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1. Bavli Berakhot 13b  

 
 . כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו: תניא סומכוס אומר

 . ת"ובדלי: אמר רב אחא בר יעקב
 . ת"ובלבד שלא יחטוף בחי: אמר רב אשי

 . חזייה דהוה מאריך טובא, דרבי חייא בר אבארבי ירמיה הוה יתיב קמיה 
 .תו לא צריכת, כיון דאמליכתיה למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים: אמר ליה

 
R Yirmiyah was sitting in the presence of R Hiyya bar Abba, who saw that he [R Yirmiyah] 
lingered a long time [on the word “ehad”]. 
 
R Hiyya bar Abba said to R Yirmiyah [his junior colleague]: since you have already 
accepted God’s kingship above and below  . . . , you need not do anything more 
[meaning, “enough already.”] 

 
 

2. Bavli Shabbat 139b 
 

 . דבי רב פפא שאפו שיכרא ממנא למנא
 
The members of the household of R Pappa would pour [wine or beer on Shabbat] from 
vessel to vessel [and thus remove the sediment (or lees) without actually straining the 
wine or beer], which is not allowed on Shabbat]. 

 
3. Bavli Ketubot 61a 

 
 , נדה עושה לבעלה ,כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה: אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא

 . והרחצת פניו ידיו ורגליו, והצעת המטה, חוץ ממזיגת הכוס
  :והצעת המטה

 . אבל שלא בפניו לית לן בה, לא אמרן אלא בפניו: אמר רבא
  :ומזיגת הכוס

 . שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלא
 . אביי מנחא ליה אפומא דכובא

 .רב פפא אשרשיפא .סדיארבא אבי 

 
Shmuel’s wife would change it [the cup of wine] to her left hand [and in this way was 
able to serve him wine even though a niddah, who, according to R Huna, should not 
serve wine to her husband]. 
 
Abaye’s [wife] would place [the wine cup] on the mouth of the cask. 
Rava[‘s wife would place the wine cup] on a pillow. R. Pappa[’s wife would place the 
wine cup] on a stool. 

 


