בס"ד

SOURCES ON DREAMS
By Rabbi Dr. Nachum Amsel

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish
Values: Man to G-d” to be published in the future.

 )1בראשית כח:יב-יד
ֹלקי
ֹאמר אֲ נִי ד' אֱ ֵּ
ֹלהים עֹלִ ים וְ י ְֹר ִדים ּבֹו :וְ ִהנֵּה ד' ִנצָּ ב עָּ לָּיו וַ י ַ
וַ יַחֲ ֹלם וְ ִהנֵּה סֻ לָּ ם מֻ צָּ ב ַא ְרצָּ ה וְ ר ֹאׁשֹו מַ גִ יעַ הַ שָּ מָּ ְי ָּמה וְ ִהנֵּה מַ ְלאֲ ֵּכי אֱ ִ
וָּק ְד ָּמה וְ צָּ ֹפנָּה וָּ נֶגְ ּבָּ ה
ׁשכֵּב עָּ לֶ יהָּ לְ ָך ֶא ְת ֶננָּה ּו ְלז ְַרעֶ ָך :וְ ָּהיָּה ַז ְרעֲָך ַכ ֲעפַר ָּה ָּא ֶרץ ּופ ַָּר ְצ ָּת י ָָּּמה ֵּ
ַאבְ ָּרהָּ ם ָּאבִ יָך וֵּ אֹלהֵּ י ִיצְ חָּ ק ָּה ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר ַא ָּתה ֹ
וְ נִבְ ְרכּו ְבָך כָּלִ -מ ְׁשפְ חֹת הָּ אֲ ָּד ָּמה ּובְ ז ְַרעֶ ָך:
 )2בראשית לז:ה-ח
לְמים
ֹוספּו עֹוד ְֹשנ ֹא אֹתֹו :וַ י ֹאמֶ ר אֲ ֵּליהֶ ם ִׁש ְמעּו-נָּא ַהחֲ לֹום ַהזֶה אֲ ֶׁשר ָּחל ְָּמ ִתי :וְ ִהנֵּה אֲ ַנ ְחנּו ְמ ַא ִ
וַ יַחֲ ֹלם יֹוסֵּ ף חֲ לֹום ַו ַיגֵּד ל ְֶא ָּחיו וַי ִ
ֹאמרּו לֹו ֶא ָּחיו הֲ ָּמֹלְך ִת ְמֹלְך
אֲ ל ִֻמים ּבְ תֹוְך הַ שָּ דֶ ה וְ ִהנֵּה ָּקמָּ ה אֲ לֻמָּ ִתי וְ גַםִ -נצָּ בָּ ה וְ ִהנֵּה ְתסֻ ּבֶ ינָּה אֲ ֻלמ ֵֹּתיכֶם ו ִַת ְׁש ַתחֲ ֶוין ָּ לַאֲ ל ָֻּמ ִתי :ח וַ י ְ
יֹוספּו עֹוד ְֹשנ ֹא אֹתֹו עַ ל-חֲ ֹלמ ָֹּתיו וְ עַ לְ -דבָּ ָּריו:
עָּ לֵּינּו ִאם-מָּ ׁשֹול ִת ְמׁשֹל ּבָּ נּו ַו ִ
 )3בראשית מ:ח-יג
ֹאמרּו ֵּאלָּ יו חֲ לֹום חָּ ַל ְמנּו ּופ ֵֹּתר ֵּאין אֹתֹו וַ י ֹאמֶ ר אֲ לֵּ הֶ ם יֹוסֵּ ף הֲ לֹוא ֵּלאֹל ִקים פִ ְת ֹרנִים ַספְ רּו-נָּא לִי :וַ י ְַספֵּר ַֹשרַ -ה ַמ ְׁש ִקים ֶאת-חֲ ֹלמֹו
וַי ְ
פַרעֹה ְּבי ִָּדי
יה ֲענ ִָּבים :וְ כֹוס ְ
ֹלת ָּ
לְיֹוסֵּ ף וַ י ֹאמֶ ר לֹו ּבַ חֲ לֹו ִמי וְ ִהנֵּהֶ -ג ֶפן לְ ָּפנָּיּ :ובַ ֶג ֶפן ְׁשֹלׁשָּ ה ָֹּש ִריגִ ם וְ ִהוא כְ פ ַֹרחַ ת עָּ ל ְָּתה ִנצָּ ּה ִה ְב ִׁשילּו ַא ְׁשכְ ֶ
ֹלׁשת ַה ָּש ִרגִ ים ְׁשלׁשֶ ת י ִָּמים
יֹוסף זֶ ה פִ ְתרֹנֹו ְׁש ֶ
ֹאמר לֹו ֵּ
וָּא ַקח ֶאת-הָּ ֲענָּבִ ים ו ֶָּא ְֹש ַחט א ָֹּתם ֶאל-כֹוס ַפ ְרעֹה ו ֶָּא ֵּתן ֶאת-הַ כֹוס עַ לַ -כף פ ְַרעֹה :וַ י ֶ
ֶ
יִית ַמ ְׁש ֵּקהּו:
הֵּ םּ :בְ עֹוד ְ|ׁשֹלׁשֶ ת י ִָּמים יִשָּ א פ ְַרעֹה ֶאת-ר ֹאׁשֶ ָך וַהֲ ִׁשיבְ ָך עַ לַ -כנֶָך וְ נ ַָּת ָּת כֹוס-פ ְַרעֹה ְּביָּדֹו ַכ ִמ ְׁשפָּט ָּה ִראׁשֹון אֲ ֶׁשר ָּה ָּ
 )4בראשית מא:טו-כ
פַרעֹה לֵּאמֹר ּבִ לְעָּ ָּדי
יֹוסף ֶאתְ -
פַרעֹה ֶאל-יֹוסֵּ ף חֲ לֹום חָּ ל ְַמ ִתי ּופ ֵֹּתר ֵּאין אֹתֹו וַאֲ נִי ָּׁשמַ עְ ִתי עָּ לֶיָך לֵּאמֹר ִת ְׁש ַמע חֲ לֹום לִפְ תֹר אֹתֹו :וַ יַעַ ן ֵּ
וַי ֹאמֶ ר ְ
ֹלמי ִהנְ נִי עֹמֵּ ד עַ לְֹ -שפַת ַה ְיאֹר :וְ ִהנֵּה ִמןַ -ה ְיאֹר עֹֹלת ֶׁשבַ ע פָּרֹות ְּב ִריאֹות ּבָּ ָֹּשר וִ יפֹת
יֹוסף ּבַ חֲ ִ
אֱ ֹל ִקים ַי ֲענֶה ֶאתְׁ -שלֹום פ ְַרעֹה וַיְדַ ּבֵּ ר פ ְַרעֹה ֶאלֵּ -
כָּהנָּה ְּבכָּלֶ -א ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
יתי ֵּ
יהן דַ לֹות וְ ָּרעֹות ת ַֹאר ְמאֹד וְ ַרקֹות ּבָּ ָֹּשר ל ֹאָּ -ר ִא ִ
וַת ְרעֶ ינָּה ּבָּ ָּאחּו :וְ ִהנֵּה ׁשֶ בַ ע פָּרֹות אֲ חֵּ רֹות עֹלֹות ַאחֲ ֵּר ֶ
ת ַֹאר ִ
לָּ רֹעַ  :וַת ֹאכַלְ נָּה הַ פָּרֹות הָּ ַרקֹות וְ הָּ ָּרעֹות ֵּאת ֶׁשבַ ע הַ פָּרֹות הָּ ִראׁשֹנֹות הַ ּבְ ִריאֹת:
 )5בראשית כ:ו-ז
נְת ִתיָך לִנְ גֹעַ ֵּאלֶיהָּ  :וְ עַ ָּתה
אֹותָך ֵּמחֲ טֹו-לִי עַ ל-כֵּן ל ֹאַ -
ית ז ֹאת ו ֶָּא ְחשְֹך גַםָּ -אנֹכִ י ְ
ֹאמר ֵּאלָּיו ָּהאֱ ֹל ִקים ּבַ חֲֹלם גַם ָּאנֹכִ י י ַָּדעְ ִתי כִ י בְ ָּתם-לְבָּ ְבָך עָּ ִֹש ָּ
וַי ֶ
וֶחיֵּה וְ ִאםֵּ -אינְָך מֵּ ִׁשיב ַדע כִ י-מֹות ָּתמּות ַא ָּתה וְ כָּל-אֲ ֶׁשר-לְָּך:
יִתפַלֵּל ּבַ עַ ְדָך ְ
הָּ ׁשֵּ ב ֵּא ֶׁשת-הָּ ִאיׁש כִ י-נָּבִ יא הּוא וְ ְ
 )6במדבר כב:ט-יג
מֹואב ָּׁשלַח ֵּאלָּיִ :הנֵּה ָּהעָּ ם הַ יֹצֵּ א
ֹאמר ּבִ לְעָּם ֶאל-הָּ אֱ ֹל ִקים ּבָּ לָּק ּבֶןִ -צפֹר ֶמלְֶך ָּ
וַ יָּב ֹא אֱ ֹל ִקים ֶאלּ-בִ לְעָּם וַי ֹאמֶ ר ִמי ָּהאֲ נ ִָּׁשים ָּה ֵּאלֶה עִ ָּמְך :וַי ֶ
ֹאמר אֱ ֹל ִקים ֶאלִּ -בלְעָּ ם ל ֹא ֵּתלְֵּך עִ ָּמ ֶהם ל ֹא ָּתאֹר ֶאת-
לְהלָּחֶ ם ּבֹו וְ ג ֵַּר ְׁש ִתיו :וַי ֶ
עַתה לְכָּה ָּקבָּה-לִי אֹתֹו אּולַי אּוכַל ִ
ִמ ִמצְ ַריִם וַיְכַס ֶאת-עֵּ ין הָּ ָּא ֶרץ ָּ
לְת ִתי לַהֲֹלְך עִ ָּמכֶם:
ֹאמר ֶאלָֹּ -ש ֵּרי בָּ לָּק לְכּו ֶאלַ -א ְר ְצכֶם כִ י ֵּמ ֵּאן ד' ִ
ָּהעָּ ם כִ י בָּ רּוְך הּוא :וַ י ָָּּקם ִּבלְעָּם ּבַ ּב ֶֹקר וַי ֶ
 )7פרק ט של מסכת ברכות
 )8ברכות נה:
ואמר רבי יוחנן שלשה חלומות מתקיימין חלום של שחרית וחלום שחלם לו חבירו וחלום שנפתר בתוך חלום ויש אומר אף חלום
שנשנה שנאמר ועל השנות החלום וגו'
 )9ברכות נז:
חלום אחד מששים לנבואה
 )10סידור ,קריאת שמע על המיטה
ידנִ י לְ ָּׁשלֹום.
ְׁשלֹום וְ ַתע ֲִמ ֵּ
בֹותיֶׁ .ש ַת ְׁשכִ יבֵּ נִ י ל ָּ
יהי ָּרצֹון ִמלְ ָּפנֶיָך ד' אֱ ֹל ַקי ֵּואֹל ֵּקי אֲ ַ
ּותנּומָּ ה עַ ל עַ פְ עַ פָּ י .וִ ִ
ּבָּ רּוְך  ...הַ ַמפִ יל חֶ בְ לֵּ י ׁשֵּ נָּה עַ ל עֵּ ינָּי ְ
הּורים ָּרעִ ים...
וְ ַאל יְ בַ הֲ לּונִי ַרעְ יֹונַי ַוחֲ לֹומֹות ָּרעִ ים וְ ִה ְר ִ
 )11ברכת כהנים ,מוסף ליום טוב (בחו"ל) (מבוסס על ברכות נה):
יִהיּו ָּכל
בֹותיֶׁ ,ש ְ
אֹלהי אֲ ַ
ֹלהי וֵּ ֵּ
לֹומֹותי ׁשֶ לְָּך ,חֲ לֹום חָּ לַ ְמ ִתי וְ ֵּאי ִני יֹודֵּ עַ ַמה הּוא .י ְִהי ָּרצֹון ִמ ְל ָּפנֶיָך ְיד ָּוד אֱ ַ
ַ
ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹולָּ ם ,אֲ ִני ׁשֶ לְָּך ַוחֲ
ֹובים ֵּהם חַ זְ ֵּקם
חֲ לֹומֹו ַתי עָּ לַ י וְ עַ ל כָּל ִי ְֹש ָּר ֵּאל לְטֹובָּ הּ ,בֵּ ין ׁשֶ חָּ ל ְַמ ִתי עַ ל עַ צְ ִמי ּובֵּ ין ׁשֶ ָּחל ְַמ ִתי עַ ל אֲ ֵּח ִריםּ ,ובֵּ ין ֶׁש ָּח ְלמּו אֲ ֵּח ִרים עָּ לַ יִ ,אם ט ִ
יאה
הּודה ֵּמ ָּחלְ יֹוּ ,וכְ ִמ ְריָּם הַ נְ ִב ָּ
פּואה ְרפ ֵָּּאם כְ ִחזְ ִקיָּהּו ֶמלְֶך יְ ָּ
לֹומֹותיו ׁשֶ ל יֹוסֵּ ף ַהצַ ִדיק ,וְ ִאם ְצ ִריכִ ים ְר ָּ
ָּ
וְ ַא ְמצֵּ ם ,וְ י ְִת ַקיְ מּו ִבי ּובָּ הֶ ם כַ חֲ

יׁשעּ .וכְ ֵּׁשם ֶׁש ָּהפַכְ ָּת ֶאת ִקלְ לַת ִּבלְ עָּ ם ָּה ָּר ָּׁשע ִמ ְקלָּ לָּ ה
ִמצָּ ַרעְ ָּתּהּ ,וכְ ַנעֲמָּ ן ִמצָּ ַרעְ תֹוּ ,וכְ מֵּ י מָּ ָּרה עַ ל ְי ֵּדי מׁשֶ ה ַרּבֵּ נּוּ ,וכְ מֵּ י יְ ִרחֹו עַ ל ְי ֵּדי אֱ לִ ָּ
ּותחָּ ֵּננִי וְ ִת ְרצֵּ נִ י .אמן:
לֹומֹותי עָּ לַ י וְ עַ ל כָּל ִי ְֹש ָּר ֵּאל ְלטֹובָּ ה וְ ִת ְׁש ְמ ֵּרנִי ְ
ַ
לִבְ ָּרכָּה כֵּן ַתהֲ פֹוְך כָּל חֲ
 )12הוריות יג ,:גיטין נב.
אמר ,דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין
 )13ברכות נה.
ואמר רב חסדא לא חלמא טבא מקיים כוליה ולא חלמא בישא מקיים כוליה
 )14פירוש רש"י על בראשית לז:י'

הבוא נבוא  --והלא אמך כבר מתה ,והוא לא היה יודע שהדברים מגיעין לבלהה ,שגדלתו כאמו (ב״ר פד ,יא .).ורבותינו למדו מכאן ,שאין חלום בלא
דברים בטלים,

 )15ברכות נה:
שמואל כי הוה חזי חלמא בישא אמר( :זכריה י׳) וחלמות השוא ידברו .כי הוה חזי חלמא טבא אמר :וכי החלומות השוא ידברו? והכתיב
(במדבר י״ב) בחלום אדבר בו .רבא רמי :כתיב בחלום אדבר בו וכתיב וחלמות השוא ידברוִ לא קשיא ,כאן על ידי מלאך ,כאן על ידי שד.
 )16זכריה י':ב
קֹוס ִמים חָּ זּו ׁשֶ ֶקר ַוחֲ ֹלמֹות הַ שָּ וא יְדַ ּבֵּ רּו ֶהבֶ ל יְ נַחֵּ מּון עַ לֵּ -כן נ ְָּסעּו כְ מֹו-צ ֹאן ַיעֲנּו כִ יֵּ -אין רֹעֶ ה:
כִ י הַ ְת ָּרפִ ים ִדּבְ רּוָּ -א ֶון וְ הַ ְ
 )17במדבר יב:ו
וַי ֹאמֶ ר ִׁש ְמעּו-נָּא ְדבָּ ָּרי ִאםִ -י ְהיֶה ְנ ִביאֲ כֶם ד' ּבַ מַ ְר ָּאה ֵּאלָּ יו ֶא ְתוַדָּ ע ּבַ חֲ לֹום אֲ דַ ּבֶ רּ-בֹו:
 )18סנהדרין ל.
הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הן במקום פ לוני הן של מעשר שני הן זה היה מעשה
ואמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין
 )19שולחן ערוך ,חושן משפט רנה:ט
היה פקדון ביד אביהם ואינו יודע היכן הניחו  ,ואמרו לו בחלום כך וכך הם ובמקום פלוני הם ושל פלוני הם או של מעשר שני הם,
ומצאם במקום שנאמר לו ובמנין שנאמר לו ,דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין אלא הרי הם שלו.
 )20שולחן ערוך ,יורה דעה רי':ב
הנודר בחלום אינו כלום ואינו צריך שאלה ויש אומרים שיתירו לו עשרה דידעי למקרי ויש לחוש לדבריהם
 )21פירוש אברבנל על בראשית מא
...וכי תאמר בלבבך במה יבדלו חלומות השוא המשובשים מהחלומות הצודקים המושפעים אצל החולם אותם אני אשיבך מלין
שכבר ימצאו על זה שני אותות עצמיים האחד היא שהחלום הצודק יבוא מסודר ונכון כי להיותו מושפע עם היות שהכוח המדמה
יגשים השפע ההוא ויחקהו במשלים ודמיונים אחרים אין ספק שיבוא תמיד בסדר נכון ומוכן יורה על מה שיורה .אמנם חלומות
השוא יבואו בלי סדר מבולבלים עם ערוב דברי זרים ממנו...
 )22פירוש רבינו בחיי על בראשית מא:א
ודע כי החלומות מפני ג' סבות .מפני מאכלים ,מפני מחשבות ,מפני חזוק הנפש .המאכלים מולידים גסות ומעלין עשן אל המוח ,והחלום הבא בסבת זה
הכל עניני הבל ודברים בטלים .החלום הבא בסבת מחשבות הוא כשאדם מחשב בהם תדיר ,ומכח ציור המחשבה שהוא מחשב בהם ביום יראה אותם
בלילה ,הוא שכתוב בנבוכדנצר (דניאל ב) "רעיוניך על משכבך סליקו" .והחלום הבא מפני חזוק הנפש הוא האמתי הראוי מכלם שהוא מכחות הנפש...
 )23שו"ת תשב"ץ ,חלק ב ,קכח
והשכל מעיד עליו כי יש חלומות צודקים ראוי לחוש להם .ויש חלומות בלתי צודקים אין לחוש להם אנחנו מסופקים בזה החלום
אם הוא צודק או הוא בלתי צודק  ...וידוע הוא כי בכל דבר שבממון יש לנו להעמיד הממון שנפל בו הספק בחזקתו ועל זה אמרו
באותו שהיה מצטער על מעות מעשר שני שהניח אביו שאין לו לסמוך על החלום ויונח הממון ההוא בחזקתו כאשר הי' קודם
החלום דברי חלומות בכענין זה לא מעלין ולא מורידין להוציא הממון מחזקתו וכן כתוב זה בשאלתא דויהי מקץ וכן בההוא
אפטרופא דהוי מזבין ארעא מספקא לא יהבי ליה רשותא למזבן בלאו דינא .אבל במי שנדוהו בחלום אם על ידי מלאך הוא הרי
הוא מנודה ואם ע"י שד הוא אינו מנודה וא"כ זה ספק מנודה ספק אינו מנודה והרי זה כספק איסורים
 )24פסחים ט.
הווי ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי
 )25חולין י'.
שמע מינא חמירא סכנתא מאיסורא

 )26שולחן ערוך ,אורח חיים רכ:א
הרואה חלום ונפשו עגומה עליו ייטיבנו באפי תלתא דרחימו ליה (פי׳ שאוהבים אותו) ולימא באפייהו חלמא טבא חזאי ולימרו
אינהו טבא הוא וטבא להוי וכו׳:
 )27רמב"ם ,הלכות תעניות א:יב
הרואה חלום רע צריך להתענות למחר כדי שישוב ויעור במעשיו ויחפש בהן ויחזור בתשובה ומתענה ואפילו בשבת ומתפלל עננו
בכל תפלה אף על פי שלא קיבלה עליו מבעוד יום והמתענה בשבת מתענה יום אחר מפני שביטל עונג שבת

