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These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish 
Values: Man to G-d” to be published in the future.  

 

 
 
 ( מדרש, בראשית רבה לח:יג1

וימת הרן על פני תרח אביו רבי חייא בר בריה דרב אדא דיפו תרח עובד צלמים היה חד זמן 
נפיק לאתר הושיב לאברהם מוכר תחתיו הוה אתי בר אינש בעי דיזבן והוה א"ל בר כמה שנין 

תין ובעי למסגד את והוה א"ל בר חמשין או שיתין והוה א"ל ווי ליה לההוא גברא דהוה בר שי
לבר יומי והוה מתבייש והולך לו חד זמן אתא חד איתתא טעינה בידה חדא פינך דסולת אמרה 
ליה הא לך קרב קודמיהון קם נסיב בוקלסא בידיה ותבריהון לכולהון פסיליא ויהב בוקלסא 

ת בידא דרבה דהוה ביניהון כיון דאתא אבוה א"ל מאן עביד להון כדין א"ל מה נכפר מינך את
חדא איתתא טעינה לה חדא פינך דסולת ואמרת לי הא לך קריב קודמיהון קריבת לקדמיהון 
הוה דין אמר אנא איכול קדמאי ודין אמר אנא איכול קדמאי קם הדין רבה דהוה ביניהון נסב 
בוקלסא ותברינון א"ל מה אתה מפלה בי וידעין אנון א"ל ולא ישמעו אזניך מה שפיך אומר 

נמרוד א"ל נסגוד לנורא א"ל אברהם ונסגוד למיא דמטפין נורא א"ל נמרוד נסביה ומסריה ל
נסגוד למיא א"ל אם כן נסגוד לעננא דטעין מיא א"ל נסגוד לעננא א"ל אם כן נסגוד לרוחא 
דמבדר עננא א"ל נסגוד לרוחא א"ל ונסגוד לבר אינשא דסביל רוחא א"ל מילין את משתעי אני 

י משליכך בתוכו ויבא אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו איני משתחוה אלא לאור הרי אנ
הוה תמן הרן קאים פלוג אמר מה נפשך אם נצח אברהם אנא אמר מן דאברהם אנא ואם נצח 
נמרוד אנא אמר דנמרוד אנא כיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול אמרין ליה דמאן את אמר 

בני מעיו ויצא ומת על פני תרח אביו  להון מן אברהם אנא נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו
 הה"ד )שם יב( וימת הרן על פני תרח וגו': 

 
 ( הגדה של פסח, "והיא שעמדה"2

ים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו ... ְבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמדִּ ָלא שֶׁ ְלַבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, אֶׁ ָחד בִּ ֹּא אֶׁ ל  ...שֶׁ
 
 ( מדרש, בראשית רבה מב:ח3
גד לאברם העברי רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן רבי יהודה אומר כל העולם כולו מעבר אחד וי

 .והוא מעבר אחד
 
 ( אסתר ג:ח4

ר ֹּאמֶׁ ְך ָהָמן ַוי לֶׁ ְשנֹו ַעםֲאַחְשֵורֹו ַלמֶׁ ָך -ש יֶׁ ינֹות ַמְלכּותֶׁ ים ְבכֹּל ְמדִּ ָרד ֵבין ָהַעמִּ ָחד ְמֻפָזר ּוְמפֹּ אֶׁ
כָ  ם שֹּנֹות מִּ ת-לְוָדֵתיהֶׁ ְך ֵאין-ָעם ְואֶׁ לֶׁ ים ְוַלמֶׁ ְך ֵאיָנם עֹּשִֹּּ לֶׁ יָחם:-ָּדֵתי ַהמֶׁ ה ְלַהנִּ  שֹוֶׁ

 
 ( ויקרא יח:ג5

ה ץ ְכַמֲעשֵֹּ רֶׁ ם-אֶׁ ְצַריִּ ר מִּ ם ֲאשֶׁ ֹּא ָבּה-ְיַשְבתֶׁ ץַתֲעשֹּּו ל רֶׁ ה אֶׁ ם ָשָמה - ּוְכַמֲעשֵֹּ ְתכֶׁ יא אֶׁ י ֵמבִּ ר ֲאנִּ ְכַנַען ֲאשֶׁ
ם  ֵתיהֶׁ ֹּא ַתֲעשֹּּו ּוְבֻחקֹּ ֹּא ֵתֵלכּו:ל  ל

 
 לו-( פירוש רש"י על בראשית כז:לה6

לשון תימה הוא כמו )לקמן כט( הכי אחי אתה שמא לכך נקרא שמו יעקב ע"ש סופו  - הכי קרא שמו

 שהוא עתיד לעקבני. 
 
 ( בראשית מז:ד7

ל ֹּאְמרּו אֶׁ י-ַוי ץ ָבאנּו כִּ ר ַלֲעָבדֶׁ -ַפְרעֹּה ָלגּור ָבָארֶׁ ֹּאן ֲאשֶׁ ה ַלצ ְרעֶׁ יֵאין מִּ ץ ְכָנַען -יָך כִּ רֶׁ ָכֵבד ָהָרָעב ְבאֶׁ
ן:-ְוַעָתה ֵיְשבּו ץ ּגשֶׁ רֶׁ יָך ְבאֶׁ  ָנא ֲעָבדֶׁ
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 לד-( בראשית מו:לא8
ר ֹּאמֶׁ ל יֹוֵסף ַוי ָחיו-אֶׁ ל אֶׁ יו ֵבית-ְואֶׁ ה ָאבִּ ֱעלֶׁ יָדה אֶׁ י-ּוֵבית ַאַחי ֵאָליו ְואְֹּמָרה ְלַפְרעֹּה ְוַאּגִּ ר ָאבִּ  ֲאשֶׁ
ץ רֶׁ י ָלי:ֵא  ָבאּו ְכַנַען-ְבאֶׁ ֹּאן כִּ ים רֵֹּעי צ ֹּאָנם ּוְבָקָרם וְ -ְוָהֲאָנשִּ ה ָהיּו ְוצ ְקנֶׁ ם -ָכלַאְנֵשי מִּ ר ָלהֶׁ ֲאשֶׁ

יאּו: י ֵהבִּ ם ַפְרעֹּה-ְוָהָיה כִּ ְקָרא ָלכֶׁ ם: -ְוָאַמר ַמה יִּ יכֶׁ ְנעּוֵרינּו ַמֲעשֵֹּ יָך מִּ ה ָהיּו ֲעָבדֶׁ ְקנֶׁ ם ַאְנֵשי מִּ ַוֲאַמְרתֶׁ
י-נּו ַּגםֲאַנְח -ַעָתה ַּגם-ְוַעד ן כִּ ץ ּגשֶׁ רֶׁ ֵתינּו ַבֲעבּור ֵתְשבּו ְבאֶׁ ם ָכל-ֲאבֹּ ְצַריִּ ֹּאן:-תֹוֲעַבת מִּ  רֵֹּעה צ

 
 
 י'-( שמות א:ט9

ל ר אֶׁ ֹּאמֶׁ ָר -ַוי שְֹּ ֵנה ַעם ְבֵני יִּ נּו:ַעמֹו הִּ מֶׁ ן ֵאל ַרב ְוָעצּום מִּ ְתַחְכָמה לֹו פֶׁ י-ָהָבה נִּ ה ְוָהָיה כִּ ְרבֶׁ אָנה -יִּ ְקרֶׁ תִּ
ְלחָ  ְלַחם-הּוא ַעל-ָמה ְונֹוַסף ַּגםמִּ ְנֵאינּו ְונִּ ן-שֹּ ץ:-ָבנּו ְוָעָלה מִּ  ָהָארֶׁ

 
 ( שבת פט.10

 .מאי הר סיני הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו
 

 ( דברים כה:יח11
ר ְך ָקְרָך ֲאשֶׁ רֶׁ ים-ָכל ְבָך ַוְיַזֵנב ַבּדֶׁ ֱחָשלִּ יָך ַהנֶׁ ֹּא ְוָיֵגעַ  ָעֵיף ְוַאָתה ַאֲחרֶׁ יםאֱ  ָיֵרא ְול  :ֹלהִּ

 
 ( מדרש, ספרי בהעלותך יא12

 .ר' שמעון בן יוחאי אומר הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב
 

 ( מדרש, תנחומא )וורשא( חולדות ה13
 .גדולה הכבשה העומדת בין שבעים זאבים 

 
 ( פסחים מב.14

 .... לקיים מה שנאמר אמלאה החרבה אם מלאה זו חרבה זו ואם מלאה זו חרבה זו
 

 ( מגילה יד.15
 ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר:

 
 ( שמות יד:י'16

יב ּוַפְרעֹּה ְקרִּ אּו הִּ שְֹּ ָרֵאל-ְבֵני ַויִּ שְֹּ ת יִּ ם-אֶׁ ֵנה ֵעיֵניהֶׁ ם ְוהִּ ְצַריִּ ם נֵֹּסעַ |  מִּ יְראּו ַאֲחֵריהֶׁ ְצֲעק ְמאֹּד ַויִּ ּו ַויִּ
ל-ְבֵני ָרֵאל אֶׁ שְֹּ  :ד'-יִּ

 
 ( בראשית לב:יב17

י יֵלנִּ ַיד ָנא ַהצִּ י מִּ ַיד ָאחִּ ו מִּ י ֵעשָֹּ י ָיֵרא-כִּ ן אֹּתֹו ָאנֹּכִּ י ָיבֹוא-פֶׁ ַכנִּ ים-ַעל ֵאם ְוהִּ  : ָבנִּ
 

 בראשית לב:יבפירוש רש"י על ( 18
 אלא כעשו הרשע: ס כאח עמי נוהג שאין, אחי  מיד - עשו מיד אחי מיד

 
 כה-( שמות כא:כד19

ן ַתחַ  ן ֵשן ַתַחת ֵשן ָיד ַתחַ ַעיִּ ל: ת ַעיִּ ל ַתַחת ָרגֶׁ גֶׁ ַצע ַתַחת ָפַצע ַחבּוָרה ַתַחת ת ָיד רֶׁ ָיה פֶׁ ָיה ַתַחת ְכוִּ ְכוִּ
 ַחבּוָרה:

 
 ( בבא קמא פד.20

דתנא דבי חזקיה עין תחת עין נפש תחת נפש ולא נפש ועין תחת עין ואי סלקא דעתך ממש 
תחת עין דבהדי דעויר ליה נפקא ליה נשמתיה ומאי קושיא דלמא  זימנין דמשכחת לה עין ונפש

מימד אמדינן ליה אי מצי מקבל עבדינן ואי לא מצי מקבל לא עבדינן ואי אמדינן דמצי מקבל 
ועבדינן ביה ונפק רוחיה אי מיית לימות מי לא תנן גבי מלקות אמדוהו ומת תחת ידו פטור רב 

 .חת פצע ליתן צער במקום נזקזביד משמיה דרבה אמר אמר קרא פצע ת
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 לא-( בראשית לד:א21
יָנה ַוֵתֵצא ר ֵלָאה-ַבת דִּ ְראֹות ְלַיֲעקֹּב ָיְלָדה ֲאשֶׁ ְבנֹות לִּ ץ בִּ ם אָֹּתּה ַוַיְרא: ָהָארֶׁ י -ןבֶׁ  ְשכֶׁ ּוִּ ֲחמֹור ַהחִּ

ַקח אָֹּתּה ַויִּ  ץ ַויִּ יא ָהָארֶׁ ָה:ְנשִֹּּ ְדַבק ַנְפש ְשַכב אָֹּתּה ַוְיַענֶׁ יָנה ַבתַותִּ ת-ֹו ְבדִּ ֱאַהב אֶׁ ַהַנֲעָר ַוְיַדֵבר -ַיֲעקֹּב ַויֶׁ
ְקחּו ְשֵני   ...ֵלב ַהַנֲעָר: -ַעל ים ַויִּ ְהיֹוָתם כֲֹּאבִּ י בִּ ישִּ י ַביֹום ַהְשלִּ יָנה -ְבֵני-ַוְיהִּ י ֲאֵחי דִּ ְמעֹון ְוֵלוִּ ַיֲעקֹּב שִּ

יש ַחְרבֹו ַוָיבֹּאּו ַעל ַטח ַוַיַהְרג-אִּ יר בֶׁ ת-ּו ָכלָהעִּ ת-ָזָכר: ְואֶׁ י-ֲחמֹור ְואֶׁ ם ְבנֹו ָהְרגּו ְלפִּ ְקחּו -ְשכֶׁ ב ַויִּ ָחרֶׁ
ת ם ַוֵיֵצאּו: -אֶׁ ֵבית ְשכֶׁ יָנה מִּ רּדִּ ֹּאמֶׁ ל ַיֲעקֹּב ַוי ְמעֹון-אֶׁ ל שִּ י-ְואֶׁ ם ֵלוִּ י ֲעַכְרתֶׁ י אֹּתִּ יֵשנִּ ץ ְביֵשב ְלַהְבאִּ  ָהָארֶׁ

י י ַבְכַנֲענִּ זִּ י ּוַבְפרִּ ְספּו ְסָפרמִּ  ְמֵתי ַוֲאנִּ אֶׁ י ָעַלי ְונֶׁ כּונִּ י ְוהִּ ְשַמְדתִּ י ְונִּ י:ּו ֲאנִּ ה  ֵביתִּ ֹּאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעשֶֹּׁ ַוי
ת  ֲאחֹוֵתנּו:-אֶׁ

 
 ( בראשית מט:ז22

י ַאָפם ָארּור ְבָרָתם ָעז כִּ י ְועֶׁ יֵצם ְבַיֲעקֹּב ֲאַחְלֵקם ָקָשָתה כִּ ָרֵאל ַוֲאפִּ שְֹּ  :ְביִּ
 

 יב-( שמות ב:יא23
לי ַוְיהִּ  ה ַוֵיֵצא אֶׁ ְגַּדל מֹּשֶׁ ים ָהֵהם ַויִּ י ַמכֶׁ -ַבָימִּ ְצרִּ יש מִּ ְבֹלָתם ַוַיְרא אִּ ָחיו ַוַיְרא ְבסִּ ישאֶׁ י -ה אִּ ְברִּ עִּ

ָחיו: ת ֵמאֶׁ יש ַוַיְך אֶׁ י ֵאין אִּ ן כֹּה ָוכֹּה ַוַיְרא כִּ פֶׁ ְטְמֵנהּו ַבחֹול:-ַויִּ י ַויִּ ְצרִּ  ַהמִּ
 

 ט-( במדבר כה:ו24
ֵנה ְבֵני ישאִּ  ְוהִּ ָרֵאל מִּ שְֹּ ל ַוַיְקֵרב ָבא יִּ ָחיו-אֶׁ ת אֶׁ ית-אֶׁ ְדָינִּ ה ְלֵעיֵני ַהמִּ ָרֵאל-ְבֵני ֲעַדת-ָכל ּוְלֵעיֵני מֹּשֶׁ שְֹּ  יִּ

ים ְוֵהָמה כִּ ַתח בֹּ ל פֶׁ יְנָחס ַוַיְרא: מֹוֵעד אֹּהֶׁ ן פִּ ן-בֶׁ ְלָעָזר בֶׁ תֹוְך ָהֵעדָ -אֶׁ ֵהן ַוָיָקם מִּ ַקח רֹּ ַאֲהרֹּן ַהכֹּ ַמח ה ַויִּ
יש :ְבָידֹו ֹּא ַאַחר אִּ ל-ַוָיב ָרֵאל אֶׁ שְֹּ ת-יִּ ְדקֹּר אֶׁ ת-ַהֻקָבה ַויִּ ָרֵאל ְואֶׁ שְֹּ יש יִּ ם ֵאת אִּ ל-ְשֵניהֶׁ ָשה אֶׁ -ָהאִּ

ָרֵאל שְֹּ ף :ֳקָבָתּה ַוֵתָעַצר ַהַמֵּגָפה ֵמַעל ְבֵני יִּ ים ָאלֶׁ רִּ שְֹּ ים ַבַמֵּגָפה ַאְרָבָעה ְועֶׁ ְהיּו ַהֵמתִּ  :ַויִּ
 

 יג-ר כה:י'( במדב25
ל ד'ַוְיַדֵבר   ה ֵלאמֹּר: -אֶׁ ןמֹּשֶׁ יְנָחס בֶׁ ן-פִּ ְלָעָזר בֶׁ ת-אֶׁ יב אֶׁ י ֵמַעל ְבֵני-ַאֲהרֹּן ַהכֵֹּהן ֵהשִּ ָרֵאל -ֲחָמתִּ שְֹּ יִּ

ת ֹּא-ְבַקְנאֹו אֶׁ י ְבתֹוָכם ְול ְנָאתִּ ת-קִּ י אֶׁ יתִּ לִּ י:-יְבנֵ -כִּ ְנָאתִּ ָרֵאל ְבקִּ שְֹּ י נֵֹּתן יִּ ְננִּ י -תלֹו אֶׁ  ָלֵכן ֱאמֹּר הִּ יתִּ ְברִּ
ית ְכֻהַנת עֹו ָשלֹום: ֵנא ֵלאֹלְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְברִּ ר קִּ ָרֵאל:-יו ַוְיַכֵפר ַעלָק ָלם ַתַחת ֲאשֶׁ שְֹּ  ְבֵני יִּ

 
 ( תלמוד ירושלמי, סנהדרין מח:26

ש פינחס שלא ברצון חכמים א"ר יודה בר פזי ביקשו לנדותו אילולי שקפצה עליו רוח הקוד
 ואמרה והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם וגומר. 

 
 ה-( רמב"ם, הלכות איסורי ביאה יב:ד27

כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך זנות אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה 
 מישראל או יתר אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין וזריזין ודבר זה הל"מ הוא ראיה

לדבר זה מעשה פנחס בזמרי.  ואין הקנאי רשאי לפגוע בהן אלא בשעת מעשה כזמרי שנאמר 
ואת האשה אל קבתה אבל אם פירש אין הורגין אותו ואם הרגו נהרג עליו ואם בא הקנאי 
ליטול רשות מב"ד להרגו אין מורין לו ואע"פ שהוא בשעת מעשה ולא עוד אלא אם בא הקנאי 

 הבועל והרג הקנאי כדי להציל עצמו מידו אין הבועל נהרג עליו... להרוג את הבועל ונשמט
 

 

 


