
Judaism and Environmentalism 
 

  כח, א פרק בראשית .1

ֹלִהים ָלֶהם וַיֹאֶמר ֹלִהים-א   אָֹתם וַיְָבֶרְך( )כח הָ  ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְפרּו א   ּוְבעֹוף ַהיָם ִבְדַגת ּוְרדּו וְִכְבשֻׁ

 :ָהָאֶרץ ַעל ָהרֶֹמֶשת ַחיָה ּוְבָכל ַהָשַמיִם

 

  כח פסוק א פרק בראשית פרשת בראשית ן"רמב

 ולעקור, ולבנות, עפר זוחלי וכל ובשרצים בבהמות כרצונם לעשות בארץ וממשלה כח להם נתן - וכבשוה

 (:כו פסוק לעיל" )הארץ ובכל" שאמר מה יכלול וזה. בזה וכיוצא, נחשת לחצוב ומהרריה, נטוע

 גם, באדמה עמהם שאינם השמים ובעוף, מהם הנכסים הים בדגי גם רודים שיהיו אמר - הים בדגת ורדו

 ז ח תהלים) הכתוב אמר וכך, כן אחר והחיה, תחלה והעוף הדגים, כבריאתם אותם וסדר. רעה חיה בכל

 הים ודגי שמים צפור שדי בהמות וגם כלם ואלפים צונה רגליו תחת שתה כל ידך במעשה תמשילהו( ט -

 :ורדייה כבישה בין הפרש שמו ורבותינו'. וגו

 

  טו, ב פרק בראשית .2

 :ּוְלָשְמָרּה ְלָעְבָדּה ֵעֶדן ְבַגן וַיַנִֵחהּו ָהָאָדם ֶאת ֹלִהים-א   יְקֹוָק וַיִַקח( טו)

 

  טו פסוק ב פרק בראשית פרשת בראשית עזרא אבן

 לעבדה וטעם. הלחם והוא, השדה עשב את לאכול שב שחטא ואחר, יאכל שמפריו הגן על לעבדה

 .ויטנפוהו שם יכנסו שלא החיות מכל ולשמרה. הגן להשקות

 

  יד, כג פרק דברים .3

 :ֵצָאֶתָך ֶאת וְִכִסיתָ  וְַשְבתָ  ָבּה וְָחַפְרָתה חּוץ ְבִשְבְתָך וְָהיָה ֲאזֵנֶָך ַעל ְלָך ִתְהיֶה וְיֵָתד

 

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! 

 

  יט, כ פרק דברים .5

 תֹאֵכל ִמֶמנּו ִכי ַגְרֶזן ָעָליו ִלנְדֹחַ  ֵעָצּה ֶאת ַתְשִחית ֹלא ְלָתְפָשּה ָעֶליהָ  ְלִהָלֵחם ַרִבים יִָמים ִעיר ֶאל ָתצּור ִכי

 :ַבָמצֹור ִמָפנֶיָך ָלבֹא ַהָשֶדה ֵעץ ָהָאָדם ִכי ִתְכרֹת ֹלא וְאֹתֹו

 

  ו-א, לב פרק ב הימים דברי .6

ֶמת ַהְדָבִרים )א( ַאֲחֵרי  וַיֹאֶמר ַהְבצֻׁרֹות ֶהָעִרים ַעל וַיִַחן ִביהּוָדה וַיָבֹא ַאשּור ֶמֶלְך ַסנְֵחִריב ָבא ָהֵאֶלה וְָהא 

 יווְִגבֹרָ  ָשָריו ִעם וַיִָּוַעץ( ג: )יְרּוָשָלִם ַעל ַלִמְלָחָמה ּוָפנָיו ַסנְֵחִריב ָבא ִכי יְִחזְִקיָהּו וַיְַרא( ב: )ֵאָליו ְלִבְקָעם



 ַהנַַחל וְֶאת ַהַמְעיָנֹות ָכל ֶאת וַיְִסְתמּו ָרב ַעם וַיִָקְבצּו( ד: )וַיְַעזְרּוהּו ָלִעיר ִמחּוץ ֲאֶשר ָהֲעיָנֹות ֵמיֵמי ֶאת ִלְסתֹום

 ַהחֹוָמה ָכל ֶאת וַיִֶבן וַיְִתַחַזק( ה: )ַרִבים ַמיִם ּוָמְצאּו ַאשּור ַמְלֵכי יָבֹואּו ָלָמה ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ְבתֹוְך ַהשֹוֵטף

 :ּוָמִגנִים ָלרֹב ֶשַלח וַיַַעש ָדוִיד ִעיר ַהִמלֹוא ֶאת וַיְַחֵזק ַאֶחֶרת ַהחֹוָמה וְַלחּוָצה ַהִמְגָדלֹות ַעל וַיַַעל ַהְפרּוָצה

 

  ד פרק פסחים מסכת משנה

 לו הודו ולא העליון גיחון מי סתם

 

 יט, ג פרק ב מלכים .7

 ַהּטֹוָבה ַהֶחְלָקה וְָכל ִתְסתֹמּו ַמיִם ַמְעיְנֵי וְָכל ַתִפילּו טֹוב ֵעץ וְָכל ִמְבחֹור ִעיר וְָכל ִמְבָצר ִעיר ָכל וְִהִכיֶתם

 :ָבֲאָבנִים ַתְכִאבּו

 

 משנה תורה, הלכות מלכים פרק ו .8

ָמר "ֹלא--מֹונְִעין ֵמֶהם ַאַמת ַהַמיִם ְכֵדי ֶשיִיְבשּו ]ח[ ֵאין קֹוְצִצין ִאיָלנֵי ַמֲאָכל ֶשחּוץ ַלְמִדינָה, וְֵאין ַתְשִחית -ֶשנֶא 

וְֹלא ַבָמצֹור ִבְלָבד, ֵאָלא ְבָכל ָמקֹום, ָכל ַהקֹוֵצץ ִאיַלן ַמֲאַכל ֶדֶרְך   וְָכל ַהקֹוֵצץ, לֹוֶקה. )דברים כ,יט( "ֵעָצּה-ֶאת

אֹותֹו, ִאם ָהיָה ַמִזיק ִאיָלנֹות ֲאֵחרֹות, אֹו ִמְפנֵי ֶשַמִזיק ִבְשֵדה ֲאֵחִרים, אֹו ִמְפנֵי ֲאָבל קֹוְצִצין   לֹוֶקה.--ַהְשָחָתה

 .ֶשָדָמיו יְָקִרים; ֹלא ָאְסָרה תֹוָרה, ֵאָלא ֶדֶרְך ַהְשָחָתה

ָתר ָלקֹץ אֹותֹו, וְַאִפלּו ֵאינּו ָצִריְך לֹו.--]ט[ ָכל ִאיַלן ְסָרק יַלן ַמֲאָכל ֶשִהזְִקין, וְֵאינּו עֹוֶשה ֵאָלא ָדָבר וְֵכן אִ   מֻׁ

ּצֹו.--מּוָעט ְשֵאינּו ָראּוי ִלְטרַֹח בֹו ָתר ְלקֻׁ ֶּצנּו  מֻׁ רַֹבע ַהַקב זֵיִתים; וְֶדֶקל ְשהּוא --וְַכָמה יְִהיֶה ַהַזיִת עֹוֶשה, וְֹלא יְקֻׁ

ֶּצנּו  .עֹוֶשה ַקב ְתָמִרים, ֹלא יְקֻׁ

ָכלֹות ִאיָלנֹות ִבְלָבד, ֵאָלא ָכל ַהְמַשֵבר ֵכִלים, וְקֹוֵרַע ְבָגִדים, וְהֹוֵרס ִבנְיָן, וְסֹוֵתם ַמְעיָן, ּוְמַאֵבד ַמאֲ ]י[ וְֹלא הָ 

 .וְֵאינּו לֹוֶקה, ֵאָלא ַמַכת ַמְרדּות ִמִדְבֵריֶהם ַתְשִחית" )דברים כ,יט(-עֹוֵבר ְב"ֹלא--ֶדֶרְך ַהְשָחָתה

 

  ב עמוד צא דף וחמשין שבע תקונא זוהר תיקוני .9

 בתתאין ולא בעלאין לא מניה פנוי אתר דלית

 

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.’ 

 

  


