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Tzav 5715 “The Prohibition against the Consumption of Blood” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=604  

Con’t. of questions for section Gimel: 

 ?של הרמב"ן שבגללו אינו מקבל את טעם הרמב"םמהו נימוקו העיקרי  .2 

 

לשם מה מזכיר הרמב"ן בדבריו את איסור אכילת בעלי חיים לאדם הראשון ואת היתר אכילתם לנח ולבניו; מה  .3

 ?לעניין זה ולטעם איסור אכילת הדם

 ?מות-לפרשת אחרילמה לא יסביר הרמב"ן את טעם האיסור אצלנו בפרשת צו וידחה את כל פירושו זה  .4 

 

 ':ויקרא א', טהשווה לדברי הרמב"ן כאן את דבריו  .5

ד"ה עולה: ...והנה בכתוב הזה טעם הקרבנות שהם אשה ריח ניחוח לה'. ואמר הרב במורה הנבוכים )ג' 

בעבור שהמצרים והכשדים, אשר היו ישראל גרים ותושבים בארצם מעולם, היו  מ"ו( כי טעם הקרבנות,

כי המצרים עובדים לטלה והכשדים עובדים לשדים אשר יראו להם בדמות  ,עובדים לבקר ולצאן

ואנשי הודו עד היום לא ישחטו בקר לעולם. בעבור כן ציוה לשחוט אלה השלשה מינין לשם  ,שעירים

דבר שהיו חושבים כי הם בתכלית העבירה הוא אשר יקריבו לבורא, ובו יתכפרו הנכבד כדי שיודע כי ה

העונות. כי כן יתרפאו האמונות הרעות שהם מדוי הנפש, כי כל מדוה וכל חולי לא יתרפא כי אם בהפכו. 

 .אלה דבריו ובהם האריך

שאיננו רק להוציא  והנה הם דברי הבאי, ירפאו שבר גדול וקושיא רבה על נקלה, יעשו שולחן ה' מגואל

 .מלבן של רשעים וטפשי עולם, והכתוב אמר כי הם לחם אשה לריח ניחוח

וגם כי לפי שטותם של מצרים לא תתרפא מחלתם בזה, אבל תוסיף מכאוב, כי מחשבת הרשעים 

הנזכרים לעבוד למזל טלה ומזל שור שיש להם כח בהם כפי מחשבתם, ולכן לא יאכלו אותם לכבוד 

אבל אם יזבחו אותם לשם הנכבד זה כבוד להם ומעלה, והם עצמם כך הם נוהגים, כמו  כוחם ויסודם,

  .ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, ועושי העגל זבחו לו ('ויקרא י"ז ז) שאמר

בכל ראשי חדשיהם, ולשמש בעלותה במזלות הידועים להם והרב מזכיר שהיו מקריבים ללבנה 

בספריהם. ויותר תתרפא המחלה באכלינו מהם לשובע שהוא אסור להם ומגונה בעיניהם ולא יעשו כן 

 .לעולם

והנה נח בצאתו מן התיבה עם שלשת בניו אין בעולם כשדי או מצרי הקריב קרבן וייטב בעיני ה' ואמר 

וירח ה' את ריח הניחוח. וממנו אמר אל לבו, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה  (בראשית ח' כ"א) בו

בעבור האדם )שם(. והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, וישע ה' אל הבל ואל מנחתו )שם ד', 

  .כלל שמץ עבודה זרהד'(, ולא היה עדיין בעולם 

ואין דעתו עתה לשלול  ,('במדבר כ"ג ד) ובלעם אמר את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח

יו הדבור. ולשון ים כדי שיחול עלקממנו אמונות רעות, ולא נצטוה בכך, אבל עשה כן לקרבה אל האל

הקרבנות, את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי )שם כ"ח ב'(, וחלילה שלא יהא בהם שום תועלת ורצון רק 

 .מדעת השוטים שוללות עבודה זרה

ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור 

יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד  ,ובמעשה, ציוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן

הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם 

העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי 

שפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה יו בגופו ובנפשו, וראוי לו שיקחטא לאל

וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, והמנות  ,וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת נפש

להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. וקרבן התמיד, בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד. ואלה 

 .רי אגדהדברים מתקבלים מושכים את הלב כדב

ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם, תכנס בו ממה שאמרו רבותינו בספרי )פנחס קמ"ג( ובסוף 

ל, ולא קמנחות )ק"י ע"א(, אמר שמעון בן עזאי בא וראה מה כתיב בפ' הקרבנות, שלא נאמר בהם לא 

ן פה לבעל הדין ות, אלא יו"ד ה"א שם המיוחד, שלא ליתן פתחוקי, ולא צבקיך, ולא אלהים, ולא שקאל
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תהלים ) לחלוק. ושמא תאמר לאכילה הוא צריך, תלמוד לומר אם ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה

 .לא אמרתי לכם זבחו אלא כדי שיאמר ויעשה רצוני ,(נ' י"ב

שה ב' ה'( רבי יוסי אומר כל מקום שנאמר קרבן אמור ביו"ד ה"א, שלא ליתן )פר ובתחלת תורת כהנים

ל ולא קפתחון פה לאפיקורסים לרדות. אלו דבריהם ז"ל. ואמת כי בפרשת הקרבנות לא נאמר לא 

יהם הם מקריבים קוכתיב, לחם אל ,('דברים כ"ז ו) יךקים, אבל מצאנו, והעלית עליו עולות לה' אלקאל

ים קיך הוא מקריב. )שם ח( וכתוב במזמור הנזכר, זבח לאלק)להלן כ"א ו'(, וקדשתו כי את לחם אל

ינו קכי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני ה' אל ('ז-דברי הימים ב' כ"ט ו') תודה )תהלים נ' י"ד(. ועוד כתוב

 .י ישראלקגם סגרו דלתות האולם ויכבו את הנרות וקטורת לא הקטירו ועולה לא העלו בקדש לאל

את קרבני לחמי לאשי, ואמר )להלן ג' י"א(  ('במדבר כ"ח ב) אבל הענין כולו מבואר בתורה, שנאמר

לחם אשה, שהם לחם לאשה, וממנו לאשים, ואשה לשון אש. ואמר ר"א, אשה שם התואר, וטעמו, קרבן 

אש והוא תואר למילת הכל. ובמנחה שאמר )להלן ב' ב'( והקטיר הכהן את אזכרתה אשה ריח ניחוח לה', 

ואינו כן, אבל אשה שם, כמו אש, ו"עולה אשה" כמו עולת אש ריח ניחוח לה', וכן יהיה תואר לקומץ. 

כלם, כי טעמם כמו "לחם אשה" )להלן ג' י"א ט"ז(. אבל לא אמר אש ואמר אשה כמשמעו, כאשר הראה 

  .אותך בהר במתן תורה

לבדו, וזה  'ה והנה הקרבן במדת הדין, והזביחה לשם ה' לבדו, שלא יתכוין לדבר אחר בעולם רק לשם

יהם הם מקריבים קטעם עולה הוא, אשה הוא. ולכך אמר הכתוב )להלן כ"א ו'( כי את אשי ה' לחם אל

ים קל ולא אלקיהם. ולכך אמרו שלא הזכיר בצוואות של קרבנות לא קוהיו קדש, כי לאישי ה' קרבן אל

יעלה במחשבתו רק לשם אלא אשה ריח נחוח לה', כי הכונה לה' לבדו תהיה, לא יכוון המקריב ולא 

 .והוא מאמר החכמים )סנהדרין ס' ע"ב( ריקן כל העבודות כולן לשם המיוחד .המיוחד

ים קובתורת כהנים )סוף פרק ו'( לה', לשם מי שעשה את העולם. והוא מה שאמר המזמור, זבח לאל

כי ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ )שם מ"ז ג'(. ואין  ,(תהלים נ' י"ד) תודה ושלם לעליון נדריך

 ,(ז חתהלים נ") יך אנכי לא על זבחיך אוכיחךקים אלקנודרין אלא לשמו המיוחד, והוא מה שאמר, אל

ים ה' דבר ויקרא ארץ קל אלקיך )שמות כ"ב(. וזה טעם המזמור כולו, שאמר קכאשר אמר, אנכי ה' אל

 ('ישעיה ס' ז) שהזכיר שם מלא על עולם מלא, והזכיר בהם הקרבנות, והוא שנאמר ,('תהלים נ' א) 'וגו

יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר, לאמר שיהיו הקרבנות על הרצון שהוא מזבחו, ובית תפארתו 

ותנח עליהם  ,(מלכים ב' ב' ט"ו) יפאר בעלותם לריח ניחוח: והנה ניחוח מן נחה רוח אליהו על אלישע

  .(במדבר י"א כ"ו) הרוח

, כי העולה בקדש תהיה י ישראלקוכל קרבן לשון קריבה ואחדות. ולכך אמר, ועולה לא העלו בקדש לאל

שופטים י"ג ) י ישראל. והמלאך לימד למנוח ענין הקרבנות, אמר, אם תעצרני לא אוכל בלחמךקלאל

תעשה עולה לה' לבדו שאם יעשה לו לחם לא יקבל ממנו כי הוא פגול וזבח תועבה לשם, אבל אם  ,(ט"ז

תעלנה, ותהיה לרצון על אשה ה', ואז עלה בלהב המזבח. והנה הענין מפורש ומבואר, וה' הטוב יכפר 

 .בעד

האם עמדת הרמב"ן בשני  –האם דומה ויכוח הרמב"ן נגד הרמב"ם כאן לויכוחו עמו שם )בויקרא א', ט'( 

 ?המקומות אחת היא

 ויקרא פרק ז
א ת   ה:)כו( ְוָכל־ָד֙ם ל ֹ֣ ֹוף ְוַלְבֵהָמָֽ ֶ֑ם ָלעֹ֖ ֵתיכ  ל מֹוְשב   אְכ֔לּו ְבכ ֹ֖

 
Alef.  

 ויקרא פרק ג
ִ֥י ְיֹקָוָֽק: ֹו ִלְפנ  ז ָקְרָב֑נֹו ְוִהְקִריבֵ֖ ֵ֖ ם ע   )יב( ְוִאִ֥

ן ֶאת־ָד֛מֹו י ַאֲהֹרֹ֧ ָזְרקּו ְבנ ֵ֨ ד ְוְ֠ ֑ ֶהל מֹוע  ֵ֖י ֹאַ֣ ֹו ִלְפנ  ט ֹאתׁ֔ ֹו ְוָשַחַ֣ ְך ֶאת־ָידֹוֹ֙ ַעל־רֹאשׁ֔ ַח )יג( ְוָסַמַ֤ ֵ֖  ַעל־ַהִמְזב 
יב:  ָסִבָֽ

ֶלב אֲ  תֹ֙ ָכל־ַהח ׁ֔ ֶרב ְוא  ה ֶאת־ַהֶקׁ֔ ְמַכֶסַ֣ ֶלבֹ֙ ַהָֽ יֹקָו֑ק ֶאת־ַהח ֹ֙ ה ַלָֽ ֹו ִאֶשֵ֖ ּנּוֹ֙ ָקְרָבנׁ֔ יב ִמֶמֹ֙ ֶרב:)יד( ְוִהְקִרַ֤ ר ַעל־ַהֶקָֽ  ֶשֵ֖
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ר ַעל־ַהכְ  ן ֲאֶשֵ֖ ֶהׁ֔ ר ֲעל  ֶלבֹ֙ ֲאֶשַ֣ ת ְוֶאת־ַהח ֹ֙ י ַהְכָליֹׁ֔ ַ֣ תֹ֙ ְשת  ד ַעל־ )טו( ְוא  ֶרתֹ֙ ַעל־ַהָכב ׁ֔ ים ְוֶאת־ַהֹיֶתֹ֙ ָסִל֑
ָּנה: ת ְיִסיֶרָֽ  ַהְכָלֹיֵ֖

ֶלב ַליֹקָוָֽק: ֵ֖ ַח ָכל־ח  יַח ִניֹחׁ֔ ַ֣ ֶחם ִאֶשהֹ֙ ְלר  ָחה ֶלַ֤ ֑ ן ַהִמְזב  ֵ֖ ם ַהֹכה   )טז( ְוִהְקִטיָרִ֥
ֶלב  ִ֥ ם ָכל־ח  יֶכ֑ ֹוְשֹבת  ל מָֽ ם ְבֹכֵ֖ יֶכׁ֔ ת  ת עֹוָלםֹ֙ ְלֹדֹרַ֣ לּו)יז( ֻחַקַ֤ ָֽ א תֹאכ  ִֹ֥ ם ל    : ְוָכל־ָדֵ֖

If the Tora only listed the earlier prohibition against the consumption of blood, one might 
have thought that this is a Chumra pertaining only to sacrifices. Therefore, there is the 
additional mentioning of the prohibition, counted by RaMBaM in his listing of the 
Commandments, that applies even to non-sacrificial contexts.  
 

Beit.  
1.   

 ויקרא פרק יז
ית יִ  ַ֣ יש ִמב  יש ִאִ֜ ם)י( ְוִאֵ֨ ֶלת ֶאת־ַהָדׁ֔ ֶפשֹ֙ ָהֹאֶכַ֣ י ַבֶּנֹ֙ י ָפַנֵ֗ ם ְוָנַתִתַ֣ ל ָכל־ָד֑ ר יֹאַכֵ֖ ם ֲאֶשִ֥ ר ְבתֹוָכׁ֔ רֹ֙ ַהָגַ֣ ל ּוִמן־ַהג   ְשָרא ֵ֗

ּה: ֶרב ַעָמָֽ ּה ִמֶקִ֥ י ֹאָתֵ֖  ְוִהְכַרִתִ֥
חַ  יו ָלֶכםֹ֙ ַעל־ַהִמְזב ׁ֔ י ְנַתִתַ֤ ם ִהו֒א וֲַאִנִ֞ י ֶנֶַ֣פש ַהָבָש֘ר ַבָדַ֣ ר:)יא( ִכַ֣ ָֽ ּוא ַבֶּנִֶ֥פש ְיַכפ  ם הֵ֖ י־ַהָדִ֥ ם ִכָֽ יֶכ֑ ר ַעל־ַנְפֹשת  ֵ֖   ְלַכפ 

 ִֹ֥ ם לֹא־י ר ְבתֹוְכֶכֵ֖ ֛ר ַהָגִ֥ ם ְוַהג  אַכל ָד֑ ל ָכל־ֶנִֶ֥פש ִמֶכֵ֖ם לֹא־תַֹ֣ ַ֣י ִיְשָרא ׁ֔ ְרִתיֹ֙ ִלְבנ  ן ָאַמֹ֙ ַ֤ ם:)יב( ַעל־כ   אַכל ָדָֽ
ל ּו ַ֣י ִיְשָרא ֵ֗ יש ִמְבנ  יש ִאִ֜ ֹו )יג( ְוִאֵ֨ ל ְוָשַפְךֹ֙ ֶאת־ָדמׁ֔ ֑ ר י ָאכ  ֹוף ֲאֶשַ֣ יד ַחָי֛ה אֹו־עֵ֖ ִ֥ ּוד צ  ר ָיצִ֜ ם ֲאֶשֵ֨ ר ְבתֹוָכׁ֔ רֹ֙ ַהָגַ֣ ִמן־ַהג 

ר: הּו ֶבָעָפָֽ  ְוִכָסֵ֖
א תֹאכ ֑  ַֹ֣ ר ל ם ָכל־ָבָשֵ֖ ל ַדִ֥ ַ֣י ִיְשָרא ׁ֔ ֹאַמרֹ֙ ִלְבנ  ֹו ְבַנְפשֹ֘ו הּו֒א ָוָֽ ר ָדמַ֣ י־ֶנֶַ֣פש ָכל־ָבָשֵ֗ וא )יד( ִכָֽ ֹו ִהׁ֔ י ֶנֶַ֤פש ָכל־ ָבָשרֹ֙ ָדמַ֣ לּו ִכַ֣

ת: ָֽ יו ִיָכר   ָכל־ֹאְכָלֵ֖
In the verses in Parashat Acharei Mot, in addition to the Mitzvat Aseh of Kisui HaDam 
pertaining to undomesticated Kosher animals and Kosher fowl (v. 13), you also have 
the addition of the rationale against consuming blood, i.e., the blood is equivalent to 
the Nefesh of the creature, and this has to be respected and therefore not eaten.  

2.    
 דברים פרק יב

ק ֱאֹל י־ַיְרִחי֩ב ְיֹקָוֵ֨ ר ְבכָ ק)כ( ִכָֽ ל ָבָש֑ י־ְתַאֶּוִ֥ה ַנְפְשָךֵ֖ ֶלֱאֹכַ֣ ר ִכָֽ ר ִדֶבר־ָלְ֒ך ְוָאַמְרָתֹ֙ ֹאְכָלַ֣ה ָבָשׁ֔ ְלָ֘ך ַכֲאֶשַ֣ ת־ְגֻבָֽ ל־יָך ֶאָֽ
ר: ל ָבָשָֽ  ַאַּוִ֥ת ַנְפְשָךֵ֖ תֹאַכִ֥

ֹו ק ִמְמָךִ֜ ַהָמקֵ֗ י־ִיְרַחֵ֨ ר ְיֹקָוַ֣ק ֱאֹל)כא( ִכָֽ ר ִיְבַחִ֜ ן קם ֲאֶשֵ֨ ר ָנַתַ֤ אְנָךֵ֗ ֲאֶשֵ֨ ָֹֽ ֹו ָש֒ם ְוָזַבְחָתִ֞ ִמְבָקְרָךַ֣ ּוִמצ ּום ְשמַ֣ יָ֘ך ָלשַ֣
ָך: ל ַאַּוִ֥ת ַנְפֶשָֽ יָך ְבֹכֵ֖ ַכְלָתֹ֙ ִבְשָעֶרׁ֔ ָך ְוָאָֽ ר ִצִּויִת֑  ְיֹקָוקֹ֙ ְלָךׁ֔ ַכֲאֶשֵ֖

ת־ַהְצִביֹ֙  ל ֶאָֽ ַ֤ ר י ָאכ  ְך ַכֲאֶשֵ֨ ּנּו:)כב( ַאֵ֗ ו יֹאְכֶלָֽ ֹור ַיְחָדֵ֖ אֹ֙ ְוַהָטהׁ֔ ּנּו ַהָטמ  ן תֹאְכֶל֑ ֵ֖ ל כ  ַאָיׁ֔   ְוֶאת־ָהַ֣
ר: ָֽׂ שָּ ל ַהֶנֶָּ֖פׁש ִעם־ַהבָּ ֶָּ֑פׁש ְולֹא־תֹאַכִּ֥ ּוא ַהנָּ ם הַ֣ ָּ֖ י ַהדָּ ם ִכִּ֥ ל ַהדָָּּ֔ ק ְלִבְלִת֙י ֲאֹכַ֣ ק ֲחַזַ֗  )כג( ַרַ֣

One might have thought that if the prohibition against Basar Ta’ava (meat outside of the 
context of a sacrifice) was lifted once the people came to Canaan, and it would be 
inconvenient for people every time they wished to eat meat, to have to travel to the 
place of the Tabernacle/Temple, so too would the prohibition against consuming blood 
be relaxed. Therefore, the Tora tells us that one leniency has nothing to do with the 
prohibition against eating blood, which remains in effect.  

Gimel.  
1.  RaMBaM: The prohibition against consuming blood is a reaction to the pagan beliefs 

that by either consuming the blood or eating meat without attempting to remove at 
least the surface blood, this would appease the Sheidim (spirits) and would allow for the 
individual who has done so to have disclosed to him via the Sheidim the future.  

      RaMBaN: The prohibition is due to the fact that while initially, only plant life was 
designated food for man, once the flood occurred, meat was also allowed. However, 
the blood of animals was not for food, but rather for atonement on the altar. Man 
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was allowed to make personal use of the flesh of animals for his protein source, but 
not their blood, which would be reserved for spiritual purposes.  

      R. D.Tz. Hoffmann—points out that while the blood is intimately connected with the 
Nefesh, nevertheless it is not identical with the Nefesh, serving only as a platform for 
the Nefesh.  

2.  RaMBaN, while admitting that RaMBaM’s explanation is very rational, points out that 
in the instances of the Tora prohibiting blood, it supplies the reason of the blood 
being somehow associated with the Nefesh, rather than the Issur serving as a 
rejection of pagan beliefs and practices.  

3.  In my opinion, RaMBaN wishes to point out that right of the outset of Creation, it was 
not considered ideal for man to consume animate lifeforms for the very reason of the 
association between blood and Nefesh. However, once it became permitted to eat 
(certain?) animal and fowl flesh after the Flood, HaShem Wished to maintain the 
separation of man from the Nefesh inherent in animal blood, and for this reason, the 
consuming blood was forbidden.  

4.  RaMBaN does not immediately launch into his detailed explanation regarding the 
prohibition of consuming blood in Parashat Tzav, but rather defers it until Parashat 
Acharei Mot because the Tora goes into far more detail at that point, then earlier on in 
this Parasha. Just comparing the number of verses devoted to the topic, in Tzav there is 
a single verse (7:26) while in Acharei Mot there are five (17:10-4).  
I think that parallels can be drawn between the disagreement that RaMBaN describes 
regarding the prohibition of consuming blood and where they differ concerning 
sacrifices in general. While RaMBaN unleashes very sharp rebukes at RaMBaM with 
respect to what he writes re sacrifices in general, unlike the compliment that he 
extends to him concerning drinking animal blood, nevertheless the two disputes are 
parallel. With respect to blood on the one hand and sacrifices on the other, RaMBaM 
suggests that these Commandments are intended either to wean away man from 
idolatrous practices, or concede at least somewhat to what man has become used to in 
his worship of God. In both of these instances, what is done is far from the ideal and 
therefore has to be countered by the Tora’s requirements. RaMBaN does not 
understand these two areas of Halacha as concerned with man’s shortcomings and 
pagan beliefs, but rather as positive statements to the effect that man should be 
avoiding the soul of the animal even if he is permitted to consume its flesh, and that 
sacrifices empower man to atone for his shortcomings that he perpetrated via 
thoughts, verbalization and actions.  

Daled.  
1.  The first reason cited by Abrabanel in the Gilayon is that “Chelev” (prohibited fat) and 

“Dam” (blood) are associated with sin. Therefore, on the one hand, these are 
substances to be burned on the altar as a means of atonement for sin. And on the 
other, these substances would be prohibited for human consumption because man is 
supposed to distance himself from sin, rather than overtly incorporate it into his body.  

    The second reason appearing in the Gilayon that Abrabanel apparently advances as his 
own idea, is that the color red (blood) is associated with sin, and white (Cheilev) is 
associated with forgiveness and repentance. Consequently, just as these substances 
that have such distinctive colors, are to be used in the Temple service as offerings on 
the altar, similarly it would be “sacrilegious” for them to be eaten by people. In order 
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for these substances to retain their intrinsic spiritual meaning, as opposed to mere 
occasional symbolic meaning, they have to be made completely off-limits.  

2. According to RaMBaN, the reason for the prohibition against a person consuming 
blood is to distance the individual from the animal Nefesh that is enmeshed in its 
blood. This is not something that will necessarily inspire the individual to new spiritual 
heights but rather a means by which to engender respect for the creature whose flesh 
is being consumed.  

    Abrabanel’s reasons have to do with the individual repenting from sin. Both blood and 
the color red are associated with human sins, and therefore the individual should strive 
to keep sin far away from himself.  

3. I don’t think that the Tora’s association between “Dam” and “Nefesh” which RaMBaM 
used to “shoot down” RaMBaM’s explanation concerning the prohibition against 
drinking animal blood, can be used to dispute Abrabanel’s ideas. He would simply 
redefine “Nefesh” as speaking about the human being’s Nefesh as opposed to the 
animal’s. Therefore, in order to preserve the human Nefesh from entities representing 
sin, blood would have to be kept away from the individual. 

  
 

Beit.  
 
 
Be 

   
 

 


