
 ורי סיטי'סנצ'ישראל הצעיר ד  מסכת ברכות  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   52 © Yitzchak Etshalom 2012 

1.9.3 

55b (שמואל כי הוה חזי חלמא בישא)� 56b  (אזל אשכח שהיא מלאה זוזי)  

 

 ב פסוק י פרק זכריה: ֹרֶעה ֵאי� ִ�י ַיֲענ� ֹצא� ְכמוֹ  ָנְסע� ֵ�� ַעל ְיַנֵחמ�� ֶהֶבל ְיַדֵ�ר�ְיַדֵ�ר�ְיַדֵ�ר�ְיַדֵ�ר�    ַהָ&ְואַהָ&ְואַהָ&ְואַהָ&ְוא    ַוֲח$מֹותַוֲח$מֹותַוֲח$מֹותַוֲח$מֹות ֶ"ֶקר ָחז� ְוַה ֹוְסִמי� �ֶו� ִ�ְ�ר� ַהְ�ָרִפי� ִ�י .1

 ו פסוק יב פרק במדבר: �וֹ �וֹ �וֹ �וֹ     ֲאַדֶ�רֲאַדֶ�רֲאַדֶ�רֲאַדֶ�ר    ַ�ֲחלֹו�ַ�ֲחלֹו�ַ�ֲחלֹו�ַ�ֲחלֹו� ֶאְתַוָ�ע ֵאָליו 0ַ�ְַר�ה 'ה ְנִביֲאֶכ� ִיְהֶיה ִא� ְדָבָרי ָנא ִ"ְמע� ַוֹ.אֶמר .2

 יג פסוק מא פרק בראשית: ָתָלה ְוֹאתוֹ  3ִ�ַי ַעל ֵהִ"יב ֹאִתי ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    ֵ��ֵ��ֵ��ֵ��    ָלנ�ָלנ�ָלנ�ָלנ�    2ַָתר2ַָתר2ַָתר2ַָתר    ַ�ֲאֶ"רַ�ֲאֶ"רַ�ֲאֶ"רַ�ֲאֶ"ר    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי .3

 יב פסוק מא פרק בראשית: 2ָָתר2ָָתר2ָָתר2ָָתר    ַ�ֲח$מוֹ ַ�ֲח$מוֹ ַ�ֲח$מוֹ ַ�ֲח$מוֹ     ִאי"ִאי"ִאי"ִאי" ֲח$ֹמֵתינ� ֶאת ָלנ� ַוִ.ְפָ�ר לוֹ  ַו3ְַס2ֶר ַה7ַָ�ִחי� ְל6ַר ֶעֶבד ִעְבִרי ַנַער ִאָ�נ� ְוָ"� .4

 טז פסוק מ פרק בראשית: ֹראִ"י ַעל ֹחִרי ַסֵ>י ְ"$ָ"ה ְוִה3ֵה ַ�ֲחלֹוִמי ֲאִני ;: יֹוֵס: ֶאל ַוֹ.אֶמר 2ָָתר טֹוב ִ�י ָהֹאִפי�ָהֹאִפי�ָהֹאִפי�ָהֹאִפי�    6ַר6ַר6ַר6ַר    ַוַ.ְראַוַ.ְראַוַ.ְראַוַ.ְרא .5

 לב פסוק מא פרק בראשית: ַלֲע6ֹתוֹ  ָהֱא$ִהי� �ְמַמֵהר ָהֱא$ִהי� ֵמִע� ַהָ�ָבר ָנכֹו� ִ�י 2ֲַעָמִי� 2ְַרֹעה ֶאל ַהֲחלֹו�ַהֲחלֹו�ַהֲחלֹו�ַהֲחלֹו�    ִהָ&נֹותִהָ&נֹותִהָ&נֹותִהָ&נֹות    ְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל .6

 כט פסוק ב פרק דניאל: ֶלֱהֵוא ִדי ָמה הֹוְדָע@ ָרַזָ.א ְוָגֵלא ְדָנה ;ֲחֵרי ֶלֱהֵוא ִ�י ָמה ְסִלק�ְסִלק�ְסִלק�ְסִלק�    ִמְ"ְ�ָב@ִמְ"ְ�ָב@ִמְ"ְ�ָב@ִמְ"ְ�ָב@    ַעלַעלַעלַעל    ַרְעיֹוָנ@ַרְעיֹוָנ@ַרְעיֹוָנ@ַרְעיֹוָנ@    ַמְלָ�אַמְלָ�אַמְלָ�אַמְלָ�א    ;ְנ�ְ ;ְנ�ְ ;ְנ�ְ ;ְנ�ְ  .7

 ל פסוק ב פרק דניאל: ִ�ְנַ�עִ�ְנַ�עִ�ְנַ�עִ�ְנַ�ע    ִלְבָב@ִלְבָב@ִלְבָב@ִלְבָב@    ְוַרְעיֹוֵניְוַרְעיֹוֵניְוַרְעיֹוֵניְוַרְעיֹוֵני ְיהֹוְדע�� ְלַמְלָ�א ִפְ"ָרא ִ�י ִ�ְבַרת ַעל ָלֵה� ִלי Bֱִלי ְדָנה ָרָזא ַחַ.ָ.א ָ�ל ִמ� ִ�י ִאיַתי ִ�י ְבָחְכָמה ָלא ַוֲאָנה .8

9. Dָטב�חַ  "ֹוְר Dִמ�30ֶ ֹתאַכל ְו$א ְלֵעיֶני Dז�ל ֲחֹמְרBָ Dָל@ ָי"�ב ְו$א ִמְ>ָפֶני Dנֹות ֹצאְנ Eְנת Dְוֵאי� ְלֹאְיֶבי Dלא פסוק כח פרק דברי�: מֹוִ"יעַ  ְל 

 מא פסוק כח פרק דברי�: ַ�ֶ&ִבי ֵיְלכ� ִ�י ָל@ ִיְהי� ְו$א �ֹוִליד �ָבנֹות ָ�ִני� .10

11. Dָ�ֶני Dִני� �ְבֹנֶתי Eֵחר ְלַע� ְנת; Dְלֵאל ְוֵאי� ַה.ֹו� ָ�ל ֲאֵליֶה� ְוָכלֹות ֹראֹות ְוֵעיֶני Dלב פסוק כח פרק דברי�: ָיֶד 

 ז פסוק ט פרק קהלת: ַמֲע6ֶיD ֶאת ָהֱא$ִהי� ָרָצה ְכָבר ִ�י ֵייֶנD טֹוב ְבֶלב �ֲ"ֵתה ַלְחֶמD 6ִ�ְְמָחה ֱאֹכל ֵל@ .12

 לח פסוק כח פרק דברי�: ָה;ְרֶ�ה ַיְחְסֶל�3 ִ�י ֶ�ֱאֹס: �ְמַעט ַהGֶָדה �ֹוִציא ַרב ֶזַרע .13

 מ פסוק כח פרק דברי�: ֵזיֶתD ִיַ&ל ִ�י ָתס�@ $א ְוֶ"ֶמ� Bְב�ֶלD ְ�ָכל ְלD ִיְהי� ֵזיִתי� .14

 י פסוק כח פרק דברי�: ִמI0ֶָ  ְוָיְרא� ָעֶליD ִנְקָרא 'ה ֵ"� ִ�י ָה�ֶרH ַע0ֵי ָ�ל ְוָרא� .15

 
I Dreams (con’t) 

a שמואל: reaction to bad dreams (vv. 1-2) 

b Discussion: about dream interpreters (vv. 3-6) 

c יונת�' ר : a person only dreams about things that he is thinking about (repressed) – vv. 7-8 

i Story: with חכמי� telling leaders what they would dream about 

d Story of בר הדיא:  involving אביי ורבא (vv. 9-15) 

i plot: אביי paid him and he interpreted everything favorably; רבא didn’t and he interpreted otherwise 

ii Epilog: his end, at governor’s mansion 

e Stories: various people ask חכמי� about meaning of their dreams and they interpret: 

i To sympathetic characters: positive interpretation  

ii But to antagonistic characters (e.g. מי�): unfavorable interpretation  

 

 

  


