3 Great Stories
בבא מציעא פה
ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי
דלא נטרדיה יתיב מאה אחרניתא דלא לשכוב ר' אלעזר בשניה ונפלין עילויה מילי דצבורא
ויתיב מאה אחריני דלא נשלוט ביה נורא דגיהנם
כל תלתין יומי הוה בדיק נפשיה שגר תנורא סליק ויתיב בגויה ולא הוה שלטא ביה נורא
יומא חד יהבו ביה רבנן עינא ואיחרכו שקיה וקרו ליה קטין חריך שקיה

קידושין לא
אמר רב יהודה אמר שמואל שאלו את ר' אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם צאו
וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן נתינה שמו בקשו ממנו חכמים
אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר ורב כהנא מתני בשמונים ריבוא והיה מפתח מונח תחת
מראשותיו של אביו ולא ציערו
לשנה האחרת נתן הקב"ה שכרו שנולדה לו פרה אדומה בעדרו נכנסו חכמי ישראל אצלו
אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי אלא אין
אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא

בבא בתרא כא
שׁ ִא ְל ָמלֵא הוּא
אָמר רַב יְהוּדָה ַ
ְדּ ַ
ִיהוֹשׁ ַע ֶבּן גּ ְ
שׁמוֹ ֶ
ַמלָא ְ
אָמר רַב ְבּרַם זָכוּר אוֹתוֹ ָה ִאישׁ לַטּוֹב ו ֻ
ָמד
שׁאֵין לוֹ אָב לֹא ָהיָה ל ֵ
שׁיֵּשׁ לוֹ אָב ְמל ְ
ַמּדוֹ תּוֹרָה ִמי ֶ
שׁ ִבּ ְת ִחלָּה ִמי ֶ
ִשׂ ָראֵל ֶ
ִשׁ ַתּ ַכּח תּוֹרָה ִמיּ ְ
נְ
אַתּם
תּם אֹ ָתם וְל ַ
תּוֹרָה ַמאי ְדּרוּשׁ וְל ַ
תּם ֶ
ִמּ ְד ֶ
ִמּ ְד ֶ
ַע ַדיִין ִמי
מוֹשׁ ִ
ירוּשׁ ַליִם ַמאי ְדּרוּשׁ ִכּי ִמצִּיּוֹן ֵ
ַמּדֵי ִתינוֹקוֹת ִבּ ָ
יבין ְמל ְ
שׁיְּהוּ ִ
תּצֵא תוֹרָה ו ֲ
ִה ְת ִקינוּ ֶ
יבין
מוֹשׁ ִ
שׁאֵין לוֹ אָב לֹא ָהיָה עוֹ ֶלה וְל ֵ
שׁיְּהוּ ִ
וּמל ְ
שׁיֵּשׁ לוֹ אָב ָהיָה ַמ ֲעלוֹ ְ
ָמד ִה ְת ִקינוּ ֶ
ַמּדוֹ ִמי ֶ
ֶ
שׂרֵה
ְבּכׇל ֶפּ ֶל ְך וּ ֶפ ֶל ְך ַ
אוֹתן ְכּ ֶבן ֵ
ִיסין ָ
וּמ ְכנ ִ
שׁ ַבע ֶע ְ
שׂרֵה ְכּ ֶבן ְ
שׁשׁ ֶע ְ
יבין
מוֹשׁ ִ
ִ
שׁיְּהוּ ִ
ְהוֹשׁ ַע ֶבּן גּ ְ
יקּן ֶ
שׁ ָבּא י ֻ
שׁ ָהיָה רַבּוֹ כּוֹ ֵעס ָעלָיו ְמ ַב ֵעיט בּוֹ וְיֹצֵא ַעד ֶ
וּמי ֶ
ַמלָא וְ ִת ֵ
שׁ ַבע
ָעיר ַ
אוֹתן ְכּ ֶבן ֵ
ִיסין ָ
וּמ ְכנ ִ
וּבכׇל ִעיר ו ִ
וּמדִינָה ְ
ַמּדֵי ִתינוֹקוֹת ְבּכׇל ְמדִינָה ְ
ְמל ְ
שׁשׁ ְכּ ֶבן ֶ

