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1.9.2 

54b (אמר רב יהודה שלשה צריכי� שימור) � 55b (והשיב מעליו אפו)  

 

ָ�ָכה    �ֹוֶחֶלת�ֹוֶחֶלת�ֹוֶחֶלת�ֹוֶחֶלת .1 ָ�ָכהְממ� ָ�ָכהְממ� ָ�ָכהְממ�   יב, יג משלי :ָב#ה ַ�ֲאָוה ַחִ"י  ְוֵע� ֵלבֵלבֵלבֵלב    ַמֲחָלהַמֲחָלהַמֲחָלהַמֲחָלה    ְממ�

ְלָח� ֶזה ֵאַלי ַוְיַדֵ)ר ֵע� ְוִקיֹרָתיו ְו#ְר.וֹ  לוֹ  0ִמְקֹצעֹוָתיו ַא*ֹות ְ+ַ�ִי  ְו#ְר.וֹ  ָ-ֹב,ַ  ַא*ֹות ָ+לֹו+ ֵע� ַהִ*ְזֵ)חַ ַהִ*ְזֵ)חַ ַהִ*ְזֵ)חַ ַהִ*ְזֵ)חַ  .2 ְלָח�ַה�� ְלָח�ַה�� ְלָח�ַה��   כב, מא יחזקאל :'ה ִלְפֵני ֲאֶ+ר ַה��

  כ, ל דברי : ָלֶה  ָלֵתת 0ְליֲַעֹקב ְלִיְצָחק ְל4ְבָרָה  ַלֲאֹבֶתי5 'ה ִנְ+ַ)ע ֲאֶ+ר ָהֲאָדָמה ַעל ָלֶ+ֶבת יֶָמי5יֶָמי5יֶָמי5יֶָמי5    ְוֹאֶר8ְוֹאֶר8ְוֹאֶר8ְוֹאֶר8    ַח"ֶי5ַח"ֶי5ַח"ֶי5ַח"ֶי5    ה0אה0אה0אה0א    ִ.יִ.יִ.יִ.י בוֹ  0ְלָדְבָקה ְ)ֹקלוֹ  ִלְ+ֹמעַ  ֱא6ֶהי5 'ה ֶאת ְל4ֲהָבה .3

  ג, יב בראשית :ָהֲאָדָמה ִמְ+ְ;ֹחת ֹ.ל ְב5 ְוִנְבְרכ0 #ֹאר 0ְמַקֶ:ְל5 ְמָבְרֶכי5ְמָבְרֶכי5ְמָבְרֶכי5ְמָבְרֶכי5    ַוֲאָבֲרָכהַוֲאָבֲרָכהַוֲאָבֲרָכהַוֲאָבֲרָכה .4

  א, כא משלי :ַיֶ<=0 ַיְחֹ;� ֲאֶ+ר ָ.ל ַעל 'ה ְ)ַיד ֶמֶל8ֶמֶל8ֶמֶל8ֶמֶל8    ֶלבֶלבֶלבֶלב    ַמִי ַמִי ַמִי ַמִי     ַ;ְלֵגיַ;ְלֵגיַ;ְלֵגיַ;ְלֵגי .5

  יב, יא דברי : ָ+ָנה 4ֲחִרית ְוַעד ַהָ�ָנה ֵמֵרִ+ית ָ),ָ),ָ),ָ),    ֱא6ֶהי5ֱא6ֶהי5ֱא6ֶהי5ֱא6ֶהי5    ’’’’הההה    ֵעיֵניֵעיֵניֵעיֵניֵעיֵני    ָ�ִמידָ�ִמידָ�ִמידָ�ִמיד ֹאָת, Aֵֹר+ ֱא6ֶהי5 ’ה ֲאֶ+ר ֶאֶר� .6

  טז, לח ישעיהו :ְוַהֲחֵיִניְוַהֲחֵיִניְוַהֲחֵיִניְוַהֲחֵיִני    ְוַתֲחִליֵמִניְוַתֲחִליֵמִניְוַתֲחִליֵמִניְוַתֲחִליֵמִני ר0ִחי ַחֵ"י ָ)ֶה� 0ְלָכל ִיְחי0 ֲעֵליֶה  ֲאֹדָני .7

  א, ח ב"מל:ָ+ִני  ֶ+ַבע ָה#ֶר� ֶאל ָ)א ְוַג  ָלָרָעבָלָרָעבָלָרָעבָלָרָעב    ’’’’הההה    ָקָראָקָראָקָראָקָרא    ִ.יִ.יִ.יִ.י ָ�ג0ִרי ַ)ֲאֶ+ר ְוג0ִרי 0ֵביֵת8 ַאְ�  אתי 0ְלִכי ק0ִמי ֵלאֹמר ְ)ָנ, ֶאת ֶהֱחָיה ֲאֶ+ר ָהִאָ�ה ֶאל Aִֶ)ר ֶוֱאִליָ+ע .8

ְמאֹוֵתיֶכ  ִמֹ.ל ֶאְתֶכ  ְוהֹוַ+ְעִ�י .9   כט, לו יחזקאל :ָרָעב ֲעֵליֶכ  ֶאֵ�� ְו6א ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ְוִהְרֵ)יִתיְוִהְרֵ)יִתיְוִהְרֵ)יִתיְוִהְרֵ)יִתי    ַהAָָג�ַהAָָג�ַהAָָג�ַהAָָג�    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוָקָראִתיְוָקָראִתיְוָקָראִתיְוָקָראִתי ט�

  ב, לא שמות :ְיה0ָדה ְלַמֵ<ה ח0ר ֶב� א0ִרי ֶ)� ְ)ַצְלֵאל ְבֵ+ ְבֵ+ ְבֵ+ ְבֵ+     ָקָראִתיָקָראִתיָקָראִתיָקָראִתי    ְרֵאהְרֵאהְרֵאהְרֵאה .10

  ל, לה שמות :ְיה0ָדה ְלַמֵ<ה ח0ר ֶב� א0ִרי ֶ)� ְ)ַצְלֵאל ְ)ֵ+  ’ה ָקָרא ְרא0 ִיHְָרֵאל ְ)ֵני ֶאל ֹמֶ+ה ַוֹ"אֶמר .11

  לא, לה שמות :ְמָלאָכה 0ְבָכל 0ְבַדַעת0ְבַדַעת0ְבַדַעת0ְבַדַעת    ִ)ְתב0ָנהִ)ְתב0ָנהִ)ְתב0ָנהִ)ְתב0ָנה    ְ)ָחְכָמהְ)ָחְכָמהְ)ָחְכָמהְ)ָחְכָמה ֱא6ִהי  ר0חַ  ֹאתוֹ  ַוְיַמֵ:א .12

  יט, ג משלי :ִ)ְתב0ָנהִ)ְתב0ָנהִ)ְתב0ָנהִ)ְתב0ָנה ָ+ַמִי  .ֹוֵנ� #ֶר� ָיַסד ְ)ָחְכָמהְ)ָחְכָמהְ)ָחְכָמהְ)ָחְכָמה ’ה .13

  כ, ג משלי :ָטל ִיְרֲעפ0 0ְ+ָחִקי  ִנְבָקע0 ְ�הֹומֹות ְ)ַדְע�וֹ ְ)ַדְע�וֹ ְ)ַדְע�וֹ ְ)ַדְע�וֹ  .14

  כא, ב דניאל :ִביָנה ְלָיְדֵעי 0ַמְנAְָעא ְלַחִ.יִמי�ְלַחִ.יִמי�ְלַחִ.יִמי�ְלַחִ.יִמי�    ָחְכְמָתאָחְכְמָתאָחְכְמָתאָחְכְמָתא    ָיֵהבָיֵהבָיֵהבָיֵהב ַמְלִכי� 0ְמָהֵקי  ַמְלִכי� ְמַהְעAֵה ְוִזְמַנָ"א ִעAַָנָ"א ְמַהְ+ֵנא ְוה0א .15

  ו, לא שמות :ִצ0ִיִת5 ֲאֶ+ר ָ.ל ֵאת ְוָע0H ָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמה    ָנַתִ�יָנַתִ�יָנַתִ�יָנַתִ�י    ֵלבֵלבֵלבֵלב    ֲחַכ ֲחַכ ֲחַכ ֲחַכ     ָ.לָ.לָ.לָ.ל    0ְבֵלב0ְבֵלב0ְבֵלב0ְבֵלב ָד� ְלַמֵ<ה ֲאִחיָסָמ8 ֶ)� #ֳהִלי#ב ֵאת ִא�וֹ  ָנַתִ�י ִהֵ=ה ַוֲאִני .16

  יד, ג קהלת :ִמְ:ָפָניו ֶ+ִ"ְרא0 ָעHָה ְוָהֱא6ִהי  ִלְגֹרעַ  ֵאי� 0ִמֶ*=0 ְלהֹוִסיK ֵאי� ָעָליו ְלעֹוָל  ִיְהֶיה ה0א ָהֱא6ִהי  ַיֲעHֶה ֲאֶ+ר ָ.ל ִ.י ָיַדְעִ�י .17

  כח, כג ירמיהו :'ה ְנא�  ַהָ)רַהָ)רַהָ)רַהָ)ר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַלֶ�ֶב�ַלֶ�ֶב�ַלֶ�ֶב�ַלֶ�ֶב�    ַמהַמהַמהַמה ֱאֶמת Aְָבִרי ְיַדֵ)ר ִא�וֹ  Aְָבִרי ַוֲאֶ+ר ֲחלֹו  ְיַסֵ;ר ֲחלֹו  ִא�וֹ  ֲאֶ+ר ַהָ=ִביא .18

  ט, לז בראשית :ִלי ִמְ+ַ�ֲחִוי  .ֹוָכִבי  ָעHָר ְו4ַחד ְוַהָ"ֵרחַ ְוַהָ"ֵרחַ ְוַהָ"ֵרחַ ְוַהָ"ֵרחַ  ַהֶ�ֶמ+ ְוִהֵ=ה עֹוד ֲחלֹו  ָחַלְמִ�י ִהֵ=ה ַוֹ"אֶמר ְלֶאָחיו ֹאתוֹ  ַוְיַסֵ;ר 4ֵחר ֲחלֹו  עֹוד ַוַ"ֲח6  .19

20. ...KיֹוֵסKיֹוֵסKיֹוֵסKֵרה    ְ+ַבעְ+ַבעְ+ַבעְ+ַבע    ֶ)�ֶ)�ֶ)�ֶ)�    יֹוֵסHְֵרהֶעHְֵרהֶעHְֵרהֶעHְא� ֶאָחיו ֶאת ֹרֶעה ָהָיה ָ+ָנהָ+ָנהָ+ָנהָ+ָנה    ֶעLֹ(ַ ַוָ"ֵבא #ִביו ְנֵ+י ִזְלָ;ה ְ)ֵני ְוֶאת ִבְלָהה ְ)ֵני ֶאת ַנַער ְוה0א Kָת  ֶאת יֹוֵס(ָAִ ב, לז בראשית :ֲאִביֶה  ֶאל ָרָעה  

21. KְויֹוֵסKְויֹוֵסKְויֹוֵסKַוֵ"ֵצא ִמְצָרִי  ֶמֶל8 ַ;ְרֹעה ִלְפֵני ְ)ָעְמדוֹ  ָ+ָנהָ+ָנהָ+ָנהָ+ָנה    ְ+6ִ+י ְ+6ִ+י ְ+6ִ+י ְ+6ִ+י     ֶ)�ֶ)�ֶ)�ֶ)�    ְויֹוֵס Kְ)ָכל ַוַ"ֲעֹבר ַפְרֹעה ִמִ:ְפֵני יֹוֵס �מו, מא בראשית :ִמְצָרִי  ֶאֶר  

ֶ=ה 6א .22   י, צא תהלי  :ְ)#ֳהֶל5 ִיְקַרב 6א ְוֶנַגע ָרָעה ֵאֶלי5 ְתא�

  כג, יט משלי :ָרעָרעָרעָרע    ִיָ;ֶקדִיָ;ֶקדִיָ;ֶקדִיָ;ֶקד    ַ)לַ)לַ)לַ)ל    ָיִלי�ָיִלי�ָיִלי�ָיִלי�    ְוHֵָבעַ ְוHֵָבעַ ְוHֵָבעַ ְוHֵָבעַ  ְלַחִ"י  ’ה ִיְר4ת .23

 יב פסוק ל פרק תהלי : Hְִמָחה ַוְ�ַאNְֵרִני MִHַי ִ;ַ�ְח�ָ  ִלי ְלָמחֹול ִמְסְ;ִדי ָהַפְכ�ָ ָהַפְכ�ָ ָהַפְכ�ָ ָהַפְכ�ָ  .24

ִרי  ְ)ָמחֹול ְ)ת0ָלה Hְ�ִַמח #ז .25  יב פסוק לא פרק ירמיהו: ִמיגֹוָנ  ְוHִַ*ְחִ�י  ְוִנַחְמִ�י  ְלHHָֹו� ֶאְבָל  ְוָהַפְכִ�יְוָהַפְכִ�יְוָהַפְכִ�יְוָהַפְכִ�י ַיְחAָו 0ְזֵקִני  0ַבח�

 ו פסוק כג פרק דברי : ֱא6ֶהי5 'ה ֲאֵהְב5 ִ.י ִלְבָרָכה ַהMְָלָלה ֶאת ְ:5 ֱא6ֶהי5 'ה ַוַ"ֲהֹפ8ַוַ"ֲהֹפ8ַוַ"ֲהֹפ8ַוַ"ֲהֹפ8 ִ)ְלָע  ֶאל ִלְ+ֹמעַ  ֱא6ֶהי5 'ה #ָבה ְו6א .26

 יט פסוק נה פרק תהלי : ִעָ*ִדי ָהי0 ְבַרִ)י  ִ.י ִלי ִמMֲָרב ַנְפִ+י ְבָ+לֹו  ָ;ָדהָ;ָדהָ;ָדהָ;ָדה .27

ב�0 'ה 0ְפד0ֵיי0ְפד0ֵיי0ְפד0ֵיי0ְפד0ֵיי .28  י פסוק לה פרק ישעיהו: ַוֲאָנָחה ָיגֹו� ְוָנס0 ַיOִיג0 ְוHְִמָחה HHָֹו� ֹראָ+  ַעל עֹוָל  ְוHְִמַחת ְ)ִרָ=ה ִצ"ֹו� 0ָבא0 ְי+�

 מה פסוק יד פרק א שמואל: ֵמת ְו6א יֹוָנָת� ֶאת ָהָע  ַוִ"ְפ0Aַוִ"ְפ0Aַוִ"ְפ0Aַוִ"ְפ0A ...ָעHָה ֲאֶ+ר ָימ0ת ֲהיֹוָנָת� ָ+א0ל ֶאל ָהָע  ַוֹ"אֶמר .29

 יט פסוק נז פרק ישעיהו: 0ְרָפאִתיו 'ה #ַמר ְוַלMָרֹוב ָלָרחֹוק ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו  ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו  Hְָפָתִי  ִניב )ֹוֵרא  .30

 יט פסוק יב פרק א הימי  דברי ... ֱא6ֶהי5 ֲעָזְר5 ִ.י ְלֹעְזֶר5 ְוָ+לֹו ְוָ+לֹו ְוָ+לֹו ְוָ+לֹו  ְל5 ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו  ָ+לֹו  ִיַ+י ֶב� ְוִעְ*5 ָדִויד ְל5 ַהָ�ִליִ+י  ֹרא+ ֲעָמHַי ֶאת ָלְבָ+ה ְור0חַ  .31

 ו פסוק כה פרק א שמואל: ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו  ְל5 ֲאֶ+ר ְוֹכל ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו  0ֵביְת5 ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו ָ+לֹו  ְוַאָ�ה ֶלָחי ֹ.ה ַוֲאַמְרֶ�  .32

 כב פסוק מט פרק בראשית: +0ר ֲעֵלי ָצֲעָדה ָ)נֹות ָעִי�ָעִי�ָעִי�ָעִי�    ֲעֵליֲעֵליֲעֵליֲעֵלי    ֹ;ָרתֹ;ָרתֹ;ָרתֹ;ָרת    ֵ)�ֵ)�ֵ)�ֵ)� יֹוֵסK ֹ;ָרת ֵ)� .33

 טז פסוק מח פרק בראשית: ָה#ֶר�ָה#ֶר�ָה#ֶר�ָה#ֶר�    ְ)ֶקֶרבְ)ֶקֶרבְ)ֶקֶרבְ)ֶקֶרב    ָלֹרבָלֹרבָלֹרבָלֹרב    ְוִיְד-0ְוִיְד-0ְוִיְד-0ְוִיְד-0 ְוִיְצָחק 4ְבָרָה  ֲאֹבַתי ְוֵ+  ְ+ִמי ָבֶה  ְוִיMֵָרא ַהְ=ָעִרי  ֶאת ְיָבֵר8 ָרע ִמָ.ל ֹאִתי ַהֹ-ֵאל ַהַ*ְלָא8 .34

 יחPיז פסוק כד פרק משלי: ַא;וֹ  ֵמָעָליו ְוֵהִ+יב ְ)ֵעיָניו ְוַרע 'ה ִיְרֶאה ֶ;�: ִלֶ)5 ָיֵגל 4ל 0ִבָ.ְ+לוֹ  Hְ�ִָמח 4ל אֹוִיְב5 ִ)ְנֹפל .35

 

I רב יהודה’s “threes” 

a Three:who need support 

b Three: things which, if done at length, lengthen life (vv. 1-2) 

c Three: things which shorten life – vv. 3-4 

d Three: things require תפילה  - vv. 5-7 (בש  רב) 

e ( �ניוח 'ר ) three: things which ה"הקב  announces – vv. 8-10 

i Tangent: בצלאל - vv. 11-16 

II Dreams 

a Six:  aphorisms of רב חסדא about dreams; significance of the role of the interpreter (vv. 17-21) 

b Bad dreams: dealing with bad dreams –  

i As a sign: vv. 22-23 

ii Recitation: of “3  פדיונות 3 ,הפכי and 3 שלומות” (vv. 24-32) 

1 Tangent: timing – doing this during  ברכת כהני  

2 Tangent: advice about dealing with עי� הרע when entering a town – by invoking Kיוס (vv. 33-34) 

3 Tangent: advice about publicizing one’s one infirmity (v. 35)  

  


