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By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
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. 

                                          
 יז-( בראשית ב:טז1

ֹכל-ים ַעלק  ֱאֹל ד'ַוְיַצו  י ַהָגן ָאֹכל ֹתאֵכל: -ֵעץ ָהָאָדם ֵלאֹמר מ  ּנּו כ  מֶּ ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל מ 
ּנּו מֹות ָתמּות: מֶּ  ְביֹום ֲאָכְלָך מ 

 
 ( בראשית ג:ז2

פָ  ם ֲחֹגֹרת:ַות  ְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַיֲעֹשּו ָלהֶּ ם ֵהם ַוי  י ֵעיֻרמ  ם ַוֵיְדעּו כ   ַקְחָנה ֵעיֵני ְשֵניהֶּ
 
 ה-( בראשית ד:ב3

ת ת אֶּ דֶּ ף ָללֶּ ת-ַוֹתסֶּ יו אֶּ י-ָאח  ל ַוְיה  ל ֹרֵעה ֹצאן -ָהבֶּ בֶּ ן ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה:הֶּ ים ַוָיֵבא  ְוַקי  ֵקץ ָימ  י מ  ַוְיה 
י ַקי   ְפר  ְנָחה לַ ן מ  יא ַגם: ד'ָהֲאָדָמה מ  ל ֵהב  בֶּ ַשע ְיֹהוָ -ְוהֶּ ן ַוי  ְלֵבהֶּ ְבֹכרֹות ֹצאנֹו ּוֵמחֶּ להּוא מ  ל -ה אֶּ בֶּ הֶּ
ל ְנָחתֹו:-ְואֶּ ל מ  ל-ְואֶּ ן ְואֶּ ְפלּו ָפָניו:-ַקי  ן ְמֹאד ַוי  ַחר ְלַקי  ְנָחתֹו ֹלא ָשָעה ַוי   מ 
 
 ( בראשית ח:כ4

ן בֶּ ְזבֵ  ֹנחַ  ַוי  ַקח ד'לַ  חַ מ  ֹכל ַוי  כֹ  ַהְטֹהָרה ַהְבֵהָמה|  מ  ְזֵבַח:ּומ   ל ָהעֹוף ַהָטהֹור ַוַיַעל ֹעֹלת ַבמ 
 
 כד-( בראשית ט:כ5

יש  ל ֹנַח א  ם:ַוָיחֶּ ַטע ָכרֶּ ן ָהֲאָדָמה ַוי  ְשָכר ַוי  -ַוֵיְשְת מ  ן ַוי  י ְכַנַען ֵאת ַוַיְרא ָחם אֲ ְתַגל ְבתֹוְך ָאֳהֹלה: ַהַיי  ב 
ְשֵני יו ַוַיֵגד ל  ְרַות ָאב  ָחיו ַבחּו-עֶּ ת ץ:אֶּ ת אֶּ ַקח ֵשם ָויֶּפֶּ ימּו ַעל-ַוי  ְמָלה ַוָיֹש  ם ַוֵיְלכּו -ַהש  ם ְשֵניהֶּ ְשכֶּ

ית וְ  ם ֲאֹחַרּנ  ם ּוְפֵניהֶּ יהֶּ ְרַות ֲאב  ית ַוְיַכּסּו ֵאת עֶּ ם ֹלא ָראּו:ֲאֹחַרּנ  יהֶּ ְרַות ֲאב  ץ עֶּ יקֶּ ֵיינֹו ַוֵיַדע ֵאת  ַוי  ֹנַח מ 
ר ה לֹו ְבנֹו ַהָקָטן:-ֲאשֶּ  ָעֹשָ

 
 ( בראשית י':ט6

ֹבר-הּוא ה ַעל-ָהָיה ג  ְפֵני ְיהֹוָ ד ל  ְפֵני -ַצי  ד ל  בֹור ַצי  ְמֹרד ג   :ד'ֵכן ֵיָאַמר ְכנ 
 
 ח-( בראשית יח:ב7

צָ  ים נ  ֵּנה ְשֹלָשה ֲאָנש  ָשא ֵעיָניו ַוַיְרא ְוה  ְשַתחּו ַוי  ל ַוי  ַתח ָהֹאהֶּ פֶּ ְקָראָתם מ  ים ָעָליו ַוַיְרא ַוָיָרץ ל  ב 
ם-ַוֹיאַמר ֲאדֹ  ָצה:ָאְר  י ֵחן ְבֵעינֶּיָך ַאל-ָני א  ָך:-ָנא ָמָצאת  ם -ָנא ְמַעט-יַֻקח ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבדֶּ ַמי 

ם ָשֲענּו ַתַחת ָהֵעץ: ְוַרֲחצּו ַרְגֵליכֶּ ְקָחה ַפת ְוה  ילֶּ -ְואֶּ ם ַאַחר ַתֲעֹברּו כ  ְבכֶּ ם ְוַסֲעדּו ל  ם -ַעל-חֶּ ֵכן ֲעַבְרתֶּ
ם ַוֹיאְמרּו ֵכן ַתעֲ -ַעל ַבְרָת: ַעְבְדכֶּ ר ד  ה ַכֲאשֶּ לֹשֶּ י ְשֹלש -ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה אֶּ ר ַמֲהר  ָרה ַוֹיאמֶּ ֹשָ

ַמח סֹ  ים קֶּ י ֻעגֹות:ְסא  י ַוֲעֹש  ת לּוש  ל לֶּ ןַהָבָקר -ְואֶּ ַקח בֶּ ל-ָרץ ַאְבָרָהם ַוי  ֵתן אֶּ  ַהַּנַער-ָבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוי 
ןַוְיַמֵהר ַלֲעֹשֹות ֹאתֹו:  ְמָאה ְוָחָלב ּובֶּ ַקח חֶּ ם ַתַחת -ַוי  ם ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליהֶּ ְפֵניהֶּ ֵתן ל  ה ַוי  ר ָעֹשָ ַהָבָקר ֲאשֶּ

 ָהֵעץ ַוֹיאֵכלּו:
 
 ( אבות א:טו8

 ט ועשה הרבהשמאי אומר... אמור מע
 
 ( שבועות לה:9

 דאמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת פני שכינה
 

 לג-( בראשית כה:כט10
ו יד ַוָיֹבא ֵעֹשָ ד ַיֲעֹקב ָנז  ן ַוָיזֶּ ה ְוהּוא ָעֵיף:-מ  ל ַהָשדֶּ ו אֶּ ר ֵעֹשָ ן-ַוֹיאמֶּ י ָנא מ  יֵטנ  ָהָאֹדם -ַיֲעֹקב ַהְלע 

י ה כ  י עַ  ָהָאֹדם ַהזֶּ ְכָרה כַ  ְשמֹו ֱאדֹום:-ֵכן ָקָרא-לָעֵיף ָאֹנכ  ר ַיֲעֹקב מ  תַוֹיאמֶּ י:-יֹום אֶּ ר  ְבֹכָרְתָך ל  ַוֹיאמֶּ
י הֹוֵלְך ָלמּות  ֵּנה ָאֹנכ  ו ה  י ְבֹכָרה:-ְוָלָמהֵעֹשָ ה ל  ת זֶּ ְמֹכר אֶּ ָשַבע לֹו ַוי  י ַכיֹום ַוי  ָשְבָעה ל  ר ַיֲעֹקב ה  -ַוֹיאמֶּ

 ָרתֹו ְלַיֲעֹקב:ְבכֹ 
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 ד-( בראשית כז:ב11

ֵּנה ר ה  יָנא ָזַקְנת  -ַוֹיאמֶּ י יֹום מֹות  א  י ֹלא ָיַדְעת  י -ְוַעָתה ֹשָ ה ְוצּוָדה ל  ָך ְוֵצא ַהָשדֶּ ְלְיָך ְוַקְשתֶּ יָך תֶּ ָנא ֵכלֶּ
דה ]ָצי   ה ד[ :ָצי  י -ַוֲעֹשֵ יָאה ל  י ְוָהב  ר ָאַהְבת  ים ַכֲאשֶּ י ַמְטַעמ  ם ל  רֶּ י ְבטֶּ ְכָך ַנְפש  ְוֹאֵכָלה ַבֲעבּור ְתָברֶּ
 ָאמּות:

 
 ( בראשית לב:לג12
ת-ֹיאְכלּו ְבֵני-ֵכן ֹלא-ַעל ָרֵאל אֶּ ֹשְ ר ַעל-י  ה ֲאשֶּ יד ַהָּנשֶּ י ָנַגע ְבַכף-ג  ה כ  ְך ַיֲעֹקב -ַכף ַהָיֵרְך ַעד ַהיֹום ַהזֶּ רֶּ יֶּ

ה: יד ַהָּנשֶּ  ְבג 
 

 ( תהילים כד:א13
ְזמֹור דְלָדו   ץ ד'לַ  מ   :ָבּה ְויְשֵבי ֵתֵבל ּוְמלֹוָאּה ָהָארֶּ
 

 ( ברכות לה.14
תנו רבנן אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה 

 .מעל
 

 ( ספר החינוך, מצוה תנא15
 .יותר  מדאי בדוק כדי שלא  נצער בעלי חיים...ועוד נאמר בטעם השחיטה מן הצואר ובסכין 

 
 כז ודברים יב:כג-( ויקרא ז:כו16
ם ָלעֹוף ְוַלְבֵהָמה: ָדם ֹלא ֹתאְכלּו ְבֹכל מֹוְשֹבתֵ -ְוָכל ר-ָכליכֶּ ש ֲאשֶּ ש -ֹתאַכל ָכל-נֶּפֶּ ְכְרָתה ַהּנֶּפֶּ ָדם ְונ 

יָה:  וא ֵמַעמֶּ  ַהה 
ש ְוֹל י ַהָדם הּוא ַהָּנפֶּ י ֲאֹכל ַהָדם כ  ְלת  ם-אַרק ֲחַזק ְלב  ש ע  ר:-ֹתאַכל ַהּנֶּפֶּ  ַהָבֹשָ

 
 ( מועד קטן ט.17

 .אין שמחה בלא אכילה ושתיה
 

 ( תהילים מ:ט18
י ְותֹוָרְתָך ְבתֹוְך ֵמָעי:  ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַקי ָחָפְצת 

 
 ( מדרש רבה בראשית טו:ז19

עה אינון היה אותו האילן שאכל ממנו אדם וחוה ר"מ אומר חטים היו כד לא הוה בר נש די
אמרין לא אכל ההוא אינשא פיתא דחיטי מן יומוי רבי שמואל בר ר' יצחק בעי קמי רבי זעירא 

   .א"ל אפשר חטים היו אמר לו הין א"ל והכתיב עץ א"ל מתמרות היו כארזי לבנון

 
 ( כתבי האר"י, שער הכווונות, קריאת שמע דרוש ח20

בגי' כ"ב דהיינו הכ"ב אותיות הנרמזות בבטנו כי שם נרמזים הרל"א שערים חטים כי חטה 
 בסוד הגלגלים שהם בבטן. והכ"ב אותיות הם מן בינה ... בספר יצירה ...

 
 :בח( פירוש אור החיים על ויקרא י21

מעתה השומר עצמו ממאכלות הרעות יתגבר החפץ בו בדברים הנוגעים לנפש, והוא אומרו 
 .אלקי חפצתי, וזה היה לי להיות תורתך בתוך מעי" "לעשות רצונך

 
 מז-(  ויקרא יא:מו22

ם ּוְלָכל ת ַבָמי  ֹשֶּ ש ַהַחָיה ָהֹרמֶּ ת ַעל-ֹזאת תֹוַרת ַהְבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוֹכל נֶּפֶּ צֶּ ש ַהֹשרֶּ יל -נֶּפֶּ ץ:  ְלַהְבד  ָהָארֶּ
לֶּת ר ֹלא ֵתָאֵכל:  ֵבין ַהָטֵמא ּוֵבין ַהָטֹהר ּוֵבין ַהַחָיה ַהּנֱֶּאכֶּ  ּוֵבין ַהַחָיה ֲאשֶּ
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 פירוש רש"י על ויקרא יט:ב(  23
רוה אתה מוצא ע גדר מוצא שאתה מקום שכל, העבירה ומן העריות מן פרושים הוו  -תהיו קדושים

 .קדושה
 

 ( ויקרא יא:ג24
ַסע ְפָרֹסת ַמֲעַלת ֵגָרה ַבבְ  ת ַפְרָסה ְוֹשַסַעת שֶּ סֶּ  ֵהָמה ֹאָתּה ֹתאֵכלּו:ֹכל | ַמְפרֶּ

 
 ז-( ויקרא יא':ד25

ת ת-ַאְך אֶּ ֵסי ַהַפְרָסה אֶּ ַמְפר  ַמֲעֵלי ַהֵגָרה ּומ  ה ֹלא ֹתאְכלּו מ  י-זֶּ  ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה ֵאינֶּּנּו-ַהָגָמל כ 
ם:  יס ָטֵמא הּוא ָלכֶּ תַמְפר  י-ְואֶּ ם:א יַ ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה ֹל-ַהָשָפן כ  יס ָטֵמא הּוא ָלכֶּ ת ְפר  -ְואֶּ

י ת כ  ְפר  -ָהַאְרנֶּבֶּ וא ּוַפְרָסה ֹלא ה  ם: ַמֲעַלת ֵגָרה ה  וא ָלכֶּ תיָסה ְטֵמָאה ה  י-ְואֶּ יר כ  יס ַפְרָסה -ַהֲחז  ַמְפר 
ַסע ַפְרָסה ְוהּוא ֵגָרה ֹלא ם:-הּוא ְוֹשַסע שֶּ ָגר ָטֵמא הּוא ָלכֶּ  י 

 
 ( פסחים קיג:26

 הוא שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב...שלשה הקדוש ברוך 
 

 ( ברכות כח.27
 .שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש

 
 ( סנהדרין קד:28

אמר רבא אמר רבי יוחנן בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא 
 .ראו בעיניהם

 
 מז-(  ויקרא יא:מו29
ש ְוֹכל ְוָהעֹוף ַהְבֵהָמה תֹוַרת ֹאת ת ַהַחָיה נֶּפֶּ ֹשֶּ ם ָהֹרמֶּ ש-ּוְלָכל ַבָמי  ת נֶּפֶּ צֶּ ץ-ַעל ַהֹשרֶּ יל ֵבין ָהָארֶּ : ְלַהְבד 

ר ֹלא ֵתָאֵכל: ת ּוֵבין ַהַחָיה ֲאשֶּ לֶּ  ַהָטֵמא ּוֵבין ַהָטֹהר ּוֵבין ַהַחָיה ַהּנֱֶּאכֶּ
 

30  ). From the original German by Dayan hap. 68. TransCol. 2, VHoreb, 

Grunfeld (London: Soncino Press, 1962) 
זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ: להבדיל 

 בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל: 
 

 כ-יט ודברים יד:יא-(  ויקרא יא:יג31
ת ןֵאלֶּ -ְואֶּ ת-ה ְתַשְקצּו מ  ץ ֵהם אֶּ קֶּ ת-ָהעֹוף ֹלא ֵיָאְכלּו שֶּ ר ְואֶּ ָיה:הַ -ַהּנֶּשֶּ ס ְוֵאת ָהָעְזנ  רֶּ ת פֶּ ַהָדָאה -ְואֶּ
ת יָנּה: ֵאת ָכלהָ -ְואֶּ ינֹו:-ַאָיה ְלמ  ת ֹעֵרב ְלמ  ת-ְוֵאת ַבת ַהַיֲעָנה ְואֶּ תַהָשחַ -ַהַתְחָמס ְואֶּ ַהֵּנץ -ף ְואֶּ

יֵנהּו: ת ְלמ  תהַ -ְואֶּ תַהשָ -כֹוס ְואֶּ ת ַהַיְנשּוף:-ָלְך ְואֶּ ת וְ -ְואֶּ מֶּ ְנשֶּ תַהת  ת-אֶּ ְוֵאת  ָהָרָחם:-ַהָקָאת ְואֶּ
ת יָנּה ְואֶּ יָדה ָהֲאָנָפה ְלמ  ת-ַהֲחס  יַפת ְואֶּ  ָהֲעַטֵלף: -ַהדּוכ 

פֹור-ָכל ה: ֹתאֵכלּו ְטֹהָרה צ  ר ְוזֶּ ם ֹתאְכלּו-ֹלא ֲאשֶּ ר ֵמהֶּ ס ַהּנֶּשֶּ רֶּ ָיהוְ  ְוַהפֶּ ת ְוָהָרָאה: ָהָעְזנ   ָהַאָיה-ְואֶּ
יָנּה ְוַהַדָיה ינוֹ  ֹעֵרב-ָכל ְוֵאת :ְלמ  ת: ְלמ  ת-ְוֵאת ַבת ַהַיֲעָנה ְואֶּ תַהָשחַ -ַהַתְחָמס ְואֶּ יֵנהּו: -ף ְואֶּ ַהֵּנץ ְלמ 

ת ת-אֶּ ת: ַהיַ -ַהכֹוס ְואֶּ ְנָשמֶּ תְנשּוף ְוַהת  תהָ -ְוַהָקָאת ְואֶּ יָנּה ָלְך: ַהשָ -ָרָחָמה ְואֶּ יָדה ְוָהֲאָנָפה ְלמ  ְוַהֲחס 
ץ ָהעֹוף ָטמֵ  רֶּ יַפת ְוָהֲעַטֵלף: יט   ְוֹכל שֶּ ם ֹלא ֵיָאֵכלּו: ְוַהדּוכ   עֹוף ָטהֹור ֹתאֵכלּו:-ָכלא הּוא ָלכֶּ

 
 ( חולין נט.32

סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה וסימני העוף לא נאמרו אבל אמרו חכמים כל עוף  משנה:
 .טמאהדורס 

 
 ( רבינו גרשום על חולין נט.33

 .: שקלט מאוירהדורס טמא
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 ( רש"י על חולין נט.34
 האוחז בצפרניו ומגביה מן הקרקע מה שאוכל:  - הדורס

 
 ( תוספות על חולין סא ד"ה "הדורס"35

 .ומפרש ר"ת דורס ואוכל מחיים ואינו ממתין עד שתמות
 

 (  שולחן ערוך, יורה דעה פב:ב36
מכירם ואינו יודע שמותיהם בודק בסימנים כל עוף שהוא דורס ואוכל בידוע שהוא  ... מי שאינו

 .ממינים הטמאים
 

 מדרש, ויקרא רבה ד:ו(  37
 .נמשלו ישראל לשה "שה פזורה ישראל"( נ ירמיה) חזקיה תני
 

 ( פירוש רש"י על בראשית כו:לד38
 הזה... החזיר.(, יד, פ תהלים) מיער חזיר יכרסמנה שנאמר, לחזיר נמשל היה עשו  - שנה ארבעים בן

 
 עשרת מלכים, פתרון תורה, פרשת שמינימדרש (  39

 רכב גמל זו מלכות ישמעאל
ויש אומרים גמל הוא ישמעאל, שהוא מעלה גרה ופרסה אינו מפריס, כך ישמעאלים תשביח 

 .ותהליל לאל, בפה יאמרו ובמעשה לא יעשו
 

 ברכות נו:(  40
. לא  בעלמא טייעא אבל, אברהם בן ישמעאל ודוקא, נשמעת תפלתו  בחלום ישמעאל הרואה
 .ממנה והצילוהו השמים מן לו נקנסה מיתה  בחלום גמל הרואה


