Judaism and Environmentalism
 .1בראשית פרק א ,כח
ּורדּו בִדְ גַת הַ יָם ּובְעֹוף
ָארץ ו ְ ִכבְשֻׁ הָ ְ
ּורבּו ּומִ לְאּו אֶ ת הָ ֶ
(כח) וַיְב ֶָרְך א ֹתָ ם אֹ-להִ ים ו ַי ֹאמֶ ר לָהֶ ם אֹלהִ ים ְפרּו ְ
ָארץ:
הַ שָ מַ י ִם ּו ְבכָל חַ יָה הָ ר ֹמֶ שֶ ת עַ ל הָ ֶ
רמב"ן בראשית פרשת בראשית פרק א פסוק כח
וכבשוה  -נתן להם כח וממשלה בארץ לעשות כרצונם בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר ,ולבנות ,ולעקור
נטוע ,ומהרריה לחצוב נחשת ,וכיוצא בזה .וזה יכלול מה שאמר "ובכל הארץ" (לעיל פסוק כו):
ורדו בדגת הים  -אמר שיהיו רודים גם בדגי הים הנכסים מהם ,ובעוף השמים שאינם עמהם באדמה ,גם
בכל חיה רעה .וסדר אותם כבריאתם ,הדגים והעוף תחלה ,והחיה אחר כן ,וכך אמר הכתוב (תהלים ח ז
 ט) תמשילהו במעשה ידך כל שתה תחת רגליו צונה ואלפים כלם וגם בהמות שדי צפור שמים ודגי היםוגו' .ורבותינו שמו הפרש בין כבישה ורדייה:
 .2בראשית פרק ב ,טו
(טו) וַיִקַ ח י ְקֹו ָק אֹ-להִ ים אֶ ת הָ ָאדָ ם וַיַנִחֵ הּו ְבגַן עֵ דֶ ן לְעָ בְדָ ּה ּולְשָ מְ ָרּה:
אבן עזרא בראשית פרשת בראשית פרק ב פסוק טו
לעבדה על הגן שמפריו יאכל ,ואחר שחטא שב לאכול את עשב השדה ,והוא הלחם .וטעם לעבדה
להשקות הגן .ולשמרה מכל החיות שלא יכנסו שם ויטנפוהו.
 .3דברים פרק כג ,יד
ֵָאתָך:
ית אֶ ת צ ֶ
וְיָתֵ ד תִ הְ י ֶה לְָך עַ ל אֲ זֵנֶָך ו ְהָ יָה בְשִ בְתְ ָך חּוץ ו ְחָ פַ ְר ָתה בָּה ו ְשַ בְתָ וְכִסִ ָ
4. Bavli Shabbat 53b
Our Rabbis taught: It once happened that a man's wife died and left a child to be suckled, and
he could not afford to pay a wet-nurse, whereupon a miracle was performed for him and his
breasts opened like the two breasts of a woman and he suckled his son. R. Joseph observed,
Come and see how great was this man, that such a miracle was performed on his account! Said
Abaye to him, On the contrary: how lowly was this man, that the order of the Creation was
!changed on his account
 .5דברים פרק כ ,יט
כִי תָ צּור אֶ ל עִ יר י ָמִ ים ַרבִים לְהִ לָחֵ ם עָ לֶיהָ לְתָ פְשָ ּה ֹלא תַ שְ חִ ית אֶ ת עֵ צָּה ִלנְד ֹחַ עָ לָיו ג ְַרזֶן כִי מִ מֶ נּו ת ֹאכֵל
ו ְא ֹתֹו ֹלא תִ כְר ֹת כִי הָ ָאדָ ם עֵ ץ הַ שָ דֶ ה לָב ֹא מִ פָ נֶיָך בַמָ צֹור:
 .6דברי הימים ב פרק לב ,א-ו
(א) ַאחֲ ֵרי הַ דְ ב ִָרים ו ְהָ אמֶ ת הָ אֵ לֶה בָא סַ נְחֵ ִריב מֶ לְֶך אַ שּור וַיָב ֹא בִיהּודָ ה וַיִחַ ן עַ ל הֶ עָ ִרים הַ ְבצֻׁרֹות ו ַי ֹאמֶ ר
ְלבִקְ עָ ם אֵ לָיו( :ב) וַי ְַרא י ְחִ זְקִ יָהּו כִי בָא סַ נְחֵ ִריב ּופָ נָיו לַמִ לְחָ מָ ה עַ ל י ְרּושָ ָלִם( :ג) וַיִּוָעַ ץ עִ ם שָ ָריו וְגִב ָֹריו

לִסְ תֹום אֶ ת מֵ ימֵ י הָ עֲ י ָנֹות אֲ שֶ ר מִ חּוץ לָעִ יר וַיַעְ זְרּוהּו( :ד) וַיִקָ בְצּו עַ ם ָרב וַיִסְ תְ מּו אֶ ת כָל הַ מַ עְ י ָנֹות ו ְאֶ ת הַ נַחַ ל
ָארץ לֵאמ ֹר לָמָ ה י ָבֹואּו מַ ְלכֵי אַ שּור ּומָ צְאּו מַ י ִם ַרבִים( :ה) וַיִתְ חַ זַק וַיִבֶן אֶ ת כָל הַ חֹומָ ה
הַ שֹוטֵ ף בְתֹוְך הָ ֶ
הַ ְפרּוצָה וַיַעַ ל עַ ל הַ מִ גְדָ לֹות וְלַחּוצָה הַ חֹומָ ה ַאחֶ ֶרת וַי ְחַ זֵק אֶ ת הַ מִ לֹוא עִ יר דָ ו ִיד וַיַעַ ש שֶ לַח לָר ֹב ּומָ ִגנִים:
משנה מסכת פסחים פרק ד
סתם מי גיחון העליון ולא הודו לו
 .7מלכים ב פרק ג ,יט
ו ְהִ כִיתֶ ם כָל עִ יר מִ ְבצָר וְכָל עִ יר מִ בְחֹור וְכָל עֵ ץ טֹוב תַ פִילּו וְכָל מַ עְ יְנֵי מַ י ִם ִתסְ ת ֹמּו וְכָל הַ חֶ לְקָ ה הַ ּטֹובָה
תַ כְאִ בּו בָאֲ ָבנִים:
 .8משנה תורה ,הלכות מלכים פרק ו
[ח] אֵ ין קֹו ְצצִין אִ י ָלנֵי מַ אֲ כָל שֶ חּוץ לַמְ דִ ינָה ,ו ְאֵ ין מֹונְעִ ין מֵ הֶ ם אַ מַ ת הַ מַ י ִם כְדֵ י שֶ יִיבְשּו--שֶ נֶאמָ ר "ֹלא-תַ שְ חִ ית
אֶ ת-עֵ צָּה "(דברים כ,יט) וְכָל הַ קֹוצֵץ ,לֹוקֶ ה .ו ְֹלא בַמָ צֹור ִב ְלבָד ,אֵ לָא ְבכָל מָ קֹום ,כָל הַ קֹוצֵץ אִ ילַן מַ אֲ כַל דֶ ֶרְך
הַ שְ חָ תָ ה--לֹוקֶ ה .אֲ בָל קֹו ְצצִין אֹותֹו ,אִ ם הָ י ָה מַ זִיק אִ ילָנֹות אֲ חֵ רֹות ,אֹו מִ ְפנֵי שֶ מַ זִיק בִשְ דֵ ה אֲ חֵ ִרים ,אֹו מִ פְ נֵי
תֹורה ,אֵ לָא דֶ ֶרְך הַ שְ חָ ָתה.
שֶ דָ מָ יו י ְקָ ִרים; ֹלא ָאסְ ָרה ָ
[ט] כָל אִ ילַן סְ ָרק--מֻׁ ָתר לָק ֹץ אֹותֹו ,ו ְַאפִלּו אֵ ינּו צ ִָריְך לֹו .וְכֵן אִ ילַן מַ אֲ כָל שֶ הִ זְקִ ין ,ו ְאֵ ינּו עֹושֶ ה אֵ לָא דָ בָר
מּועָ ט שְ אֵ ינּו ָראּוי לִטְ ר ֹחַ בֹו--מֻׁ תָ ר לְקֻׁ ּצֹו .וְכַמָ ה י ִהְ י ֶה הַ ַזי ִת עֹושֶ ה ,ו ְֹלא י ְקֻׁ ּצֶנּו--רֹבַע הַ קַ ב ז ִ
ֵיתים; ו ְדֶ קֶ ל שְ הּוא
עֹושֶ ה קַ ב תְ מָ ִריםֹ ,לא י ְקֻׁ ּצֶנּו.
ְקֹורעַ ְבגָדִ ים ,ו ֵ
[י] ו ְֹלא הָ אִ ילָנֹות ִב ְלבָד ,אֵ לָא כָל הַ מְ שַ בֵר ֵכלִים ,ו ֵ
ְהֹורס ִבנְי ָן ,ו ְסֹותֵ ם מַ עְ י ָןּ ,ומְ אַ בֵד מַ אֲ כָלֹות
דֶ ֶרְך הַ שְ חָ ָתה--עֹובֵר בְ"ֹלאַ -תשְ חִ ית" (דברים כ,יט) ו ְאֵ ינּו לֹוקֶ ה ,אֵ לָא מַ כַת מַ ְרדּות מִ דִ ב ְֵריהֶ ם.
 .9תיקוני זוהר תקונא שבע וחמשין דף צא עמוד ב
דלית אתר פנוי מניה לא בעלאין ולא בתתאין
10. Rabbi Moses de Leon (1250-1305), Sefer ha-Rimmon.
Everything is catenated in its mystery, caught in its oneness… The entire chain is one. Down to
the last link, everything is linked with everything else, so divine essence is below as well as
above, in heaven and earth. There is nothing else.
11. Rabbi Moses Cordovero (1522-1570, Safed), Shi'ur Qomah.
The essence of divinity is found in every single thing - nothing but it exists. Since it causes every
thing to be, no thing can live by anything else. It enlivens them; its existence exists in each
existent. Do not attribute duality to God. Let God be solely God. If you suppose that Ein Sof
emanates until a certain point, and that from that
point on is outside of it, you have dualized. God forbid! Realize, rather, that Ein Sof exists in
each existent. Do not say "This is a stone and not God." God forbid! Rather, all existence is God,
and the stone is a thing pervaded by divinity.

12. Babylonian Talmud, Baba Kama 50b
A landowner was clearing rocks from his field to public thoroughfare. On seeing him do this, a
certain Hasid (righteous person) asked him, 'Fool, why are you throwing rocks from property
that is not yours to property that is yours?' The landowner laughed at the Hasid. Eventually the
landowner had to sell the field. While walking along the same thoroughfare, he fell on the
rocks he had once thrown there. 'That Hasid was right,' he said to himself, ‘when he asked me
why I was throwing rocks from property not mine to property that is mine.’

