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SOURCES FOR CLONING 

 
By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by 

upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or  Urim, or the
.” to be published in the futured-The Encyclopedia of Jewish Values: Man to G“ 

 
 אבות ה:כבמשנה ( 1

 .בה דכולא. בה והפך בה הפך אומר בג בג בן

  
  בראשית א:כז( 2

ְבָרא ֱאֹל  ים ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא ֹאָתם:קִּ ֱאֹלָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם -ֶאתים קִּ ַויִּ
 

 בראשית א:כח ופירוש רמב"ן( 3
ְלאּו ֶאתים קִּ ֱאֹלַויֹאֶמר ָלֶהם ים קִּ ֱאֹלַוְיָבֶרְך ֹאָתם  הָ ָהָאֶרץ -ְפרּו ּוְרבּו ּומִּ ְבשֻׁ ם ּוְבָכל ְוכִּ ְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמיִּ ַחָיה -ּוְרדּו בִּ

ת ַעל  ָהָאֶרץ:-ָהֹרֶמֹשֶ
, נטוע ולעקור, ולבנות, עפר זוחלי וכל ובשרצים בבהמות כרצונם לעשות בארץ וממשלה כח להם נתן - וכבשוה

 .בזה וצאוכי, נחשת לחצוב ומהרריה
 
 ג, לו:א, -י', לא:ב-ג, שמות כ:ט-בראשית ב:ב( 4

כָ קִּ ֱאֹלַוְיַכל  י מִּ יעִּ ְשֹבת ַביֹום ַהְשבִּ ה ַויִּ י ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעֹשָ יעִּ ה: -לים ַביֹום ַהְשבִּ יֹום -ים ֶאתקִּ ֱאֹלַוְיָבֶרְך  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעֹשָ
י י ַוְיַקֵדש ֹאתֹו כִּ יעִּ ָכל ַהְשבִּ  ים ַלֲעשֹֹות:קִּ ָבָרא ֱאֹל-ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר-בֹו ָשַבת מִּ

ים ֵשֶשת יָת  ַּתֲעֹבד ָימִּ י ַשָבת לַ ְויֹום ַהְש  :ְמַלאְכֶּתָך-לכָ  ְוָעֹשִּ יעִּ ה ָכל-יָך לֹאֶק ֱאֹל ד'בִּ ֶּתָך ַעְבְדָך ְמָלאָכה ַאָּתה -ַתֲעֹשֶ ְנָך ּובִּ ּובִּ
ְשָעֶריָך:ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְר   ָך ֲאֶשר בִּ

י ְבֵשם ְבַצְלֵאל ֶבן י ֶבן-ְרֵאה ָקָראתִּ ְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכלקִּ ָדה:ָוֲאַמֵלא ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלחּור ְלַמֵטה ְיהּו-אּורִּ  ְמָלאָכה:-ים ְבָחְכָמה ּובִּ
יש ֲחַכם יָאב ְוֹכל | אִּ ה ְבַצְלֵאל ְוָאֳהלִּ ְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת -ָכל-ְכָמה ּוְתבּוָנה ָבֵהָמה ָלַדַעת ַלֲעֹשת ֶאתחָ  ד'ֵלב ֲאֶשר ָנַתן -ְוָעֹשָ

ָּוה -ַהֹקֶדש ְלֹכל ֲאֶשר  :ד'צִּ
 
 תהילים קטו:טז( 5

ם ם ַהָשַמיִּ ְבֵני ָנַתן ְוָהָאֶרץ ד'לַ  ָשַמיִּ  :ָאָדם-לִּ
 
 ד, ח-בראשית יא:ג( 6

יש ֶאל ְלְבָנה ְלֵבנִּ -ַויֹאְמרּו אִּ י ָלֶהם ַהְלֵבָנה ְלָאֶבן ְוהַ ֵרֵעהּו ָהָבה נִּ ֵרָפה ַוְּתהִּ ֹשְ ְרָפה לִּ ֹשְ ֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר: ַויֹאְמרּו ים ְונִּ
ְבֶנהָהָבה  ה-נִּ ם ְוַנֲעֹשֶ ְגָדל ְורֹאשֹו ַבָשַמיִּ יר ּומִּ  ָהָאֶרץ:-ְפֵני ָכל-ָנפּוץ ַעל-ָלנּו ֵשם ֶפן-ָלנּו עִּ
ָשם ַעל ד'ַוָיֶפץ  יר: ָהָאֶרץ וַ -ֵני ָכלפְ -ֹאָתם מִּ ְבֹנת ָהעִּ י-ַעלַיְחְדלּו לִּ ַפת ָכל ד'ָשם ָבַלל -ֵכן ָקָרא ְשָמּה ָבֶבל כִּ ָשם -ֹשְ ָהָאֶרץ ּומִּ

יָצם   ָהָאֶרץ:  -ְפֵני ָכל-ַעל ד'ֱהפִּ
 

 ויקרא יט:יט ( 7
ְשֹמרּו ְבֶהְמְּתָך לֹא-ֶאת ֹקַתי ּתִּ ֹ -חֻׁ ְדָך ל ם ֹשָ ְלַאיִּ יַע כִּ ם ַשַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליָך:-אַתְרבִּ ְלַאיִּ ם ּוֶבֶגד כִּ ְלָאיִּ ְזַרע כִּ  תִּ

 
 פירושי רמב"ן ואבן עזרא על ויקרא יט:יט( 8

 בכל, בעולם המינים ברא השם כי, בכלאים והטעם.. .רש״י לשון, לדבר טעם שאין מלך גזרות אלו חקים... -- רמב"ן
ונתן בהם כח התולדה שיתקיימו המינים בהם לעד כל זמן שירצה הוא  ,התנועה נפש ובבעלי בצמחים הנפשות בעלי

 יבואו כאשר המינין לקיום זו עם זו... יתברך בקיום העולם. וצוה בכחם שיוציאו למיניהם ולא ישתנו לעד לעולם
 יםהשל שלא יחשוב כאילו, בראשית במעשה ומכחיש משנה, מינין שני והמרכיב. ורביה לפריה הנשים על האנשים

 קב״ה בעולמו כל הצורך ויחפוץ הוא לעזור בבריאתו של עולם להוסיף בו בריות.ה
לא תעשה לבהמה לשנות מעשה השם על כן כתוב את חקתי תשמרו לשמור כל מין שלא יתערב מין  ...  - אבן עזרא
 עם מין:

 
 פירוש של שמשון רפאל הירש, ויקרא יט:יט( 9

If we consider the prohibitions classed together in the verse… we find that כלאי בהמה  and כלאי אילן 

are actually interferences in the Law of Creation. Species of animals and plants which Nature has 

ordained “closed” to one another are forced unnaturally into union…It is quite evident that already in 
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 the prohibition goes further than forbidding any interference in God’s Laws of Nature כלאי זרעים

regarding mating. It is rather to bring Man in his work of plant culture to the thought of the Creator’s 

rule of למינהו… And Man, too, has been given the Law for his own mating, and is to be reminded of 

it especially at the time of his wearing human clothing… Expressed  symbolically – taking the צמר as 

cloth-material to represent the animal, and פשתים the vegetative element in the human being – in 

animals, צמר ופשתים are יחדיו. But in man, the animal element, mind and will power, is not to incline 

towards the vegetative one, is not to be closely connected with the urges of the stomach and of sexual 

life. In man, צמר and פשתים are to be separated, each one to be kept contained in his own separate 

realm. Not downwards towards vegetative sensuality, upwards towards the pinnacle of Mankind. 
 

 קידושין ל:( 10
 .ואמו, ואביו, הקב״ה: באדם הן שותפין שלשה, ת״ר

 
 

 סנהדרין לז.( 11
 וכל, מלא עולם איבד כאילו הכתוב עליו מעלה מישראל אחת נפש המאבד שכל ללמדך, יחידי אדם נברא לפיכך

שאדם ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא,  ...מלא עולם קיים כאילו הכתוב עליו מעלה מישראל אחת נפש המקיים
ותמו בע כל אדם בחכולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ט טובע כמה מטבעות בחותם אחד 

 ואין אחד מהן דומה לחבירו. של אדם הראשון
 

 ישעיהו סה:יז, סו:כב (12
י אֹשנֹות ְולֹא ַתֲעֶליָנה ַעל-כִּ ָזַכְרָנה ָהרִּ ים ָוָאֶרץ ֲחָדָשה ְולֹא תִּ ם ֲחָדשִּ י בֹוֵרא ָשַמיִּ ְננִּ  ֵלב:-הִּ

ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָשה ֲאֶשר ֲאנִּ  ם ַהֳחָדשִּ י ַכֲאֶשר ַהָשַמיִּ םכִּ ים ְלָפַני ְנאֻׁ ה ֹעְמדִּ ְמֶכם: ד'-י ֹעֹשֶ  ֵכן ַיֲעֹמד ַזְרֲעֶכם ְושִּ
 

 ישעיהו כו:יט( 13
ְחיּו י ֵמֶתיָך יִּ יצּו ְיקּומּון ְנֵבָלתִּ י ָעָפר ֹשְכֵני ְוַרְננּו ָהקִּ ים ָוָאֶרץ ַטֶלָך אֹוֹרת ַטל כִּ יל ְרָפאִּ  :ַּתפִּ

 
 

 פסחים נד.( 14
 הקדוש נתן שבת ובמוצאי, שבת מוצאי עד נבראו ולא שבת בערב ליבראות במחשבה עלו דברים שני: אומר יוסי רבי

 שתי והביא. אור מהן ויצא בזו זו וטחנן אבנים שני והביא, מעלה של דוגמא מעין הראשון באדם דיעה הוא ברוך
 יב זו בזו ויצא מהן פרד.והרכ בהמות

 
 מהר"ל, באר הגולה לט( 15
 בכח היו בראשית ימי בששת, הטבע על שהוא דברים אבל, הטבעיים הדברים רק אונבר לא בראשית ימי בששת כי

 לפי בודאי, מינין שני הרכבת על תמהים שהם ומה לפעל... יוצאים היו הטבע על והוא שכלי שהוא האדם ידי ועל
דבר הזה ם כלאים, אבל אדם הראשון היה עושה דבר זה, כי המשו אסור הוא הדבר לישראל הקב״ה שנתן התורה

ראוי שיהיה בעולם עד שיהיה נשלם העולם, ואף כי לפי התורה שנתן השם יתברך דבר זה אסור מפני שהוא כלאים, 
דרך התורה לבד. וכמה מינים שנברא בעולם והתורה אסרם באכילה, ועם כל זה נבראו בעולם שבהם יושלם 

 ...להיות ראוי שכך האדם ידי על לפעל ויצא.. רה בלבד, והשלמת העולם לבד.מרנו דרך התוא וכבר.. העולם.
 

 ( פירוש תפארת ישראל על משנה ידים ד:ג16
 שכל דבר שלא נדע טעם לאסרו מותר הוא בלי טעם דלא הזכירה התורה דברים המותרין כולן רק דברים האסורין.

 
 ישעיה נט:ב( 17

ם י אִּ ים ֵביֵנֶכם ְלֵבין ֱאֹלֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו מַ -כִּ לִּ ְשמֹוַע:ֵק ְבדִּ ֶכם מִּ ים מִּ ירּו ָפנִּ ְסּתִּ  יֶכם ְוַחטֹאוֵתיֶכם הִּ
 

 רש"י שם ירושסנהדרין סה: ופ( 18
כם לבין אלהיכם. אמר ביני מבדלים היו עונותיכם[ אם] כי( נ״ט ישעיהו) שנאמר לנו גרמו שעונותינו אעשה מה אבל 

וגו׳. רבא ברא גברא, שדריה לקמיה דרבי זירא.  רבא: אי בעו צדיקי ברו עלמא, שנאמר כי עונותיכם היו מבדלים
הוה קא משתעי בהדיה, ולא הוה קא מהדר ליה. אמר ליה: מן חבריא את, הדר לעפריך. רב חנינא ורב אושעיא הוו 

 יתבי כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה, ומיברו להו עיגלא תילתא, ואכלי ליה.
 .הבדלה כאן אין עונות בהם היו לא אם הא  - יליםמבד היו עונותיכם אם כי שנאמר עלמא ברו הוו
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 שבת ל: ופירוש בית הלוי על בראשית יז:א( 19
)תהלים עב( יהי פסת  שנאמר, מילת וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ עתידה: דריש וקא גמליאל רבן יתיב ותו

 בר בארץ.
וצא מן השדה קש ואח"כ מהמעולה שבזרע נעשה וכדרך משל בזרעים רואים אנחנו שהולך ונתתקן דבהתחלה י ...

למעלה שבולת ואח"כ נעשה בה המוץ שמונח בו הקמח ואח"כ קרוב להגמרו נגדל בו הקמח, ואלמלא אמר די היה 
הולך ונתתקן עוד דהמחטה היה יוצא גלוסקא הראוי לאכילה ואמר לו די שיותר לא יתוקן, יען כי כן גזרה חכמתו 

וגמרו יהיה ע"י מעשה האדם וכן יהיה עד לבסוף, שלעתיד בימי התיקון אמרו עתידה ארץ יתברך דסוף של התיקון 
ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת אבל עד לעתיד הניח להאדם שיהיה עמל לגמרו. וזהו עתה כשצוה אותו למול 

ים מפני מה אין וכדי שלא יהיה קשה לאברהם אבינו כמו שהקשה טורנסרופוס הרשע לר' עקיבא אם רצונו במול
האדם נולד מהול )תנתומא תזריע סי' ה'(, וזהו שאמר לו אני שאמרתי לעולמי די וכל הבריאה הנחתי להאדם 
 שיגמרנה וכמו כן בריאת האדם והשלמה שלו הנחתי על האדם שימול את עצמו. שוב מצאתיו בספר תפארת יהונתן:

 
 מדרש, בראשית רבה מו:ג( 20

 י מה לא נתנה לאדם הראשון מפנ ההמיל היא חביבה אם אמר
אמר לו הקדוש ב״ה לאברהם דייך אני ואתה בעולם ואם אין את מקבל עליך לימול דיי לעולמי עד כאן ודייה לערלה 
עד כאן ודייה למילה שתהא עגומה עד כאן אמר עד שלא מלתי היו באים ומזדווגים לי תאמר משמלתי הן באין 

הם דייך שאני אלוהך דייך שאני פטרונך ולא לך לעצמך אלא דיי לעולמי שאני ומזדווגים לי אמר לו הקב״ה אבר
אלוהו דיו לעולמי שאני פטרונו רבי נתן ורבי אחא ורבי ברכיה בשם רבי יצחק אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולמי 

לעזר בן יעקב אני ולשמים דיי לארץ דיי שאלולי שאמרתי להם דיי עד עכשיו היו נמתחים והולכים תני משום רבי א
 הוא שאין העולם ומלואו כדי לאלהותי תרגום עקילוס אכסיוס ואנקוס: 

 
 פירוש כתב וקבלה על שמות כ:י'( 21
ושם מלאכה הונח על כל דבר מעשה המביא לידי תכלית ותועלת ויש בו תקון העולם, והם כלל ל"ט מלאכות ...

אור שם מלאכה. והנה לכל מלאכת מעשה נצטרך לשתי שהוזכרו בדרז"ל, כמבואר היטב בדברי החכם רנ"ו בבי
כחות כלליות, הא' כח האדם לעשות מלאכתו כזריעה חרישה וכדומה, והשני הכח הטבעי שהוכן ממנו ית', לתת כח 
הטבעי בכל דבר מעשי האדם, לתת כח בזרעים ויבולי האדמה וכן בכל מלאכת מעשה, הנה שתי כחות אלה כח 

זוג זה עם זה לפעול ולהתפעל, וכל מה שנתחדש ונולד ע"י שתי כחות אלה, הוא הנקרא בן  האדם וכח הטבעי הם כמו
זוג ותולדותם; אמנם כל זה יתכן בששת ימי המעשה שבהם יש מקום לשתי כחות אלה, האדם בפעולותיו ואדמת 

ג, והיא המלאכה הטבע בכחותי', וע"י הזדווגות כחות האלה יוכל להתחדש ולהולד מלאכה להיותה הנולד מן הזו
 .שהוא העסק המביא לידי תכלית תקון וקיום העולם

 

22 )Tradition, volume VI:2, p. 20” Confrontation“Rabbi Joseph Soloveitchik,  
The limited role we played until modern times in the great cosmic confrontation was not of our 

choosing. Heaven knows that we never encouraged the cruel relationship which the world displayed 

toward us. We have always considered ourselves an inseparable part of humanity and we were ever 

ready to accept the divine challenge "מלאו את הארץ וכבשה" "Fill the earth and subdue it," and the 

responsibility implicit in human existence. We have never proclaimed the philosophy of contemptus 

or odium seculi. We have steadily maintained that involvement in the creative scheme of things is 

mandatory. Involvement with the rest of mankind in the cosmic confrontation… First, as we have 

mentioned previously, we, created in the image of God, are charged with responsibility for the great 

confrontation of man and the cosmos.  
 

 

23 )15me VI:2, p. Tradition, volu” ithLonely Man of Fa“Rabbi Joseph Soloveitchik,  
Man reaching for the distant stars is acting in harmony with his nature which was created, willed, and 

directed by his Maker. It is a manifestation of obedience to rather than rebellion against God. nature 

which was created, willed, and directed by his Maker. It is a manifestation of obedience to rather than 

rebellion against God. 

  
 שו"ת אגרות משה, אורח חיים ג:צ( 24

 מרפא שמעינן שלא דמה ירפא ורפא קרא ביה מדתנא דוקא הוא לרפאות לרופא רשות שניתן ישמעאל ר׳ רשתדד הא
דהו״א ה״מ מכה דבידי אדם אבל חולי הבא ביד״ש כשמרפא נראה כסותר גזירת המלך קמ״ל דשרי, וא״כ  לחודיה

א אינו משום דקמ״ל דלא הוי כסותר גזירת המלך, מטעם דאמרינן אפשר שמה שהתורה התירה וגם חייבה לרפ
דגזירת המלך היתה רק שיחלה עד שימצאו את הרופא והרפואה שיצטרך ושיהיה לו פחד שמא לא יתרפא ואם עולה 
הרפואה להוצאת ממון הוא גם להפסידו בממון יחד עם צער הגוף, אלא שאף שהוא בעצם כסותר גזירת המלך 
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לרפאותו וגם חייבה, וכמו שמותר וגם חייבין להתפלל לבטל גזירת המלך כדמצינו בכל התפלות התירה תורה 
שבקראי, ואף במקום שלא גילה השי״ת דעתו שיתפלל אף בלשון הניחה לי, כמו כן התירה תורה לרפאות בכל מיני 

 .סמים לבטל גזירתו

 
 שבת לא.( 25

, ורביה בפריה עסקת, לתורה עתים קבעת, באמונה ונתת נשאת :לו אומרים לדין אדם שמכניסין בשעה: רבא אמר
 ?דבר מתוך דבר הבנת, בחכמה פלפלת, לישועה צפית

 
 זוהר חלק א קיז.( 26

. ויתתקן עלמא לאעלא לתתא דחכמתא ומבועי. לעילא דחכמתא תרעי יתפתחון. לשתיתאה שנין מאה ובשית
שא לאעלא בשבתא. אוף הכי נמי. וסימניך )בראשית ז יא( בשביעאה. כבר נש דמתתקן ביומא שתיתאה מכי ערב שמ

  "בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו׳. נבקעו כל מעיינות תהום רבה."
 

 צאטו, מבואוה חיים לשקל"ח פתחי חכמה של מ( 27
בזוה"ק וירא קיז ע"א ובשית מאה שנין לשתיתאה יתפתחון תרעי דחכמתא דלעילא ומבועי דחכמתא דלתתא 

מא לאעלא בשביעה וסימנך בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות ויתתקן על
שמים נפתחו ומ"ש יתפתחון כו' ר"ל שניתן רשות לכל המשתוקקים להדבק באלקים חיים ולהתעסק בחכמת האמת 

ת ת"ר כי אז היה עדיין לכנס ולטול את השם כראוי וכל מי שיעמיק בזה ישכיל וימצא ולא היה כל זה קודם שנ
סתום וחתום אלא רק ליחידי סגולה לבד כן שמעתי בשם הגאון החסיד ר' ישראל סלאנטער ז"ל " ע"כ לשון ספר 

  -לש"ו על התנאים הנדרשים לאלה שרוצים לעסוק בחכמת האמת עי' בספר אור נערב לרמ"ק הק' חלק ג' פרק א
 

 סוטה יד.( 28
 אחר להלך לאדם לו אפשר וכי? "תלכו יכםאלק ה׳ אחרי"( יג דברים: )דכתיב אימ, חנינא ברבי חמא רבי ואמר

 הוא מה, הקב״ה של מדותיו אחר להלך אלא "הואִּ  אוכלה אש יךאלק ה׳ כי"( ד דברים: )נאמר כבר והלא? שכינה
אף  ...םאף אתה בקר חוליֹם הקב״ה ניחם אבלי... אף אתה הלבש ערומיֹם הקב״ה ביקר חולים ...ערומים מלביש

 אף אתה קבור מתים. ...אתה נחם אבליֹם הקב״ה קבר מתים
 

 ישעיהו סה:יז, סו:כב (29
י אֹשנֹות ְולֹא ַתֲעֶליָנה ַעל-כִּ ָזַכְרָנה ָהרִּ ים ָוָאֶרץ ֲחָדָשה ְולֹא תִּ ם ֲחָדשִּ י בֹוֵרא ָשַמיִּ ְננִּ  ֵלב:-הִּ

ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדשָ  ם ַהֳחָדשִּ י ַכֲאֶשר ַהָשַמיִּ םכִּ ים ְלָפַני ְנאֻׁ ה ֹעְמדִּ י ֹעֹשֶ ְמֶכם: ד'-ה ֲאֶשר ֲאנִּ  ֵכן ַיֲעֹמד ַזְרֲעֶכם ְושִּ

  
 

 ישעיהו כו:יט( 30
ְחיּו י ֵמֶתיָך יִּ יצּו ְיקּומּון ְנֵבָלתִּ י ָעָפר ֹשְכֵני ְוַרְננּו ָהקִּ ים ָוָאֶרץ ַטֶלָך אֹוֹרת ַטל כִּ יל ְרָפאִּ  :ַּתפִּ

 
 סנהדרין סה: ורש"י שם( 31

דר ליה. אמר ליה: מן חבריא מה קא הוה ולא, בהדיה משתעי קא הוה. זירא דרבי לקמיה שדריה, גברא ברא רבא
את, הדר לעפריך. רב חנינא ורב אושעיא הוו יתבי כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה, ומיברו להו עיגלא תילתא, 

 ואכלי ליה.
 . שם של אותיות צרוף שלמדו יצירה ספר ידי על - גברא ברא

 . דבור בו היה שלא - ליה מהדר היה ולא

 ... למיכל ומעלי שביחי דהכי, גדילתו וגמרה שניו לשליש הגיע כאלו גדול - תילתא עיגלא

 
 רש"י סנהדרין סז: ד"ה עסקי( 32

 כאן יןוא, העולם נברא שבהם השם אותיות מצרפים שהיו ידי על תילתא עגלא להו אברו וממילא -  יצירה בהלכות עסקי

 .הוא שלו קדושה שם ידי על, הן הוא ברוך הקדוש דמעשה מכשפות משום
 

 רבינו בחיי, כד הקמח, ערך "רשות", פירוש על בראשית ב:ז( 33
  מעשה...ולפי שפעולותיו של אדם נכללים בג' דברים והם המחשבה והדבור וה ...

פרים אין קץ והאריכו והרחיבו לשון בהם, יש וצריך אתה לדעת כי חכמי המחקר נחלקו בענין הנפש ויסדו בזה ס
מהם אומרים שהנפש אחת ויש בה שלש כוחות, הכח המתאוה אשר לבעלי הנפש הבהמית, והכח הצומח אשר לבעלי 
הנפש הצומחת, והכח המשכיל היא נפש החכמה, ושלש כוחות אלו הם נפש אחת, ויש מהם אומרים כי הם באדם 

ו, הנפש החכמה לעצמה והצומחת לעצמה והבהמית לעצמה, הנפש הבהמית היא שלש נפשות שונות חלוקות זו מז
הנפש המתאוה המאכל והמשתה והמשגל והשינה והכעס, בה ישתתף האדם עם הבהמות והחיות וכל בעלי נפש 

הנפש הצומחת הוא הכח המגדל באדם בה ישתתף עם האילנות  ...התנועה ומשכנה בכבד והיא הנקראת נפש ורוח
, וענין הנפש הזאת שתגדל גוף הצמח והאילן ויגביהנו וירחיבנו, וכן באדם ואין משכנה במקום מיוחד בגוף והצמחים
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רק בכולו והיא מתגברת עד זמן קצוב, הנפש החכמה נמצאת באדם לבדו בה משתתף עם העליונים הקדושים 
ה החכמים הסוברים שיש ולדעת אל ...ומשכנה במוח והיא הנקראת נשמה  בחכמה ושכלהעומדים לעד לעולם 

באדם שלש נפשות חלוקות מצינו ראיה לחז"ל ממה שאמרו )סנהדרין סה ע"ב( רבא ברא גברא שדריה לקמיה דרבי 
זירא הוה משתעי ליה ולא משתעי אמר דמן חבריא את תוב לעפרך, המאמר זה יורה ששלושתם באדם נפשות שונות 

והעמיק בחכמת ספר יצירה ברא האדם ההוא והטיל בו נפש חלוקות זו מזו כי רבא מתוך חכמתו הרחבה שצפה 
 התנועה ולא היה לו כח לתת הדיבור בו כי הדיבור מצד הנפש החכמה:

 
 4רב יעקב אמדין, מגילת ספר, דף ( 34

 לי דבורבמעשה כי הנוצר ההוא היה  נווספר ממ צג(דברא גברא,  'סי)ל ז"בס' תשובותיו של אבא מרי הגאון ין יע ...
באופן  ,צחומייר שדבקו בבנ בע"י השם הכתו ד,ב שיצור כפיו הולך וחזק וגדול מאאות הררוכ בד,שו כעמשמ והיה

כתוב עליו השם ונתקו  ליון שהיהגה ועלימהרה וקרע מנתחזק עליו  ,שם שלא יזיק וישחית שהיה מתירא ר"א בעל
 ...הכתב ונתק השם מעליו בפניו כשלקחאותו  טכי סר אבל הזיק לרבו ,ממצחו ונפל גוש עפר כשהיה

 
 פירוש מהרש"א על ברכות י'.( 35

גם שאמרו פרק ד' מיתות )סה( רבא ברא גברא ור"ח ור"א מיברו להו עגלא תלתא ואכלי ליה והיינו בשמותיו של 
הקב"ה כפירש"י שם מ"מ נשמה לא היו יכולין להטיל ביה כדאמרינן התם שלא היה לגברא זה כח הדבור שהוא כח 

שבאדם כדכתיב לנפש חיה ומתרגם לרוח ממללא וז"ש ברכי נפשי שהיא הנשמה שבה מובדל מנפש בהמה הנשמה 
 וגם כל קרבי ברכו שם קדשו שבראם מה שאין ב"ו הצר צורה יכול ליוצרם וק"ל:

 
 נקלוסותרגום אבראשית ב:ז ו (36

יֶצר  ן-ים ֶאתקִּ ֱאֹל ד'ַויִּ ַפח ְבאַ -ָהָאָדם ָעָפר מִּ י ָהָאָדם ְלֶנֶפש ַחָיה:ָהֲאָדָמה ַויִּ ים ַוְיהִּ ְשַמת ַחיִּ  ָפיו נִּ
ן ַעְפָרא ָאָדם ַית יםֱאֹלק   יָ -יְ  ְבָרא י ּוְנַפח ַאְדְמָתא מ  ְשְמָתא ְבַאּפֹוה   :ָלאְמַמלְ  ְלרּוחַ  ְבָאָדם ַוֲהַות ְדַחֵיי נ 

 
 שמות כב:יז  (37

 : ְתַחֶיה לֹא ְמַכֵשָפה
 

 סנהדרין סז:( 38
 .מעלה של פמליא שמכחישין כשפים שמן נקרא למה: יוחנן רבי מרא 
 

 ספר החינוך, מצוה סב( 39
וענין הכישוף הוא לפי דעתי כן, שהשם ברוך הוא שם בתחילת הבריאה לכל דבר ודבר מדברי העולם טבע לפעול 

 ... שכתוב בפרשת בראשית פעולתו טובה וישרה לטובת בני העולם אשר ברא, וציוה כל אחד לפעול פעלו למינהו, כמו
ובמלאכת התערובות יש בה צדדין שלא הורשו בני אדם להשתמש בהן, כי יודע אלהים שסוף המעשה היוצא לבני 
אדם באותן צדדין רע להן ומפני זה מנעם מהם. וזהו אמרם זכרונם לברכה דרך כלל, כל שיש בו משום רפואה אין 

כלומר אין לאסרו מפני צד כישוף, אחר שיש תועלת בו מצוי בנסיון בו משום דרכי האמורי ]שבת דף ס"ז ע"א[, 
 .באמת אין זה מן הצדדין האסורין

 
 תענית ב.( 40

, גשמים של מפתח: הן ואלו, שליח ביד נמסרו שלא הוא ברוך הקדוש של בידו מפתחות שלשה: יוחנן רבי אמר
 ה׳ אני כי וידעתם"( לז יחזקאל) דכתיב מנין המתים תחיית של מפתח.. יית המתים.תח של ומפתח, חיה של מפתח
 ".קברותיכם את בפתחי

 
 רבה מו:ג, חגיגה יב.בראשית מדרש  ( 41

 שאלולי דיי לארץ דיי ולשמים לעולמי שאמרתי הוא אני שדי אל אני יצחק רבי בשם ברכיה ורבי אחא ורבי נתן רבי
 ,והולכים נמתחים היו עכשיו עד דיי להם שאמרתי

תי לעולם די. אמר ריש לקיש: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא שאמר הוא אני שדי אל אני( ל״ה בראשית) דכתיב מאי
 .את הים היה מרחיב והולך, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ויבשו

 
 רמב"ם, הלכות ממרים ב:ג, ה( 42

 בית שראו דברים אבל, רהתו דיני כשאר אלא לתורה סייג לעשות כדי אותן אסרו שלא בדברים אמורים דברים במה
אין בית דין גדול אחר יכול לעקרן ולהתירן אפילו היה  [ישראל]בכל  איסורן פשט אם סייג לעשות ולאסרן לגזור דין

 גדול מן הראשונים.
 אין אבל כדין שלא ועונשין מכין, תורה דברי על העם יעברו שלא כדי סייג ולעשות הדת לחזק שראו דין בית כיצד

או לעבור על מצות לא תעשה  עשה מצות לבטל שעה לפי ראו אם וכן, הוא כך שהלכה ואומרים לדורות ברהד קובעין
כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל מלהכשל בדברים אחרים עושין לפי מה שצריכה השעה, כשם 

ם לעבור על קצת מצות לפי שעה שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו כך בית דין מורים בזמן מן הזמני
 כדרך שאמרו חכמים הראשונים חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. [כולם]כדי שיתקיימו 
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43 ), page 1950ol. 9, 200VMadda Journal, -in the Torah U” Cloning and Its Challenges“ 

 
 יב:ב ופירוש רש"י שםיבמות משנה ( 44

 ולידתו בקדושה שלא ראשון של הורתו אפילו, מייבמין ולא חולצין לא עמה בניה גיירושנת הגיורת - משנה
 עמה בניה שנשתחררו שפחה וכן. בקדושה ולידתו הורתו והשני, בקדושה

האב דרחמנא אפקרי׳ כזרע בהמה שנאמר )יחזקאל כג( וזרמת  שאר לו אין וגר בעינן האב מן דאחוה - כו׳ חולצין לא

 סוסים זרמתם.  

Two people (like clones) who are considered siblings even tough not generically similar (they are not 

technically related to their mother who converted) – not related to each other, but have the same 

genes. 
 

 סוטה מו:( 45
 אין המות מלאך ואף, החריבה ולא נבוכדנצר, בלבלה ולא סנחריב שבא לוז יאה, תכלת בה שצובעין לוז היא: תניא

 .חוץ לחומה והן מתיםֹ  יוצאין ־ עליהן קצה שדעתן בזמן שבה זקנים אלא, בה לעבור רשות לו

 
 ויקרא רבה לה:במדרש איוב יד:א, טו:יד, יומא עה:, נדה יג., ( 46

ַבע ים ּוֹשְ ָשה ְקַצר ָימִּ  :ֹרֶגז-ָאָדם ְילּוד אִּ
י-ָמה ְזֶכה ְוכִּ י יִּ ָשה:-ֱאנֹוש כִּ ְצַדק ְילּוד אִּ  יִּ

 וציא? מ ואינו שמכניס אשה ילוד יש כלום, במעיהם שתיפח זה מן עתיד: אמרו
  . אשה ילוד זה אין: עליה שמואל דקרי
 .בוראו מפי שומע שכך אשה ילוד אשרי הושעיא א״ר

 
 בראשית ב:כד ופירוש רש"י( 47
יש ֶאת-ַיֲעָזב ֵכן-ַעל יו ְוֶאת-אִּ ר ֶאָחד: -ָאבִּ ְשּתֹו ְוָהיּו ְלָבֹשָ מֹו ְוָדַבק ְבאִּ  אִּ

 .הולד נוצר ע"י שניהם ושם נעשה בשרם אחד - לבשר אחד

 
 על סנהדרין סז: בית הבחירהפירוש ( 48

לעשות שכל שהוא  אפילו ידעו לברא בריות יפות שלא מזווג המין כמו שנודע בספרי הטבע שאין הדבר נמנע רשאים
טבעי אינו בכלל הכשוף ודומה לזה שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי כמו שיתבאר במקומו כל 

 .שנאסר בדברים אלו שכתבנו לא נאסר אלא בלמד לעשות אבל להבין ולהורות הכל מותר
  

49 )1997, 12, December Letter to the Editor, by Rabbi Dr. Moses Tendler, New York Times 

To the Editor:  

As an Orthodox Jew and rabbi, I oppose ''elective'' or ''autonomous'' cloning on biblical grounds (Op-

Ed, Dec. 5). As a professor of biology, I see it as a form of assisted sexual reproduction. But the 

salient issue for me is under what circumstances cloning could be morally acceptable.  Show me a 

young man who is sterile, whose family was obliterated by the Holocaust and who is the last in a 

genetic line. I would advise cloning him to create a descendant. Or show me a child whose survival 

depends on transplantation of bone marrow. I would advise cloning to save the child's life. A child 

produced for this purpose would then be doubly loved.  

(Rabbi) M. D. TENDLER  
 


