Fiery Furnaces
בראשית לח:כב
֙אמר֙ ַה ֶכּר־נָ֔א
שׁר־ ֵא֣ ֶלּה לּ֔וֹ אָנִֹכ֖י ָה ָר֑ה וַתֹּ ֶ
֙יה֙ לֵאמֹ֔ר ְל ִאישׁ֙ ֲא ֶ
ל־ח ִמ ָ
שׁ ְל ָח֤ה ֶא ָ
ִה֣וא מוּצֵ֗את וְ ִה֨יא ָ
ת ֶ֧מת וְ ַה ְפּ ִתי ִל֛ים וְ ַה ַמּ ֶטּ֖ה ָה ֵֽא ֶלּה
ְל ִמ֞י ַהחֹ ֶ
סוטה י:
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים
רש״י
נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש  -כדאמר בפ' הזהב )ב"מ דף נח (:כל
היורדין לגיהנם עולין חוץ משלשה וחד מינייהו המלבין פני חבירו ברבים .ונראה האי דלא
חשיב ליה )פסחים דף כה (.בהדי ג' עבירות שאין עומדים בפני פקוח נפש עבודת כוכבים
וגילוי עריות ושפיכות דמים משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ולא נקט
אלא עבירות המפורשות
כתובות קג:
אמר להן לחכמי ישראל אני צריך נכנסו אצלו חכמי ישראל אמר להן אל תספדוני בעיירות
והושיבו ישיבה לאחר שלשים יום שמעון בני חכם גמליאל בני נשיא חנינא בר חמא ישב
בראש:
חנינא בר חמא ישב בראש לא קיבל רבי חנינא שהיה ר' אפס גדול ממנו שתי שנים
ומחצה יתיב רבי אפס ברישא ויתיב רבי חנינא אבראי ואתא לוי ויתיב גביה נח נפשיה
דרבי אפס ויתיב רבי חנינא ברישא ולא הוה ליה ללוי איניש למיתב גביה וקאתא לבבל
כתובות סז:
מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא
דדשא יום אחד אמר איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא ההוא יומא נגהא ליה למר
עוקבא לבי מדרשא אתיא דביתהו בהדיה כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו
רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה נורא הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא
אמרה ליה דביתהו שקול כרעיך אותיב אכרעאי חלש דעתיה אמרה ליה אנא שכיחנא
בגויה דביתא ומקרבא אהנייתי
שבת פח:
תּוּתי ַכּ ְר ָעא וְ ָקא
תא דִידֵיהּ ֵ
ָת ָבה ֶא ְצ ְבּ ָע ָ
תּא ,וְי ְ
שׁ ַמ ְע ָ
ָההוּא ִמינָא ְדּ ַחְזיֵיהּ ְל ָר ָבא ְדּ ָקא ְמ ַעיֵּין ִבּ ְ
תיהּ ְדּ ָמא
ָמיֵיץ ְבּהוּ ,וְ ָקא ַמ ְבּ ָען ֶא ְצ ְבּ ָע ֵ
יומא נג.

רבא כד הוה מיפטר מיניה דרב יוסף הוה אזיל לאחוריה עד דמנגפן כרעיה ומתווסן
אסקופתא דבי רב יוסף דמא אמרו ליה לרב יוסף הכי עביד רבא אמר ליה יהא רעוא
דתרום רישך אכולה כרכא
בראשית כז:טו
ַעקֹ֖ב ְבּנָ֥הּ
תּ֖הּ ַבּ ָ ֑
בּיִת ו ַ
ַתּ ַקּ֣ח ִר ְ֠ב ָקה ֶא ִ
וִ
שׁ֥ר ִא ָ
שׂ֜ו ְבּנָ֤הּ ַה ָגּדֹל֙ ַה ֲח ֻמדֹ֔ת ֲא ֶ
ת־בְּג ֵד֨י ֵע ָ
ַתּ ְל ֵבּ֥שׁ ֶֽאת־י ֲ
ַה ָקּ ָֽטן׃
רש״י
החמודות  -שהיה עובד בהן אביו בשעת אכילה

