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1. Talmud, Bava Batra 16a

הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות
He is the Satan, he is the malach hamavet, he is the yetzer hara.
2. Talmud, Rosh HaShanah 16a-b

. ותוקעין ומריעין כשהן עומדין? כדי לערבב השטן,למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין
Why do we blow tekiah and teruah when we are sitting and when we are standing? To confuse Satan.
Three Stories
3. Satan and King David
• Samuel I 20:1-2 (777)
• Samuel II 24:1-4 (789)
• Samuel II 24:10 (791)
• Chronicles I 21:1 (1919)
4. Talmud, Berachot 62b

הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו
I am going to cause you to sin in something which even schoolchildren know!
5. Rabbi Meir Leibush (Malbim, 19th century Eastern Europe), Commentary to Chronicles I 21:1

 ורצה למנותם ולכתוב שמות הגברים בספרי,מפני שראה שעזבוהו וילכו אחרי שבע בן בכרי לא בטח בהם עוד שיתאספו לפקודתו בעת מלחמה
. כי באמת היו ישראל שלמים אתו, וזה היה הסתה וגירוי, שיהיה כל איש מחויב לצאת לצבא בעת מלחמה,הזכרונות
When [King David] saw that they had abandoned him, following Sheva ben Bichri, he no longer trusted them to gather
at his command in a time of war. He wished to count them and to record the names of the warriors in the record books,
so that each would be bound to enter the army in a time of war. This was the [deceptive] persuasion and urging [of
Satan], for Israel truly were whole with him.
6. Job 1:6-12 (1621)
7. Prof. Amos Chacham (20th century Israel), Daat Mikra Commentary to Job 1:7

 אלא כל הארץ, לא באתי להודיע על חטא מיוחד שנעשה באחד המקומות:  שכוונתו לומר, ונראה. שממנו בא,ולא קרא השטן בשם מקום מסוים
. כי אדם אין צדיק בארץ,כולה מלאה חטאים
Satan did not name a particular place from which he had come. Apparently, he meant to say, “I have not come to
inform of a particular sin performed in one place; rather, the whole land is filled with sin, for there are no righteous
people on earth.”…
8. Zecharyah 3:1-4 (1409)
9. Rashi to Zecharyah 3:1

...להשטינו על שהיו בניו נשואות נשים נכריות כמו שכ' בספר עזרא
To obstruct him because his sons married foreign women as recorded in the book of Ezra…
The Master Villain
10. Talmud, Chagigah 15a

"!" אמר "הואיל ואיטריד ההוא גברא מההוא עלמא ליפוק ליתהני בהאי עלמא.יצתה בת קול ואמרה "שובו בנים שובבים חוץ מאחר
A small [Heavenly] voice called out, “Return, wayward children – except for Acher!” He said, “Since I am chased away
from that world, I shall go enjoy this world.”

11. Rabbi Moses Maimonides (12th century Egypt), Guide of the Perplexed 3:22

 אבל אמר "ויבאו בני האלקים, שאז היה נראה שמציאות הכל על יחס אחד ועל ערך אחד,"'לא אמר "ויבאו בני האלקים והשטן להתיצב על ד
 אבל כאשר באו מי שכיון," וכיוצא בזה המאמר לא נאמר אלא במי שבא בלתי מכוון ולא מבוקש לעצמו.להתיצב על ד' ויבא גם השטן בתוכם
.בואם בא זה בתוך הבאים
It did not say, "And the ‘sons of Gd’ and the Satan came to stand before Gd," which would have indicated that all were
in one relationship, as equals. Rather, it said, "And the ‘sons of Gd’ came to stand before Gd, and the Satan also
arrived among them." Language like this is stated only regarding someone who was not intended or invited personally.
When the intended parties came, he mixed into the group as well.
12. Talmud, Sanhedrin 38b

 נעשה אדם, רצונכם: אמר להם, ברא כת אחת של מלאכי השרת, בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא לבראות את האדם:אמר רב יהודה אמר רב
, רבונו של עולם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו: אמרו לפניו, כך וכך מעשיו: מה מעשיו? אמר להן, רבונו של עולם:בצלמנו? אמרו לפניו
 מה הועילו? כל העולם-  ראשונים שאמרו לפניך, רבונו של עולם: כת שלישית אמרו לפניו. וכן כת שניה.הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפם
: אמרו לפניו, כיון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה שמעשיהן מקולקלין. עשה-  כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך,כולו שלך הוא
.' ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל וגו: לא יפה אמרו ראשונים לפניך? אמר להן,רבונו של עולם
Rav Yehudah said, citing Rav: When Gd wished to create Man, He created a group of ministering malachim and said,
"Do you wish for us to make Man in our image?" They said, "Master of the Universe, what are his deeds?" He replied,
"Such and such." They said, "Master of the Universe, 'What is Man that You remember him, etc.?" He extended His
finger among them and burned them. The same happened with a second set. The third set said before Him: Master of
the Universe, what good did the first accomplish with what they said? The entire world is Yours, do whatever You want
with Your world. When the generation of the Flood and the generation of the Dispersion came, whose acts were corrupt,
they said before Gd: Master of the Universe, didn’t the earlier groups speak correctly before You? He responded: “Until
old age I am He, and until old age I will be patient, etc. (Isaiah 46)”
13. Midrash, Bereishit Rabbah 8:5

 ומהם, מהם אומרים אל יברא, וחבורות חבורות, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים,א"ר סימון בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון
 שלום אומר אל, צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים...אומרים יברא
 מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ הה"ד (דניאל ח) ותשלך אמת ארצה,יברא דכוליה קטטה
Rabbi Simon said: When Gd came to create Adam, the ministering malachim formed groups, some saying he should
not be created and some saying he should be created… Kindness said he should be created for he performs kindnesses,
and Truth said he should not be created because he is entirely of lies, Justice said he should be created for he performs
acts of justice, Shalom said he should not be created because he is entirely of quarrels. What did Gd do? He took Truth
and cast it to the ground, as it is written, 'And You cast truth to earth.'

