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

 .1וֹחֶ לֶת ְממ ָכָה מַ חֲ לָה לֵב וְ עֵ  חַ "ִי ַאֲ וָ ה בָ #ה :משלי יג ,יב
#רֹ .ו וְ ִקיר ָֹתיו עֵ  וַ י ְַד(ֵ ר אֵ לַי זֶה הַ  לְ חָ 
0מ ְקצֹעו ָֹתיו ל ֹו וְ ְ
#רֹ .ו ְִ ַ +י אַ *וֹת ִ
 .2הַ ִ*זְ(ֵ חַ עֵ  ָ+לוֹ +אַ *וֹת ָ-בֹ  ַ,וְ ְ
נִ ַ(+ע ה' לַאֲ ב ֶֹתי 5לְ4בְ ָרהָ
אֲ+ר ְ
0לְדבְ ָקה ב ֹו ִ.י ה0א חַ "ֶי 5וְ א ֶֹר 8יָמֶ י 5ל ֶָ+בֶת עַ ל הָ אֲדָ מָ ה ֶ
לִ+מֹעַ (ְ קֹל ֹו ָ
 .3לְ4הֲבָ ה אֶ ת ה' אֱ6הֶ יְ 5
0מ ַקֶ:לְ # 5אֹ ר וְ נִ בְ ְרכ 0בְ ֹ. 5ל ִמ ְ ְ;+חֹ ת הָ אֲ ָדמָ ה :בראשית יב ,ג
 .4וַ אֲ בָ רֲ כָה ְמבָ ְרכֶיְ 5
 ַ; .5לְ גֵי מַ ִי לֶב מֶ לֶ ְ( 8יַד ה' עַ ל ָ.ל אֲ ֶ+ר י ְַח;ֹ  יַ>ֶ = :0משלי כא ,א
 .6אֶ ֶר אֲ ֶ+ר ה’ אֱ 6הֶ יֵֹ A 5ר +אֹ ָתִ ָ ,מיד עֵ ינֵי ה’ אֱ 6הֶ י , ָ( 5מֵ ֵר ִ+ית הַ ָנָה וְ עַ ד 4חֲ ִרית ָ+נָה :דברי יא ,יב
ר0חי וְ ַתחֲ לִ ימֵ נִי וְ הַ חֲ ֵינִי :ישעיהו לח ,טז
 .7אֲ ֹדנָי עֲ לֵיהֶ ִי ְחי0 0לְ כָל (ָ הֶ  חַ "ֵי ִ
#ר ֶ+בַ ע ָ+נִ י :מל"ב ח ,א
ג0רי  ִ.י ָק ָרא ה’ ל ָָרעָ ב וְ ַג (ָ א אֶ ל הָ ֶ
ג0רי (ַ אֲ ֶ+ר ָ ִ
0בֵית 8וְ ִ
ֵ
ק0מי 0לְכִי אתי אַ ְ
וֶאֱלִי+ע ִ ֶ(Aר אֶ ל הָ ִא ָה אֲ ֶ+ר הֶ חֱ יָה אֶ ת (ְ נָ ,לֵאמֹר ִ
ָ
.8
יתי אֹת ֹו וְ 6א אֶ ֵ  עֲ לֵי ֶכ ָרעָ ב :יחזקאל לו ,כט
אתי אֶ ל הַ  ָAגָ וְ ִה ְר(ֵ ִ
 .9וְ הו ְַֹ +ע ִי אֶ ְת ֶכ ִמֹ.ל ט ְמאוֹתֵ י ֶכ וְ ָק ָר ִ
ְה0דה :שמות לא ,ב
א0רי בֶ  ח0ר לְ מַ >ֵ ה י ָ
אתי בְ  ְ( ֵ+צַ לְ אֵ ל (ֶ  ִ
ְ .10ראֵ ה ָק ָר ִ
ְה0דה :שמות לה ,ל
א0רי בֶ  ח0ר לְ מַ >ֵ ה י ָ
 .11וַ "ֹאמֶ ר מֹ ֶ+ה אֶ ל (ְ נֵי י ְִָ Hראֵ ל ְראָ 0ק ָרא ה’ (ְ ֵ ְ( +צַ לְ אֵ ל (ֶ  ִ
6הי (ְ חָ כְ מָ ה (ִ ְתב0נָה 0בְ דַ עַ ת 0בְ כָל ְמלָאכָה :שמות לה ,לא
 .12וַ ְימַ ֵ:א אֹ ת ֹו ר0חַ אֱ ִ
#ר ֹ .ונֵ ָ+מַ ִי (ִ ְתב0נָה :משלי ג ,יט
 .13ה’ (ְ חָ כְ מָ ה יָסַ ד ֶ
+0חָ ִקי י ְִרעֲ פ 0טָ ל :משלי ג ,כ
 ְ( .14דַ עְ  ֹו ְהוֹמוֹת נִ בְ ָקעְ 0
ימי 0מַ נְ ְAעָ א לְ י ְָדעֵ י בִ ינָה :דניאל ב ,כא
0מהָ קֵ י מַ לְ כִ י יָהֵ ב חָ כְ ְמ ָתא ְלחַ ִ ִ.
 .15וְ ה0א ְמהַ ְ+נֵא ִע ַָ Aנ"ָא וְ זִ ְמ ַנ"ָא ְמהַ ְע ֵAה מַ לְ כִ י ְ
ית :5שמות לא ,ו
 .16וַ אֲ נִ י ִה=ֵה נ ַָת ִי ִא ֹו אֵ ת #הֳ לִ י#ב (ֶ  אֲ ִחיסָ מָ  8לְ מַ >ֵ ה ָד 0בְ לֵב ָ.ל חֲ ַכ לֵב נ ַָת ִי חָ כְ מָ ה וְ עָ  0Hאֵ ת ָ.ל אֲ ֶ+ר ִצִ ִ0
6הי עָ ָHה ְִֶ "+ראִ 0מ ְ:פָ נָיו :קהלת ג ,יד
0מ*ֶ = 0אֵ י לִ גְ רֹעַ וְ הָ אֱ ִ
6הי ה0א י ְִהיֶה לְ ע ֹו ָל עָ לָיו אֵ י לְ הו ִֹסיִ K
 .17י ַָד ְע ִי  ִ.י ָ.ל אֲ ֶ+ר יַעֲ ֶHה הָ אֱ ִ
 .18הַ =ָבִ יא אֲ ֶ+ר ִא ֹו חֲ ל ֹו יְסַ ;ֵ ר חֲ ל ֹו וַ אֲ ֶ+ר ְAבָ ִרי ִא ֹו י ְַד(ֵ ר ְAבָ ִרי אֱ מֶ ת מַ ה לֶַ בֶ  אֶ ת הַ (ָ ר ְנא ה' :ירמיהו כג ,כח
 .19וַ "ַחֲ  6עוֹד חֲ ל ֹו 4חֵ ר וַ ְיסַ ;ֵ ר אֹ ת ֹו לְ אֶ חָ יו וַ "ֹאמֶ ר ִה=ֵה חָ ל ְַמ ִי חֲ ל ֹו עוֹד וְ ִה=ֵה הַ ֶמֶ  +וְ הַ " ֵָרחַ וְ 4חַ ד עָ ָHר ֹ .וכָבִ י ִמ ְַ +חֲ וִ י לִ י :בראשית לז ,ט
#ביו וַ "ָבֵ א יוֹסֵ  Kאֶ ת ִָ ָ(Aת ָרעָ ה אֶ ל אֲ בִ יהֶ  :בראשית לז ,ב
נְ+י ִ
... .20יוֹסֵ +ְ  ֶ( Kבַ ע עֶ ְֵ Hרה ָ+נָה הָ יָה רֹעֶ ה אֶ ת אֶ חָ יו (ַ ֹLא וְ ה0א נַעַ ר אֶ ת ְ(נֵי ִבלְ הָ ה וְ אֶ ת ְ(נֵי זִלְ ;ָ ה ֵ
ָ+נָה (ְ עָ ְמד ֹו לִ פְ נֵי ;ַ ְרעֹה מֶ לִֶ 8מ ְצ ָר ִי וַ "ֵצֵ א יוֹסֵ ִ Kמ ִ:פְ נֵי פַ ְרעֹה וַ "ַעֲ בֹ ר (ְ כָל אֶ ֶר ִמ ְצ ָר ִי  :בראשית מא ,מו
+6י
 .21וְ יוֹסֵ ִ +ְ  ֶ( K
6 .22א ְתא =ֶה אֵ לֶיָ 5רעָ ה וְ ֶנגַע 6א י ְִק ַרב (ְ #הֳ לֶ :5תהלי צא ,י
 .23י ְִר4ת ה’ לְ חַ "ִי וְ ָHבֵ עַ יָלִ י (ַ ל יִ;ָ קֶ ד ָרע :משלי יט ,כג
 .24הָ פַ כְ ָ ִמ ְס;ְ ִדי לְ מָ חוֹל לִ י ;ִ ַ ְח ָ ַMִ Hי וַ ְאַ ֵ ְNרנִ י ְִ Hמחָ ה :תהלי פרק ל פסוק יב
# .25ז ִ ְHמַ ח (ְ ת0לָה (ְ מָ חוֹל 0בַ ח ִרי 0זְ קֵ נִי י ְַח ָAו וְ הָ פַ כְ ִי אֶ בְ ָל לְ ָHHוֹ וְ נִ חַ ְמ ִי וְ ְִ ַ*Hח ִי ִמיג ֹו ָנ  :ירמיהו פרק לא פסוק יב
 .26וְ 6א #בָ ה ה' אֱ 6הֶ י 5לִ ְ+מֹ עַ אֶ ל (ִ לְ עָ וַ "ַהֲ פֹ  8ה' אֱ 6הֶ י 5 ְ: 5אֶ ת הַ ְָ Mללָה לִ ְב ָרכָה  ִ.י אֲ הֵ בְ  5ה' אֱ 6הֶ י :5דברי פרק כג פסוק ו
 ָ; .27דָ ה בְ ָ+ל ֹו נַפְ ִ+י ִמָ ֲMרב לִ י  ִ.י בְ ַר(ִ י הָ יִ 0ע*ָ ִדי :תהלי פרק נה פסוק יט
ַOיג 0וְ נָס 0יָגוֹ וַ אֲ נָחָ ה :ישעיהו פרק לה פסוק י
ֹאHHָ +וֹ וְ ְִ Hמחָ ה י ִ
0 .28פְ ד0יֵי ה' יְ +ב0 0בָ אִ 0צ"וֹ (ְ ִר=ָה וְ ְִ Hמחַ ת ע ֹו ָל עַ ל ר ָ
ָת וְ 6א מֵ ת :שמואל א פרק יד פסוק מה
 .29וַ "ֹאמֶ ר הָ עָ אֶ ל ָ+א0ל הֲ י ֹונ ָָת יָמ0ת אֲ ֶ+ר עָ ָHה ...וַ "ִפְ  0Aהָ עָ אֶ ת י ֹונ ָ
אתיו :ישעיהו פרק נז פסוק יט
( .30ו ֵֹרא נִ יב ְHפָ ָת ִי ָ+ל ֹו ָ+ל ֹו ל ָָרחוֹק וְ ל ַָMרוֹב #מַ ר ה' ְ0רפָ ִ
ָ+ל ֹו לְ  5וְ ָ+ל ֹו לְ עֹזְ ֶר ִ. 5י עֲ ז ְָר 5אֱ 6הֶ י ... 5דברי הימי א פרק יב פסוק יט
י+י לְ ָ 5דוִ יד וְ ִע ְ* 5בֶ  י ִַ+י ָ+ל ֹו
 .31וְ ר0חַ לָבְ ָ+ה אֶ ת עֲ מָ ַHי רֹא +הַ ָלִ ִ
ית+ָ 5ל ֹו וְ כֹל אֲ ֶ+ר לְ +ָ 5ל ֹו  :שמואל א פרק כה פסוק ו
 .32וַ אֲ מַ ְר ֶ ֹ.ה לֶחָ י וְ אַ ָה ָ+ל ֹו 0בֵ ְ
ָ ֹ;  ֵ( .33רת יוֹסֵ ָ ֹ;  ֵ( Kרת עֲ לֵי עָ יִ (ָ נוֹת צָ עֲ ָדה עֲ לֵי 0+ר :בראשית פרק מט פסוק כב
#ר :בראשית פרק מח פסוק טז
 .34הַ *ַ לְ אָ  8הַ  ֹ-אֵ ל אֹ ִתי ִמָ.ל ָרע יְבָ ֵר 8אֶ ת הַ =ְעָ ִרי וְ י ִֵָ Mרא בָ הֶ ְִ +מי וְ ֵ +אֲ בֹ ַתי 4בְ ָרהָ וְ י ְִצחָ ק וְ י ְִדָ 0-לרֹב (ְ קֶ ֶרב הָ ֶ
ָ+ל ֹו 4ל ָיגֵל לִ (ֶ   ֶ; :5י ְִראֶ ה ה' וְ ַרע (ְ עֵ ינָיו וְ הֵ ִ+יב מֵ עָ לָיו אַ ; ֹו :משלי פרק כד פסוק יזPיח
 ִ( .35נְ פֹ ל א ֹויִבְ 4 5ל ִ ְHמָ ח 0בִ ְ .
אֲ ֶ+ר לִ פְ נֵי ה' :יחזקאל מא ,כב
לְ י ְִצחָ ק 0לְ יַעֲקֹב לָתֵ ת לָהֶ  :דברי ל ,כ

”’s “threesרב יהודה
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
)בש רב(  - vv. 5-7תפילה d Three: things require
e
 announces – vv. 8-10הקב"ה ) three: things whichר' יוחנ(
i
 - vv. 11-16בצלאל Tangent:
Dreams
a
) about dreams; significance of the role of the interpreter (vv. 17-21רב חסדא Six: aphorisms of
– b Bad dreams: dealing with bad dreams
i
As a sign: vv. 22-23
)” (vv. 24-32שלומות  and 3פדיונות , 3הפכי ii Recitation: of “3
1
ברכת כהני Tangent: timing – doing this during
2
) (vv. 33-34יוס when entering a town – by invoking Kעי הרע Tangent: advice about dealing with
3
)Tangent: advice about publicizing one’s one infirmity (v. 35
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