The Scholar and The Gladiator
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בדורותיו  -יש מרבותינו דורשים אותו לשבח ,כל שכן שאלו היה בדור צדיקים היה
צדיק יותר ,ויש שדורשים אותו לגנאי ,לפי דורו היה צדיק ,ואלו היה בדורו של
אברהם לא היה נחשב לכלום
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קח עמוד א
אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו אמר רבי יוחנן :בדורותיו ,ולא
בדורות אחרים ,וריש לקיש אמר :בדורותיו ,כל שכן בדורות אחרים .אמר רבי חנינא,
משל דרבי יוחנן למה הדבר דומה  -לחבית של יין שהיתה מונחת במרתף של
חומץ ,במקומה  -ריחה נודף ,שלא במקומה  -אין ריחה נודף .אמר רבי אושעיא:
משל דריש לקיש למה הדבר דומה  -לצלוחית של פלייטון שהיתה מונחת במקום
הטנופת ,במקומה ריחה נודף  -וכל שכן במקום הבוסם
תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב
אמר רבי יוחנן :אשרי מי שלא חמאן .רבי יוחנן ,כי עברתו אמו מת אביו ,ילדתו -
מתה אמו; וכן אביי .איני? והאמר אביי :אמרה לי אם! ההיא מרבינתיה הואי
תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלז עמוד ב
אמר ליה :מאן ריש סדרא בבבל? אמר ליה :אבא אריכא ,אמר ליה :אבא אריכא
קרית ליה? דכירנא כד הוה יתיבנא אחר י"ז שורן אחוריה דרב קמיה דרבי ,ונפקי
זיקוקין דנור מפומיה דרב לפומיה דרבי ,ומפומיה דרבי לפומיה דרב ,ולית אנא ידע
מה הן אמרין ,ואת אבא אריכא קרית ליה

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ג עמוד ב
אמר :מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל .ולא היה ימים מועטים עד שהורה
הוראה בישראל

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פד עמוד א
אמר רבי יוחנן :אנא אשתיירי משפירי ירושלים
שאני רבי יוחנן ,דהדרת פנים לא הויא ליה
רבי יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה ,אמר :כי סלקן בנות ישראל מטבילת מצוה
לפגעו בי ,כי היכי דלהוו להו בני שפירי כוותי ,גמירי אורייתא כוותי
יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא ,חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה,
אמר ליה :חילך לאורייתא!  -אמר ליה :שופרך לנשי!  -אמר ליה :אי הדרת בך -
יהיבנא לך אחותי ,דשפירא מינאי .קביל עליה .בעי למיהדר לאתויי מאניה  -ולא מצי
הדר .אקרייה ואתנייה ,ושוייה גברא רבא

