
  

The Impurity of the Birthing Mother and Her Korban 
 

Based on an article by Rabbanit Sharon Rimon 

  
Source 1: Vayikra Ch. 12 

 

ר ְיהָוה, ֶאל  א אֹמר.-ַוְיַדבֵּ  :And the LORD spoke unto Moses, saying 1 ֹמֶשה לֵּ

ר ֶאל  ב אֹמר, ִאָשה ִכי -ַדבֵּ ל, לֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ
י --ַתְזִריַע, ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ִשְבַעת ָיִמים, ִכימֵּ

 ָת ּ ְִִּטָמא.ִנַדת ְדֹו

2 Speak unto the children of Israel, saying: If a 
woman be delivered, and bear a man-child, 
then she shall be unclean seven days; as in the 
days of the impurity of her sickness shall she 
be unclean. 

 And in the eighth day the flesh of his 3 ּוַבּיֹום, ַהְשִמיִני, ִיּמֹול, ְבַשר ָעְרָלתֹו.  ג
foreskin shall be circumcised. 

י   ד ב ִבְדמֵּ שֵּ ּוְשֹלִשים יֹום ּוְשֹלֶשת ָיִמים, ִֵּּ
ַהִּמְקָדש לֹא -ִתָגע, ְוֶאל-ֹקֶדש לֹא-ָטֳהָרה; ְבָכל

י ָטֳהָר ּ.-ָתבֹא, ַעד  ְמלֹאת, ְימֵּ

4 And she shall continue in the blood of 
purification three and thirty days; she shall 
touch no hallowed thing, nor come into the 
sanctuary, until the days of her purification be 
fulfilled. 

ד, ְוָטְמָאה ְשֻבַעִים ְכִנָדָת ּ; -ְוִאם  ה לֵּ ָבה תֵּ ְנקֵּ
שֵּ  ֶשת ָיִמים, ִֵּּ י ָטֳהָרה.-ב ַעלְוִשִשים יֹום ְושֵּ  ְדמֵּ

5 But if she bear a maid-child, then she shall 
be unclean two weeks, as in her impurity; and 
she shall continue in the blood of purification 
threescore and six days. 

ּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה, ְלֵבן אֹו ְלַבת, ָתִביא   ו
ׂש בֶּ  בֶּ ן-ןכֶּ ֹתר -יֹוָנה אֹו-ְשָנתֹו ְלֹעָלה, ּובֶּ

ל--ְלַחָטאת ל-אֶּ ַתח ֹאהֶּ ל-פֶּ  ַהֹכֵהן.-מֹוֵעד, אֶּ

6 And when the days of her purification are 
fulfilled, for a son, or for a daughter, she 
shall bring a lamb of the first year for a 
burnt-offering, and a young pigeon, or a 
turtle-dove, for a sin-offering, unto the door 
of the tent of meeting, unto the priest. 

י ְיהָוה, ְוִכֶפר ָעֶליָה, ְוָטֲהָרה,   ז ְוִהְקִריבֹו ִלְפנֵּ
זֹאת ִֹּוַרת ַהֹּיֶלֶדת, ַלָזָכר אֹו   ִמְּמֹקר ָדֶמיָה:

ָבה.  ַלְנקֵּ

7 And he shall offer it before the LORD, and 
make atonement for her; and she shall be 
cleansed from the fountain of her blood. This 
is the law for her that beareth, whether a male 
or a female. 

י ֶשה-ְוִאם  ח י--לֹא ִתְמָצא ָיָד ּ, דֵּ -ְוָלְקָחה ְשִֵּּ
י יֹוָנה, ֶאָחד ְלֹעָלה ְוֶאָחד  י ְבנֵּ ֹתִרים אֹו ְשנֵּ

ָרה. ן, ְוָטהֵּ  }פ{  ְלַחָטאת; ְוִכֶפר ָעֶליָה ַהֹכהֵּ

8 And if her means suffice not for a lamb, then 
she shall take two turtle-doves, or two young 
pigeons: the one for a burnt-offering, and the 
other for a sin-offering; and the priest shall 
make atonement for her, and she shall be 
clean. {P} 

 
 
 

 



 
 

 
                                            Source 2:   Vayikra Ch. 4 

  

ר ְיהָוה, ֶאל  א אֹמר.-ַוְיַדבֵּ  :And the LORD spoke unto Moses, saying 1 ֹמֶשה לֵּ

ר ֶאל  ב אֹמר-ַדבֵּ ל, לֵּ י ִיְשָראֵּ ֶתֱחָטא -ֶנֶפש ִכי--ְבנֵּ
ָעֶשיָנה; ִבְשָגָגה ִמֹכל ִמְצֹו ת ְיהָוה, ֲאֶשר לֹא תֵּ

ָנה. הֵּ ַאַחת מֵּ  ְוָעָשה, מֵּ

2 Speak unto the children of Israel, saying: If 
any one shall sin through error, in any of the 
things which the LORD hath commanded not 
to be done, and shall do any one of them: 

ן ַהָּמִשיַח ֶיֱחָטא, ְלַאְשַמת   ג ִאם ַהֹכהֵּ
-ְוִהְקִריב ַעל ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטא ַפר ֶבן  ָהָעם:

 ְלַחָטאת.--ָבָקר ִִָּמים, ַליהָוה

3 if the anointed priest shall sin so as to bring 
guilt on the people, then let him offer for his 
sin, which he hath sinned, a young bullock 
without blemish unto the LORD for a sin-
offering. 

There is also the general principle stating that “a negative commandment whose deliberate violation is 
punishable by karet, is [atoned for], when committed unintentionally, by means of a sin offering.” In other 
words, a sin offering makes atonement for a sin committed unintentionally, where a person who 
committed that same sin intentionally would be punishable by karet. 

  

       

Source 3: Talmud Nidda 31b 

     שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי: מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה
       זקק לבעלה, קרבן? אמר להן: בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא ת

 לפיכך אמרה תורה תביא קרבן.

The disciples of Rabbi Shimon ben Yochai asked him: Why does the Torah command a 

woman after childbirth to bring an offering? 

He answered them: When she crouches to give birth, she determinedly swears that she will 

no longer have relations with her husband; therefore, the Torah says that she must bring 

an offering.   

  

Source 4: Ramban 
 

ורבותינו אמרו )נדה לא:( בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת לא אזקק עוד לבעלי. ועיקר הכונה 
בזה, כי בעבור שהיא נשבעת מתוך הצער, ואין השבועה ראויה להתקיים מפני היותה משועבדת 

רצתה התורה לכפר לה מעלות רוחה. ומחשבות השם יתברך עמוקות ורחמיו מרובים, לבעלה, 
 שהוא רוצה להצדיק בריותיו

. 
Our Sages taught (Nidda 31b) that when a woman crouches to give birth, she determinedly 
swears: “I shall no longer have relations with my husband.” What this means, in essence, is that 
because her pain drives her to utter this oath, and her oath is not possible to honor anyway, since 
she is obligated to her husband, therefore the Torah seeks to offer her atonement for that passing 
mood. The thoughts of the blessed God are deep, and His mercy is abundant, in seeking to 
exonerate His creatures. 



 

What fundamental questions could we ask on the Ramban’s approach? 

  

 
Source 5: R. Yitzchak Abrabanel: 

 

לדת והיוצרה וצוקה בעולם הזה אם לא יחטא... ומפני שאין אדם שעובר עליו...
 סבלה צרה וסכנה בהיותה על האבניים לכן הייתה מקריבה חטאת

 

… Since there is no-one who undergoes pain and suffering in this world without having 

sinned… and the birthing mother suffers pain and danger while she is upon the birthing 
stones; therefore, she would bring a sin offering…. 

 

  

What questions could we raise on the approach of Abrabanel? 
 

Source 6: R. Bachaye 
  

מה )חוה( שהיא הייתה ל עצמה, רק מצד אויתכן לפרש שאין הקרבן הזה מצד חטא ש... 
 ועל כן יצריכנה הכתוב קרבן לכפר על החטא הקדמוני... אם כל חי...

  
… We might explain that this sacrifice is not offered for her [the woman’s] own sin,  
but rather for her matriarch [Chava], who was the “mother of all living things”… 
therefore the Torah obligates her to bring a sacrifice to atone for that primal sin….  

  

  
Source 7: Sifra 35:3 

 
 ,שאינה באה על חטא ,כל מקום שהיא באה על חטא הקדים חטאת לעולה. כאן

 הקדים עולה לחטאת.

  

Wherever a sin offering is brought for a sin, the sin offering is mentioned 
before the burnt offering. Here, since it is not brought for a sin, the burnt 
offering is mentioned before the sin offering. 

  

What question could we raise on the Sifra? 
 
 
 
 
 
 
 



  
Source 8: Ramban on Vayikra 12:7 

 
יאמר שתקריב כופר נפשה לפני ה' שתטהר  - "מיהוהקריבו לפני ה' וכפר עליה וטהרה ממקור ד"

, כי האשה בלדתה תהיה לה מעין נרפס ומקור משחת, ואחרי עמדה בימי הנקיון, ממקור דמיה
, כי השם או בימי יצירת הולד לזכר או לנקבה, תביא כופר נפשה שיעמוד מקורה ושתטהר

 יתעלה רופא כל בשר ומפליא לעשות.
  

“…and he shall offer it before God and make atonement for her, and she shall be purified 
from the issue of her blood” – meaning that she offers a ransom for her soul before God to 
be purified from the issue of her blood. For a woman during childbirth experiences 
a sort of soiling, corrupting issue. After she has completed the days of 
purification, or during the time that the infant develops as a male or female, 
she brings a ransom for her soul in order to recover from her issue and to be 
purified, for the exalted God heals all flesh and performs wonders. 

  

Source 9: Rabbanit Sharon Rimon 

 
If we examine the portions of Tazria and Metzora together, we note that the metzora, the zav and 
the zava are likewise commanded to bring a burnt offering and a sin offering in order to achieve 
purification. The woman after childbirth is one of the categories of impurity discussed in 
the parshiyot of Tazria and Metzora, and in each such category we find a sin offering that is brought not 
because of sin, but rather as part of the process of ritual purification. The woman after childbirth, likewise, 
undergoes a process of purification, part of which involves bringing the offering. 

  
בעולם החומר בפני עצמו אין טומאה, וכך גם  מושג הטומאה הוא מופשט, ולכן קשה להגדירו.

חיבור  בהקשר של הטומאה מופיעה רק ותק לגמרי מעולם החומר אין טומאה;בעולם הרוחני המנ
: 1המכנה המשותף של כל הטומאות הוא שהטומאה נגרמת דווקא ע"י מוותבין שני העולמות, ו

 הטומאה נגרמת במצב של היפרדות בין החומר לרוח
 
The concept of impurity is abstract and therefore difficult to define. In the world of pure material, 
there is no impurity. Likewise, in the spiritual world that is completely cut off from the material 
world, there is no impurity. Impurity is manifest only in the connection between these two worlds. 
And what is common to all types of impurity is that they are brought about specifically through 
death Impurity comes about where there is a separation of material from spirit. It is this parting 
that the state of impurity signifies. 

ביצית שיכולה הייתה להפוך לעובר.נידה הוא מוות של  למשל טומאת מת וטומאת נבלה.  

 

 

 

 

                                                           

 



How does the process of childbirth fit into the above pattern?  

Does it? 

 

 
Source 10: Nechama Leibowitz A”H – עיונים בספר במדבר 

 
האם היולדת נטמאת, יננו טמא; אכן, התינוק הנולד, שהוא החיבור החדש בין חומר לרוח, א

ראשית, התינוק קיבל חיים חדשים,  צמו שנולד, אלא בגלל מוות אחר:אך לא בגלל התינוק ע
חלק מתאי  בראשית היווצרות העוברכמו כן,  אך האם איבדה חיים שעד עכשיו היו בתוכה.

העובר הופכים לשלייה, המשתרשת ברחם ומזינה את העובר בזמן ההריון. עם הלידה, ישנה 
לבין השליה. השליה, שהייתה בהתחלה חלק היפרדות בין התינוק, היוצא לחיים חדשים, 

פשרה את צמיחתו, יוצאת מן הגוף ובמובן מסוים ניתן ואמתאי העובר, ובהמשך הזינה אותו 
 . 2לומר שהיא מתה

שונה  ובכל זאת, אם כן, לידת התינוק החי מלווה ב"מוות" מסויים, ולכן היולדת נטמאת.
כל הטומאות האחרות נגרמות ממצב חולני, ואילו טומאת  דת משאר הטומאות:טומאת היול

אולי משום כך  היולדת נגרמת ממצב חיובי ורצוי, מיצירת חיים חדשים, שהם הפך הטומאה.
להקדימה, ולכתבה ראשונה מבין פרשיות הטומאה, כפי שמסביר הרב אלחנן בחרה התורה 

 : 3סמט

הצרעת לטומאת הזב, או אחרי הטומאות  ... אם הייתה פרשת היולדת נכתבת בין טומאת
הללו, היה בכך מעין אמירה כי גם הלידה היא מצב לא בריא או לא נורמלי. אין התורה חפצה 

עוד בטרם שמענו על הטומאות  ביצירת רושם כזה, ועל כן הקדימה את פרשת היולדת,
האחרות הנובעות ממצבים בלתי תקינים של גוף האדם. מהקדמתה של פרשת היולדת למדנו 

 כי מצב של טומאה איננו שלילי בהכרח...

 

Source 11: R. Elchanan Samet: 

 
הצרעת לטומאת הזב, או אחרי הטומאות  ... אם הייתה פרשת היולדת נכתבת בין טומאת

הללו, היה בכך מעין אמירה כי גם הלידה היא מצב לא בריא או לא נורמלי. אין התורה חפצה 
עוד בטרם שמענו על הטומאות  ביצירת רושם כזה, ועל כן הקדימה את פרשת היולדת,

האחרות הנובעות ממצבים בלתי תקינים של גוף האדם. מהקדמתה של פרשת היולדת למדנו 
 כי מצב של טומאה איננו שלילי בהכרח...

 
… Had the unit on the birthing mother appeared in between the impurity of tzara'at and the 
impurity of the zav, or after these categories, this would imply that birth, too, is an unhealthy or 
abnormal situation. Not wishing to create such an impression, the Torah discusses the birthing 
mother first, before we hear about the other forms of impurity that arise from abnormal situations 
affecting a person's body. From the fact that the birthing mother is mentioned first we learn that 
a situation of impurity is not necessarily negative…. 
 

                                                           

 

 



 

  

Source 12: R. Ovadia Seforno 
 

כי כל ימי זב טומאתה תהיינה כל מחשבותיה פונות אל עסקי  - "וכפר עליה"
כלי הזרע ופעולתם, ולא תהייה ראויה למקדש וקדשיו, עד שתביא כפרתה 

 ותפנה אל הקודש.
 

“And he shall make atonement for her” – for so long as her impurity flows, her thoughts 
will all be directed to matters of the vessels of seed and their action, and she will not be 
worthy of [entry into] the Sanctuary and its sanctified things, until she brings her 
atonement and directs herself towards the Sanctuary. 

  

Source 13: Rabbi Shimon Raphael Hirsch 
  

“Tazria” – [derived from the word] zera (seed) – the primary meaning refers to the seed of a 
plant… The term tazria is to be found, aside from here, only in Bereishit 1:11-12. There it denotes 
the plant's activity to maintain its species, while here it indicates the activity of the mother to 
form human seed. Hence, this activity is perceived in the purely bodily sense, as a physiological 
process. Thus, this very expression expresses the significance of the impurity that is involved 
here. The lofty and noble deed, upon which the future of humankind depends, and in which all the 
creativity of femininity finds is purpose, is the mother’s act for the sake of the human being that 
is coming into existence. But this is nothing but a purely bodily act. A person is formed, grows, 
and comes into existence in the same way as a plant… with a lack of freedom… now, the mother 
at this point [the birth] submits, with passivity and suffering, to the physical power of the laws 
of nature, and this – in the midst of the lofty process that is the essence of her entire purpose 
in the world. For this reason, she must now refresh the consciousness of her moral destiny. Only 
when this sensory impression is over will she return to the Sanctuary with the vow of an offering. 
With moral freedom she will fulfill her destiny as a woman and as a mother – with all of its 
difficult moments, with all the suffering. 
 

  
  

  


