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These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish 
Values: Man to God” to be published in the future.  

 
 

 יט:קהלת ג) 1
ֶזה ְורּוַח ֶאָחד ַלֹּכל ּומֹוַתר ָהָאָדם ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם ְּכמֹות ֶזה ֵּכן מֹות -ִּכי ִמְקֶרה ְבֵני

 :ַהְּבֵהָמה ָאִין ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל-ִמן
 

 .חגיגה טז) 2
 .ומוציאין רעי כבהמה, ופרין ורבין כבהמה, אוכלין ושותין כבהמה: שלשה כבהמה

 
 יא:מדרש בראשית רבה ח )3

 ם כבהמה ומת כבהמהגללי ומטיל כבהמה ורבה פרה כבהמה ושותה אוכל
 

 ז:אמונה וביטחון א, חזון איש) 4
, גיד עצם וקרמה, חומר גופן בשר ודם, בעלי החיים משתוים עם האדם במבנה הגוף ובחינותיו וסגולותיו

 ...בעלי שני מינים זכר ונקבה, נזונים כבני אדם, בעלי חושים כמו האדם, והם בעלי נפש חיונית
 
 כט:ן על בראשית א"פירוש רמב )5

 בחירה להם ויש, המשכלת הנפש לבעלי בה נדמו, בנפשם מעלה קצת להם יש התנועה נפש שבעלי מפני ...
 .והמיתה הצער מן ויברחו, ומזוניהם בטובתם

 
 יא:יורה דעה ב, שולחן ערוך) 6

 לפסו, שחיטת קוף
 
 כז:בראשית א) 7
 :ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתםים ָּבָרא ִק ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא�-ים ֶאתִק ַוִּיְבָרא ֱא� 
 
 ז:בראשית ב) 8
 ם ְלֶנֶפׁש ַחָּיהָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאדָ -ָהָאָדם ָעָפר ִמן-ים ֶאתִק ֱא� 'דִּייֶצר וַ 
 
 כז-כד:בראשית א) 9

-ים ֶאתִק ַוַּיַעֹש ֱא�: ֵכן-ֶאֶרץ ְלִמיָנּה ַוְיִהי-ְּבֵהָמה ָוֶרֶמֹש ְוַחְיתוֹ ים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה ִק ַוֹּיאֶמר ֱא�
ים ִק ַוֹּיאֶמר ֱא� : טֹוב-ים ִּכיִק ֶרֶמֹש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא ֱא�-ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ָּכל-ַחַּית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת

ה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּו -ָהֶרֶמֹש ָהֹרֵמֹש ַעל-ָהָאֶרץ ּוְבָכל-ֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכלַנֲעֹשֶ
 :ים ָּבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתםִק ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא�-ים ֶאתִק ַוִּיְבָרא ֱא�: ָהָאֶרץ

 
 ח-ד:בראשית ב) 10

יַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה : ים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִיםִק ֱא� 'דָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעֹשֹות ְוהָ  ַהָּׁשַמִים תֹוְלדֹות ֵאֶּלה ְוֹכל ֹשִ
ב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ִּכי �א ִהְמִטיר -ָבָאֶרץ ְוָכל ֵאד וְ : ָהֲאָדָמה-ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת-ים ַעלִק ֱא� ' דֵעֹשֶ

ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו -ָהָאָדם ָעָפר ִמן-ים ֶאתִק ֱא� 'דַוִּייֶצר : ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָּכל-ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה ֶאת-ַיֲעֶלה ִמן
ם ָׁשם ֶאת-ים ַּגןִק ֱא� 'דַוִּיַּטע  : ם ְלֶנֶפׁש ַחָּיהִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאדָ   :ָדם ֲאֶׁשר ָיָצרָהָא-ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֹשֶ

 
 'י-ה:תהילים ח )11

 ַּתְמִׁשיֵלהּו :ְּתַעְּטֵרהּו ְוָהָדר ְוָכבֹוד ֵמֱא�ִהים ְּמַעט ַוְּתַחְּסֵרהּו :ִתְפְקֶדּנּו ִּכי ָאָדם-ּוֶבן ִתְזְּכֶרּנּו-ִּכי ֱאנֹוׁש-ָמה
י ָדי ַּבֲהמֹות ְוַגם ֻּכָּלם ַוֲאָלִפים ֹצֶנה :ַרְגָליו-ַתַחת ַׁשָּתה ֹּכל ָיֶדי� ְּבַמֲעֹשֵ ָּים ֹעֵבר ָאְרחֹות ִצּפֹור ָׁשַמִים ּוְדֵגי הַ  :ֹשָ

 :ָהָאֶרץ-ַאִּדיר ִׁשְמ� ְּבָכל-ֲאֹדֵנינּו ָמה 'ד :ַיִּמים
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 א:מדרש ויקרא רבה יד) 12

 אמר ר״ל אחור זה יום האחרון וקדם זה יום הראשון על  ...אחור וקדם צרתני) לטק תהלים( הה״ד 
ים מרחפת על פני המים זה רוחו של מלך המשיח אם זכה אדם קורוח אל) שם (דעתיה דר״ל דכתיב 

 ...אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית ואם לאו אומרי׳ לו יתוש קדמך שלשול קדמך
 

 ב:ג דרך השם) 13
 ולצד נטבע יטה הםמ אחד לכש ועבור ארציי ףוגו וזכה שכלית המנשמ דהיינו הפכים ב׳מ ורכבמ האדם ...

 היא תתעלה הנשמה—תגבר שאם באופן מהחמל ביניהם ותמצא לשכליות והנשמה יותלחומר הגוף דהיינו
 הגה החומר בו שינצח האדם חיני ואם עותדמה כשלימות המשתלם האדם אותו ויהי׳ עמה הנוף ותעלה

 ...וח״ ממנו ונדחה לשלימות ןגוה בלתי האדם אותו ויהי׳ ועמ שמתונ ותשפל ףוהג ישפל
 

 ז-ו:ג, כה:בראשית ב) 14
 :ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ְו�א ִיְתּבָׁשׁשּו

ִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו ַוֹּתאַכל ַוִּתֵּתן ָהעֵ  ְוֶנְחָמד ָלֵעיַנִים הּוא-ַתֲאָוה ְוִכי ְלַמֲאָכל ָהֵעץ טֹוב ִּכי ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶרא ץ ְלַהֹשְ
 :ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם ַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַּיֲעֹשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת: ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה ַוֹּיאַכל-ַּגם

 
 ט "מעשים", אוצר המדרשים) 15

ואלמלא תקנה שתיקן הקב״ה , גם פרשו חכמים אדם מתבייש בהמה אינו מתביישת וזהו פירוש אין 
 שמתבייש האדם זה מזה היו נעשין כבהמות

 
 ז:ונקלוס על בראשית באפירוש ) 16

 :ַחָּיה ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם ַוְיִהי ַחִּיים ִנְׁשַמת ְּבַאָּפיו ַוִּיַּפח ָהֲאָדָמה-ִמן ָעָפר ָהָאָדם-ֶאת יםֱא�ִק  ' ד ַוִּייֶצר
 :ְלרּוַח ְמַמְלָלאים ָית ָאָדם ַעְפָרא ִמן ַאְדְמָתא ּוְנַפח ְּבַאְנּפֹוִהי ִנְׁשְמָתא ְדַחֵּיי ַוֲהַות ְּבָאָדם ִק ֱא� 'דּוְבָרא  
 

 ט "מעשים", אוצר המדרשים, אמור טו, מדרש תנחומא, .חגיגה טז )17
יש להם : שלשה כמלאכי השרת. שלשה כבהמה, שלשה כמלאכי השרת, אדם בבני נאמרו דברים ששה 

 . ומספרים בלשון הקדש כמלאכי השרת, ומהלכין בקומה זקופה כמלאכי השרת, דעת כמלאכי השרת
ועוד יש באדם דעה ובבהמה אין , ו אין שהוא מדבר והיא אינה מדברתמה, אין הבהמה מן האדם ומותר

ועוד האדם נוטל שכר על מעשיו ובהמה , ב לרע והבהמה אינה יודעת כלוםבה דעת והאדם יודע בין טו
 ,אינה נוטלת שכר על מעשיה

ונקבר וזה  מדבר שזה, דיבור זהו וי״א, הקבר זה אין הוא מה, אין הבהמה מן האדם ומותר חז״ל פירשו
 . אינו מדבר ואינו נקבר

 
 יט-טו:דברים ל )18

-ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת: ָהָרע-ַהָּמֶות ְוֶאת-ַהּטֹוב ְוֶאת-ַהַחִּיים ְוֶאת-ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני� ַהּיֹום ֶאת
ה ֱא�ֶהי� ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת ּוֵבַרְכ�  -ֱא�ֶהי� ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 'דְיהֹוָ

ִהַּגְדִּתי :  ים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּתםִק ִיְפֶנה ְלָבְב� ְו�א ִתְׁשָמע ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ֵלא�-ְוִאם: ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ַאָּתה ָבא
: ַהַּיְרֵּדן ָלבֹוא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ָּתה ֹעֵבר ֶאתָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר אַ -ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל-ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ָאֹבד ֹּתאֵבדּון �א

ָהָאֶרץ ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני� ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים ְלַמַען -ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת
 :ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶע�

 
 א:ה הלכות תשובה, ם"רמב) 19

 להטות רצה ואם, בידו הרשות צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות רצה אם נתונה אדם לכל רשות
, ורע טוב לדעת ממנו כאחד היה האדם הן בתורה שכתוב הוא, בידו הרשות רשע ולהיות רעה לדרך עצמו

זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו  מין הן כלומר
ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון 

 .שכן הוא פן ישלח ידו
 

 כא:תהילים מט) 20
 :ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו ָיִבין ְו�א ִּביָקר ָאָדם 
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   .ברכות יט) 21
  .שבתורה תעשה לא] את[ שדוחה הבריות כבוד גדול: שמע תא

 
   כג:ם הלכות שבת כו"מבר) 22

 .שבתורה תעשה לא] את[ שדוחה הבריות כבוד גדול 
 

 ג:אורח חיים יג, שולחן ערוך) 23
יו עד שיגיע לביתו דגדול כבוד מעל יסירנו לא פסול שעליו שהטלית בכרמלית כשהוא בשבת לו נודע אם

 :הבריות
 

 :בבא קמא ג )24
 ,אדם זה מבעה דאמר, לרב אי 
 

 'י-ט:מות כש) 25
יתָ  ַּתֲעֹבד ָיִמים ֵׁשֶׁשת ה-�א י�ֱא�ֶק  'דלַ  ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי ְויֹום :ְמַלאְכֶּת�-ָּכל ְוָעֹשִ  ...ְמָלאָכה-ָכל ַתֲעֹשֶ

 
 יא:בראשית רבה חמדרש ) 26

כי השרת יש בו דעת כמלאכי השרת ורואה כמלאכי השרת ובהמה אינו כמלא מדבר השרת כמלאכי עומד 
 .רואה אתמהא אלא זה מצדד

 
 ג, שער א, נפש החיים) 27

. כן בדמיון זה כביכול ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבוון כחות ועולמות אין מספר
י כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו וכל "הוא המדבר והמנהיג אותם עפומסרם בידו שיהא 

כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כח , ו"סדרי הנהגותיו הן לטוב או להיפך ח
 .בכמה כחות ועולמות עליונים הקדושים

 
 .תענית ב יג:דברים יא) 28

-יֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכלקֵ ֱא� 'ד-ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת-ֶאל ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו-ְוָהָיה ִאם
 היא איזו, "לבבכם בכל ולעבדו יכםאלק ה׳ את לאהבה") י״א דברים: (דתניא: ַנְפְׁשֶכם-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל

 .תפלה זו אומר הוי ־ בלב שהיא עבודה
 

 עיקרים בסידורג "מי' עיקר י) 29
ה ְבֵני ָאָדם ְוָכל ַמְחְׁשבֹוָתם. ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ַהֹּיֵצר . ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר� ְׁשמֹו יֹוֵדַע ָּכל ַמֲעֹשֵ

יֶהם  :ַיַחד ִלָּבם ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֹשֵ
 

 יז:מורה נבוכים ג, ם"רמב) 30
באישי מין  -מתחת גלגל הירח , רצוני לומר -היא בזה העולם התחתון  שההשגחה האלוהית אמנם...

כמו , וזה המין לבדו הוא אשר כל עניני אישיו ומה שישיגם מטוב או רע נמשך אחר הדין, האדם לבד
דעתי בהם דעת , וכל שכן הצמחים וזולתם, אבל שאר בעלי החיים; "כי כל דרכיו משפט", שאמר

ולא שזה העכביש טרף זה הזבוב בגזרה מאת , ה העלה נפל בהשגחה בולא אאמין כלל שז, אריסטו
ולא שהרוק אשר רקק אותו ראובן התנועע עד שנפל על זה היתוש במקום , האלוה ורצונו האישי עתה
 - ולא שזה הדג חטף ובלע זאת התולעת מעל פני המים ברצון אלוהי אישי, מיוחד והרגו בגזרת האלוה

כי אם בבני אדם , שיש לאלוה השגחה באיש מאישי בעלי החיים... אבל אלה כולם אצלי במקרה גמור
בהכינו ' וכאילו הוא מספר פעולותיו ית, לא אישית, השגחה מינית -אלה כולם  ) בעלי חיים( כי ...לבד

 .לכל מין מזונו ההכרחי וחומר עמידתו
 

   א:ם הלכות תשובה ח"רמב) 31
הוא , ה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא והיא החיים שאין מות עמהן והטובה שאין עמה רעההטוב

מפי השמועה למדו למען ייטב לך לעולם שכולו טוב והארכת , שכתוב בתורה למען ייטב לך והארכת ימים
, טובה זושכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו ב, וזהו הוא העולם הבא, ימים לעולם שכולו ארוך

וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת , ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו אלא יכרתו וימותו
 ...וזהו כרת הכתובה בתורה , אלא נכרת ברשעו ואבד כבהמהשאינו חי לעולם 
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 ספר חסידים תתשלא) 32
שמתה אין לה נשמת  אבל הבהמה, לפיכך יחלום החי מן המת, לפי שנשמת האדם המדברת אינה מתה

 :לפיכך לא יחלום אדם מבהמה שמתה או נשחטה, החכמה
 

 כא:י על קהלת ג"רש) 33
מי יודע ישוב מי הוא אשר מבין ונותן לב שרוח בני אדם היא העולה למעלה ) יואל ב(כמו  -מי יודע 

להתנהג כבהמה ועומדת בדין ורוח הבהמה היא היורדת למטה לארץ ואין לה ליתן דין וחשבון צריך שלא 
  :שאינה מקפדת על מעשיה

 
 א:תנא דבי אליהו זוטא כד, מדרש) 34

ה ומכעיסין אותו במעשיהן "בהמה שמתה יש לה מנוחה אבל בני אדם שעוברין על מצותיו של הקב 
שאינם הגונין ומתו בלא תשובה מעמידין אותן לדין ומאירין להם כל מעשיהם בפניהם ודנין אותם על כל 

 .מעשיהם
 

 דרוש על התורה דף יא, ל"מהר )35
 בה כלומר, בהמה שבהם עצמות היותר ולכך נקראת. כשנבראו מיד בם נמצא בהם שיהיה שראוי מה כל
 הרי משא לישא והחמור לחרוש השור נברא שאם. בה מתחלה הוא הרי בה שימצא שראוי מה כי מה

 הוא שיהיה רק נקרא לא האדם אבל. הפעל אל כך אחר שיצא בכח בה דבר ואין, בהבראם בהם נמצא
ממנה נוצר וכל זמן שלא הוציא שלימותו אל  אשר הזאת האדמה בבחינת, הפעל אל שלימותו מוציא

 .הפעל נחשב אדמה בכח בלבד
 

 תפארת ישראל ג, ל"מהר) 36
 אל דבר הוציאה ולא פירות עשתה שלא האדמה כמו הוא הפעל אל שלו שלימות הוציא שלא בשביל הרי 

והבהמה נקראת . נאה לשמו והוא לו נאה אדמה שם על אדם בשם שנקרא שמו ולפיכך, בכח ונשאר הפעל
 שלמות שאינו גב על אף בה נמצא עליו שנברא דבר שלימות כי בשם בהמה על שם ב״ה מ״ה רצה לומר

 .עליו שמו יורה אחד שכל הרי, עמה נמצא מה דבר כי מה בה וזהו עמה נמצא זה דבר מקום מכל גמור
 

 כה:בראשית א) 37
-ִּכי יםֱא�ִק  ַוַּיְרא ְלִמיֵנהּו ָהֲאָדָמה ֶרֶמשֹ -ָּכל ְוֵאת ְלִמיָנּה ַהְּבֵהָמה-ְוֶאת ְלִמיָנּה ָהָאֶרץ ַחַּית-ֶאת יםֱא�ִק  ַוַּיַעשֹ 
ה יםֱא�ִק  ַוֹּיאֶמר: טֹוב ָהָאֶרץ -ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכלִבְדַגת ַהָּים  ְוִיְרּדּו ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֹשֶ

 ָּבָרא ּוְנֵקָבה ָזָכר ֹאתוֹ  ָּבָרא יםֱא�ִק  ְּבֶצֶלם ְּבַצְלמוֹ  ָהָאָדם-ֶאת יםֱא�ִק  ַוִּיְבָרא: ָהָאֶרץ-ָהֶרֶמֹש ָהֹרֵמֹש ַעל-ּוְבָכל
  ֹאָתם

 
 לא:בראשית א) 38
ה -ָּכל-ים ֶאתִק ַוַּיְרא ֱא� ...  :   ֹבֶקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי-ִהיֶעֶרב ַויְ -טֹוב ְמֹאד ַוְיִהי-ְוִהֵּנהֲאֶׁשר ָעֹשָ

 
 כז-כו:ראשית אב) 39

ה יםֱא�ִק  ַוֹּיאֶמר -ּוְבָכל ָהָאֶרץ-ּוְבָכל ּוַבְּבֵהָמה ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף ַהָּים ִבְדַגת ְוִיְרּדּו ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֹשֶ
 :ים ָּבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתםִק ְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא�ְּבצַ  ָהָאָדם-ֶאת יםֱא�ִק  ַוִּיְבָרא :ָהָאֶרץ-ַעל ָהֹרֵמשֹ  ָהֶרֶמשֹ 

 
 לט, לא, כו-כד:יקרא יאו) 40

א ִמִּנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבגָ -ְוָכל :ָהָעֶרב-ָלָתם ִיְטָמא ַעדַהֹּנֵגַע ְּבִנבְ -ּוְלֵאֶּלה ִּתַּטָּמאּו ָּכל -ָכלכְ : ָהָעֶרב-ָדיו ְוָטֵמא ַעדַהֹּנֹשֵ
ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם -ֵאיֶנָּנה ֹׁשַסַעת ְוֵגָרה ֵאיֶנָּנה ַּמֲעָלה ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל וא ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוֶׁשַסעַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִה 

-ַהֹּנֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד-ַאְרַּבע ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל-ַהַחָּיה ַהֹהֶלֶכת ַעל-ַּכָּפיו ְּבָכל-הֹוֵל� ַעלְוֹכל : ִיְטָמא
 :ָהָעֶרב

 :ָהָעֶרב-ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם ְּבֹמָתם ִיְטָמא ַעד-ַהָּׁשֶרץ ָּכל-ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם ְּבָכל
  :ָהָעֶרב-ַהֹּנֵגַע ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעדִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה -ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר-ְוִכי ָימּות ִמן

   
  ה-ב:ויקרא יב )41

ָרֵאל ֵלאֹמר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכימֵ -ַּדֵּבר ֶאל ּוַבּיֹום  :י ִנַּדת ְּדֹוָתּה ִּתְטָמאְּבֵני ִיֹשְ
ר ָעְרָלתוֹ  ַהְּׁשִמיִני ַהִּמְקָּדׁש -ִתָּגע ְוֶאל-ֹקֶדׁש �א-ּוְׁש�ִׁשים יֹום ּוְׁש�ֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל: ִיּמֹול ְּבֹשַ
-ֵּתֵׁשב ַעל ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים ְּכִנָּדָתּה ְוִׁשִּׁשים יֹום ְוֵׁשֶׁשת ָיִמים-ְוִאם  :ְמ�את ְיֵמי ָטֳהָרּה-א ַעד�א ָתבֹ 

  :הְּדֵמי ָטֳהָר 
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 ב:הלכות אבות הטומאות א, ם"רמב) 42
 בהמה ושחיטת, בכזית מטמא בשרן כולן מתו אם האסורין בין באכילה המותרין בין וחיה בהמה אחד

ואם אירע , לו טהוריןא הרי בחוץ וקדשים בעזרה חולין שחט ואפילו, בכ״מ מטהרתו טהורה וחיה טהורה
 .כמו שביארנו בהלכות שחיטהפיסול בשחיטה הרי זו נבילה ומטמאה במשא 

   
 ז -ו:ויקרא יב )43

 מֹוֵעד-ֹאֶהל ֶּפַתח-ֶאל ְלַחָּטאת ֹתר-אוֹ  יֹוָנה-ּוֶבן ְלֹעָלה ְׁשָנתוֹ -ֶּבן ֶּכֶבשֹ  ָּתִביא ְלַבת אוֹ  ְלֵבן ָטֳהָרּה ְיֵמי ּוִבְמ�את
 :ִמְּמֹקר ָּדֶמיָה ֹזאת ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבהֶּפר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ְוכִ  'ד ִלְפֵני ְוִהְקִריבוֹ : ַהֹּכֵהן-ֶאל

 
  ז-ו:ויקרא יבעל רבינו בחיי  ירושפ) 44

כי מה , ולפיכך קרבן זה של יולדת מחודש כקרבן הנזיר, אין לשון כפרה נופל כי אם על החטא. וכפר עליה
היה , שבאה בסכנה וניצלה מהמיתה ואם זה הקרבן הוא על, חטאה בזמן הלידה שתצריכנה התורה קרבן

 :ולמה תביא עולה וחטאת, ראוי לה שתביא תודה
כי לולא החטא , ויתכן לפרש שאין הקרבן הזה מצד חטא של עצמה רק מצד אמה שהיא היתה אם כל חי

כטבע האילן , ההוא היה האדם מוליד עם אשתו שלא בדרך תאוה וחשק אלא בדרך הטבע הגמור
כי הענפים הם , והיולדת הזו כאמה בתה במעשה החטא, שנה שלא בתאוה המוציא פירותיו בכל

 ...ועל כן יצריכנה הכתוב קרבן לכפר על החטא הקדמוני, מקולקלים בקלקול השורש
 

 טז:ת גראשיב) 45
 :   ָּב�-ִיְמָׁשל ְוהּוא ְּתׁשּוָקֵת� ִאיֵׁש�-ְוֶאל ָבִנים ֵּתְלִדי ְּבֶעֶצב ְוֵהֹרֵנ� ִעְּצבֹוֵנ� ַאְרֶּבה ַהְרָּבה ָאַמר ָהִאָּׁשה-ֶאל

 
 

46( Rabbi Jonathan Sacks, Chief Rabbi of England, Covenant and Conversation, 
Vayikra 5771 

  
 

 ב:ויקרא א) 47
ָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי-ַּדֵּבר ֶאל ַהֹּצאן ַּתְקִריבּו -ַהָּבָקר ּוִמן-ַהְּבֵהָמה ִמן-ִמן 'דַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן לַ -ְּבֵני ִיֹשְ

 :ָקְרַּבְנֶכם-ֶאת
 

 .'נדה י, תלמוד ירושלמי )48
 ופניו אדם כולו הוא וולד אדם ופניו בהמה כולו וולד אינו בהמה ופניו אדם כולו יוחנן רבי בשם יסא רבי

 ואומרים בשדה וחורש עומד אדם ופניו בהמה כולו לשחטך בוא לו ואומרים בתורה וקורא עומד בהמה
 .א וחלוץ או ייבםבו לו
 


	6) שולחן ערוך, יורה דעה ב:יא

