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 The Jewish Aversion to Pork: Sources 

Based on an article “When Pigs Fly” by R. Ari Kahn 

“Why pork was proscribed by Hebraic law is still unclear, and 
some scholars believe that the Torah merely suggested not 
eating pork at certain restaurants” – Woody Allen 

  
- Jordan Rosenblum  

 ‘‘Why Do You Refuse to Eat Pork?’’Jews, Food, and Identityin Roman Palestine The 
Jewish Quarterly Review Winter 2010 

Source 1: Talmud Berachot 25a 
 

 .דמי עוברת כצואה חזיר פי: פפא רב אמר
Rav Pappa said: The mouth of a pig is like walking excrement…. 
 

Source 2a: Sefer Yeshaya 65:4 

ַני-ַעל ָהָעם, ַהַמְכִעִסים ֹאִתי   --פָּ
ִמיד: ֹזְבִחים, ַבַגּנֹות,   תָּ

 ַהְלֵבִנים.-ּוְמַקְטִרים, ַעל

3 A people that provoke Me to My 
face continually, that sacrifice in 
gardens, and burn incense upon 
bricks; 

ִרים, ּוַבְּנצּוִרים,   ד ַהֹיְשִבים, ַבְקבָּ
; ָהֹאְכִלים ְבַשר ַהֲחִזיר, יִָּלינּו

 ופרק )ּוְמַרק( ִפגִֻּלים ְכֵליֶהם.

4 That sit among the graves, and lodge 
in the vaults; that eat swine's flesh, 
and broth of abominable things is in 
their vessels; 
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2b) Sefer Yeshaya 66:17 

ַהִמְתַקְדִשים ְוַהִמַטֲהִרים   יז
ַהַגּנֹות, ַאַחר אחד )ַאַחת( -ֶאל

ֶוְך,  ֹאְכֵלי ְבַשר ַהֲחִזיר, ַבתָּ
פּו,--רְוַהֶשֶקץ ְוָהַעְכבָ   ַיְחָדו ָיסֻּ

ה.-ְנֻאם  ְיהוָּ
 

17 They that sanctify themselves and 
purify themselves to go unto the 
gardens, behind one in the midst, eating 
swine's flesh, and the detestable 
thing, and the mouse, shall be 
consumed together, saith the LORD. 

Source 3a: Talmud Pesachim 76b 
 

 אפילו: אמר ולוי  אסור - כחוש נבילה בשר עם שצלאו שמן שחוטה בשר
 ריחא - טעמא מאי. מותר - שמן נבילה בשר עם שצלאו כחוש שחוטה בשר

 בגדי גלותא ריש בי עובדא לוי עביד. היא מילתא לאו וריחא, הוא בעלמא
 לאו מאי. התערובת מפני כאחד פסחים שני צולין אין: מיתיבי. אחר ודבר

 .גופין תערובת מפני, לא -! ללוי וקשיא, טעמים תערובת
 

Fat meat of a [ritually] slaughtered [animal] which was roasted together with 

lean meat of nebelah  is forbidden. What is the reason? They fatten each other.  
But Levi maintained: Even lean meat of a [ritually] slaughtered [animal] which 

was roasted together with fat meat of nebelah is permitted. What is the reason? 
It is a mere smell, and smell is nothing. Levi gave a practical decision  at the 

house of the Resh Galutha in the case of a goat and ‘something else.’  
 

3b) Rashi 
 נכנס השמן מן שהריח אסור - מזה רחוק זה, שפודים בשני בתנור - שצלאו שמן שחוטה בשר

 ורבותא, שמינה ונבילה כחושה שחוטה שכן וכל, הוא גם ריח ומוציא זה וחוזר, ומפטמו לכחוש
 ואשמעינן, לשחוטה לה אסרה לא נודף ריחה ואין הואיל כחושה נבילה נימא דלא, רב אשמעינן

 .ריחא איהו מפקא והדר, בריחא לנבילה מפטם שחוטה דשומן
 .והתיר לפניו מעשה ובא, בתנור שנצלו - עובדא עבד

 .חזיר - אחר דבר
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Source 4: Vayikra Ch. 11 

And the Lord spoke to Moses and 
to Aaron, saying to them: "Speak 
to the People of Israel, saying, 
'These are the beasts which you 
shall eat among all the beasts 
that are on the earth. What ever 
parts the hoof, and is cloven-
footed, and chews the cud among 
the beasts, that shall you eat. 
Nevertheless, these shall you not 
eat of those that chew the cud, or 
of those that divide the hoof; the 
camel, because it chews the cud, 
but its hoof is not parted; it is 
unclean to you. And the coney, 
because it chews the cud, but its 
hoof is not parted; it is unclean to 
you. And the hare, because it 
chews the cud, but its hoof is not 
parted; it is unclean to you. And 
the swine, though its hoof is 
parted, and is cloven-footed, yet 
it chews not the cud; it is unclean 
to you. Of their flesh shall you not 
eat, and their carcasses you shall 
not touch; they are unclean to 
you. 

ה ֶאל א ַאֲהרֹן, -ֹמֶשה ְוֶאל-ַוְיַדֵבר ְיהוָּ
ֵאל, -ַדְברּו ֶאל ב  .ֵלאֹמר ֲאֵלֶהם ְבֵני ִיְשרָּ

זֹאת ַהַחיָּה ֲאֶשר תֹאְכלּו,   ֵלאֹמר:
ל ה ֲאֶשר ַעל-ִמכָּ ֶרץ-ַהְבֵהמָּ אָּ כֹל  ג  .הָּ

ֹסת,  ה, ְוֹשַסַעת ֶשַסע ְפרָּ ַמְפֶרֶסת ַפְרסָּ
ה ה, ַבְבֵהמָּ ּה, --ַמֲעַלת ֵגרָּ ֹאתָּ

ֶזה, לֹא תֹאְכלּו, -ַאְך ֶאת ד  .תֹאֵכלּו
ה, ּוִמַמְפִרֵסי ִמַמֲעלֵ  י ַהֵגרָּ

ה: ל ִכי-ֶאת  ַהַפְרסָּ מָּ ה -ַהגָּ ַמֲעֵלה ֵגרָּ
ה ֵאיֶנּנּו ַמְפִריס ֵמא --הּוא, ּוַפְרסָּ טָּ

ֶכם ן, ִכי-ְוֶאת ה  .הּוא, לָּ פָּ ַמעֲֵלה -ַהשָּ
ֵמא  ה, לֹא ַיְפִריס; טָּ ה הּוא, ּוַפְרסָּ ֵגרָּ

ֶכם ַאְרֶנֶבת, ִכי-ְוֶאת ו  .הּוא, לָּ ַמעֲַלת -הָּ
ה; ֵגרָּ  ה, לֹא ִהְפִריסָּ ה ִהוא, ּוַפְרסָּ

ֶכם ה ִהוא, לָּ -ַהֲחִזיר ִכי-ְוֶאתז  .ְטֵמאָּ
ה הּוא, ְוֹשַסע ֶשַסע  ַמְפִריס ַפְרסָּ

ה לֹא ה, ְוהּוא, ֵגרָּ ֵמא -ַפְרסָּ ר; טָּ ִיגָּ
ֶכם ם לֹא תֹאֵכלּו,  ח  .הּוא, לָּ רָּ ִמְבשָּ

עּו; ְטֵמִאים ֵהם,  ם לֹא ִתגָּ תָּ ּוְבִנְבלָּ
ֶכם ֶזה, תֹאְכלּו, ִמֹכל, ֲאֶשר -תאֶ  ט  .לָּ

ִים: לֹו ְסַנִפיר ְוַקְשֶקֶשת -ֹכל ֲאֶשר  ַבמָּ
ִלים ם --ַבַמִים, ַבַיִמים ּוַבְּנחָּ אֹתָּ

 תֹאֵכלּו
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Source 5: Talmud Hulin 59a 

 בודק, גמום שפיה בהמה ומצא בדרך מהלך היה: חסדא רב ואמר
 בידוע - לאו אם, טהורה שהיא בידוע - סדוקות פרסותיה אם, בפרסותיה

 מינא נמי איכא? חזיר איכא אמרת לאו. חזיר שיכיר ובלבד, טמאה שהיא
 כי החזיר ואת: ישמעאל' ר דבי דתנא, ד"ס לא! לחזיר דדמיא אחרינא
 וטמא פרסה שמפריס דבר לך שאין יודע בעולמו שליט, הוא פרסה מפריס

  .הוא הכתוב בו פרט לפיכך, חזיר אלא

Rabbi Hisda further said: "If a man was walking in the desert and found an 
animal with its mouth mutilated, he should examine its hoofs; if they are parted 

he may be certain that it is clean, but if not, he may be certain that it is unclean; 
provided, however, he recognizes the swine. You admit then that there is the 

swine [which is the exception to the rule]. But might there well be other species 
similar to the swine? That should not enter your mind, for a Tanna of the school 

of Rabbi Ishmael taught: 'The Ruler of the universe knows that there is no other 
beast that parts the hoof and is unclean except the swine...'"   
 

Source 6: Midrash Bereishit Rabba Ch. 22 
 דברים הפשיל אמר איבו' ר בשם יודן רבי, יצא מהיכן ',ה מלפני קין ויצא יג

 שמעון ברבי אלעזר רבי בשם ברכיה רבי, העליונה דעת כגונב, ויצא לאחוריו
 בבוראו וכמרמה כמפריס יצא אמר

And Cain went out... Whence did he go out? Rabbi Aibu said: "It means that he 

threw the words behind him and went out, like one who would deceive the 
Almighty." Rabbi Berekiah said in Rabbi Eleazar's name: "He went forth like 

one who shows the cloven hoof, like one who deceives his Creator."   
 

Source 7a: Megilat Esther Ch. 1 

ַלֲעשֹות, ַבַמְלָכה, -ְכָדת, ַמה  טו
, ָעְשָתה-ַעל ֲאֶשר לֹא--ַוְשִתי

ַמֲאַמר ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, -ֶאת
ִריִסים.  }ס{  ְבַיד, ַהסָּ

15 'What shall we do unto the queen 
Vashti according to law, forasmuch as 
she hath not done the bidding of the king 
Ahasuerus by the chamberlains?' {S} 
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Source 7b: Midrash Esther Rabba 4:5 
 שלא קדושה ולאומה כדת לחזירתה יצחק רבי אמר, לעשות מה כדת ה

  באכזריות אלא כדת
What to do according to the law- R. Yitzhak said, for a swine, it was 
according to the law, and for the holy nation, not according to the law, 
but with wickedness…. 
 

Source 8a: Bereishit Ch. 25 

ֶלֶדת;   כד , לָּ ֶמיהָּ ַוִיְמְלאּו יָּ
ּה.  ְוִהֵּנה תֹוִמם, ְבִבְטנָּ

24 And when her days to be delivered 
were fulfilled, behold, there were twins 
in her womb. 

ִראשֹון ַאְדמֹוִני,   כה ַוֵיֵצא הָּ
ר;  ַוִיְקְראּו ֻכלֹו ְכַאֶדֶרת ֵשעָּ

 ְשמֹו, ֵעָשו.

25 And the first came forth ruddy, all 
over like a hairy mantle; and they 
called his name Esau. 

ִחיו, -ְוַאֲחֵרי  כו א אָּ ֵכן יָּצָּ
ו,  ְויָּדֹו ֹאֶחֶזת ַבֲעֵקב ֵעשָּ

ק ַוִיְקָרא ְשמֹו, ַיֲעֹקב ; ְוִיְצחָּ
ם.-ֶבן ה, ְבֶלֶדת ֹאתָּ נָּ  ִשִשים שָּ

26 And after that came forth his 
brother, and his hand had hold on 
Esau's heel; and his name was called 
Jacob. And Isaac was threescore years 
old when she bore them. 

 
Source 9a Bereishit Rabba 63:8 

, שם בכורי לבני קורא אנא אף שם לחזירתכון קריתון אתון יצחק' ר אמר
 .ישראל בכורי בני' ה אמר כה

Rabbi Isaac said: "[God declared]: 'You have given a name to your swine [Esau]; 

then I too will name My firstborn, as it says, Thus says the Lord: Israel is My son, 
My firstborn'"   

Source 9b - 65:1 
 מפשיט הוא רובץ שהוא בשעה הזה חזיר מה אלא, בחזיר מושלה הוא למה
 נראת וחומסת גוזלת הרשעה הזאת מלכות כך טהור שאני כלומר טלפיו את

 ומענה אנשים נשי צד שנה ארבעים כל עשו כך, הבימה את מצעת כאלו
 נשא אבא מה אמר, לאביו עצמו דימה שנה לארבעים שהגיע וכיון אותם
 עשו ויהי ד"הה שנה ארבעים בן אשה נושא אני אף שנה ארבעים בן אשה

 .שנה ארבעים בן
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Why does he compare it [the Roman State] to a swine? For this 
reason: when the swine is lying down it puts out its hoofs, as if to say, 
"I am clean," so does this wicked State rob and oppress, yet pretend 
to be executing justice. So for forty years Esau used to ensnare 
married women and violate them, yet when he attained forty 
years he compared himself to his father, saying, "As my father 
was forty years old when he married, so I will marry at the age 
of forty."    

Source 10: Midrasha Vayikra Rabbi 13:5 

( קלז תהלים) שנאמר בבל זו הגמל את בעיסוקן המלכיות את ראה משה
 יהודה' ור רבנן, מדי זו השפן את, לנו שגמלת גמולך את לך שישלם אשרי
 טהרה וסימני טומאה סימני בו יש הזה השפן מה אמרי רבנן סימון ברבי

 סימון ברבי יהודה רבי אמר ורשע צדיק מעמדת מדי מלכות היתה כך
 הארנבת ואת מאביו וטמא מאמו טהור היה אסתר של בנה האחרון דריוש

 שלשתם נתן משה פרס זו החזיר ואת שמה ארנבת תלמי של אמו יון זו
 ששקולה אמר י"ר ל"ורשב יוחנן רבי, ולמה אחד בפסוק ולזו אחד בפסוק

 אל כף והך הנבא אדם בן ש"לר י"ר מתיב יתירה אמר ל"רשב שלשתן כנגד
 סימון רבי בשם חלקיה' ור פנחס' ר ותכפל לקיש ריש ליה עביד מה דא כף

( פ תהלים) אמר אסף, ומשה אסף שנים אלא פרסמוה לא הנביאים מכל
 פרסה מפריס כי החזיר ואת( יא ויקרא) אמר משה, מיער חזיר יכרסמנה

 טלפיו מוציא רובץ שהוא בשעה חזיר מה לך לומר לחזיר נמשלה למה
 ונראת וגוזלת וחומסת מתגאה אדום מלכות כך טהור שאני ראו ואומר
 והמנאפים הגנבים הורג שהיה אחד בשלטון מעשה בימה מצעת כאלו

 'א בלילה עשיתי שלשתן לסנקליטין ואמר גחין והמכשפים

Moses foresaw the empires engaged in their [subsequent] activities. 
[Among the unclean animals] the camel alludes to Babylon ... the rock badger 

alludes to Media. 

The Rabbis and Rabbi Judah ben Simon gave different explanations. The Rabbis 

said: "Just as the rock-badger possesses marks of uncleanness and marks of 
cleanness, so too did Media produce a righteous man as well as a wicked man." 

Rabbi Judah ben Simon said: "The last Darius was the son of Esther, clean from 
his mother and unclean from his father. 
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The hare alludes to Greece; the name of the mother of Ptolemy was [Lagos, the 

Greek equivalent of] hare. The swine alludes to Seir [Edom, i.e. Rome]. 

Why is it [i.e. Edom or Rome] compared to a swine? To tell you this: Just 

as the swine, when reclining, puts forth its hooves as if to say, 'See that I 
am clean,' so too does the empire of Edom [Rome] boast as it commits 

violence and robbery, under the guise of establishing a judicial tribunal. 
This may be compared to a governor who put to death the thieves, 

adulterers, and sorcerers. He leaned over to an advisor and said: 'I myself 
did these three things in one night.'  

 
 הארנבת ואת אחריה מלכות שגררה גרה מעלה כי, בבל זו הגמל ואת א"ד
 גרה מעלה כי מדי זו השפן ואת אחריה מלכות שגררה גרה מעלה כי יון זו

 גוררת שאינה יגר לא גרה והוא אדום זו החזיר ואת אחריה מלכות שגררה
 הוא הדא לבעליה עטרה שמחזרת חזיר שמה נקרא ולמה אחריה מלכות
' לה והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו( א עובדיה) דכתיב

 .המלוכה
Another interpretation: The camel is an allusion to Babylon ... The 
hare is an allusion to Media ... The rock-badger is an allusion to Greece 
... The swine is an allusion to Edom [Rome]... And why is the last-
named called hazir? Because it will yet restore (hazar) the crown 
to its owner. This is indicated by what is written, And saviors 
shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau; and the 
kingdom shall be the Lord's. (Ovadia 21).  
 

Various authorities have mentioned a teaching that in the Messianic age the 
pig will become kosher. The ultimate symbol of treif becoming acceptable 

would surely be a sign that the eschatological age has begun. (Rav Zadok 
Hakohen, Sha’arei Tzedek) 

The problem with the pig becoming kosher, is the basic tenet of Judaism that 
the Torah is unchanging, and no person, even a prophet, has the right to add 

or subtract from the Torah. While the Messianic age does possess some 
degree of mystery, it seems difficult to disregard the Torah. Many medieval 

sages, particularly Rav Sa'adya Gaon and Maimonides, were adamant on this 

issue.  
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Source 11: Ohr HaHaim Vayikra 11:7 

  
 לעתיד אבל יגר לא שהוא לזמן הדבר הוא תנאי פירש. יגר לא גרה והוא( ז)

 תורה כי ויותר גרה בלא שישאר ולא, מותר להיות ויחזור גרה יעלה לבא
 :תשונה לא

Source 12: Responsa of Radbaz 2:828 

 הפורים וימי בטלים המועדים שכל במדרשים שנמצא מה על ממני שאלת
 כתיב והא טובא וקשיא' וגו יעברו לא האלה הפורים וימי' שנא בטלים לא
 אות אפילו שיתבטל שיאמר הוא ומי ממנו תגרעו ולא הדבר על תוסיף לא

  .התורה מן אחד

 רבי שם שאמרו קושיא בה והוסיף ל"ז א"הרשב זה על נשאל כבר תשובה
 לחקת לכם זאת והיתה שנאמר לעולם בטל אינו הכפורים יום אף אומר
 בתשובתו ועיין תחגוהו עולם חוקת נאמר בפסח גם כי ל"ז והקשה עולם
 אלו כי הפעוטה דעתי אבל. ג"צ בסימן היא והרי ל"ז כוונתו ותבין

 והשמחה הטובה שתרבה המשיח לימות מדברים בהם וכיוצא המדרשים
 נתבטלו כאלו אדם בני אצל שוים הימים כל שיהיו עד והתענוג והמנוחה
 ימי אבל ו"ח המצוה שתתבטל לא למועד חול בין הפרש שאין המועדים

 ישראל יהיו כי התורה מן שאינם פי על אף ונעשים נזכרים יהיו הפורים
 שעבוד יזכרו לא למה ת"וא הזה בזמן אליהם הגיע אשר הצער זוכרים
 הפורים ימי אבל הבית ובנין המלכים בזמן אותו שכחו שכבר ל"י. מצרים

 מעיד וכן הוא ופשוט שלימה גאולתם היתה שלא שני בית בבנין נשתכחו לא
 בטל אינו הכפורים יום אף והוסיף רבי ובא. מזרעם יסוף לא וזכרם הכתוב
 מה כל דאדרבה עינוי מבטלת השמטה שאין לפי הראשון מהטעם לעולם
 והיתה אקרא ואסמכיה יותר בעינוי מרגיש ובתענוג בשמחה אדם שיהיה

' ה שכח שכתוב ממה בפירושו הרב שמסתייע ומה עולם לחקת לכם זאת
 מה גם לחוד ביטול ולשון לחוד שכחה דלשון משמע ושבת מועד בציון

 על נשאלתי וכבר. אני ולא תבחר ואתה עלה ועיין אצלי דחוק הוא שפירש
 הוא ברוך הקדוש שעתיד חזיר שמו נקרא למה ל"ז שאמרו בזה כיוצא

 יהיו כי כתבתי אשר הדרך על לתרץ איפשר הפשט ולפי לישראל להחזירו
 בשר להם שיותר לא חזיר בשר להם הותר כאלו משמנים אוכלים ישראל

 קטיגור והוא ל"חזריא ושמו אחד שר למעלה יש הסוד דרך ועל] ו"ח חזיר
 סניגור להם להיות לישראל להחזירו הוא ברוך הקדוש ועתיד[ ישראל על

 ודעה


