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1. Story as Refutation 
 

RABEINU NISSIM ON MEGILLAH - 3A  ב "ע' ג  מגילה מסכת על נסים רבינו  
And R. Efraim z”l concluded that the story that Rabba rose and 
killed R. Zeira that appears in the gemara comes as a rejection of 
the (previous) dictum of Rava, and so it’s not proper for a person 
to act in this way. 

  דקם  עובדא  מההוא  ל "ז  אפרים  רבינו   וכתב
 ליה   דחי אי '  בגמ'  כדאי   זירא'  לר  ושחטיה  רבה

 הכי  למעבד דמי   שפיר ולא רבאד מימרא
 

 
2. Story as qualification. 
 

YAD EPHRAIM ON SHULCHAN ARUKH 695B  יד אפרים אורח חיים סימן תרצה 

One is obligated to become inebriated ... many wish to 
explain what is meant by this and to me the youngster this 
was explained in a nighttime vision ... the great obligation of 
drinking is up until the point where one cannot differentiate 
between hero and villain, for beyond this point [inebriation] 
nullifies the intent of the obligation ... and it is thus explained 
why the Talmud juxtaposed the story of Raba and Rab Zera 
which at first glance seems like it contradicts. ... On the 
contrary, I cite a proof from this that that which one is 
obligated to celebrate has a limit. 

ולפרש   רוצים לתרץ  כו'. רבים  חייב איניש לבסומי 
נה בזה כו'. ולי הצעיר נתפרש בחזיון לילה  מה הכוו

הוא המשתה  של  החיוב  שעיקר  הוא,  . ..שהכוונה 
וזהו שאמרו חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע  
חיוב   שגדר  ור"ל  בכלל,  עד  ולא  הוא  עד  הך  כו', 
שמן   כו',  ידע  דלא  גבול  עד  לבסומי  בזה  השתיה 

חיוב כוונת  ביטול  הוא  והלאה  הזה  שחייבו    הגבול 
סמכו לו ענין עובדא דרבה ורבי    ...חכמים לבסומי  

סעו דעבדו  שלכאורה  זירא  כו',  בהדדי  פורים  דת 
שהכוונה   כתבו  פוסקים  וקצת  לסתור,  מעשה  הוא 
הוא שמזה יש ללמוד שאין הלכה כרבא בהא, ולפי 
מזה  סייעתא  מייתי  דאדרבא  י"ל  שכתבתי  מה 
ושמחה,   משתה  ימי  אותם  לעשות  שחייבו  שמה 
קמן   דהא  מדאי,  יותר  ישתכר  שלא  לו  יש  גבול 

שלא ולפי  כו',  זירא  ורבי  מלעבור    דרבה  נשמרו 
ליזהר שלא   יש  לכך  סכנה,  לידי  הדבר  בא  הגבול 

 :לבסומי רק עד הגבול הזה דלא ידע כו', ולא יעבור

 
 
3. Type of Story 
 
4. Contextualization 
 

B. TALMUD SANHEDRIN 61B   סא/ב תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף 
It has been taught; If one engages in idolatry through love or fear 
[of man, but does not actually accept the divinity of the idol], 
Abaye said, he is liable to punishment; but Raba said, he is free 
from a penalty. Abaye ruled that he is liable, since he worshipped 
it; but Raba said that he is free: only if he accepts it as a god is he 
liable, but not otherwise. 

ומיראה,   מאהבה  כוכבים  עבודת  העובד  איתמר: 
חייב   אמר  אביי  פטור.  אמר  רבא  חייב,  אמר  אביי 
עליה   קבליה  אי  פטור  אמר  רבא  פלחה.  דהא 

 באלוה אין אי לא לא... 

 
  



 

AVODAH ZARAH 54A  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה נד/א 
Rabbi Zeira attacked this position, saying: The merciful Torah does 
not hold someone liable for worshipping idolatry under coercion. 

 מתקיף לה רבי זירא: אונס רחמנא פטריה

 

B. TALMUD SANHEDRIN 70A  תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ע/א 
R. Hanan said: The only purpose for which wine was created was 
to comfort mourners and requite the wicked, for it is written, 
“Give strong drink unto him that is ready to perish [i.e., the 
wicked], and wine unto those that be of heavy hearts (Proverbs 
31:6).” R. Isaac said: what is meant by, “Look not thou upon the 
wine when it is red? (Proverbs 23:31).”  — Look not upon the 
wine, which reddens the faces of the wicked in this world and 
makes them pale [with shame] in the next. Raba said: “Look not 
thou upon the wine ki yith'addam:” look not upon it, for it leads to 
bloodshed [dam]. R. Kahana raised a difficulty; The Bible writes 
tirash [for wine], but the word is read tirosh. If one has merit, he 
becomes a leader, if not, he becomes impoverished. Raba raised a 
difficulty: The Bible writes, [and wine] yeshammah [the heart of 
man], but it is read yesammah.  — If one has merit, it gladdens 
him; if not, it saddens him.  And thus Raba said: wine and spices 
have made me wise. 

זמן שהוא כשלמי  כל  כהנא  בר  רבי חנינא  ם  אמר 
ויין מגיתו עד כמה כל זמן שהוא תוסס והתניא יין  
שלשה   תסיסתו  וכמה  גילוי  משום  בו  אין  תוסס 
זמן   כל  הוא  שמחה  משום  התם  מאי  הכא  ימים 
משום   הכא  שמחה  ביה  אית  נמי  כשלמים  שהוא 
עד   ויין  מימשיך  לא  שהוא  ובכל  הוא  אימשוכי 
ארבעים יום אמר רב חנן לא נברא יין בעולם אלא  

אבל תנו  לנחם  שנאמר  לרשעים  שכר  ולשלם  ים 
מאי   יצחק  רבי  אמר  נפש  למרי  ויין  לאובד  שכר 
דכתיב אל תרא יין כי יתאדם אל תרא יין שמאדים  
פניהם   ומלבין  הזה  בעולם  רשעים  של  פניהם 
אל   יתאדם  כי  יין  תרא  אל  אמר  רבא  הבא  לעולם 
תירש   כתיב  רמי  כהנא  רב  דם  שאחריתו  יין  תרא 

ראש לא זכה נעשה רש    וקרינן תירוש זכה נעשה
משמחו   זכה  ישמח  וקרינן  ישמח  כתיב  רמי  רבא 
וריחני   והיינו דאמר רבא חמרא  זכה משממהו  לא 

 פקחין  
  

 

B. TALMUD MEGILLAH 19A  תלמוד בבלי מסכת מגילה יט/א 
And according to the one who said that the Megilla needs to be 
read from “There was a certain Jew” (Esther 2:5): What did 
Mordechai see that made him incite Haman? "Because of this" 
(Esther 9:26) refers to the fact that Haman had made himself an 
object of idol worship. “And that which had befallen them” (Esther 
9:26) refers to the fact that a miracle occurred because Mordechai 
refused to bow down to him.  

ומ ומאן דאמר מאיש יהודי מה ראה מרדכי דאיקני  
בהמן על ככה דשוי נפשיה עבודה זרה ומה הגיע  

 אליהם דאתרחיש ניסא 

 

B. TALMUD BERAKHOT 20A  ברכות דף כ/א תלמוד בבלי מסכת 

Said R. Papa to Abaye: How is it that for the former 
generations miracles were performed and for us miracles are 
not performed? … He replied: The former generations used 
to be ready to sacrifice their lives for the sanctity of [God's] 
name; we do not sacrifice our lives for the sanctity of [God's] 
name. 

ראשונים   שנא  מאי  לאביי  פפא  רב  ליה  אמר 
דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא מתרחיש  
נפשייהו   מסרי  קא  הוו  קמאי  ליה  ...אמר  ניסא  לן 
אקדושת   נפשין  מסרינן  לא  אנן  השם  אקדושת 

 השם

 
5. Symbolic 
 


