
  

 

SOURCES ON DREAMS                                                בס"ד 

 
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.  

 

                                                  

 יד-יב:בראשית כח( 1
ה ַוַיֲחֹלם ם ְוִהנֵּ ב ֻסלָּ ה ֻמצָּ ה ַמִגיעַ  ְורֹאׁשֹו ַאְרצָּ ְימָּ מָּ ה ַהשָּ יַמלְ  ְוִהנֵּ ה :ּבֹו ְוֹיְרִדים ֹעִלים ֱאֹלִהים ֲאכֵּ ב ד' ְוִהנֵּ יו ִנצָּ לָּ  יֱאֹלקֵּ  ד' ֲאִני ַויֹאַמר עָּ
ם הָּ ִביָך ַאְברָּ אֹלהֵּ  אָּ ֶליהָּ ְלָךוֵּ ב עָּ ה ֹׁשכֵּ ֶרץ ֲאֶׁשר ַאתָּ אָּ ק הָּ ה ּוְלַזְרֶעָך:י ִיְצחָּ ְדמָּ   ֶאְתֶננָּ קֵּ ה וָּ ַרְצתָּ יָּמָּ ֶרץ ּופָּ אָּ יָּה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר הָּ ה ְוהָּ ֶנְגּבָּ ה וָּ ֹפנָּ ה ְוצָּ

ל ה ּוְבַזְרֶעָך:-ְוִנְבְרכּו ְבָך כָּ מָּ ֲאדָּ  ִמְׁשְפֹחת הָּ
 
   ח-בראשית לז:ה( 2

יו ַוי ד ְלֶאחָּ ף ֲחלֹום ַוַיגֵּ נֹא ֹאתֹו: ַוַיֲחֹלם יֹוסֵּ יֶהם ִׁשְמעּוֹוִספּו עֹוד ֹשְ א ַהֲחלֹו-ַויֹאֶמר ֲאלֵּ ְמִתי: נָּ לָּ ה ֲאנַ  ם ַהֶזה ֲאֶׁשר חָּ ְחנּו ְמַאְלִמים ְוִהנֵּ
ִתי ְוַגם ה ֲאֻלמָּ מָּ ה קָּ ֶדה ְוִהנֵּ ֹלְך ִתְמֹלְך -ֲאֻלִמים ְּבתֹוְך ַהשָּ יו ֲהמָּ ִתי: ח   ַויֹאְמרּו לֹו ֶאחָּ יֶכם ַוִתְׁשַתֲחֶוין ָּ ַלֲאֻלמָּ ה ֲאֻלֹמתֵּ ה ְתֻסֶּבינָּ ה ְוִהנֵּ בָּ ִנצָּ

ינּו ִאם לֵּ נּו ַויֹוִספּו עֹו-עָּ ׁשֹול ִתְמֹׁשל ּבָּ נֹא ֹאתֹו ַעלמָּ יו ְוַעל-ד ֹשְ יו:-ֲחֹלֹמתָּ רָּ  ְדבָּ
 
   יג-בראשית מ:ח( 3

ין ֹאתֹו ַויֹא ר אֵּ ַלְמנּו ּוֹפתֵּ יו ֲחלֹום חָּ לָּ אֹלַויֹאְמרּו אֵּ ף ֲהלֹוא לֵּ ֶהם יֹוסֵּ א ִלי:-ְתֹרִנים ַסְפרּוים פִ ִק ֶמר ֲאלֵּ ר נָּ ר ֹשַ ֲחֹלמֹו -ַהַמְׁשִקים ֶאת-ַוְיַספֵּ
ף ַויֹאֶמר ל הֹו ַּבֲחלֹוְליֹוסֵּ י:-ִמי ְוִהנֵּ נָּ ּה ִהְבִׁשילּו ַאְׁש  ֶגֶפן ְלפָּ ה ִנצָּ ְלתָּ ִריִגם ְוִהוא ְכֹפַרַחת עָּ ה ֹשָּ ִבים: ּוַבֶגֶפן ְׁשֹלׁשָּ ִדי  ְכֹלֶתיהָּ ֲענָּ ְוכֹוס ַפְרֹעה ְּביָּ

ֶאַקח ֶאת ם ֶאל-וָּ ַחט ֹאתָּ ֶאֹשְ ִבים וָּ ֲענָּ ן ֶאת-הָּ ֶאתֵּ ף ֶזה ִפְתֹרנֹו ְׁשֹלֶׁשת ַהשָּ  ַפְרֹעה: ַכף-ַהכֹוס ַעל-כֹוס ַפְרֹעה וָּ ִמים ַויֹאֶמר לֹו יֹוסֵּ ִרִגים ְׁשלֶׁשת יָּ
ם:  א ַפְרֹעה ֶאת הֵּ ִמים ִישָּ ַתתָּ כֹוס-רֹאֶׁשָך ַוֲהִׁשיְבָך ַעל-ְּבעֹוד |ְׁשֹלֶׁשת יָּ הּו-ַכֶנָך ְונָּ ִייתָּ ַמְׁשקֵּ ִראׁשֹון ֲאֶׁשר הָּ ט הָּ  :ַפְרֹעה ְּביָּדֹו ַכִמְׁשפָּ

 
   כ-בראשית מא:טו( 4

ף-ֶאל ַפְרֹעה ַויֹאֶמר ַלְמִתי ֲחלֹום יֹוסֵּ ר חָּ ין ּוֹפתֵּ ַמְעִתי ַוֲאִני ֹאתֹו אֵּ ֶליָך ׁשָּ אֹמר עָּ ף ֶאת לֵּ י -ִתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפֹתר ֹאתֹו: ַוַיַען יֹוסֵּ דָּ אֹמר ִּבְלעָּ ַפְרֹעה לֵּ
ר -ים ַיֲעֶנה ֶאתִק ֱאֹל ד ַעל-ַפְרֹעה ֶאלְׁשלֹום ַפְרֹעה  ַוְיַדּבֵּ ף ַּבֲחֹלִמי ִהְנִני ֹעמֵּ ה ִמן-יֹוסֵּ ַפת ַהְיֹאר: ְוִהנֵּ ר ִויֹפת -ֹשְ ֹשָּ רֹות ְּבִריאֹות ּבָּ ַהְיֹאר ֹעֹלת ֶׁשַבע פָּ

עֹות ֹתַאר ְמֹאד ְוַרקֹות  יֶהן ַדלֹות ְורָּ רֹות ֹעלֹות ַאֲחרֵּ רֹות ֲאחֵּ חּו: ְוִהנֵּה ֶׁשַבע פָּ אָּ ה ּבָּ ר לֹאֹתַאר ַוִתְרֶעינָּ ֹשָּ ל-ּבָּ ה ְּבכָּ נָּ הֵּ ִאיִתי כָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים -רָּ
ִראֹׁשנֹות ַהְּבִריֹאת: רֹות הָּ ת ֶׁשַבע ַהפָּ עֹות אֵּ רָּ ַרקֹות ְוהָּ רֹות הָּ ֹרַע: ַותֹאַכְלנָּה ַהפָּ  לָּ

 
 ז-:ובראשית כ( 5

ֱאֹל יו הָּ לָּ םִק ַויֹאֶמר אֵּ ַדְעִתי ִכי ְבתָּ ֹנִכי יָּ ֹשִ -ים ַּבֲחֹלם ַגם אָּ ְבָך עָּ ֶאְחֹשְך ַגםְלבָּ ֲחטֹו-יתָּ זֹאת וָּ ֹנִכי אֹוְתָך מֵּ ן לֹא-ִלי ַעל-אָּ ה -כֵּ : ְוַעתָּ ֶליהָּ ְנַתִתיָך ִלְנֹגַע אֵּ
ֶׁשת ב אֵּ ׁשֵּ ִאיׁש ִכי-הָּ ל ַּבַעְדָך ֶוְחיֵּה ְוִאם-הָּ ִביא הּוא ְוִיְתַפלֵּ ִׁשיב ַדע ִכי-נָּ יְנָך מֵּ ל-אֵּ ה ְוכָּ מּות ַאתָּ ְך:-ֲאֶׁשר-מֹות תָּ  לָּ

 
 יג-כב:ט ברבמד( 6

ם ֶאל-ים ֶאלִק ַויָּבֹא ֱאֹל ְך: ַויֹאֶמר ִּבְלעָּ ֶלה ִעמָּ אֵּ ִׁשים הָּ ֲאנָּ ם ַויֹאֶמר ִמי הָּ ֱאֹל-ִּבְלעָּ ק ֶּבןִק הָּ לָּ א -ים ּבָּ ם ַהֹיצֵּ עָּ י: ִהנֵּה הָּ לָּ ַלח אֵּ ב ׁשָּ ִצֹפר ֶמֶלְך מֹואָּ
ה-ִמִמְצַרִים ַוְיַכס ֶאת בָּ ה קָּ ה ְלכָּ ֶרץ ַעתָּ אָּ ין הָּ ַרְׁשִתיו:  ַויֹאֶמר ֱאֹלִלי ֹאתֹו-עֵּ ֶחם ּבֹו ְוגֵּ ֹאר ֶאת-ים ֶאלִק  אּוַלי אּוַכל ְלִהלָּ ֶהם לֹא תָּ ְך ִעמָּ לֵּ ם לֹא תֵּ -ִּבְלעָּ

ם ַּבֹּבֶקר ַויֹאֶמר ֶאל ם ִּבְלעָּ רּוְך הּוא: ַויָּקָּ ם ִכי בָּ עָּ ק ְלכּו ֶאל-הָּ לָּ י בָּ רֵּ ן -ֹשָּ אֵּ ֶכם: ד'ַאְרְצֶכם ִכי מֵּ  ְלִתִתי ַלֲהֹלְך ִעמָּ
   פרק ט של מסכת ברכות( 7
 
   ברכות נה:( 8

שנפתר בתוך חלום ויש אומר אף חלום  ואמר רבי יוחנן שלשה חלומות מתקיימין חלום של שחרית וחלום שחלם לו חבירו וחלום
 'שנשנה שנאמר ועל השנות החלום וגו

 
 ברכות נז:( 9

 חלום אחד מששים לנבואה
 
   סידור, קריאת שמע על המיטה( 10
ֶניָך  ...רּוְך ּבָּ  צֹון ִמְלפָּ י. ִויִהי רָּ ה ַעל ַעְפַעפָּ י ּוְתנּומָּ ינָּ ה ַעל עֵּ נָּ י ׁשֵּ אֹלַק ֱאֹל ד'ַהַמִפיל ֶחְבלֵּ לֹום. קֵּ י וֵּ ִני ְלׁשָּ לֹום ְוַתֲעִמידֵּ ִני ְלׁשָּ י ֲאבֹוַתי. ֶׁשַתְׁשִכיבֵּ

ִעים ִעים ְוִהְרהּוִרים רָּ  ...ְוַאל ְיַבֲהלּוִני ַרְעיֹוַני ַוֲחלֹומֹות רָּ
 
   )מבוסס על ברכות נה:( )בחו"ל( ברכת כהנים, מוסף ליום טוב( 11

צֹון ִמלְ  ַע ַמה הּוא. ְיִהי רָּ יִני יֹודֵּ ַלְמִתי ְואֵּ ְך, ֲחלֹום חָּ ְך ַוֲחלֹומֹוַתי ֶׁשלָּ ם, ֲאִני ֶׁשלָּ ל ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָּ י ֲאבֹוַתי, ֶׁשִיְהיּו כָּ אֹלהֵּ ד ֱאֹלַהי וֵּ ֶניָך ְידוָּ פָּ
ְלמֲחלֹומֹו ין ֶׁשחָּ ִרים, ּובֵּ ַלְמִתי ַעל ֲאחֵּ ין ֶׁשחָּ ַלְמִתי ַעל ַעְצִמי ּובֵּ ין ֶׁשחָּ ה, ּבֵּ ל ְלטֹובָּ אֵּ רָּ ל ִיֹשְ ַלי ְוַעל כָּ ַלי, ִאם טַתי עָּ ִרים עָּ ם ּו ֲאחֵּ ם ַחְזקֵּ ֹוִבים הֵּ

ם ְכִחְזִקיָּה אֵּ ה ְרפָּ ף ַהַצִדיק, ְוִאם ְצִריִכים ְרפּואָּ יו ֶׁשל יֹוסֵּ ֶהם ַכֲחלֹומֹותָּ ם, ְוִיְתַקְימּו ִבי ּובָּ ה ְוַאְמצֵּ ְליֹו, ּוְכִמְריָּם ַהְנִביאָּ חָּ ה מֵּ ּו ֶמֶלְך ְיהּודָּ



 

 

ה  רָּ י מָּ ַרְעתֹו, ּוְכמֵּ ן ִמצָּ ּה, ּוְכַנֲעמָּ ַרְעתָּ הִמצָּ לָּ ע ִמְקלָּ ׁשָּ רָּ ם הָּ ַפְכתָּ ֶאת ִקְלַלת ִּבְלעָּ ם ֶׁשהָּ ע. ּוְכׁשֵּ י ֱאִליׁשָּ י ְיִרחֹו ַעל ְידֵּ נּו, ּוְכמֵּ י מֶׁשה ַרּבֵּ  ַעל ְידֵּ
ִני. אמן ִני ְוִתְרצֵּ נֵּ ִני ּוְתחָּ ה ְוִתְׁשְמרֵּ ל ְלטֹובָּ אֵּ רָּ ל ִיֹשְ ַלי ְוַעל כָּ ל ֲחלֹומֹוַתי עָּ ן ַתֲהפֹוְך כָּ ה כֵּ כָּ  :ִלְברָּ

 
   הוריות יג:, גיטין נב.( 12

 אמר, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין
 
   ברכות נה.( 13

 ואמר רב חסדא לא חלמא טבא מקיים כוליה ולא חלמא בישא מקיים כוליה
   בראשית לז:י' פירוש רש"י על( 14

שאין חלום בלא  כאן,כאמו )ב״ר פד, יא.(. ורבותינו למדו משגדלתו יה יודע שהדברים מגיעין לבלהה, והלא אמך כבר מתה, והוא לא ה --  הבוא נבוא

 דברים בטלים,
 
 ברכות נה:( 15

: )זכריה י׳( וחלמות השוא ידברו. כי הוה חזי חלמא טבא אמר: וכי החלומות השוא ידברו? והכתיב שמואל כי הוה חזי חלמא בישא אמר
 וכתיב וחלמות השוא ידברִו לא קשיא, כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד.)במדבר י״ב( בחלום אדבר בו. רבא רמי: כתיב בחלום אדבר בו 

 
   זכריה י':ב( 16

ִפים ִדְּברּו מּון ַעל-ִכי ַהְתרָּ רּו ֶהֶבל ְיַנחֵּ וא ְיַדּבֵּ זּו ֶׁשֶקר ַוֲחֹלמֹות ַהשָּ ֶון ְוַהקֹוְסִמים חָּ ְסעּו ְכמֹו-אָּ ן נָּ ין ֹרֶעה: -צֹאן ַיֲענּו ִכי-כֵּ  אֵּ
  

   דבר יב:ובמ( 17
י ִאם-ַויֹאֶמר ִׁשְמעּו רָּ א ְדבָּ ע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ד'ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם -נָּ יו ֶאְתַודָּ לָּ ה אֵּ  ּבֹו:-ַּבַמְראָּ

 
 סנהדרין ל.( 18

לוני הן של מעשר שני הן זה היה מעשה  הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הן במקום פ
 ו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןואמר

 
   שולחן ערוך, חושן משפט רנה:ט( 19

, ואמרו לו בחלום כך וכך הם ובמקום פלוני הם ושל פלוני הם או של מעשר שני הם, היה פקדון ביד אביהם ואינו יודע היכן הניחו
 ן אלא הרי הם שלו.ומצאם במקום שנאמר לו ובמנין שנאמר לו, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידי

 
   שולחן ערוך, יורה דעה רי':ב( 20

 ם שיתירו לו עשרה דידעי למקרי ויש לחוש לדבריהםהנודר בחלום אינו כלום ואינו צריך שאלה ויש אומרי
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ל החולם אותם אני אשיבך מלין ...וכי תאמר בלבבך במה יבדלו חלומות השוא המשובשים מהחלומות הצודקים המושפעים אצ
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 

 ו בלי סדר מבולבלים עם ערוב דברי זרים ממנו...השוא יבוא
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בת זה ודע כי החלומות מפני ג' סבות. מפני מאכלים, מפני מחשבות, מפני חזוק הנפש. המאכלים מולידים גסות ומעלין עשן אל המוח, והחלום הבא בס
ת מחשבות הוא כשאדם מחשב בהם תדיר, ומכח ציור המחשבה שהוא מחשב בהם ביום יראה אותם הכל עניני הבל ודברים בטלים. החלום הבא בסב

 .... והחלום הבא מפני חזוק הנפש הוא האמתי הראוי מכלם שהוא מכחות הנפש"רעיוניך על משכבך סליקו"בלילה, הוא שכתוב בנבוכדנצר )דניאל ב( 
 
   שו"ת תשב"ץ, חלק ב, קכח( 23

 החלום בזה מסופקים אנחנו להם לחוש אין צודקים בלתי חלומות ויש. להם לחוש ראוי צודקים חלומות יש יכ עליו מעיד והשכל
 אמרו זה ועל בחזקתו הספק בו שנפל הממון להעמיד לנו יש שבממון דבר בכל כי הוא וידוע ... צודק בלתי הוא או צודק הוא אם

 קודם' הי כאשר בחזקתו ההוא הממון ויונח החלום על לסמוך לו שאין אביו שהניח שני מעשר מעות על מצטער שהיה באותו
 בההוא וכן מקץ דויהי בשאלתא זה כתוב וכן מחזקתו הממון להוציא מורידין ולא מעלין לא זה בכענין חלומות דברי החלום

 הרי הוא מלאך ידי על אם בחלום שנדוהו במי אבל. דינא בלאו למזבן רשותא ליה יהבי לא מספקא ארעא מזבין דהוי אפטרופא
  יםאיסור כספק זה והרי מנודה אינו ספק מנודה ספק זה כ"וא מנודה אינו הוא שד י"ע ואם מנודה הוא
 
   פסחים ט.( 24

 ואין ספק מוציא מידי ודאיהווי ספק וודאי 
 
   חולין י'.( 25

 חמירא סכנתא מאיסוראשמע מינא 
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)פי׳ שאוהבים אותו( ולימא באפייהו חלמא טבא חזאי ולימרו ונפשו עגומה עליו ייטיבנו באפי תלתא דרחימו ליה  הרואה חלום
 אינהו טבא הוא וטבא להוי וכו׳:

 
   רמב"ם, הלכות תעניות א:יב( 27

בשבת ומתפלל עננו הרואה חלום רע צריך להתענות למחר כדי שישוב ויעור במעשיו ויחפש בהן ויחזור בתשובה ומתענה ואפילו 
 והמתענה בשבת מתענה יום אחר מפני שביטל עונג שבת  בכל תפלה אף על פי שלא קיבלה עליו מבעוד יום


