתרו ישמעאל דרבי מכילתא. 10
 שנאמר לפי, נאמר למה תרצח לא

 אזהרה שמענו עונש ,האדם דם שופך
 .תרצח לא ל”ת, שמענו לא

 

B. Mourning 

11. B. Moed Katan 15a-b 
A mourner is obligated to overturn his bed, as Bar Kappara 
taught: ‘[God says], “I have set the likeness of mine image on 
them and through their sins have I upset it; let your beds be 
overturned on account thereof.” What about one ‘separated’ 
[under a ban] and a leper overturning couches? Let this stand 
[adjourned]. 

 ב-א:טו קטן מועד בבלי. 11
 בר דתני, המטה בכפיית חייב אבל

, בהן נתתי דיוקני דמות :קפרא
 מטותיהן כפו - הפכתיה ובעונותיהם

 בכפיית הן מה ומצורע מנודה .עליה
 .תיקו -? המטה

 

C. Personal Hygiene  

12. Leviticus Rabba 34:3 
Another exposition of the text: “If thy brother be waxen poor. It 
bears on what is written in scripture: the merciful man doeth good to 
his own soul” (Prov. 11:17). This applies to Hillel the Elder who 
once, when he concluded his studies with his disciples, walked along 
with them. His disciples asked him: “Master, where are you bound?” 
He answered them: “To perform a commandment.” They asked, 
“What is this commandment?: He said to them: “To wash in the 
bath-house.” Said they: “Is this a commandment? “ “Yes,” he 
replied; “if the statues of kings, which are erected in theatres and 
circuses, are scoured and washed by the man who is appointed to 
look after them, and who thereby obtains his maintenance through 

 ג:לד בהר פרשת רבה ויקרא. 12
/ משלי/ שם) ד”הה ימוך וכי א”ד

 הלל זה חסד איש נפשו גומל( יא
 נפטר שהיה שבשעה הזקן

 עמם והולך מהלך היה מתלמידיו
 אתה להיכן ’ר תלמידיו לו אמרו
 מצוה לעשות להם אמר הולך
 להן אמר זו מצוה מה וכי לו אמרו

 וכי לו אמרו המרחץ בבית לרחוץ
 אם מה הן להם אמר היא מצוה זו

 שמעמידים מלכים של איקונין
 ובבתי טרטיאות בבתי אותו

 עליהם שנתמנה מי קרקסיאות
 לו מעלין והן ושוטפן מורקן הוא

http://www.joshyuter.com/


Sacred Slogans: Tzelem Elokim / Imagio Dei / Image of God 4 
www.JoshYuter.com  
 

them—and more, he is exalted in the company of the great of the 
kingdom—how much more I, who have been created in the 
image and likeness; as it is written, for in the image of God made 
He man” (Gen 9:6)?  

 שהוא אלא עוד ולא מזונות
 אני מלכות גדולי עם מתגדל

 דכתיב ובדמות בצלם שנבראתי
 אלהים בצלם כי( ט בראשית)

 ו”עאכ האדם את עשה

 

D. Idolatry 

 שמות כ:כ . 13
ב  הָּ ֹּא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאֹלֵהי ֶכֶסף ֵואֹלֵהי זָּ ל

ֶכם: ֹּא ַתֲעׂשּו לָּ  ל
 

 יחזקאל א:י 
םּוְדמּות ְפֵניֶהם  דָּ ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל  ְפֵני אָּ

ֹּאול  ם ּוְפֵני שֹור ֵמַהְשמ ִמין ְלַאְרַבְעּתָּ ַהיָּ
ן: ן ּוְפֵני  ֶנֶשר ְלַאְרַבְעּתָּ  ְלַאְרַבְעּתָּ

 
 
 

 בבלי עבודה זרה מב:ב 
 כדמותלא תעשון אתי, לא תעשון 

 שמשי המשמשין לפני במרום!

13a. Exodus 20:20 
Do not make any gods to be alongside me; do not make for 
yourselves gods of silver or gods of gold. 
 
13b. Ezekiel 1:10 
Their faces looked like this: Each of the four had the face of a 
human being, and on the right side each had the face of a lion, 
and on the left the face of an ox; each also had the face of an 
eagle. 
 
13c. B. Avoda Zara 42b 
Ye shall not make with Me — i.e., ye shall not make according to 
the likeness of My attendants who serve before Me in the 
heights 

 
E. Wicked People 

 בבלי מגילה כח:א . 14
שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה: 

אמר לו: קצת  -במה הארכת ימים? 
אמר לו: רבי, תורה היא  -בחיי? 

וללמוד אני צריך. אמר לו: מימי לא 
נסתכלתי בדמות אדם רשע. דאמר 

אסור לאדם להסתכל רבי יוחנן: 
, שנאמר לולא בצלם דמות אדם רשע

פני יהושפט מלך יהודה אני נשא אם 
ראך, רבי אלעזר אביט אליך ואם א

אמר: עיניו כהות, שנאמר ויהי כי זקן 
יצחק ותכהין עיניו מראת, משום 

 דאסתכל בעשו הרשע.

14. B. Megillah 28a 
Rabbi asked R. Joshua b. Korha: In virtue of what have you 
reached such a good old age? He said to him: Do you begrudge 
me my life? Said Rabbi to him: This is [a point of] Torah, and it 
is important for me to learn. He replied: Never in my life have I 
gazed at the countenance of a wicked man; for so R. Johanan 
said: It is forbidden to a man to gaze at the form of the 
countenance of a wicked man, as it says, Were it not that I 
regard the presence of Jehoshaphat the king of Judah, I would 
not look toward thee nor see thee. R. Eleazar said: His eyes 
become dim, as it says, And it came to pass that when Isaac was 
old that his eyes were dim, so that he could not see; because he 
used to gaze at the wicked Esau. 
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F. Interpersonal Relationships 

 משנה אבות ג:יד . 15
מר חביב הוא ]רבי עקיבא[ היה או

אדם שנברא בצלם חבה יתירה נודעת 
לו שנברא בצלם שנאמר )בראשית ט( 

 ים עשה את האדםקבצלם אל

 
 ספרא קדושים פרשה ב 

)יב( ...ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא 
אומר זה כלל גדול בתורה, בן עזאי 

אומר זה ספר תולדות אדם, זה כלל 
 גדול מזה.

 כד  אלבק( -בראשית רבה )תיאודור
זה ספר תולדות אדם כלל  ’עזאי אבן 

ואהבת  ’עקיבה א ’גדול בתורה, ר
לרעך כמוך )ויקרא יט יח( כלל גדול 
ממנו, שלא תאמר הואיל וניתבזיתי 

אם  ’תנחומ ’אמר ריתבזה חבירי, 
עשית כן דע למי אתה מבזה בדמות 

 .ים עשה אתוקאל

15a. M. Avot 3:14 
[R. Akiva] would say: Beloved is man, since he is created in the 
image [of God]. A deeper love - it is revealed to him that he is 
created in the image, as it says (Genesis 9:6): “for in God’s image 
He made man.” 
 
15b. Sifra Kedoshim 2:12 / Y. Nedarim 9:4 41c 
“Love thy neighbor as thyself” (Lev. 19:18) – R. Akiva says this 
is a great principle in the Torah. Ben Azzai says “This is the 
account of man…” this is an even greater principle 
15c. Genesis Rabbah 24 
Ben Azzai says “This is the account of man” is a great principle 
in the Torah. R. Akiva says “Love thy neighbor as thyself” is an 
even greater principle (in the Albeck edition), so that one should 
not say since I was embarrassed I will embarrass my friend. R. 
Tanchuma says if you did so, know to whom you have 
embarrassed, someone made in the likeness of God 

 

G. Procreation 

 בבלי יבמות סג:ב . 16
תניא, רבי אליעזר אומר: כל מי שאין 

כאילו שופך  -עוסק בפריה ורביה 
דמים, שנאמר: שופך דם האדם 
באדם דמו ישפך, וכתיב בתריה: 

רבי יעקב אומר: ואתם פרו ורבו. 
ו ממעט הדמות, שנאמר: כי כאיל

האדם, וכתיב ים עשה את קבצלם אל
. בן עזאי ’בתריה: ואתם פרו וגו

כאילו שופך דמים וממעט אומר: 
  הדמות, שנאמר: ואתם פרו ורבו.

 
 

אמרו לו לבן עזאי: יש נאה דורש ונאה 
מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, 

ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים! 
אמר להן בן עזאי: ומה אעשה, שנפשי 

יתקיים חשקה בתורה, אפשר לעולם ש
 על ידי אחרים.

16. B. Yevamot 63b  
It was taught: R. Eliezer stated, He who does not engage in 
propagation of the race is as though he sheds blood; for it is said, 
Whoso sheddeth man’s blood by man shall his blood be shed,  
and this is immediately followed by the text, And you, be ye 
fruitful and multiply.  R. Jacob said: As though he has 
diminished the Divine Image; since it is said, For in the 
image of God made he man, and this is immediately 
followed by, And you, be ye fruitful etc. Ben ‘Azzai said: As 
though he sheds blood and diminishes the Divine Image; 
since it is said, And you, be ye fruitful and multiply. 
 
They said to Ben ‘Azzai: Some preach well and act well, others 
act well but do not preach well. You, however, preach well but 
do not act well! [Ben Azzai never married] Ben ‘Azzai replied: 
But what shall I do, seeing that my soul is in love with the Torah; 
the world can be carried on by others. 

 ז:ח יבמות תוספתא. 17
 בפריה עוסק שאינו כל אומר עזי בן

 את ומבטל דמים שופך זה הרי ורביה
 את עשה יםקאל בצלם כי ’שנ הדמות
 ’וגו ורבו פרו ואתם וכתוב האדם

17. T.Yevamot 8:5 (8:7 in Lieberman edition)  
Ben Azzai says: Whoever does not engage in procreation has 
shed blood and nullifies the image [of God], as it says, 
“because in the image of God he made man” and it is written 
“be fruitful and multiply.” 
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