
  חלומות
 ג"ויצא תשס' פ

 

 כח בראשית#1  
  ...ּבו ְויְֹרִדים עִֹלים יםִקֱאלֹ ַמְלֲאֵכי הְוִהֵּנ ַהָּׁשָמְיָמה ַמִּגיַע ְורֹאׁשֹו ַאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה ַוַּיֲחלֹם
   ּנֹוָרא ַמה ַוּיֹאַמר ַוִּייָרא.  ָיָדְעִּתי לֹא ְוָאנִֹכי ַהֶּזה ַּבָּמקֹום 'ה ֵיׁש ָאֵכן ַוּיֹאֶמר ִמְּׁשָנתֹו ַיֲעקֹב ַוִּייַקץ

   ַּבּבֶֹקר ַיֲעקֹב ַּיְׁשֵּכםַו.  ַהָּׁשָמִים ַׁשַער ְוֶזה יםִקֱאלֹ ֵּבית ִאם ִּכי ֶזה ֵאין ַהֶּזה ַהָּמקֹום
  .רֹאָׁשּה ַעל ֶׁשֶמן ַוִּיצֹק ַמֵּצָבה אָֹתּה ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ָׂשם ֲאֶׁשר ָהֶאֶבן ֶאת ַוִּיַּקח

  
 ב:י זכריה#2 

   ןְיַנֵחמּו ֶהֶבל ְיַדֵּברּו ַהָּׁשְוא ַוֲחלֹמֹות ֶׁשֶקר ָחזּו ְוַהּקֹוְסִמים ָאֶון ִּדְּברּו ַהְּתָרִפים ִּכי
  .רֶֹעה ֵאין ִּכי ַיֲענּו צֹאן ְכמֹו ָנְסעּו ֵּכן ַעל

  
 :נז ברכות 'מס#3 
 לנבואה מששים אחד חלום

  
 :נה ברכות 'מס#4 

 אמר טבא חלמא חזי הוה כי ידברו השוא וחלמות )'י זכריה( אמר בישא חלמא חזי הוה כי שמואל
 בו אדבר בחלום כתיב רמי ארב בו אדבר בחלום )יב במדבר( והכתיב ידברו השוא החלומות וכי

 שד ידי על כאן מלאך ידי על כאן קשיא לא ידברו השוא וחלמות וכתיב

 :נה ברכות 'מס#5 
   הכי ולימא ידייהו דפרסי בעידנא כהני קמי ליקום חזא מאי ידע ולא חלמא דחזא מאן אי
 לעצמי אני תישחלמ בין הוא מה יודע ואיני חלמתי חלום שלך וחלומותי שלך אני עולם של רבונו
 יוסף של כחלומותיו ואמצם חזקם הם טובים אם אחרים על שחלמתי ובין חבירי לי שחלמו ובין

   מחליו וכחזקיה מצרעתה וכמרים רבינו משה ידי על מרה כמי רפאם רפואה צריכים ואם
   הפוך כן לברכה הרשע בלעם קללת שהפכת וכשם אלישע ידי על יריחו וכמי

  .אמן צבורא דעני כהני בהדי ומסיים לטובה עלי חלומותי כל
  

  נועם אלימלך פרשת תרומה#6 
(Lizhensk, Poland 1717-1786) 

ע חלום חלמתי הטעם שהחלום הוא אחד מששים "למה שאנו אומרים בשעת ברכת כהנים רבש
בנבואה והכהנים הוא כולו נבואה שמטעם זה אסור להסתכל בידי הכהנים שהשכינה שורה 

   בששיםם אומרים רבונו של עולם כדי לבטל החלובידיהם ולכן אנו
  

  א:בראשית מא -רבינו בחיי #7 
המאכלים מולידים . מפני חזוק הנפש, מפני מחשבות, מפני מאכלים. סבות' ודע כי החלומות מפני ג

החלום הבא . והחלום הבא בסבת זה הכל עניני הבל ודברים בטלים, גסות ומעלין עשן אל המוח
 ביום יראה בהםומכח ציור המחשבה שהוא מחשב ,  כשאדם מחשב בהם תדירבסבת מחשבות הוא

והחלום הבא מפני חזוק . רעיוניך על משכבך סליקו) דניאל ב(הוא שכתוב בנבוכדנצר , אותם בלילה
 הזה חבשעת השינה שההרגשות בטלות הכ...הנפש הוא האמתי הראוי מכלם שהוא מכחות הנפש

 לו כאלו ראה אותו בהרגש והחלום הזה צודק כשהכח המדמה מתחזק בו עד שיהיה הענין נדמה
 ...וזו היא נבואה קטנה, חזק באדם והוא שבא לאדם מבלי שיהרהר בו ושלא על דרך הרגילות כלל

 .יא שבת 'מס#8 
   לנעורת כאש לחלום תענית יפה רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא אמר

  בשבת אפילו סףיו רב ואמר ביום ובו חסדא רב אמר
  

 ד:רפח 'ס ח"או ע"שו#9 
 שיתכפר כדי, ראשון ביום להתענות וצריך. דינו גזר שיקרע כדי חלום תענית בו להתענות מותר

  , רצופים ימים' ב להתענות יכול ואינו כחו תשש ואם. שבת עונג שביטל מה לו
  . כ"אח ויתענה' א ביום יתענה לא

  
 ז ק"סשם  ברורה משנה#10 

 להתודות דיוכל כתב היום ובסדר לו ויתכפר ובתפלה בתורה היום כל יבלה וגם - םחלו תענית
 להן להורות אין ומניקות דעוברות ב"במ כ"ר בסימן לעיל ועיין. בחול כמו כשמתענה עונותיו על

 להן אין בודאי חלושות הן אם ובפרט לצדקה נפשם פדיון יתנו אלא בחול אפילו להתענות
 להתענות לו אין ההרהור מענין בלילה לו וחלם ביום הרהר אם ז"הט כתב. עצמן על להחמיר

 .השמים מן הראוהו ולא זה גרם דההרהור בשבת



  

  

  

 שם סעיף הע "שו#11 
 אין הזה שבזמן א"וי. זימני תלת שראהו חלום על אלא בשבת חלום תענית להתענות שאין א"י

  . רע ואיזה טוב איזה לידע חלומות בפתרון בקיאים אנו שאין בשבת ענית חלוםת להתענות
 הרואה הן ואלו, בשבת מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים בספרים שנמצא אומרים והעולם

 אפילו כ"יוה הרואה א"וי; שנפלו שיניו או ביתו קורות או, נעילה בשעת כ"יוה או, שנשרף ת"ס
  .אשה שנושא הרואה א"וי; בתורה שקורא הרואה א"וי; נעילה בשעת שלא

  
 טו ק"סשם  ברורה משנה#12 

 שנפשו כגון לו עונג התענית כ"אא בשבת להתענות אין' הג באלו ואף -  מתענין חלומות' ג שעל
 שהתענית או רע בחלום קפיד דלא אדם הוא אם לאפוקי רוח נחת ימצא וכשיתענה עליו עגומה
) ש"יבר (בשבת להתענות אסור החלום בפחד שמצטער ממה בתעניתו יותר ומצטער עליו קשה
 אלא בשבת להתענות שלא לפסוק הרוב על רגיל היה' הג באלו שאף האחרונים כתבו ה"של ובשם

 :שאחריו ראשון ויום השבת יום נגד בחול ימים' ב יתענה

 .ל סנהדרין 'מס#13 
 פלוני במקום ,הן וכך כך לו ואמר החלום בעל ובא אביו לו שהניח מעות על מצטער שהיה הרי

 .מורידין ולא מעלין לא חלומות דברי ואמרו מעשה היה זה ,הן שני מעשר של ,הן
 

 רנט 'ס ד"יו ע"שו#14 
   כלום אינו הם צדקה של אביך שהטמין המעות אלו בחלום אמרו אם  וכן

  מורידין ולא מעלין לא חלומות דדברי
  

 ב:רי 'ס ד"יו ע"שו#15 
 ויתירו (למקרי דידעי עשרה לו שיתירו אומרים ויש שאלה צריך ואינו כלום אינו בחלום הנודר

 בקלות ליה לית אי מיהו. (לדבריהם לחוש ויש,  )הגאונים תשובת) (בהקיץ נדר כאלו בחרטה לו
 ).ח"תרס סימן א"רשב) (נדר כשאר בשלשה יתרנו, קרילמ דידעי עשרה

  
 לה:שלד 'ס ד"יו ע"שו#16 

  .לוםכ אינו בחלום לו התירו' ואפי התרה וצריך נידוי הוי בחלום נידוהו
  

  קכח 'ס ב"ח ץ"תשב ת"שו#17 
 )1361-1444(רבי שמעון בן צמח דוראן 

 
 ראוי צודקים חלומות יש כי עליו מעיד והשכל ל"ז חכמינו מדברי לנו שנתישב אחר מעתה...

 הוא אם החלום בזה מסופקים אנחנו להם לחוש אין צודקים בלתי חלומות ויש ,להם לחוש
 ראוי שאין בדבר לחוש ושלא לחוש הראוי בדבר לחוש ולנ יש אם צודק בלתי הוא או צודק
 הספק בו שנפל הממון להעמיד לנו יש שבממון דבר בכל כי הוא וידוע. התלמוד שרשי כפי לחוש

 על לסמוך לו שאין אביו שהניח שני מעשר מעות על מצטער שהיה באותו אמרו זה ועל ,בחזקתו
 מעלין לא זה בכענין חלומות דברי ,החלום קודם' הי כאשר בחזקתו ההוא הממון ויונח החלום
 הוא הרי הוא מלאך ידי על אם בחלום שנדוהו במי אבל...מחזקתו הממון להוציא מורידין ולא

 כספק זה והרי מנודה אינו ספק מנודה ספק זה כ"וא מנודה אינו הוא שד י"ע ואם מנודה
   היתר צריך הספק ומן לא אם אמות' ד אדם מבני ולהתרחק ולכבס לספר אסור אם' איסור

   עשרה ויתירוהו תקנה ידי על ספק מידי לצאת שאפשר' איסור ספק ככל
  ...לשמים מנודה הוא שזה

  רפו אלפים ב 'ס ו"ח ז"רדב ת"שו#18 
  ) 1479-1573( זמרא אבן שלמה בן דוד רבי 

  
 יש אם ל"ז י"רש לדעת לעשותם ורוצה ת"ר לדעת תפילין לו שיש מי ממני שאלת
 צריך ת"ר לדעת' אפי שהרי פיסול צד בזה שאין ג"אע תשובה...איסור חשש בדבר

 בדבר יש מ"מ בבתים הנחתן בסדר אלא המחלוקת ואין הסדר על אותם לכתוב
 ופוסל כשרים התפילין לדעתם שהרי זו סברא בעלי כל בכבוד שמזלזל מצד איסור
 והוריתי ז"ע ינשאלת ואני...מזה גדול איסור לך ואין מקדושתן ומורידן אותם
 ועיינתי בי וחזרתי יפה הוריתי שלא בחלומי הראוני הלילה ובאותה מותר שהדבר
 כן לעשות שאסור אומר גוזר אני ולכן עולם גאוני בכל זלזול בזה שיש וראיתי בדבר

 .כתבתי אשר מהטעמים הדין מן


