
  יא  פרקויקרא   .א

אל משה ואל אהרן לאמר אלהם: דברו אל בני ד' וידבר 

ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר 

 אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ... על הארץ

יכם קאלד' כי אני  ולא תטמאו בהם ונטמתם בם:

והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את 

המעלה ד' כי אני  נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ:

ים והייתם קדשים קאתכם מארץ מצרים להית לכם לאל

כי קדוש אני: זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה 

להבדיל בין  ל הארץ:הרמשת במים ולכל נפש השרצת ע

יה אשר לא הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין הח

  תאכל:

  ויקרא רבה פרק יג  .ב

ר תנחום בר חנילאי משל לרופא שנכנס לבקר שני "א

חולים אחד לחיים ואחד למיתה אמר לזה של חיים זה 

תאכל וזה לא תאכל ושאינו לחיים אמר כל דבעי הבו 

יי העוה"ב כתיב בהם ליה כך עובדי כוכבים שאינן לח

כירק עשב נתתי לכם את כל, אבל ישראל שהם לחיי 

  ב זאת הבהמה אשר תאכלו."העוה

  ויקרא יא ב ח הק'"אוה  .ג

לאמר אמר תיבת לאמר, ירצה כי מצוה זו היא  י"אל בנ

בחינת המעלה והכבוד להם, להשמר מדברים הטמאים, 

י בפסוק עמד וימודד ארץ, "וכאומרם בזוהר אמר רשב

ה' את כל האומות ולא מצא אומה שהיא ראויה מדד 

  ".מר כאן הוא על דרך אמרו צדיקכו', ופירוש תיבת לא

  ז ד פא"יורמ"א   .ד

חלב כותית כחלב ישראל, ומ"מ לא יניקו תינוק מן 

הכותית, אם אפשר בישראלית, דחלב כותית מטמטם 

הלב. וכן לא תאכל המינקת, אפי' ישראלית, דברים 

  .בעצמו, כי כל זה מזיק לו בזקנותו וכן התינוק ,האסורים

  כ"ו) -ש"ך (שם ס"ק כ"ה  .ה

כלומר אע"פ  - וכן לא תאכל המינקת אפילו ישראלית כו'

שאסור לה בלא"ה לאכול דברים האסורים מ"מ גם 

בשביל התינוק לא תאכל ונ"מ אם היא חולה בענין שצריך 

להאכילה דברים האסורי' לא יתן האב לתינוק לינק 

  .לו מינקת אחרת ישראלית ממנה אלא ישכור

  רק יאמסילת ישרים פ  .ו

והמדריגה השלישית אחר הגזל והעריות לענין החמדה, 

הנה הוא איסור המאכלות, בין בענין הטריפות עצמם, בין 

בענין תערובותיהן, בין בענין בשר בחלב או חלב ודם וענין 

בישולי גוים, וענין געולי גויים, יין נסכם וסתם יינם. כל 

וצריך חיזוק, כי יש  ולקיות בהם צריך דקדוק גדאלה הנ

תאות הלב המתאוה במאכלים הטובים וחסרון הכיס 

באיסורי התערובות וכיוצא בזה. ופרטיהם רבים ככל 

דיניהם הידועים והמבוארים בספרי הפוסקים. והמקיל 

בהם במקום שאמרו להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. 

בם אם מטמאים וכך אמרו לא תטמאו בהם ונטמאתם 

אתם בם, סופכם לטמא בם, והיינו כי המאכלות 

האסורות מכניסים טומאה בלבו ובנפשו של אדם עד 

שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת 

כ ונטמאתם בם, אל "ממנו. והוא מה שאמרו בש"ס ג

תיקרי ונטמאתם, אלא ונטמתם, שהעבירה מטמטמת לבו 

האמיתית ורוח השכל  , כי מסלקת ממנו הדיעהדםשל א

ה נותן לחסידים, כמו שאמר הכתוב כי ה' יתן "שהקב

חכמה, והנה הוא נשאר בהמיי וחומרי משוקע בגסות 

ז. והמאכלות האסורות יתירות בזה על כל "העוה

האיסורין, כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש 

  .רוונעשים בשר מבש

   י פרשה קדושים ספרא  .ז

 אי אדם יאמר שלא מנין אומר עזריה בן אלעזר' ר

 אבל, חזיר בשר לאכול אפשי אי שעטנז ללבוש איפשי

 ל"ת כך עלי גזר שבשמים ואבי אעשה מה איפשי

 מן פורש נמצא לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל

   .שמים מלכות עליו ומקבל העבירה

   ג פרק מכות מסכת משנה  .ח

 מצוה כעושה שכר לו נותנין עבירה עבר ולא היושב כל

 לבלתי חזק רק אומר הוא הרי אומר רבי בר שמעון רבי

 שנפשו הדם אם ומה' וגו הנפש הוא הדם כי הדם אכול

 ועריות גזל שכר מקבל ממנו הפורש ממנו קצה אדם של

 על מהן הפורש ומחמדתן להן מתאוה אדם של שנפשו

 דורותיו ולדורות ולדורותיו לו שיזכה וכמה כמה אחת

 :הדורות כל סוף עד


