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 עמוד ב -קידושין דף פא עמוד א  -תלמוד בבלי 

 . גירא בעיניה דשטן: פלימו הוה רגיל למימר כל יומא

 , יומא חד מעלי יומא דכיפורי הוה

 , אפיקו ליה ריפתא, אתא קרא אבבא, ליה כעניא אידמי

 ?!" ואנא אבראי, יומא כי האידנא כולי עלמא גואי: "אמר ליה

 . עייליה וקריבו ליה ריפתא

 ?!" ואנא לחודאי, יומא כי האידנא כולי עלמא אתכא: "אמר ליה

 . אתיוהו אותבוהו אתכא

 . מילי דמאיס והוה קעביד ביה, הוה יתיב מלא נפשיה שיחנא וכיבי עליה

 ." תיב שפיר: "ל"א

 .אכמר שדא ביה כיחו; יהבו ליה כסא." הבו לי כסא: "אמר ליה

 . שקא ומית; נחרו ביה

 !" פלימו קטל גברא! פלימו קטל גברא: "שמעו דהוו קאמרי

 . ערק וטשא נפשיה בבית הכסא

 . נפל קמיה; אזיל בתריה

 ;כי דחזייה דהוה מצטער גלי ליה נפשיה

 ?" מאי טעמא אמרת הכי": אמר ליה

 ?" ואלא היכי אימא"

 ."רחמנא נגער ביה בשטן: לימא מר: "אמר ליה

 

 שבת דף קנו עמוד ב  -תלמוד בבלי 

 . ע הויא ליה ברתא"דר. . . 

 ." טריק לה חיויא ומיתא -ההוא יומא דעיילה לבי גננא : "אמרי ליה כלדאי

 . הוה דאיגא אמילתא טובא

 . איתרמי איתיב בעיניה דחיויא, דצתא בגודא, נתאההוא יומא שקלתא למכב

 . לצפרא כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה

 ?"מאי עבדת: "אמר לה אבוה

 . וליכא דשמעיה, והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא, קרא אבבא, בפניא אתא עניא: "אמרה ליה



 ." יהבתיה ניהליה, שקלתי לריסתנאי דיהבית לי, קאימנא

 " . . .וצדקה תציל ממות: "ע ודרש"נפק ר!" מצוה עבדת: "אמר לה

 

 ברכות דף לג עמוד א  -תלמוד בבלי 

 , מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות: תנו רבנן

 . באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא

 ."הראו לי את חורו: "אמר להם

 . נשכו ומת אותו ערודיצא ו; נתן עקבו על פי החור. הראוהו את חורו

 . נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש

 ." אין ערוד ממית אלא החטא ממית, ראו בני: "אמר להם

 ."ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד: "באותה שעה אמרו

 


