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These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim,  
and the forthcoming book, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d Issues and Rituals.” 

 
 תהילים קלט:טז (1

א ְלִמי  רָּ ֶהם: -ּו ֵעיֶניָך ְוַעלגָּ ד בָּ רּו ְולֹא ]ְולֹו[ ֶאחָּ ֵתבּו יִָּמים יֻּצָּ ם ִיכָּ  ִסְפְרָך כֻּלָּ
 
 סנהדרין כב:על ורש"י  פירוש  (2

 זהרתי ותבנית צורתי בטרם הולדי ובטרם בואי לעולם ראו עיניך. - גולמי

  י עץ טמאין.גולם היא  קודם שנבעלה גולם  כלי שלא נגמר קרוי גולם, כדתנן: גולמי כל

 
 סנהדרין לח: (3

, שלישית  נמתחו גולםאמר רבי יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היוֹם שעה ראשונה  הוצבר עפרו, שניה  נעשה 
 אבריו, רביעית  נזרקה בו נשמה, חמישית  עמד על רגליו, ששית  קרא שמות, שביעית נזדווגה לו חוה,

 
 אבות ה:ז( 4

 .בחכם שבעהו בגולם דברים שבעה
 
 כח, סוטה מז.-מלכים א' יב:כה (5

ם ֶאת ְבעָּ רָּ ּה ַוֵיֵצא ִמשָּ -ַוִיֶבן יָּ ה לְ  ְפנּוֵאל:-ם ַוִיֶבן ֶאתְשֶכם ְבַהר ֶאְפַרִים ַוֵיֶשב בָּ כָּ שּוב ַהַמְמלָּ ה תָּ ם ְבִלבֹו ַעתָּ ְבעָּ רָּ -ֵביתַויֹאֶמר יָּ
ִוד: ִאם ם ַהֶזה ַלֲעשֹֹות ַיֲעֶלה-דָּ עָּ ִחים ְבֵבית הָּ ם ַהֶזה ֶאל ד'-ְזבָּ עָּ ב ֵלב הָּ ַלם ְושָּ גִֻּני -ֲאֹדֵניֶהם ֶאל-ִבירּושָּ ה ַוֲהרָּ ם ֶמֶלְך ְיהּודָּ ְרַחְבעָּ
בּו ֶאל ם ֶמֶלְך-ְושָּ ה: -ְרַחְבעָּ ב ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַרבְיהּודָּ הָּ ַעץ ַהֶמֶלְך ַוַיַעֹש ְשֵני ֶעְגֵלי זָּ לַ -ַוִיּוָּ ֶכם ֵמֲעלֹות ְירּושָּ ֵאל לָּ רָּ ם ִהֵנה ֱאֹלֶהיָך ִיֹשְ

ִים:  ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ
 אנכי אומרת והיתה, אפומה לה חקק שם: דאמרי ואיכא. לארץ שמים בין והעמידו ירבעם לחטאת לו תלה שואבת אבן
 .לך יהיה ולא

 
 מדרש פרקי דרבי אליעזר מד (6
יו, ר׳ יהודה אומ׳ סמאל נכנס והיה גועה להתעות את ישראל, שנ׳ ויצא העגל הזה גועה וראו אותו כל ישראל ותעו אחר 

 .ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו
 
 של"ה, פרשת וישב רשי"י על בראשית  לז:ב ( פירוש7

 ...החי מן אבר אוכלין שהיו, לאביו מגיד היה ,לאה בני באחיו רואה שהיה רעה כל -רעה דבתם את
היה, אברהם אבינו עשה ספר יצירה ומסרו ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב מסר לבניו  ושמעתי שנמצא בקובץ ישן, הענין

אשר הם היותר מיוחסים, כי אין מוסרין סתרי תורה כאלה אלא לצנועין ומיוחסי ישראל בכל דור ודור, על כן מסרו 
ערב שבת על ידי עסק ספר והנה מצינו בגמרא )סנהדרין סה, ב( דברא עגלא תלתא בכל  לבני הגבירה ולא לבני השפחות

יצירה בצירוף השמות, ובודאי זה הנברא על פי השמות ולא מצד התולדה אין צריך שחיטה, וניתר לאוכלו בעודו חי, 
וכך עשו השבטים. ויוסף לא ידע והיה סבור שהוא הנולד מאב ואם, הביא דבה זו אל אביו שהם אוכלים אבר מן החי, 

  והם כנים היו וכדין עשו.
 
  ורש"י שם סנהדרין סה:( 8

רבא ברא גברא, שדריה לקמיה דרבי זירא. 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
 שלמדו צרוף אותיות של שם. על ידי ספר יצירה   ברא גברא

 
 



9 )J. David Bleich, ” Survey of Recent Periodic Literature“Tradition, Spring 1998, (Vol. 32, no. 3) 

.Gematri’ot-Sefer hap. 59  
“Ben Sira wanted to study Sefer Yezirah. A voice [bat kol] came out and said, “You cannot do it alone.” 

He went to Jeremiah his father. Ben Sira is [numerically equivalent to] Ben Yermiyahu, [the son of 

Jeremiah] and they studied it and after three years, a man was created to them, upon whose forehead it 

was written ‘Emet,’ as on the forehead of Adam. And the created one said to them: If the Unique One, 

the Holy One, Blessed be He, created Adam, when he wanted to kill [le-hamit] Adam, He erased a letter 

from ‘emet’ and what remained is ‘met’ [dead], even more so I would like to do it and you shall no 

longer create a man, so that people shall not err concerning him, as it happened in the generation of 

Enosh. This is why Jeremiah said: Cursed is the man who relies on Adam. The created man said to 

them: Reverse the combination of the letter backwards. And they erased the ‘aleph’ from his forehead 

and he immediately turned into ashes.” 

 

10 )J. David Bleich, ” Survey of Recent Periodic Literature“Tradition, Spring 1998, (Vol. 32, no. 3) 

.The Secret Name of 42 Letters .p. 60 
We found in Sefer ha-Bitahon written by R. Yehudah (ben Bateirah) that Jeremiah, of blessed 

memory, was studying Sefer Yezirah alone: A voice came out and said to him: Take a companion. He 

went to Sira his son and they studied [together] for three years in order to accomplish what was 

written. Then they that feared the L-rd spoke one with the other. At the end of three years, when they 

wanted to combine the alphabets, according to the Zeruf, [combination] the Mikhlol and the 

Ma’amar, a man was created, and on his forehead it was written, YHVH ’Elokim ’Emet. In the hand 

of that man there was a knife, and he was erasing the ‘aleph’ of the word ‘emet’ and there remained 

met. Jeremiah rent his garment and said to him, “Why did you erase the ‘aleph’ of ‘emet’?” He 

answered him, “I will tell you a parable . . . . Thus is G-d, when He created you in the image, likeness 

and form. Now, when you created a man like Him, the people will say that there is no G-d in the 

world but you.” Jeremiah told him, “If so, how can we repair it” [mai takanteh]? He answered them, 

“Write the letters backwards on the dust that was thrown, by the intention of your heart and do not 

think about the way of [its] honor or of its order [tikkuno] but do all this backwards.” And they also 

did so and that man became before their eyes dust and ashes. Then, Jeremiah said, “Indeed it is 

worthwhile to study these matters for the sake of knowing the power and dynamics of the creator of 

the world, but not in order to do [them]. You shall study them in order to comprehend and teach.”  
 

 שו"ת חכם צבי צג( 11
וכן העידו על זקני הגאון רבא ברא גברא  (ה:ס")בסנהדרין תפקתי אדם הנוצר ע"י ספר יצירה כאותה שאמרו סנ

 ...מי מצטרף לעשרה םמוהר"ר אליהו אב"ד דק"ק חעל
 

 ר" בספוקי דזמראברוך שאמותפילת " ה:א,ט, יא, משנה אבות ( בראשית א:ג, 12
 אֹור:-אֹור ַוְיִהי-יים ְיִה ִק ַויֹאֶמר ֱאֹל

ַמִים ֶאלים ִק ֱאֹלַויֹאֶמר  וּו ַהַמִים ִמַתַחת ַהשָּ ה ַוְיִהי-ִיקָּ שָּ ֶאה ַהַיבָּ ד ְוֵתרָּ קֹום ֶאחָּ  ֵכן-מָּ
ה ְפִרי ְלִמינֹו ֲאֶשר ַזְרעֹוים ִק ֱאֹלַויֹאֶמר  ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפִרי ֹעֹשֶ ֶרץ ֶדֶשא ֵעֹשֶ אָּ ֶרץ ַוְיִהי-בֹו ַעל-ַתְדֵשא הָּ אָּ  ֵכן:-הָּ
 העולם נברא מאמרות בעשרה

ה. רּוְך אֹוֵמר ְועֹוֹשֶ ה ְבֵראִשית. בָּ רּוְך עֹוֹשֶ רּוְך הּוא. בָּ ם. בָּ עֹולָּ יָּה הָּ ַמר ְוהָּ רּוְך ֶשאָּ  ..בָּ
 

 רמב"ן ( בראשית ב:כ ופירוש13
ַמִים ּוְלכֹ  ה ּוְלעֹוף ַהשָּ ל ַהְבֵהמָּ ם ֵשמֹות ְלכָּ דָּ אָּ א הָּ א ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו:ַוִיְקרָּ צָּ ם לֹא מָּ דָּ ֶדה ּוְלאָּ  ל ַחַית ַהשָּ

כי הקב"ה הביא כל חית השדה וכל עוף השמים לפני אדם, והוא הכיר טבעם וקרא להם שמות, כלומר השם הראוי ...
 ...להם כפי טבעיהם

 



, שמות ב-בראשית ב:א, בראשית א:לא, שמות לט:מג ג-ב, שמות לא:יטמשלי ג:ג, שמות לא:ג, ה, -( בראשית ב:ב14
 לט:לב, מ:לג

ֶרְך ֱאֹל ל-ים ֶאתִק ַוְיבָּ ַבת ִמכָּ א ֱאֹל-ֲאֶשר ְמַלאְכתֹו-יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵדש ֹאתֹו ִכי בֹו שָּ רָּ  ים ַלֲעשֹֹות:ִק בָּ
ל ה ּוְבַדַעת ּוְבכָּ ה ּוִבְתבּונָּ ְכמָּ ֲאַמֵלא ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלִהים ְבחָּ ה-וָּ אכָּ לּוַבֲחרֹ ...  :ְמלָּ -ֶשת ֶאֶבן ְלַמלֹאת ּוַבֲחֹרֶשת ֵעץ ַלֲעשֹֹות ְבכָּ

ה אכָּ  :ְמלָּ
 
ה, ד ַמִים ִבְתבּונָּ ֶרץ כֹוֵנן שָּ ה יַָּסד אָּ ְכמָּ עּו ְבַדְעתֹו' ְבחָּ  :ְתהֹומֹות ִנְבקָּ

ֲאַמֵלא ֹאתֹו רּוַח ֱאֹל ה ִק וָּ ה ּוִבְתבּונָּ ְכמָּ ל ּוְבַדַעתים ְבחָּ ה-ּוְבכָּ אכָּ   :ְמלָּ

אִתי רָּ ֲאַמֵלא ֹאתֹו רּוַח אֱ  ְרֵאה קָּ ה -ְבֵשם ְבַצְלֵאל... וָּ ה ּוִבְתבּונָּ ְכמָּ ה ּוְבַדַעתֹלִהים ְבחָּ אכָּ ל ְמלָּ   :ּוְבכָּ
 

ה ְוִהֵנה טֹוב ְמֹאדִים קֱאֹלַוַיְרא  שָּ ל ֲאֶשר עָּ    ...ֶאת כָּ
ה ה' כֵ  ּה ַכֲאֶשר ִצּוָּ שּו ֹאתָּ ה ְוִהֵנה עָּ אכָּ ל ַהְמלָּ שּוַוַיְרא ֹמֶשה ֶאת כָּ   .ן עָּ

 
ם. ַוְיַכל  אָּ ל ְצבָּ ֶרץ ְוכָּ אָּ ַמִים ְוהָּ הים ִק ֱאֹלַוְיכֻּלּו ַהשָּ שָּ   ...ַביֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר עָּ

שּו...  ה ה' ֶאת ֹמֶשה ֵכן עָּ ֵאל ְכֹכל ֲאֶשר ִצּוָּ ל ֲעֹבַדת ִמְשַכן ֹאֶהל מֹוֵעד ַוַיֲעשּו ְבֵני ִיְשרָּ הַוֵתֶכל כָּ אכָּ   .ַוְיַכל ֹמֶשה ֶאת ַהְמלָּ
 

 ברכות נה. ( 15
 אמר רב: יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.

 
 כמטטרון אוצר המדרשים  (16

אר"י א"ל מטטרון משה"פ, בא ואראך אותיות שנבראו בהן שמים וארץ, אותיות שנבראו בהן ימים ונהרות, אותיות 
, אופן הלבנה וגלגל החמה כסיל וכימה וכל מיני מאורות רקיע, אותיות שנבראו בהן שנבראו בהן כוכבים ומזלות

מלאכי השרת, אותיות שנבראו בהן שרפים וחיות, אותיות שנבראו בהן כסא  הכבוד וגלגלי המרכבה, אותיות שנבראו 
ין כל העולם כולו, בהן כל צרכי עולם, אותיות שנבראו בהן חכמה ובינה דעה והשכל ענוה וישרות שבהן מקתיימ

והלכתי אצלו ותפשני בידו והעלני בכנפיו והראני אותן האותיות כולן שהן חקוקין בעט שלהבת על כסא הכבוד וזיקין 
  וברקים יוצאין מהם ומכסין את כל חדרי הערבות.

 
 חיד"א, מדבר קדמות, ח:, חכמה יב( 17

יצחק ויצחק ליעקב אע"ה והוא מסרו לבניו הגדולים ה וכתב הרב של"ה דאאע"ה מסרו ל"וספר יצירה נתיחס לאאע 
לאה ויוסף שהיה קטן לא נמסר לו והשבטים היו מתעסקים ובוראים נערות וטלאים והיו מטיילים עם הנערות  יבנ

 .ש"יצירה עיי פרויוסף לא ידע שנעשו בס םהחי מן הכשביואוכלים אבר מן 
 

  סה: סנהדריןרש" על  פירוש( 18
 . שם של אותיות צרוף שלמדו יצירה ספר דיי על - גברא ברא

 . דבור בו היה שלא - ליה מהדר היה ולא

גדול כאלו הגיע לשליש שניו וגמרה גדילתו, דהכי שביחי ומעלי למיכל כמו )בבא מציעא סח, א( ומגדלין אותן  - א תילתאעיגל

  עד שיהו משולשין, 

 

19 )J. David Bleich, ” rvey of Recent Periodic LiteratureSu“Tradition, Spring 1998, (Vol. 32, no. 3) 

.Gematri’ot-Sefer hap. 59  
 

 שבת נה. ( 20
 דאמר רבי חנינא: חותמו של הקדוש ברוך  הוא אמת.

 
 א:כזא:א, בראשית  (21

א ֱאֹל רָּ ֶרץ:ִק ְבֵראִשית בָּ אָּ ַמִים ְוֵאת הָּ   ים ֵאת ַהשָּ
א ֱאֹל דָּ הָּ -ים | ֶאתִק ַוִיְברָּ ם:ִק ם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלאָּ א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ר ּוְנֵקבָּ כָּ א ֹאתֹו זָּ רָּ  ים בָּ

 
 קידושין ל: (22

 אני מעלה: הקב״ה אמר, אמו ואת אביו את מכבד שאדם בזמן, ואמו, ואביו, הקב״ה: באדם הן שותפין שלשה, ת״ר
 .וכבדוני ביניהם דרתי כאילו עליהם

  



 מדרש תהילים קטז:ח (23
 .רא עולמות ומחיה מתים אף אתה כןמה אני בו

 
 מדרש תהילים ג:ב (24

א"ר אלעזר, לא נתנו פרשיותיה של תורה על הסדר, )שאלמלא( ]שאלמלי[ נתנו על הסדר כל מי שהוא קורא בהן מיד 
 היה יכול לבראות עולם ולהחיות מתים ולעשות מופתים, לפיכך נתעלם סידורה של תורה, וגלוי לפני הקב"ה,

  
 יב-ברים יח:י'ד ( 25

ֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְבנֹו-לֹא  ִמים ְמעֹו-ִימָּ ֵאש ֹקֵסם ְקסָּ ֶבר ְוֹשֵאל אֹוב ְוִיְדעֹ  ֵנן ּוְמַנֵחש ּוְמַכֵשף:ּוִבתֹו בָּ  ַהֵמִתים:-ִני ְוֹדֵרש ֶאלְוֹחֵבר חָּ
ל ד'תֹוֲעַבת -ִכי ֵאֶלה -כָּ ה ֵאֶלה ּוִבְגַלל ַהתֹוֵעֹבת הָּ ֶניָך:ֶק ֱאֹל ד'ֹעֹשֵ ם ִמפָּ  יָך מֹוִריש אֹותָּ
 

  ורש"י שם סנהדרין סה:( 26
 כי שנאמר, עלמא ברו צדיקי בעו אי: רבא אמר. "יכםאלק לבין ביניכם מבדלים היו עונותיכם[ אם] כי"( נ״ט ישעיהו)

ה קא מהדר רבא ברא גברא, שדריה לקמיה דרבי זירא. הוה קא משתעי בהדיה, ולא הו.. וגו׳ מבדלים היו עונותיכם
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
 

 ישעיה נט:ב (27
יּו מַ -ִכי ִאם ִנים ִמֶכם ִמְשמֹוַע:יֶכם ְוַחטֹאוֵתיֶכם ִהְסִתירּו ֵק ְבִדִלים ֵביֵנֶכם ְלֵבין ֱאֹלֲעֹוֹנֵתיֶכם הָּ  פָּ

 
  סנהדריןרש" על  פירוש( 28
 . עון מכל נקיים להיות - צדיקי בעו אי

 . הבדלה כאן אין עונות בהם היו לא אם הא - מבדילים היו עונותיכם אם כי שנאמר עלמא ברו הוו

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

 . אתה החברים דיי על הנבראים - חבריא מן
 

 מהר"ל, חידושי אגדות, חלק ג, קסו( 29
רבא ברא וכו'. כאשר היה מטהר עצמו ועוסק בספר יצירה בשמותיו של הקב"ה, בזה היה מתדבק בו יתברך וברא 

שהרי הוא אדם ואיך גברא. אבל לא היה בו הדבור, כי כ"כ לא היה מגיע כחו להביא נפש מדברת באדם לעשות כמותו, 
 , כמו שמן הנמנעות שיברא הש"י שהוא על כל אחד כמותו:כמותויברא 

 
  ל וחיד"א, ברכי יוסף, אורח חיים נה:ד ברכות מז:, (30

 לעשרהֹ  והשלימו עבדו ושחרר, עשרה מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר ברבי מעשה
אשכחן דלעשרה ויליף לה מ טרףמצאינו ד צגצירה העלה מהר"ר צבי אשכנזי בתשובה סי' יר פע''י סוצר הנ םאד

יא ראיה מההיא באפרים שהוראיתי במכתב להרב מהר"י ליב כ''ן בן הרב שער  .יהרדאהדריה לעפבסנהדרין דף ס"ה 
חו כ יצירה דר"א גדול פרא אדם ע"י סרף יברטאיתא דמצ םוא "ודתעבו םבהלעולם "דד"א דשחרר עבדו ועבר אעשה ד

 ...כמ"ש במדרש הנעלם
 

 ה ס"ק ד על שולחן ערוך, אורח חיים נהמשנה ברור (31
עיקרי  ובספר ס״ג סי׳ צבי חכם בתשובת עיין שבקדושה דבר ולכל ליו״ד מצטרף אם יצירה ספר ע״י הנוצר אדם ...

 דינים מה שכתב בענין זה:
 

 שו"ת חכם צבי צג( 32
וכן העידו על זקני הגאון  רבא ברא גברא ה:(ס")בסנהדרין תפקתי אדם הנוצר ע"י ספר יצירה כאותה שאמרו סנ

לדברים הצריכין עשרה כגון קדיש וקדושה א מי אמרינן כיון  ,מי מצטרף לעשרה םמוהר"ר אליהו אב"ד דק"ק חעל
המגדל יתום  )יט:(בסנהדרין  דילמא כיון דקיי"ללא מיצטרף או  "ונקדשתי בתוך בני ישראל" כב:לב(ויקרא )דכתיב 

אלא מירב וכי מיכל ילדה והלא מירב ילדה  "חמשת בני מיכל כו'"מדכתיב  ,ילדו בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו
ה"נ כיון שמעשה ידיהם של צדיקים הוא הוה ליה בכלל בני ישראל שמעשה ידיהם של צדיקים  ',ילדה ומיכל גדלה כו

עפרך הרי שהרגו ואי ל בדאמר מן חברייא את תו)סה:(כיון דאשכחן לרבי זירא סנהדרין ונראה לי ד .הן הן תולדותם
שאין בו איסור שפיכת  ס"ד שיש בו תועלת לצרפו לעשרה לכל דבר שבקדושה לא היה ר' זירא מעבירו מן העולם דאף

שופך דם האדם באדם דמו " נז:(עיין סנהדרין ) (אף שיש בו דרשות אחרות) ט:וייק קרא בראשית דדמים דהכי 
יצא ההוא גברא , עליה משום שפיכת דמים בייחאמו הוא דנוצר במעי דוקא אדם הנוצר תוך אדם דהיינו עובר ה"ישפך



נו מצטרף לעשרה מן העולם אלא ודאי שאי להעבירו  תועלת לא היה לודברא רבא שלא נעשה במעי אשה מ"מ כיון שיש
  .טצבי אשכנזי ס"כך נ"ל  לכל דבר שבקדושה 

 
 יט:סנהדרין  (33

 .ילדו כאילו הכתוב ליוע מעלה ביתו בתוך יתום המגדל שכל ללמדך
 

 פירוש רש"י על בראשית ו:ט (34
 .טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם שעיקר ללמדך, אחר דבר ...  - צדיק איש נח נח תולדת אלה

 
 בראשית ט:ו (35

ם ַדם ֹשֵפְך דָּ אָּ ם הָּ דָּ אָּ מֹו בָּ ֵפְך דָּ ה ֱאֹלִהים ְבֶצֶלם ִכי ִישָּ ֹשָּ ם-ֶאת עָּ דָּ אָּ  :הָּ
 

 רי טהרות, אהלות ה.סד( 36
דם ך שופ"כות דמים לית ביה משום דכתיב יר שפום נהי דאיסששבקדושה לא היה הורגו וביאר  תועלת לדבר יש בו ואי

עלת לדבר שבקדושה יעו"ש ושום תו אם היה בורגו אדם מכל מקום לא היה ה ךדוקא אדם הנוצר תו '"באדם וגו האדם
ין בו יות ודמות תבנית אדם מנא לן דלא מקרי אדם ושאחגו כיון שיש לו ה האיך מותר להוראכן באמת לפע"ד תמו

דרכו אנו למדין דעל אדם  יתימא בעיני ילפ "צ ז"ל מקרא דשופך דם האדם באדם הואחאיסור שפיכות דמים ודרשת ה
קב"ה ובאמת על יניר כפיו של הודבר תימא הוא לומר כן  תו וסור שפיכות דמים אם היו הורגין אהראשון לא היה אי

  .ז"לחה לא בש"ס ולא בשום מדרש ממדרשי מצא דרש זנלא 
 

 שו"ת צפנת פענח, חלק שני, סימן ז (37
 ...דבר  םרוף בשוצילל לגדר שייך כ ואינו בן ברית ולא תליו דין מצוועמציאות ואין בגדר  י לו דאינותוהשב ...
 

 ץ ב:פב"שו"ת יעב( 38
מן צ"ג( בנוצר ע"י ספר יצירה אם מצטרף לעשרה, קשיא לי מאי קמבעיא ליה בהא דמספרא ליה למר אבא בספרו )סי

אטו מי עדיף מחרש שוטה וקטן דאינן מצטרפין אע"ג דמבני ישראל הן ודאי... וההורגן חייב, ואית להודעתא קלישתא 
מיהת בכלל  צריכה למימרמיהא, וכ"ש הקטן דאתי לכלל דעת ואפ"ה לא מצטרף. האי גברא דלאו בר דעה הוא כלל 

כמו שמלמדים את הכלב לילך בשליחות דהא אשתעי רבי זירא בהדיא ולא אהדר ליה הא ודאי גרע מינה...  חרש הוא
... וכתוב בספר חס"ל שאין חיותו אלא כחיות הבהמה ולכן אין בהריגתו שום עבירה, א"כ להוליך להביא מאומה מאדם

 פשיטא דאינו אלא כבהמה בצורת אדם...
כי אחר שהוא . מה שקרה באותו שנוצר ע"י זקנו הגראב"ש ז"לכאן מה ששמעתי מפה קדוש אמ"ה ז"ל.  אגב אזכיר

ראה שהוא הולך וגדל מאד נתיירא שלא יחריב העולם. על כן לקח ונתק ממנו השם שהיה דבוק עדיין במצחו. וע"י זה 
 ממנו בחזקה. . אבל הזיקו ועשה שריטה בפניו העור שנתעסק בנתיקת השםנתבטל ושב לעפרו

 
  חסד לאברהם, )רב אברהם אזולאי(, מעין רביעי, נהר ל (39

כי לא תהיה בו רוח ונשמה אלא חיות  ,על דרך זה היא צורת האדם הנברא על ידי צירופי אלפא ביתא דספר יצירהו
משובחת עם היות שהוא מעולה מחיות הבהמה זה יהיה מפני תכונת צורתו שהיא  ,בעלמא כחיות הבהמה והרכבתה

ה כאשר יגוע ויאסף לא יהיה הענין זול ,שתהיה בו רוח ונשמהלא  ,מצורת הבהמה וקרובה יותר אל מקור האור העליון
ולכן אין בהריגת  ,אלא שישובו חלקי גופו אל היסודות כמיתת הבהמה שיתפרדו חלקיה וישוב העפר על הארץ כשהיה

א יש בהם הפסד רוח ונשמה כי אם החזרת חלקי היסודות אל הבהמה ולא בהריגת אדם כזה שום איסור והקפדה כי ל
 .מקורם

 
 חיד"א, ברכי יוסף, אורח חיים נה:ד( 40
אשכחן דטרף לעשרה ויליף לה ממצאינו ד צגצירה העלה מהר"ר צבי אשכנזי בתשובה סי' יר פע''י סוצר הנ םאד

יא ראיה מההיא באפרים שהן בן הרב שער וראיתי במכתב להרב מהר"י ליב כ'' .יהרדאהדריה לעפבסנהדרין דף ס"ה 
חו כ יצירה דר"א גדול פרא אדם ע"י סרף יברטאיתא דמצ םוא "ודתעבו םבהלעולם "דד"א דשחרר עבדו ועבר אעשה ד

יעזר כי שיח וכי שיג לו אל 'האיכא כח גברא רבה ר כמ"ש במדרש הנעלם עכ"ד ואנא דאמרי דאינה ראיה כלל דלאיי 
בה והזמנה מילתא רה הי הא בעי הכנכותו דילמא כל  .ידות מעולם לא בעי עבידסר דממדת חמ אפש"דול מגומי לנו 

לעולם "מרה תורה אן כ"מ סוף הלכות עבדים שלא רוהביאו מ חלפי מ"ש הר"ן פ' השולולאו כל שעתא מצי עביד ותו 
דהו עביד אלא לצורך והו"ל אלא משום שלא יתן להם מתנת חנם וכיון דאיכא מצוה לאו משום חנינה די "בהם תעבודו

  :נותן דמי עצמו א"כ אין כאן הוכחה דלא עבד אמידיכ
צה ללכת לא"י וכתב רכ''ד בנ"ד שדיין קי' סת "ובשבני יהודה הנדפס מחדש  רק"ק על הרב מהד"י עאייאש בספומזה 

א ודוחה עשה ם עדיפבירמשמע דמצוה דדבים רעבדו וכו' נדחה עשה משום מצוה ד וז"ל ואע"ג דאשכחן דראב"ע שחרר
איסורא מ"מ הוה יח וקי"ל דלא עביד איסורא א"נ דעביד רלי שום מכצה לעשות כן מדעתו ברשל תורה י"ל דראב"ע 



 הי' צריך למה דלא ותו .ור קל וכו' ע''ש ואגב שטפיה כתב ראב"ע במקום רבי אליעזר הגדולסיחא ליה למעבד אינ
"ן כתבה לזו בשם יש מתרצים רואף שבפי' ההלכות ה .די כמ''ש הר"ןשאני התם דלא עבר אמידשנדחק והו"ל להשיב 

מור היכי גותו שכתב הר"ן שם בפי' ההלכות דלאו עשה גמור דאי אמרת עשה  .תםסכתבה בהרואה יראה דבחידושיו 
  :דחינן ליה משום מצוה דרבנן ע"ש

מהא דפריך בברכות דף מ"ז מצוה בעבירה "ן הללו וגם יש לעמוד בדברי הר"ן ראמת דנראה דיש חולקים על דברי ה הן
' שארית סאזי בג"י אלרומהרב מה סימן ז. י' צ' ס"ק ל' ועיין בש"ות יד אליהו סן אברהם גמ היא וכבר העיר בזה הרב

ל מהר"ן גם הנוצר שעלה עיקר ספיקו  .ולמאי דאתהןקדמוהו רבנן את המעוררי"ם סי' א' בס"ד יעקב דף ך' נעלם שכבר
יצר את האדם הזה  שומע ואינו מדבר כי אשר חרש שאינו ראה דליכא ספיקא דאדם כזה דינו כמי שהואעי"ס מצטרף נ

אין בו כח משיב הרוח חייוני כמ"ש מהרש"א וא"כ ודאי אינו מצטרף דהו"ל כאיש אשר לא שומע ולא מדבר דאינו 
 :מצטרף

 
 תשובות מהרי"א )רב יהודה אסאד( כו (41

"ש ולדעת ע הלעשר צטרףר ע"י ס' יצירה כמו רבא ברא גברא אי מצונבאדם ש קג נסתפח"ץ ברזשו' סי' ל"ס' ע דדו
לל רק כשמה כהאי איו בו נ םואדנ תלקתסנו שמתי שנפהוא ל טעמאהא ד הואטרף א"כ ח"ו צדישן איו מוט"ז פ"ח ת

 השכ"ל להלכה ולא למעכטרף צן משומג"א די עסק הש"פמלתא כ גם הח"צ פשיטא ליה"כ ועים רבספ "שכמ נירוח חיו
 

 שים סי סודה מתוספות חספהושו"ת חכם צבי צג, ( 42
קורדווירו שער היכלות פ"י אחר שהביא המאמר דרבא ברא וכו' ופלפל בהם כתב  םשחיבר מהר" וראייתי בספר פרדס

סתייע סברתי ונ .הנה הבריאה ההיא בצורת האדם כו' ולא שיהא בו נשמה ולא נפש רוח אלא חיות בעלמא עכ"ל ,וז"ל
מישראל, וענין עם דברים הטעונים עשרה או שלשה נפשות עסק סיוע בו ממש שכיון שאין בו אפילו נפש אדם אין לו 

אי אתה יכול כרחך ועוד נראה ברור שעל  .לשום דבר מהנזכריםמצטרפות ובא מנפשות נשי ישראל שאינן טוגריעי 
אי אתה יכול לצרף אלא את עשרה ות וכל דבר שבקדושה הטעון החייבים במצגדולים  לכללו בכלל עשרה בני ישראל 

אתי דהיינו משום  ,שבעריסה מצטרף ד תינוקדבר ברור שאינו מצטרף ואפילו למ"באופן שההללו, שיש בו כל המדות 
 .(דברי רבינו משולם שאלה י')דלא אתי לכלל חיוב נ"ל לאפוקי האי לכלל חיוב 

 
 :פירוש מהרש"א על סנהדרין סה (43

לפי שכח הנשמה שהוא הדבור לא היה יכול לברוא ולפי שאין בו הנשמה שהוא הרוח העולה  ולא הוה קמהדר ליה כו'.
למעלה רק רוח החיוני שהיא ג"כ בבהמה היורדת למטה א"ל הדר לעפרך וי"מ מן חבריא היינו מן חוברי חבר ולא יתכן 

ו מן החכמים שעוסקין בספר יצירה שדרכן לקרות זה לזה דאין זה מעשה חובר חבר לברוא גברא אבל מן חבריא היינ
 :כן כמו הונא חברין וק"ל

 
 בראשית ב:ז ותרגום אונקלוס שם (44

ם-ֶאת יםֱאֹלִק  ד' ַוִייֶצר דָּ אָּ ר הָּ פָּ ה-ִמן עָּ מָּ ֲאדָּ יו ַוִיַפח הָּ ם ַוְיִהי ַחִיים ִנְשַמת ְבַאפָּ דָּ אָּ  :ַחיָּה ְלֶנֶפש הָּ
א ם תיַ  יםֱאֹלִק  ד' ּוְברָּ דָּ א אָּ א ִמן ַעְפרָּ א ְבַאפֹוִהי ּוְנַפח ַאְדְמתָּ ם ַוֲהַות ְדַחֵיי ִנְשְמתָּ דָּ אְמַמלְ  ְלרּוחַ  ְבאָּ  :לָּ

 
 מהר"ל, גבורות ד', פרק כז, דף קיב (45
, שיתבאר כמו הגוף עם נשמה שהוא המדבר כח עצמו הוא זה ודבר, ביחד והגוף השכלית הנשמה חבור צורתו האדם כי

 ,צורתו גמר אהו המדבר וכח
 
 

 עניינים שונים סימן שפח  -שו"ת אפרקסתא דעניא חלק ד  (46
לפי שכח הנשמה שהוא הדבור ל"ה יכול והדבר מוסבר יותר עפמ"ש מהרש"א בחא"ג סנהדרין שם ד"ה ולא, ז"ל  ...

ל הדר לעפרך , ולפי שא"ב נשמה שהוא הרוח העולה למעלה, רק רוח החיוני שהוא ג"כ בבהמה היורדת למטה, א"לברא
עכ"ל. זאת אומרת דגברא דא לא הוה רק בהמה בצורת אדם. וממילא אין כאן חלות חיוב מצות. ואעפ"כ נסתפק הח"צ 
בזה לענין צירוף יו"ד לונקדשתי בתוך בני ישראל, דהרי אפילו בנכרי איכא איבעיא בסנהדרין ע"ד ע"ב אי מצטרף. ואף 

דהאי עדיף מנכרי, משום דהוא מעשה צדיקים ומעה"כ כאילו ילדו כמ"ש על גב דאיפשט דאינו מצטרף, מ"מ הוי ס"ד 
 מהא דר"ז דבע"כ אינו בכלל בנ"י. הח"צ שם. והרי פשטי'

ובמה שלפנינו יש להוסיף תבלין במימרא דרבא "אי בעו צדיקי )להיות נקיים מכל עון. כרש"י( הוו ברו עלמא. הי' הכח 
ן )עי' זוהר, ובעקד"י שער ס"ט ד' פרסבורג דקל"ח ע"א בשם אדר"נ בידם לברא אדם שלם בנר"נ הנקרא עולם קט

פל"א( ול"ה הבדל כבי' בין בריאת הקדוש ברוך הוא לבריאת הצדיקים, מגודל חביבותייהו אצל הקדוש ברוך הוא, והרי 
אפילו יש אז"ל גדולים מעשה צדיקים ממעשה שמים וארץ. אלא דדא עקא שאין נקיים לגמרי, לכן יש הבדל, והיינו ד

בכחם לברוא גברא בספר היצירה, מ"מ אין בכחם כ"א להפיח בו נפש חיוני כחיות הבהמה, לזה מייתי הא דרבא ברא 
גברא ול"ה בו כח הדבור. וי"ל דגם ר"ז גם מעיקרא ידע דהאי גברא נברא בספר היצירה, והוי קמשתעי בהדי בסברו 



י בעו צדיקי כו'( לתת בו גם נשמה. וכד חזי דלא מהדר לי', א"כ אולי הגיע נקיון ומעלת כחו של רבא )דהוא דקאמר א
אין בו נשמה, אמר "מן חבריא את. ופירש"י: מן הנבראים ע"י החברים", ואין כאן רבותא דידי' טפי משאר חברים 

 ולמה שדרי' לקמאי(.
טות ממ"ש שופך דם האדם. ומה שדייק ממה שהוצרך הח"צ למילף מן "באדם" דאין בו איסור שפ"ד, ולא יליף בפשי...

אלא ודאי דגם זהו הוי בכלל אדם". לו יהיבנא דהוא בכלל אדם, מ"מ אין זה מחייבו במצות. דמה שנקרא אדם הוא 
וכדקרי לי' הש"ס "גברא". אלא דאם נדייק בדיוק השם, י"ל דהרי חזינן מאשר הוא בצורת אדם, נקרא כך בהשאלה, 

. כמ"ש וייצר ה"א את האדם כו' ויפח באפיו נשמת ם כבר קריי' התורה אדםדאדם הראשון בטרם היות בו נשמת חיי
חיים. ויותר בדיוק י"ל דבהיותו גולם נקרא "האדם" בה"א הידיעה, ואדם בלא ה"א לא מצאנו בו רק אחר שהי' בו 

אתי נמי נשמת חיים. )וכבר שמעינן ד"האדם" גרוע מ"אדם". מתי' התוס' )יבמות וב"ק( בהא דאתם קרוים אדם( ו
שפיר עפמ"ש המלבי"ם באיה"ש סי' תנ"ח דבמקום שם אדם מגביל נגד שם בהמה, בא במובנו הרחב וגם עכו"ם בכלל". 
א"כ אם נכנה את הנברא בספר היצירה בשם אדם, הוא רק להבדילו בצורתו החיצונית מבהמה וחי', וכמו שמצינו ג"כ 

המין, כגון אם כ' האדם שהה"א מורה על סי' המין ע"ש. מכל  בר נש דטור. וכ' עוד שם דבמקום שבא שם אדם על כלל
 הלין מתבאר דמשופך דם האדם לחוד, לא היה יכול למעט את הנברא בספר היצירה, להכי ממעט לי' מן "באדם". 

 
 רוח חיים )ר' חיים פלאגי(, יורה דעה א:יח( 47

וזו ראיה שאינו מצטרף למנין... כבר דחה... דהיכא ראיה מרבי אליעזר דשחרר עבדו דאמאי לא ברא בספר יצירה 
או מי יימר דהיה יודע ר"א לעשות זאת או היה מחוסר טבילה וקדושה רבה  דצריך זמן לברא ויעבור זמן התפילה

 ...שמא היה לו דין קטן כאותה שעה שנולד ואינו מצטרףלעשותו או 
 

 ר' צדוק הכהן, קונטרס דברי חלומות ו )סוף רסיסי לילה(( 48
אין מוכרח  .שאין בו תועלת לצרפו לדבר שבקדושה סי' צג צ"ח' מזה בתשו דקקאמר לו תוב לעפרך דד ה:(ס)סנהדרין ...

כ להחזירו לעפרו כי יוכל ושהו יהי' קשה לו ג"עיק לבריות כשיגדל קצת ואז אפי' הדי"ל דהי' ירא שלא יהי' נעשה מז
וע"כ אין להשהות ברי'  .ר ע"י זקינו מהר"א בע"שצהנומאותו  ("בסי' פ)ץ ח"ב "לו וכמו שסיפר בשאילת יעב םלהזיק ג

לא גאח"כ בר"ח ור"א דברו ע שם 'ומה"ט א .ולהחזירו מיד אח"כ לעפרו ..כזה אלא לבראו לצורך הדבר שצריך לו 
 ורסשא םנסי בכלל מעשה זה םראה דגוי"ל דנ םטעדקדק ע"ז וכתב "א)ס' תיג( רשבשובות תלתא אי' דהי' בע"ש ובת

ורך צולא הי' להם ל...ורב  רב חנינא םכי ה םוה י"ל דשרי והם היו ענייצורך מצל קר ד:(כ)כדאי' בתענית  םליהנות מה
הששי והכינו  םות לשבת יש לעשות בע"ש כמ"ש ביונובלאה"נ כל הכ]שבת ואכלי לי' בסעודת שבת וע"כ עשו בע"ש 

 .להחזירו לעפרו םהיו צריכידל עד שבת ונעשה מזיק ודאי עבדי מקודם הי' ג [דועיוכ
ע"ש וע"כ דאין קרב ע"ג המזבח  ודםה וע"ש ג"כ דאין בו איסור חלב וכ"ש למ"ש בשל"ה פ' וישב דאין צריך שחיט ...
דיף מחרש שאינו שומע ואינו מדבר וכן הוא בברכי יוסף עדלא  םץ ש"זה ומ"ש בשאילת יעב םונראה דאפשר לקיי...

אבל זה  ...ר בלא דעת רק כשגדל בא לו הדעתצנו םכמו קטן דאדהוא  תלאו בר דע י' נ"ה אין מוכרח דחרשאו"ח ס
 גדול ו"ל דיש בו ג"כ דעת כבגדול ואע"פ שאינו שומע ואינו מדבר י"ל דאינו מחסרון במוחו ודעתו םר בקומתו כאדצשנו

הבהמית וע"כ מותר להרגו עקב נהר ל' דאין לו נשמה ורוח ממללא רק רוח יואף שכ' בחס"ל עין ושלא יהי' בו דעת 
שהרי הוא נוצר בספר יצירה  םדמ"מ אינו כבהמה בדמות אדע"ש וכ"ה במהרש"א בח"א בסנהדרין שס י"ל  כבהמה

דויפח באפיו שהיא הרוח ממללא ע"י שהוא חלק אלוה  םאלא דנשמת חיי ירת הבהמהצולא ע"ד י םיצירת האדע"ד 
בלשונו  דג"כ אין לו חלק אלוה ממעל ואע"פ שיכול לדבר היינו םעכו"לתת בו אבל מ"מ לא גרע מ יםממעל זה אין יכול

וזה הנוצר בקדושה ע"י ס' יצירה אין יכולים להכניס בו הדבור מצד הסט"א ורוח ממללא  ...ואין זה קרוי דבור
 םעכו"וא"כ לא דמי לבהמה רק ל [וטא להוישומע ולח כדפולפ"ז אפשר לומר דהוא ]דקדושה ג"כ א"א וע"כ אין מדבר 

 .קעביד וכמ"ש בגיטין כגאלא דאדעתא דנפשי'  בר דעת םאבל מ"מ לענין דעת שפיר י"ל דיש לו כמו דנקרא העכו" ...

ע וא"כ אפשר דהאו נמי מדשויש לו דעת ואפי' אלם בתולדה אפשר  םאלועוד דאין הדעת תלוי בדבור לבד כלל דהרי ...
ראל מטעמו שי נידקרינן בי' ב אפי' תאמר כ"או ות הואצוב מיח ר דהא מ"מ לאו ברחאלא די"ל מטעם אחשיב בר דעת 

דבר אל "ולומר דכל מ"ש בתורה  זהם צות מטעממ"מ נראה דאין להטול עליו חובת  ש"ציו ידדהוא מעשה  ם"צ שחדה
כיון  דושהקנצרפו לדבר שב וא"כ איך והשארת נפש לעוה"ב לשכר ועונשנשמת חיים יהי' גם הוא בכלל כיון דאין בו  ב"י

שר פוא אותו םן מצרפין גטק לאכול דמצרפין ם יכולא"ז דמעשרה לברה לומר מ"מ לעניןואפשר לאו בר חיובא. דהוא 
 להאריך יותר:וצ"ב ואכ"מ ברכין מע למי ודדג"כ י

 
 שו"ת מענה אליהו סימן מט (49
, והרי לעשרה צריך בני אמנם מעודי תמוה לי על הגאון האדיר החכם צבי ז"ל, שמצא מקום כלל להסתפק בזה...

 .ישראל וגדולים וחייבים במצות, ואיך נאמר לצרף גולם לעשרה, וכי הוא עדיף מקטן אשה ועבד, אתמהה.
 

 ופירוש ט"ז ו:שולחן ערוך אורח חיים נה (50
 או שהוא ישן, אפילו הכי מצטרף עמהם. לבדו ואינו יכול לענות עמהםאם התחיל אחד מהעשרה להתפלל ו

יה דשאני ברישא דאע"פ שהוא מתפלל ואינו יכול להפסיק ולענות עם הצבור מ"מ יכול לשתוק ושומע כעונה ותמוה ל...
כמש"ל סי' ק"ד ס"ז משא"כ בישן ובב"י הביא עוד בשם האגו' בשם מהרי"ל דרצה מתחלה ללמד דמצטרף הישן עמהם 



דלמא שאני ישן שהוא גרע מקטן דאין בו ...כיון דלריב"ל בגמ' מצטרף אפילו קטן המוטל בעריסה והוא ביותר תמוה 
קדושה כמ"ש ב"י בסי' ד' בשם הזוהר דסלקא מיני' נשמתא ולא הוה בכלל קדושה דטעי' טעמא דמותא ורוח מסאבתא 

ותו דהא כבר קבע בש"ע הלכה בסי' קכ"ד דאם אין ט' שמכוונים לדברי ש"ץ בשעת חזרת התפילה  ...שריי' עלוהי. 
 לה כ"ש כשהוא ישן דאין להקל לכתחלה כנ"ל:דקרוב להיות ברכה לבט

 
 משנה ברורה ס"ק ד על שולחן ערוך, אורח חיים נה (51
עיקרי  ובספר ס״ג סי׳ צבי חכם בתשובת עיין שבקדושה דבר ולכל ליו״ד מצטרף אם יצירה ספר ע״י הנוצר אדם ...

 דינים מה שכתב בענין זה:
 

 תלמוד ירושלמי, נדה י'.( 52
 עומד בהמה ופניו אדם כולו הוא וולד אדם ופניו בהמה כולו וולד אינו בהמה ופניו אדם כולו יוחנן רבי בשם יסא רבי

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

 
 משנה כלאים ח:ה( 53

תָּ  ְך מֻּ ַרמָּ ֶדהַהְפרּוִטיֹות ֲאסּורֹות, ְוהָּ ם, ַחיָּה. (Orangutans) ר. ְוַאְדֵני ַהשָּ דָּ אָּ ֹאֶהל כָּ ד ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְמַטְמאֹות בָּ פָּ . ַהקֻּ
ִיים, ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים, ְמַטֵמא ַכַזִית ְבמַ  ְלַדת ַהְסנָּ ִיים, ַחיָּה. חֻּ ְלַדת ַהְסנָּ ה בְ ְוחֻּ שָּ ֲעדָּ א, ְוכָּ ע:שָּ  ַמגָּ

 
 שולחן ערוך, יורה דעה ב:יא, ופירוש פרי חדש( 54

 לשחיטת קוף, פסו
שחיטת קוף פסולה מן התורה משום דכתיב וזבחת ולא שזבח הקוף כדאיתא בתוספתא פי' ואפי' אחרים רואים אותו 

דעת הרמב"ם ששחט כהלכתו בלי שום פסול. ודרשה גמורה היא ודלא כהכ"מ בפ"ב מה' שאר אבות הטומאות שכתב ל
 דאסמכת' בעלמ' היא וליתא. ועיין במ"ש בר"ס ב' ע"ש:

 
 ר' עקיבא איגר על יורה דעה ב:יא( 55

. עי' מג"א )סי' קנ"ט סקכ"ד( שהקשה דהכא סתם דקוף פסול ואלו התם לענין נטילה מביא ב' דעות שחיטת קוף פסולה
 הה הדין דאסור רק מספק ולענין או"א"כ יהי ומכשיר בדיעבד ולפי תירוצו דהכא דהוי דאורייתא אזלינן לחומרא

אסור לשחוט בנו אחריו ולענ"ד מעיקרא לא קשה מידי דאף אם בנט"י מכשירים דמקרי כח גברא מ"מ הכא אינו בר 
 זביחה והוי כשחיטת נכרי וברור בעזה"י:

 
 בראשית א:כז, ב:יט( 56

א ֱאֹל ם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם אֱ הָּ -ים | ֶאתִק ַוִיְברָּ דָּ ם:ִק ֹלאָּ א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ר ּוְנֵקבָּ כָּ א ֹאתֹו זָּ רָּ  ים בָּ
ל-ים ִמןִק ֱאֹל ד'ַוִיֶצר  ה כָּ מָּ ֲאדָּ ל-הָּ ֶדה ְוֵאת כָּ ַמִים ַויֵָּבא ֶאל-ַחַית ַהשָּ ם ִלְראֹות ַמה-עֹוף ַהשָּ דָּ אָּ א-הָּ א-ִיְקרָּ לֹו -לֹו ְוֹכל ֲאֶשר ִיְקרָּ

ם ֶנֶפש ַחיָּה הּוא ְשמֹו: דָּ אָּ  הָּ
 

 .חולין סג( 57
 הרי כאן ארבע, למינה למינו )דברים י״ד( למינהו מיה דרב: )ויקרא י״א( למינה מש דאמך אבוה אמר הכי, ליה אמר

 
 
 

 תוספתא, כלאים א:ה( 58
 עליה מרביעין אין זכר שתבעה פרדה אומר יהודה ר׳ בזה זה כלאים לזה זה שדומין אע״פ פסאני ותרנגול טווס תרנגול

אע״פ שדומין זה לזה  הבר וחזיר חזיר הבר וחמור חמור הבר ושור שור הפרד מן אלא ורהחמ מן ולא הסוס מן לא
 :כלאים זה בזה

 
 משנה סנהדרין ד:ה( 59

ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה  ...יחידי אדם נברא לפיכך
 ע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחברו.לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טב

 
 איוב יד:א, טו:יד, כה:ד( 60

ם דָּ ה ְילּוד אָּ ִמים ְקַצר ִאשָּ ַבע יָּ  :ֹרֶגז-ּוֹשְ
ה ה:-ֱאנֹוש ִכי ִיְזֶכה ְוִכי-מָּ  ִיְצַדק ְילּוד ִאשָּ

ה-ֵאל ּוַמה-ִיְצַדק ֱאנֹוש ִעם-ּוַמה  :ִיְזֶכה ְילּוד ִאשָּ



 
 
 

 תוספתא בכורות א:ה( 61
 אדם ולא מגסה דקה ולא מדקה גסה ולא הטמאה מן יולדת טהורה ולא הטהורה מן יולדת טמאה בהמה שאין ...

 .מאדם כולן ולא מכולן
 

 סנהדרין נח.בראשית ב:כד, ( 62
ב-ַעל ִביו ְוֶאת-ִאיש ֶאת-ֵכן ַיֲעזָּ יּו ְלבָּ -אָּ ַבק ְבִאְשתֹו ְוהָּ ד: ִאמֹו ְודָּ ר ֶאחָּ  ֹשָּ
 ד.אח בשר נעשין שאין וחיה בהמה יצאו, אחד בשר שנעשים מי "אחד לבשר והיו"
 

 בכורות ב:( 63
 בהמה כמין שילדה וטמאה, באכילה מותר טמאהֹ  בהמה כמין שילדה טהורה בהמה? באכילה הם ומה: ... משנה

 .רטהו  הטהור מן והיוצא, טמא הטמא מן שהיוצא, באכילה אסור  טהורה

 
 מנחות חינוך, מצוה א:ד( 64
וכיון דאנדרוגינוס אינו מוליד מאיש כשאר נקבות נראה דלא יצא בודאי ולא מתורת ספק. ומ"מ צ"ע דאפשר כיון  ...

 ע...דמוליד לא איכפת לן באיזה ענין, א"כ אינו חייב בפרו ורבו רק מספק, וצ"
 

 בראשית ג:כ ופירוש אונקלוס( 65
ם שֵ  דָּ אָּ א הָּ ה ַוִיְקרָּ ְיתָּ ה ִכי ִהוא הָּ לם ִאְשתֹו ַחּוָּ י-ֵאם כָּ  : חָּ

 :בני אנשאוקרא אדם שום אתתיה חוה ארי היא הות אמא דכל 
 

 בראשית ה:א ופירוש רמב"ן ( 66
ם ְביֹום ְברֹא ֱאֹלֶזה ֵסֶפר תֹו דָּ ם ִבְדמּות ִק ְלֹדת אָּ דָּ ה ֹאתֹו: יםִק ֱאֹלים אָּ שָּ  עָּ

 ..כי כל התורה כולה ספר תולדות אדםיזכיר בפרשה ולפי דעתי ירמוז לכל התורה,  הבנים אשר  - זה ספר תולדות אדם
ים, קהכוונה לומר כי התולדות מברכת אלשנתן בהם כח תולדה להתברך לעד בבנים ובנות רבים מאד ו - ויברך אותם

 כי הם לא נולדו אבל נבראו מאין, ונתברכו לעשות כן:
 

 בראשית ב:ז ותרגום אונקלוס שם (67
ם-ֶאת יםֱאֹלִק  ד' ַוִייֶצר דָּ אָּ ר הָּ פָּ ה-ִמן עָּ מָּ ֲאדָּ יו ַוִיַפח הָּ ם ַוְיִהי ַחִיים ִנְשַמת ְבַאפָּ דָּ אָּ  :ַחיָּה ְלֶנֶפש הָּ
א ם ַית יםֱאֹלִק  ד' ּוְברָּ דָּ א אָּ א ִמן ַעְפרָּ א ְבַאפֹוִהי ּוְנַפח ַאְדְמתָּ ם ַוֲהַות ְדַחֵיי ִנְשְמתָּ דָּ אְמַמלְ  ְלרּוחַ  ְבאָּ  :לָּ

 
 מהר"ל, גבורות ד', פרק כז, דף קיב (68
, שיתבאר כמו הגוף עם נשמה שהוא המדבר כח עצמו הוא זה ודבר, ביחד והגוף השכלית הנשמה חבור צורתו האדם כי

 ,צורתו גמר הוא המדבר וכח
 

 מהרש"א על סנהדרין סה:( 69

ולפי שאין בו הנשמה שהוא הרוח העולה לפי שכח הנשמה שהוא הדבור לא היה יכול לברוא  - ולא הוה קמהדר ליה כו'
 .למעלה רק רוח החיוני שהיא ג"כ בבהמה היורדת למטה א"ל הדר לעפרך

 
 בראשית ה:א ופירוש ספורנו( 70

ם ְביֹום ְברֹא ֱאֹלֶזה ֵסֶפר תֹו דָּ ם ִבְדמּות ִק ְלֹדת אָּ דָּ ה ֹאתֹו: יםִק ֱאֹלים אָּ שָּ  עָּ
ות המין האנושי: בדמות אלהים עשה אותו. בעל בחירה לפיכך זה ספור תולדות וקור  - זה ספר תולדות אדם

 כשהכעיסו דורותיו לפני האל ית' נענשו:
 

 בראשית ג:כב ופירושי רש"י וספורנו( 71
ַקח ַגם ֵמֵעץ הַ ִק ֱאֹל ד'ַויֹאֶמר  ה ֶפן ִיְשַלח יָּדֹו ְולָּ ע ְוַעתָּ רָּ ַדַעת טֹוב וָּ יָּה ְכַאַחד ִמֶמנּו לָּ ם הָּ דָּ אָּ ם:ים ֵהן הָּ ַחי ְלֹעלָּ ַכל וָּ  ַחִיים ְואָּ

 הרי הוא יחיד בתחתונים כמו שאני יחיד בעליונים ומה היא יחידתו לדעת טוב ורע מה שאין כן בבהמה וחיה: - היה כאחד ממנו
 ...הוא יודע טוב ורע עם היותו בצלמנו - כאחד ממנו לדעת טוב ורע

 
 
 



 אשית ב:זרבינו בחיי, כד הקמח, ערך "רשות", פירוש על בר( 72
  מעשה...ולפי שפעולותיו של אדם נכללים בג' דברים והם המחשבה והדבור וה ...

וצריך אתה לדעת כי חכמי המחקר נחלקו בענין הנפש ויסדו בזה ספרים אין קץ והאריכו והרחיבו לשון בהם, יש מהם 
הצומח אשר לבעלי הנפש  אומרים שהנפש אחת ויש בה שלש כוחות, הכח המתאוה אשר לבעלי הנפש הבהמית, והכח

הצומחת, והכח המשכיל היא נפש החכמה, ושלש כוחות אלו הם נפש אחת, ויש מהם אומרים כי הם באדם שלש נפשות 
שונות חלוקות זו מזו, הנפש החכמה לעצמה והצומחת לעצמה והבהמית לעצמה, הנפש הבהמית היא הנפש המתאוה 

ף האדם עם הבהמות והחיות וכל בעלי נפש התנועה ומשכנה בכבד המאכל והמשתה והמשגל והשינה והכעס, בה ישתת
הנפש הצומחת הוא הכח המגדל באדם בה ישתתף עם האילנות והצמחים, וענין הנפש הזאת  ...והיא הנקראת נפש ורוח

ד זמן שתגדל גוף הצמח והאילן ויגביהנו וירחיבנו, וכן באדם ואין משכנה במקום מיוחד בגוף רק בכולו והיא מתגברת ע
 בחכמה ושכלקצוב, הנפש החכמה נמצאת באדם לבדו בה משתתף עם העליונים הקדושים העומדים לעד לעולם 

ולדעת אלה החכמים הסוברים שיש באדם שלש נפשות חלוקות מצינו ראיה  ...ומשכנה במוח והיא הנקראת נשמה 
ירא הוה משתעי ליה ולא משתעי אמר דמן לחז"ל ממה שאמרו )סנהדרין סה ע"ב( רבא ברא גברא שדריה לקמיה דרבי ז

חבריא את תוב לעפרך, המאמר זה יורה ששלושתם באדם נפשות שונות חלוקות זו מזו כי רבא מתוך חכמתו הרחבה 
שצפה והעמיק בחכמת ספר יצירה ברא האדם ההוא והטיל בו נפש התנועה ולא היה לו כח לתת הדיבור בו כי הדיבור 

 מצד הנפש החכמה:
 

 


