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1.9.4 

56b ( ר חנינא הרואה באר בחלו�"א )� 57b  (בר מעפרא חורדלא)  

�ַחל ִיְצָחק ַעְבֵדי ַוַ�ְחְ�ר� .1ָ�  יט, כו בראשית: ַחִ�י� ַמִי� ְ�ֵאר ָ�� ַוִ�ְמְצא� ַ

  לה, ח משלי :'המֵ  ָרצֹו* ַוָ�ֶפק ַחִ�י� ָמָצא מצאי ֹמְצִאי ִ'י .2

  יב, סו ישעיהו :0ְָ�ֳעָ�ע� ִ�ְרַ'ִי� ְוַעל 0ִָ�1ֵא� ַצד ַעל ִויַנְק�0ֶ /ֹוִי� ְ'בֹוד �ֹוֵט. �ְכַנַחל ָ�לֹו� ְ'ָנָהר ֵאֶליהָ  ֹנֶטה ִהְנִני 'ה -ַמר ֹכה ִ'י .3

  ג, ג מיכה :ַקָ:ַחת ְ�תֹו9 �ְכָב1ָר ַ�8ִיר ַ'ֲאֶ�ר �ָפְר�1 7ֵ�ִח� ַעְצֹמֵתיֶה� ְוֶאת ִהְפִ�יט� ֵמֲעֵליֶה� ְועֹוָר� ַע6ִי ְ�ֵאר -ְכל� ַוֲאֶ�ר .4

� ַעל ְצָבאֹות 'ה ָיֵג* ֵ'* ָעפֹות ְ'ִצֳ�ִרי� .5   ה, לא ישעיהו :ְוִהְמִליט ָ�ֹסחַ  ְוִה7ִיל ָ/נֹו* ְיר�ָ�ָלִ

  יב, כו ישעיהו :ָ:נ� ָ�ַעְל0ָ  ַמֲע1ֵינ� ָ'ל ַ/� ִ'י ָלנ� ָ�לֹו� 0ְִ�ֹ�ת 'ה .6

  יט, נט ישעיהו :בוֹ  ֹנְסָסה 'ה ר�חַ  ָצר ַכָ�ָהר ָיבֹוא ִ'י ְ'בֹודוֹ  ֶאת ֶ�ֶמ� �ִמ6ְִזַרח 'ה ֵ�� ֶאת ִמ6ֲַעָרב ְוִייְרא� .7

  ח, כז משלי :ִמ6ְקֹומוֹ  נֹוֵדד ִאי� ֵ'* ִקָ�A ִמ* נֹוֶדֶדת ְ'ִצ�ֹור .8

  ג, כד יחזקאל :ָמִי� �וֹ  ְיֹצק ְוַג� ְ�ֹפת ַה8ִיר ְ�ֹפת 'ה ֲאֹדָני -ַמר ֹ'ה ֲאֵליֶה� ְו-ַמְר0ָ  ָמָ�ל ַה6ִֶרי ֵ�ית ֶאל �ְמֹ�ל .9

  י, ט הושע :ְ'-ֳהָב� ִ��Dִצי� ַוִ�ְהי� ַלֹ�ֶ�ת ַוִ�ָ�ְזר� ְ�עֹור ַבַעל ָ�א� ֵה6ָה ֲאבֹוֵתיֶכ� ָרִאיִתי ְ�ֵראִ�יָתA ִבְתֵאָנה ְ'ִב'�ָרה ִי1ְָרֵאל ָמָצאִתי ַ�6ְִדָ�ר ַ'ֲעָנִבי� .10

  לב, לב דברי� :ָלמוֹ  ְמֹרֹרת ַאְ�ְ'Fת רֹו� ִעְ�ֵבי ֲעָנֵבמוֹ  ֲעֹמָרה �ִמEְַדֹמת ַ/ְפָנ� ְסֹד� ִמֶ/ֶפ* ִ'י .11

  ז, נב ישעיהו :ֱאFָהִי9 ָמַל9 ְלִצ�ֹו* ֹאֵמר ְי��ָעה ַמְ�ִמיעַ  טֹוב ְמַבGֵר ָ�לֹו� ַמְ�ִמיעַ  ְמַבGֵר ַרְגֵלי ֶהָהִרי� ַעל ָ�או� ַמה .12

  ט, ט ירמיהו :ָהָלכ� ָנְדד� ְ�ֵהָמה ְוַעד ַהEַָמִי� ֵמעֹו. ִמְקֶנה קֹול ָ�ְמע� ְוFא ֹעֵבר ִאי� ִמְ�ִלי ִנ7ְת� ִ'י ִקיָנה ִמְדָ�ר ְנאֹות ְוַעל ָוֶנִהי ְבִכי ֶאGָא ֶהָהִרי� ַעל .13

� ַהDֶֹד� ְ�ַהר 'הלַ  ְוִהְ�0ֲַחו� ִמְצָרִי� ְ�ֶאֶרI ְוַהִ�Jִָחי� ַא�Eר ְ�ֶאֶרI ָהֹאְבִדי� �ָבא� ָ/דֹול ְ��ֹוָפר ִי0ַָקע ַהה�א ַ��ֹו� ְוָהָיה .14   יג, כז ישעיהו :ִ�יר�ָ�ָלִ

  ח, ה הושע :ִ�ְנָיִמי* LֲחֶריK -ֶו* ֵ�ית ָהִריע� ָ�ָרָמה ֲחֹצְצָרה ַ�ִ/ְבָעה �ֹוָפר 0ְִקע� .15

  ז, יא שמות :ִי1ְָרֵאל �ֵבי* ִמְצַרִי� ֵ�י* ְיֹקָוק ַיְפֶלה ֲאֶ�ר 0ְֵדע�* ְלַמַע* ְ�ֵהָמה ְוַעד ְלֵמִאי� ְלֹ�נוֹ  ֶ'ֶלב ֶיֱחַרF Iא ִי1ְָרֵאל ְ�ֵני �ְלֹכל .16

  יא, נו ישעיהו :ִמDֵָצה� ְלִבְצעוֹ  ִאי� ָ�נ� ְלַדְרָ'� 'Nָ:� ָהִבי* ָיְדע� Fא ֹרִעי� ְוֵה6ָה 1ְָבָעה ָיְדע� Fא ֶנֶפ� ַעMֵי ְוַהְ'ָלִבי� .17

�ר 'ה ֲאֹדָני ִייָרא Fא ִמי ָ�-ג Lְרֵיה .18ֶJִ א ִמיF ֵבא�  ח, ג עמוס :ִיָ

�כוֹ  Lְרֵיה ָעָלה .19ְ N8ִחית ִמ�ְרֵצ9 ָל��1 ִמ6ְֹקמוֹ  ָיָצא ָנַסע /ֹוִי� �ַמְL 6ָה�ב ֵמֵאי* 7ֶ0ִיָנה ָעַרִי9 ְלַ�ז, ד ירמיהו :יֹוֵ  

ה� יֹוֵס. ֶאת ַוִ�ְקָרא ַ�ְרֹעה ַוִ�ְ�ַלח .20 Nֹור ִמ* ַוְיִריצ�  יד, מא בראשית :ַ�ְרֹעה ֶאל ַוָ�ֹבא 1ְִמFָתיו ַוְיַחֵ:. ַוְיַגַ:ח ַה

  יז, טז שופטי� :ָה-ָד� ְ'ָכל ְוָהִייִתי ְוָחִליִתי ֹכִחי ִמ6ִֶ�י ְוָסר /Nַ:ְח0ִי ִא� ִא6ִי ִמֶ�ֶט* ֲאִני ֱאFִהי� ְנִזיר ִ'י ֹראִ�י ַעל ָעָלה Fא מֹוָרה ָלA ַוֹ�אֶמר ִל�וֹ  ָ'ל ֶאת ָלA ַוַ�ֶ/ד .21

  טו, ד ש"שה :ְלָבנֹו* ִמ* ְוֹנְזִלי� ַחִ�י� ַמִי� ְ�ֵאר ַ/ִ�י� ַמְעַי* .22

  ז, ו ירמיהו :�ַמָ'ה ֳחִלי 0ִָמיד ָ�ַני ַעל ָ�A ִיEַָמע ָוֹ�ד ָחָמס ָרָעָתA ֵהֵקָרה ֵ'* ֵמיֶמיהָ  ַ�ִיר בור ְ'ָהִקיר .23

�ה Fא ֵכָהה �ִפְ�0ָה ִיְ��ֹור Fא ָרצ�I ָקֶנה .24ָ�  ג, מב ישעיהו :ִמְ�ָ�ט יֹוִציא ֶלֱאֶמת ְיַכֶ

  כא, יח ב"מל :ָעָליו ַהֹ�ְטִחי� ְלָכל ִמְצַרִי� ֶמֶל9 ַ�ְרֹעה ֵ'* �ְנָקָבA ְבַכ�וֹ  �ָבא ָעָליו ִאי� ִי8ֵָמ9 ֲאֶ�ר ִמְצַרִי� ַעל ַהMֶה ָהָרצ�I ַהDֶָנה ִמְ�ֶעֶנת ַעל ְ:K ָבַטְח0ָ  ִהֵ�ה ַע0ָה .25

  ז, ד משלי :ִביָנה ְקֵנה ִקְנָיְנK �ְבָכל ָחְכָמה ְקֵנה ָחְכָמה ֵראִ�ית .26

  יז, לג דברי�: ְמַנEֶה Lְלֵפי ְוֵה� ֶאְפַרִי� ִרְבבֹות ְוֵה� -ֶרL Iְפֵסי ַיְחJָו ְיַנַ/ח ַע6ִי� ָ�ֶה� ַקְרָניו ְרֵא� ְוַקְרֵני לוֹ  ָהָדר �ֹורוֹ  ְ�כֹור .27

  כח, כא שמות :ָנִקי ַהEֹור �ַבַעל ְ�1ָרוֹ  ֶאת ֵי-ֵכל ְוFא ַהEֹור ִי8ֵָקל ָסקֹול ָוֵמת ִאEָה ֶאת אוֹ  ִאי� ֶאת �ֹור ִיַ/ח ְוִכי .28

�ת ָהִריִעי ִצ�ֹו* ַ�ת ְמֹאד ִ/יִלי .29ַ �   ט, ט זכריה :ֲאֹתנֹות ֶ�* ַעִיר ְוַעל ֲחמֹור ַעל ְוֹרֵכב ָעִני ה�א ְונֹוָ�ע ַצJִיק ָל9 ָיבֹוא ַמְלֵ'9 ִהֵ�ה ְיר�ָ�ַלִ

  ד, מו בראשית :ֵעיֶניK ַעל ָידוֹ  ָיִ�ית ְויֹוֵס. ָעFה ַג� LַעְלK ְו-ֹנִכי ִמְצַרְיָמה ִעK6ְ ֵאֵרד -ֹנִכי .30

  יג, יב ב"שמו :ָתמ�ת Fא ַחOָאְתK ֶהֱעִביר 'ה ַ/� Jִָוד ֶאל ָנָת* ַוֹ�אֶמר ס 'הלַ  ָחָטאִתי ָנָת* ֶאל Jִָוד ַוֹ�אֶמר .31

  י, כח דברי� :ִמP6ֶָ  ְוָיְרא� ָעֶליK ִנְקָרא ְיֹקָוק ֵ�� ִ'י ָה-ֶרI ַע6ֵי ָ'ל ְוָרא� .32

  ג, ב משלי :קֹוֶלK 0ֵ0ִ* ַל0ְב�ָנה ִתְקָרא ַלִ�יָנה ִא� ִ'י .33

  ד, לג דברי� :ַיֲעֹקב ְקִהַ:ת מֹוָרָ�ה ֹמֶ�ה ָלנ� ִצָ�ה 0ֹוָרה .34

  ד, ז משלי :ִתְקָרא ַלִ�יָנה �ֹמָדע ָא0ְ  ֲאֹחִתי ַלָחְכָמה ֱאֹמר .35

36. �Gָלֹו� ְ/ב�ֵל9 ַה�י� ֵחֶלב ָOִיֵע9 ִח�  יד, קמז תהלי� :ַי1ְִ

  ז, ו ישעיהו :0ְכNָ�ר ְוַחOָאְתK ֲעֹוֶנK ְוָסר 1ְָפֶתיK ַעל ֶזה ָנַגע ִהֵ�ה ַוֹ�אֶמר ִ�י ַעל ַוַ�ַ/ע .37

38. K0ְ�ְַיְרְ'ֵתי ֹ�ִרָ�ה ְ'ֶגֶפ* ֶא�ְ Kֵביֶת Kֶני�ְלָחֶנK ָסִביב ֵזיִתי� ִ'ְ�ִתֵלי ָ N�ג, קכח תהלי� :ְל  

�וֹ  ַ�ַ�ִי* ִ'ֵ�ס ֲאֹתנוֹ  ְ�ִני ְוַלGֵֹרָקה ִעירוֹ  ַלֶ/ֶפ* ֹאְסִרי .39 Nיא, מט בראשית :ס�תוֹ  ֲעָנִבי� �ְבַד� ְלב  

�ד ֲאֹדָניו ְוֹ�ֵמר ִ�ְרָיA ֹיאַכל 0ְֵאָנה ֹנֵצר .40ָNיח, כז משלי :ְיכ  

41. Kֶאְנָהֲג Kית ֶאל ֲאִביֲא�  ב, ח ש"שה :ִר6ִֹני ֵמֲעִסיס ָהֶרַקח ִמַ�ִי* ַאְ�ְקK 0ְַל6ְֵדִני ִא6ִי ֵ

  ג, ד ש"שה :ְלַצ6ֵָת9 ִמַ�ַעד ַרDֵָת9 ָהִר6ֹו* ְ'ֶפַלח ָנאֶוה �ִמְדָ�ֵרי9 1ְִפֹתַתִי9 ַהEִָני ְ'ח�ט .42

  טז, יא ירמיהו :Jִָל�ֹוָתיו ְוָרע� ָעֶליהָ  ֵא� ִה7ִית ְגֹדָלה ֲהמ�ָ:ה ְלקֹול ְ�ֵמ9 ְיֹקָוק ָקָרא ֹתLר ְפִרי ְיֵפה ַרֲעָנ* ַזִית .43

  כ, כז שמות :0ִָמיד ֵנר ְלַהֲעFת ַל6ָאֹור ָ'ִתית ָז9 ַזִית ֶ�ֶמ* ֵאֶליK ְוִיְקח� ִי1ְָרֵאל ְ�ֵני ֶאת 0ְַצֶ�ה ְוַא0ָה .44

  כב, ד איכה: ַחOֹאָתִי9 ַעל ִ/ָ:ה ֱאדֹו� ַ�ת ֲעֹוֵנ9 ָ�ַקד ְלַהְגלֹוֵת9 יֹוִסי. Fא ִצ�ֹו* ַ�ת ֲעֹוֵנ9 �0ַ .45

  כז, כז משלי :ְלַנֲערֹוֶתיK ְוַחִ�י� ֵ�יֶתK ְלֶלֶח� ְלַלְחְמK ִעMִי� ֲחֵלב ְוֵדי .46

  מ, כג ויקרא :ָיִמי� ִ�ְבַעת ֱאFֵהיֶכ� 'ה ִלְפֵני �1ְַמְח�0ֶ ָנַחל ְוַעְרֵבי ָעֹבת ֵעI ַוֲעַנ. 0ְָמִרי� ַ'ֹ�ת ָהָדר ֵעI ְ�ִרי ָהִרא�ֹו* ַ��ֹו� ָלֶכ� �ְלַקְח�0ֶ .47

�ְרֹחבֹות 0ָֹרָ�ה ַ�ח�I ָחְכמֹות .48ָ *0ֵ0ִ Aכ, א משלי :קֹוָל  

  ל, קז תהלי� :ֶחְפָצ� ְמחֹוז ֶאל ַוַ�ְנֵח� ִיְ�0ֹק� ִכי ַו1ְ�ְִמח� .49

  יד, נא ישעיהו :ַלְחמוֹ  ֶיְחַסר ְוFא ַלEַַחת ָימ�ת ְוFא ְלִהָ�ֵתחַ  ֹצֶעה ִמַהר .50

  טו, קד תהלי� :ִיְסָעד ֱאנֹו� ְלַבב ְוֶלֶח� ִמEֶָמ* ָ�ִני� ְלַהְצִהיל ֱאנֹו� ְלַבב ְי6ַ1ַח ְוַיִי* .51

  ו, לא משלי :ָנֶפ� ְלָמֵרי ְוַיִי* ְלאֹוֵבד ֵ�ָכר 0ְנ� .52

  ה, ט משלי :ָמָסְכ0ִי ְ�ַיִי* �ְ�ת� ְבַלֲחִמי ַלֲחמ� ְלכ� .53

  י, מא איוב :ָ�ַחר ְ'ַעְפַעֵ�י ְוֵעיָניו אֹור 0ֶָהל ֲעִטיֹ�ָתיו .54

�ֵזַעת .55ְ Kַעד ֶלֶח� 0ֹאַכל ַאֶ�י Kְב��ה ִ'י ָהֲאָדָמה ֶאל �  יט, ג בראשית :0ָ��ב ָעָפר ְוֶאל ַא0ָה ָעָפר ִ'י לDָNְח0ָ  ִמ6ֶָ

  י, נג ישעיהו :ִיְצָלח ְ�ָידוֹ  'ה ְוֵחֶפI ָיִמי� ַיֲאִרי9 ֶזַרע ִיְרֶאה ַנְפ�וֹ  ָאָ�� 1ִ0ָי� ִא� ֶהֱחִלי Jְַ'אוֹ  ָחֵפI 'הוַ  .56

  יג, ג איוב :ִלי ָינ�חַ  -ז ָיַ�ְנ0ִי ְוֶאְ�קֹוט ָ�ַכְב0ִי ַע0ָה ִ'י .57

  טז, לח ישעיהו :ְוַהֲחֵיִני ְוַתֲחִליֵמִני ר�ִחי ַחֵ�י ָ�ֶה* �ְלָכל ִיְחי� ֲעֵליֶה� ֲאֹדָני .58

6ִי� �ְ�ֵני ְ�ִבְטֵנ9 גֹוִי� גיי� ְ�ֵני ָלA 'ה ַוֹ�אֶמר .59 Nִמְלֹא� �ְלֹא� ִיָ�ֵרד� ִמ6ֵַעִי9 ְלא Iכג, כה בראשית :ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב ֶיֱאָמ  

 

I Dreams (concluded) –  

a Definitions: meaning of symbols in dreams  as per vv. 1-4; vv. 29-59 

i List: “positive פסוקי�” to recite, to pre-empt “negative פסוקי�” (vv. 5-28) 


