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 חלומות בני האדם  –  מקץפרשת 

על שבע שיבולים דקות שוב חלם ו יפות מראה ובריאות.ת בשר שאוכלות שבע פרות ת מראה ודקֹועל שבע פרות רעֹו לםפרעה ח
 ת בתוכו כמו 'פעמון'קׁשרוחו לא נרגעה והיתה מקׁש ,פרעה נבהל מהחלום. ז( -)ראה בראשית מא, אשבולעות שבע שיבולים בריאות ומלאות 

לא החזירו את איבריו למקומם ולא יישבו את  מו. כל הפתרונות שהציעו החרטומים לחלווכל איברי גופו התפקקו בראשית מא, ח( 'רבינו בחיי')
ע רוחו, עד שיוסף אמר את הפתרון האמיתי לחלום על ׁשבע שנות  בָׂ ומיד חזרו איברי פרעה  –וׁשבע שנות רעב שצפויות להגיע לארץ שָׂ

 .ונרגעה רוחו בקרבו ענף חלומות ד"ה אמרי נועם( 'מדרש תלפיות') למקומם

 יוסף?  אותו את החלום כפי שפתר  נכון לפתור יכלולא  ,של מצרים שהיו יודעים לפתור חלומותויש להבין, מדוע כל החרטומים 

 ר החלום' הממונה על החלומות גבריאל המלאך הוא 'ׂש

וירא דף יא ע"ב טור  )'ברכת שמואל' פרשת 'בעל החלום' ונקרא קפג ע"א ד"ה בחלום אדבר בו(דף )זוהר פרשת וישב  הוא המלאך הממונה על החלומות גבריאל המלאך

 שפירושו ' שמעון לביא מחבר השיר 'בר יוחאי' בביאור על זוהר פרשת מקץ דף קצט ע"ב ד"ה פתח רבי יוסי()'כתם פז' לר )דניאל ב, יט( "ֵליְלָיאֶחְזָוא ִדי " בשםגם  מכונההוא  לכן .ב(
 )דניאל ב," ָגֵלא ָרַזָיאהוא נקרא גם בשם "כן ו .על זוהר פרשת מקץ דף קצט ע"ב ד"ה פתח רבי יוסי(בביאור  לר' שמעון לביא מחבר השיר 'בר יוחאי' )'כתם פז' הלילה'של 'מראות 

ַזיָׂא"תיבות גימטריא של הב כךורמז ל .'מגלה הרזים' שפירושו כט( ֵלא רָׂ עם שש עוד תיבה 'גבריאל' יחד מטריא של השווה לגישהוא  "גָׂ
 .(וחזיונות בהקיץ בלילה וכתב שם שקרא לספרו גם בשם זה כי כל דבריו שקיבץ בספרו היו על פי חלומות .)ספר 'גליא רזיא' דף כא ע"א טור ב האותיותמספר כנגד 

לרבי יהודה  )עפ"י 'אברבנאל' בראשית מא ד"ה 'ואומר שהחלומות אין ראוי', ועפ"י 'מנחת יהודה' והמסודרים קפג ע"א ד"ה תא חזי כל חלמא(דף )זוהר פרשת וישב הראויים כל החלומות 

)'מגיד מישרים' למלאך המגיד של ר' יוסף  אומות העולםבו בעם ישראל למא שאיהו()'כתם פז' על זוהר קפג ע"א ד"ה כל חמתפשטים  ,שיש בהם ממש פתיה זצ"ל פרשת מקץ(

)'כתם פז' על זוהר קפג ע"א ד"ה כל  על ידי גבריאל המלאך קמט ע"א ד"ה 'ויהיב בהו אורחא' מהרא"ג(דף ויצא פרשת )'אור החמה' על זוהר  בזמן השינה קארו אזהרות וסייגים אות כא(

פרשת )'אור החמה' על זוהר יונק ממדרגתו  הזה בעולם אחד ואחדוכל  ,טמאיםכוחות יש כוחות קדושים ו המלאך תחת גבריאל כאשר, חלמא שאיהו(

 .קמט ע"א ד"ה 'ויהיב בהו אורחא' מהרא"ג(דף ויצא 

, עפ"י זוהר , 'לב אריה' פרשת ויצא אות כז ד"ה ויאמר אלי מלאךלג ע"א וברש"י שם ד"ה ולמדו, 'ספר הציוני' פרשת וישב ד"ה ויחלמו שניהם דף )סוטה גבריאל המלאך יודע שבעים לשון

ו ע"ב, סוטה )סוטה דף ל הוא זה שלימד את יוסף הצדיק שבעים שפות, ום של כל האומותכלשונותיה (פרשת לך לך דף פט ע"א ד"ה 'אי תימא דלא ידעי' סתרי תורה

בכל  עם פרעהלדבר  לויכהיה הוא לפני פרעה  יוסף כאשר עמדלכן  .לג ע"א וברש"י שם ד"ה ולמדו, זוהר פרשת לך לך דף פט ע"א ד"ה 'אי תימא דלא ידעי' סתרי תורה(
ע"א  לגדף סוטה לו ע"ב, דף סוטה ) )תהלים פא, ו(" ָיַדְעִתי ֶאְׁשָמעְׂשַפת לֹא ָׂשמֹו ְבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים  ִביהֹוֵסףֵעדּות השפות שבעולם, כפי שנאמר "

 ר עם גוי ולפעמים לדבר עם ישראלי.דביכול לפעמים לאדם בחלומו לכן  לכל דבר, להשתנותגם יכול גבריאל המלאך  .וברש"י שם ד"ה ולמדו(
 .פרשת וישב ד"ה ויחלמו שניהם( לרבינו מנחם ציוני )'ספר הציוני' לשון שהוא לא מביןחלומו בלא ידבר במכל מקום אדם אך 

מתוך  )זוהר פרשת וישב דף קפג ע"א ד"ה מה כתיב בחלום( מודיע לה דבריםהמלאך כאשר נשמת האדם עולה ונקשרת למעלה בזמן השינה, גבריאל 
)זוהר פרשת וישב דף קפג  וכאשר הנשמה חוזרת היא מודיעה לגוף. מהרמ"ק(קפג ע"א ד"ה 'בגין דהא לא מודעין' דף וישב  פרשת )'אור החמה' על זוהר ההיכלות העליונים

ומשם האדם יודע את  –בדמיון האדם את צורת החידה העליונה  שמטביעהעל ידי  ע"א ד"ה מה כתיב בחלום, 'פרקי דרבי אליעזר' פרק לד ד"ה רבי זכריה(
אדם רואה את החלום רק סמּוך לכן . פרק לד ד"ה רבי זכריה( 'פרקי דרבי אליעזר'ראה  .דהא לא מודעין' מהרמ"קקפג ע"א ד"ה 'בגין  דף וישב פרשת )'אור החמה' על זוהר החלום

 .)'אור החמה' על זוהר פרשת מקץ דף ר ע"א ד"ה 'וכד אתער' מהרמ"ק( כבר מיד בהעלותה למעלה וליקיצה אף שהנשמה ראתה אות

 שפותר אותםאחרי הפה  הולך שפתרונם – חלומותראשון של סוג 

ְנֹפל בספר איוב " נאמרעליהם  אדם.ל לקרותבעולם או  עתיד להיותאשר על יש ידיעות שבהם חלומות ישנם  ה בִּ ַבֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְילָׂ
ב:  ְׁשכָׂ ְתנּומֹות ֲעֵלי מִּ ים בִּ ׁשִּ ה ַעל ֲאנָׂ יםַתְרֵדמָׂ ׁשִּ ְגֶלה ֹאֶזן ֲאנָׂ ז יִּ ם ַיְחֹתם אָׂ רָׂ כלומר , )'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קפג ע"א ויש מין שני( טז( -)איוב לג, טו " ּוְבֹמסָׂ

יםומתקיים " ל מיטתם וישנים, נשמתם יוצאת מהםשכאשר בני אדם שוכבים ע ׁשִּ ְגֶלה ֹאֶזן ֲאנָׂ ז יִּ לנשמה דברים  שהקב"ה מגלה –" אָׂ
מחשב אשר הוא ביום,  קפג ע"א ד"ה מה כתיב בחלום(דף וישב פרשת )זוהר  על האדם כפי מחשבות והרהורי ליבולבוא סתם או עתידים לבוא לעולם בש

קפג ע"א דף וישב פרשת )עפ"י זוהר  החלומותעל ידי גבריאל המלאך הממונה על וזה נעשה  .קפג ע"א ד"ה ויבאר הכתוב(פרשת וישב דף )'כתם פז' על זוהר  ורוצה לדעת

 .ד"ה מה כתיב בחלום(

כלומר שהם תלויים ועומדים  –והם 'אפשרי המציאות'  (רבי חייאד"ה  )זוהר פרשת וישב דף קפג ע"ב 'שלא נקראהאגרת 'כמו  הםחלומות מסוג זה 
אדם שמסוגל בטבע יצירתו לפעול עד אשר יבוא  ממתיניםהם ו, )'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קפג ע"א ויש מין שני( ב'תנאי' להתקיים או להתבטל

)'כתם פז'  ולהשפיע על הכוח העליון השולט על החלום, ולהפוך אותו כמו חֹומר בידו קפג ע"א ד"ה ודע כי יש בני אדם(דף )'כתם פז' על זוהר פרשת וישב  בדיבורו

)ראה  בתנאי שפתרונו יהיה בהתאם לחלום וכל זה .להפך את החלום האפשרי לכאן או לכאן על ידי כךו על זוהר פרשת וישב קפג ע"א ד"ה דלא יתערבון(

ברכות  גמ' )ראה "אחר הפהכל החלומות הולכים מסוג זה אמרו רבותינו " חלומותעל  .)'כתם פז' על זוהר פרשת וישב קפג ע"א ד"ה ודע כי יש בני אדם( ברכות דף נה ע"ב(

כזה היה חכם  .קפג ע"א ד"ה ודע כי יש בני אדם(דף זוהר פרשת וישב )'כתם פז'  הפה המסוגל לזה יכלומר אחר (זוהר פרשת וישב דף קפג ע"א ד"ה תא חזי כל חלמאראה , נה ע"בדף 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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נה ע"א( דף ברכות גמ' )ראה ג זה בירושלים עשרים וארבע פותרי חלומות מסּובעבר וכן היו  נו ע"א( דף )ראה ברכותבשם 'בר הדיא' בזמן חכמי הגמרא 

 .קפג ע"א ד"ה ודע כי יש בני אדם( על זוהר וישב)'כתם פז' 

יתקיימו,  שחלומותיורצה  שהואוכיון  .חלומותזה של מסוג היו  והכוכבים שמשתחוויםהאלּומים על  הצדיק חלומותיו של יוסףגם 
יושנאמר " ,אותם לטובהלו שיפתרו  על מנת רושהם עצמו ובׂש בחר להגיד אותם לאחיולכן   )בראשית לז, ה(" ַוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַיֵגד ְלֶאחָׂ

יוכן אמר להם " ,קפג ע"א ד"ה ויחלום יוסף חלום(וישב דף )'כתם פז' על זוהר  ְמתִּ לָׂ א ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶׁשר חָׂ ְמעּו נָׂ קפג ע"א ד"ה ר' יוסי וישב דף )'כתם פז' על זוהר  )בראשית לז, ו( "ׁשִּ

האלומות משתחוות לאלומת על החלום שבו  וכך .קפג ע"א ד"ה ויחלום יוסף חלום(וישב דף )'כתם פז' על זוהר  מקנאים בו שהאחיםלא הרגיש  והוא, אמר(
דווקא אמרו ו – )בראשית לז, ח( ?"ַויֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמֹלְך ִתְמֹלְך ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִתְמֹׁשל ָבנּו" תמיההשל ליוסף בדרך האחים השיבו  יוסף,

  .קפג ע"א ד"ה ת"ח דיוסף איהו אמר חלמא( וישב דף )'כתם פז' על זוהר 'מלוכה'ו 'ממשלה'לפי שחלומו היה נראה כ דברים אלו

 לושאמרו מחמת ורק  ,()זוהר פרשת וישב דף קפג ע"א ד"ה מה כתיב ויאמר אף שלא התכוונו לכך את חלומו ליוסףלמעשה פתרו  האחיםבדבריהם  אמנם
כי נתנו בו  וישב דף קפג ע"א ד"ה ת"ח דיוסף איהו אמר חלמא(פרשת )'כתם פז' על זוהר  יים שנהכבו את הפתרון למשך עשרים ושתיהם ע אז בדרך תמיהה זאת

גמטריא ל' שווהאלו  ועשרים ושתים שנה. (מ'ילקוט חדש' יח,  מערכת)'ויוסף אברהם' לר' אברהם פלאג'י  מתקיים מיד עין הרע, ולולא כן החלום היה
ֹלְךהֲ " התיבות של 'קטנהה ְמֹלְך מָׂ ֹלְך" בתחילת התיבהמחסירים את האות ה' כאשר " תִּ  בתיבות אלו היא גורמת את התמיההש "ֲהמָׂ

 ים שנה, כפי משךתחלום טוב עד עשרים וש מו שלומכאן שעל אדם לצפות לקיו .קפג ע"א ד"ה ת"ח דיוסף איהו אמר חלמא(וישב דף פרשת )'כתם פז' על זוהר 
בע שנות בגיל שבעה עשרה ועמד לפני פרעה בגיל שלשים. ולאחר ׁש מבית אביונפרד  יוסףהשנים שלקח לקיום חלומו של יוסף. שהרי 

ע  בָׂ  .(יא מ'ילקוט שמעוני''ויוסף אברהם' לר' אברהם פלאג'י אות ח, )עשרים ושתים שנה הם בסך הכל כך ש –שנות רעב באו האחים לפני יוסף  ושתישָׂ

)'אור החמה'  ם זאת בפיהםשהוא ׂשקפג ע"א ד"ה ר' יוסי אמר(  וישב דף פרשת זוהר)'כתם פז' על  היה מאת ה' כי הוא יעלה לגדולה, יוסףל פתרוהשבטים שמה 

'כתם פז' על )זוהר פרשת וישב דף קפג ע"א ד"ה מה כתיב ויאמר,  כך היה מתקיים אז היו פותרים לרעההם אם ש משום ,על זוהר וישב קפג ע"ב ד"ה 'דאלמלא אינון' מהרמ"ק(

 סיפר להם את חלומו הוא יוסףש בזה ואף על פי כן, .(וישב קפג ע"ב ד"ה 'דאלמלא אינון' מהרמ"ק פרשת , 'אור החמה' על זוהרע"א ד"ה ר' יוסי אמר קפג וישב פרשת זוהר
וישב  פרשת )'אור החמה' על זוהר חלומות האלו הולכים אחר הפהה שהרי –ך את חלומו הטוב לרע והם יכלו להפלפי שהכניס את עצמו לסכנה, 

)זוהר פרשת וישב דף קפג  לטובה האדם צריך לספר את חלומותיו רק למי שאוהבו על מנת שיפתור לו אותוומכאן ש .קפג ע"ב ד"ה 'דאלמלא אינון' מהרמ"ק(

. אך אם האדם החלום ילך אחרי פיו –אם יש לאותו אוהב פה המסוגל לפתור חלומות  ואז (זוהר פרשת מקץ דף ר ע"א ד"ה תא חזיף, ע"א ד"ה ויחלם יוס
ובזה האדם החולם  )'כתם פז' על זוהר וישב דף קפג ע"א ד"ה ויחלום יוסף חלום(החולם יספר למי שאינו אוהבו, אזי הוא יכול להפוך את חלומו מטוב לרע 

 .)זוהר פרשת וישב דף קפג ע"א ד"ה ויחלם יוסף(עצמו שיתהפך חלומו ורם בג

ב ר המשקים ישּושש ,יוסף פתר להם את חלומותיהםש כפילכן  .זה מסוגחלומות היו  ר האופיםר המשקים וׂשומותיהם של ׂשחלגם 
אשנאמר " היהאכן כך , למקומו ואילו שר האופים יתלה שָׂ יו ַויִּ דָׂ ל ֲעבָׂ ְׁשֶתה ְלכָׂ י יֹום ֻהֶלֶדת ֶאת ַפְרֹעה ַוַיַעש מִּ יׁשִּ י ַביֹום ַהְשלִּ ֶאת רֹאׁש  ַוְיהִּ

יו: דָׂ ים ְבתֹוְך ֲעבָׂ ֹאפִּ ים ְוֶאת רֹאׁש ַשר הָׂ ֵתן ַהכֹוס ַעל ַכף ַפְרֹעה: ַשר ַהַמְׁשקִּ ים ַעל ַמְׁשֵקהּו ַויִּ ה  ַויֶָׁׂשב ֶאת ַשר ַהַמְׁשקִּ לָׂ ים תָׂ ֹאפִּ ַכֲאֶׁשר ְוֵאת ַשר הָׂ
ֶהם יֹוֵסף ַתר לָׂ י " שנאמר שר המשקים לפרעהגם  את זה אמרשנתיים אחר כך כן . וכב( –)בראשית מ, כ " פָׂ יָׂהַוְיהִּ נּו ֵכן הָׂ ַתר לָׂ י  ַכֲאֶׁשר פָׂ ֹאתִּ

ה לָׂ י ְוֹאתֹו תָׂ יב ַעל ַכנִּ ולעומת הפתרון הטוב לחלומו של שר  .קפג ע"א ד"ה כל חלמין דעלמא( דף וישב פרשת 'כתם פז' על זוהרעפ"י נה ע"ב,  דף ברכות) )בראשית מא, יג(" ֵהׁשִּ
אות ח,  לר' אברהם פלאג'י)'ויוסף אברהם' רבן בית המקדש ועל חבו בשורה רעה  ראההמשקים, יוסף בחר לפתור לרעה את חלומו של שר האופים כי 

'ויוסף אברהם' ) ישראללויות של גה תשלשעל  רמזואשר  שעל ראשו שלושת הסלים על ידי (בשם הזוהר , 'ילקוט חדש' יעקב ודור שבימיו אות פזיד בשם הזוהר הקדוש

 .כד(אות ח, לר' אברהם פלאג'י 

 לאלקיםרק גלוי וידוע  פתרונהש סתומהנבואה  – חלומותשני של סוג 

תלוי ' וואין קיומ ם בעתיד כפי גזירת חכמתו יתברךיתקיי וחלום זהיתברך,  מאת ה' הגזורהת שהוא הודעה אמיתי סתום םחלֹו ישנו
ועל מנת לפתור חלום זה על כי הוא כבר עשוי על ידי הקב"ה ובית דינו.  –מטוב לרע או מרע לטוב  ואין בידי חכם להמירגם ו 'ועומד

 לכן כאשר שלח פרעה אחרי חרטומי מצרים שיפתרו לו את החלום .עם חלום פרעהכך היה ו אמיתתו, צריך איש אשר רוח אלקים בו.
ֶמיהָׂ ַוְיַסֵפר ַפְר "שנאמר  ,לא יכלו לפתור לו אותו הם ל ֲחכָׂ ם ְוֶאת כָׂ ְצַריִּ ל ַחְרֻטֵמי מִּ א ֶאת כָׂ ְקרָׂ ְׁשַלח ַויִּ ֶעם רּוחֹו ַויִּ פָׂ י ַבֹבֶקר ַותִּ ֶהם ֶאת ַוְיהִּ ֹעה לָׂ

ם ְלַפְרֹעהֲחֹלמֹו   .קפג ע"א ד"ה ויש מין שלישי( וישב דףפרשת  )'כתם פז' על זוהר )בראשית מא, ח(" ְוֵאין פֹוֵתר אֹותָׂ

בנות תוליד ושבע בנות  "שבע, והיו אומרים לו ל חרטומי מצרים וחכמיה חשבו שחלומו הוא מהסוג שתלוי בפותרי החלומותכ
)'מדרש ולא חזרו אבריו למקומם  )ראה רש"י בראשית מא, ח( אך לא היו הדברים מתיישבים בדעתו ולא היו נכנסים באוזניווכן הלאה.  תקבור"

' ואין בידי מלךלפרעה שחלומו הוא חלום של ' גילה יוסףאך  .לפי חפצם לו את החלום ניסו לפתורהם היות ש אמרי נועם(תלפיות' ענף חלומות ד"ה 
ם ורק מי  אדם להשיגו ים " שנאמר ,דברים בפיו יענה מה שראוי לוֶׁששָׂ פתר  אכן ואז יוסף. טז( )בראשית מא," ַפְרֹעה ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹוםֱאֹלהִּ

ל שנאמר "של פרעה  התיישבה דעתוואחר כך  ,משמים לפרעה את חלומו לפי האמת המחויב לבוא ר ְבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני כָׂ בָׂ יַטב ַהדָׂ ַויִּ
יו: דָׂ ֶזה  ֲעבָׂ א כָׂ ְמצָׂ יו ֲהנִּ דָׂ ים בֹוַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל ֲעבָׂ יׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלהִּ  .קפג ע"א ד"ה זה כששלח פרעה( וישב דף )'כתם פז' על זוהר לח( –)בראשית מא, לז " אִּ

כל ומה שפרעה השיג בחלום ב. נקבעים ונגזרים הדינים לכל השנה את חלומותיו, היה ליל ראש השנה ובו אותו הלילה שפרעה חלם
)'תפארת יהונתן' לר' יהונתן יה אמת, וזכה לראות את הדברים לפי שהוא מלך וחלומותיו של מלך שייכים לכל העולם ה נוגע לגזירות במצריםה

ים לכן נאמר " .אייבשיץ בראשית מא, א( ם יָׂמִּ ַתיִּ ֵקץ ְׁשנָׂ י מִּ ֵנה ֹעֵמד ַעל ַהְיאֹ  ּוַפְרֹעה ֹחֵלםַוְיהִּ  " ולא נאמרּוַפְרֹעה ֹחֵלם, נאמר ")בראשית מא, א(" רְוהִּ
אלא כל אחד חולם כפי בחינתו, דרך כלל ו בבלפי שחלומו לא היה כמו של אחרים שיוסף, חלומות אצל שנאמר 'ויחלום פרעה' כמו 

 .פרשת מקץ ד"ה במדרש ופרעה חולם וכל( לבעל שו"ת 'בית דוד' )'צמח דוד' יותו למלךחלם כפי בחינת העולם משום ה
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ַלם ְנֻבַכְדֶנַצר נאמר "ועליו  .גם נבוכדנצר מלך בבל חלם שני חלומות מסוג זה ם ְלַמְלכּות ְנֻבַכְדֶנַצר חָׂ ְׁשַנת ְׁשַתיִּ ֶעם רּוחֹו  ֲחֹלמֹותּובִּ ְתפָׂ ַותִּ
יו לָׂ ה עָׂ ְהְיתָׂ תֹו נִּ ין , כפי שאמר דניאל "הנבואשל  יםסתומ חלומותהיו  שלו . שני החלומות)דניאל ב, א(" ּוְׁשנָׂ זִּ ֵלא רָׂ ְׁשַמיָׂא גָׂ ּה בִּ יַתי ֱאלָׂ ְבַרם אִּ

ית יֹוַמיָׂא י ֶלֱהֵוא ְבַאֲחרִּ ה דִּ א ְנבּוַכְדֶנַצר מָׂ יש אלקים בשמים ש"הוא  דניאל לנבוכדנצרופירוש הדברים שאמר  ,ב, כח()דניאל  "ְוהֹוַדע ְלַמְלכָׂ
 היה יכולוהמכשפים לא  פיםהאׁשואחד מהחרטומים אף ואכן . "הודיע למלך נבוכדנצר מה שיהיה באחרית הימיםהוא , ורזיםמגלה ה

ין ֵבּה" על דניאל אמרנבוכדנצר לכן  .אלא רק דניאל לנבוכדנצר הפתרונותהחלומות ואת  להגיד יׁשִּ ין ַקדִּ הִּ י רּוַח ֱאלָׂ  ,)דניאל ד, ה(" ְודִּ
 .קפג ע"א ד"ה וכן הענין( וישב דף פרשת )'כתם פז' על זוהר "שהרוח אלקים קדֹובו  יש" שפירושו כי

)'כתם פז' על  נו והוראתויכל אחד כפי עני ,נביאים ובכתוביםתורה בבים עהמופימסוג זה הם גם כל החלומות הנבואיים של מגידי האמת 

ע " שאמר ה' יתברךוכפי , קפג ע"א ד"ה ומהמין השלישי( וישב דף זוהר יו ֶאְתַודָׂ ה ֵאלָׂ יֲאֶכם ה' ַבַמְראָׂ ְהֶיה ְנבִּ ם יִּ י אִּ רָׂ א ְדבָׂ ְמעּו נָׂ " ֲאַדֶבר בֹו ַבֲחלֹוםַויֹאֶמר ׁשִּ
קפג דף וישב  פרשת )זוהרכלומר יש בו בחינה של נבואה  נז ע"ב(דף )ברכות אמרו רבותינו ש"החלום הוא אחד מששים לנבואה"  ועל זה גם .)במדבר יב, ו(

'כתם פז' על עפ"י )גבריאל המלאך  הוא ד"ה ובגין דא מסיטרא()זוהר פרשת פנחס דף רלד ע"ב  משמים 'מלאך'בא לאדם על ידי  והוא. ע"א ד"ה ויחלם וד"ה בחלום אדבר בו(

 .זוהר קפג ע"א ד"ה כל חלמא שאיהו(

 לטובה או חלילה לרעהבמפורש רים ֹוהמ –סוג שלישי של חלומות 

רנא ע"ב ד"ה  דף פקודיפרשת )זוהר  בוא בזמן קרובעתיד לשמים, זה סימן שהדבר הזה עליו מאת מה שנגזר  'רׁשמפֹו חלום'בכאשר מראים לאדם 

קה ע"ב, דף אמור פרשת )זוהר  עים לו על הגזירהימוד כךתעורר מזה לתשובה ומעשים טובים, כי בשל שיצריך  –ואם הוא דבר רע  .ונטלי מלה כלהו(

 להתענותצריך אדם שחלם חלום רע  כךבשל  .סוד השבת אות יז(מאיר בן גבאי בחלק  לר'יעקב' )'תולעת עליו רחמים  יבקשו ואז למעלה ,סימן תמד( 'ספר חסידים'
 רתמכלה את החלום הרע כמו אש שמכלה את הנעֹואז והתענית  ,)'תולעת יעקב' סוד השבת אות יז ד"ה 'ואמר בו ביום'(החלום שחלם בו את באותו היום 
אפילו בערב שבת, הרי שהוא מתענה  רעהחלום את האם ראה ו .('ואמר בו ביום''תולעת יעקב' סוד השבת אות יז ד"ה ) גזר דינו וקורעים את, )ברכות דף לא ע"ב(

אמור דף קה פרשת )זוהר משמים גילו לו את הגזר דין שעליו על מנת שיתענה ועל ידי כן ייהפך עליו לרחמים  כי יב ע"ב(דף )תענית  עצמו שבתיום ב

 שקורעים לו אםמה יותר מהרבה שהוא  (, זוהר אמור דף קה ע"ב)ברכות דף לא ע"בשל שבעים שנה  גזר דיןלו  קורעת התענית בשבתכי  .(ד"ה ותא חזי ע"ב
  .עיי"ש המשל שמביא(ו)'תולעת יעקב' סוד השבת אות יז יום הלילה של אותו על חלום שחלם ב ביום חול תענהמ

ם יש להם מנוחה ביום זה. וכשאדם וואפילו פושעי גיהנ בכל העולמות ביום שבת יש מנוחה ושמחהש , לפילמעלת השבת בזהוהטעם 
בעל 'תפילתו עולה לפני ואז  –שואלים עליו "למה פלוני בצער וכל העולם בשמחה?" למעלה  כולםזה שרוי בצער מחמת תעניתו, 

שאותו  משום אמנם .(בזה עיי"ש המשל שמביא )'תולעת יעקב' סוד השבת אות יזבבית דין של מעלה קודם לכן גזרו עליו שגזר דינו את קורע ש 'הרחמים
ברכות דף לא גמ' ) שהתענה בו אותו יום שבת ישוב פעם ביום ראשון שאחרעל כך אדם ביטל 'עונג שבת' בתעניתו, הרי שהוא צריך להתענות 

 צריך זה אדםש והסיבה .תקסח, ה(סימן )שו"ע אורח חיים ראש חודש או בחולו של מועד בו ת חלום ביום טובן אם התענה תעני. והוא הדיע"ב(
קה ע"ב, 'תולעת יעקב' סוד השבת דף אמור פרשת )זוהר  שחלם באותו היוםדווקא לשבת בתענית ו )'צרור המור' פרשת ואתחנן ד"ה וזה להורות לחטאים(לשוב מיד מחטאתו 

לבטל את הגזר דין של  אותו היוםאז יש רשות לממונה בשמים של כי  ,(, 'צרור המור' פרשת ואתחנן ד"ה וזה להורות לחטאיםאות יז ד"ה מאהבתו של הקב"ה
)זוהר גזר דין של אותו היום את האין רשות לממונה של יום אחר לבטל  לא יועיל לו, כיזה יתענה ביום אחר האדם אם  . אךהחלום שלו

 .)'תולעת יעקב' סוד השבת אות יז ד"ה מאהבתו של הקב"ה( מבקש רחמים האדם שחלםשעליו  קה ע"ב(דף אמור פרשת 

ולא נותן ליבו לבשורה  קמט ע"ב ד"ה תו ויזכור יוסף( דף מקץפרשת )זוהר אם הוא לא זוכרו לפי שנכון שיזכור את חלומו. ולם חלום טוב, אדם ח כאשרו
וכחים" וכנגד זה "ש )'אור החמה' על זוהר פרשת מקץ דף קצט ע"ב ד"ה ואח"כ חזר ופי' בשם הרמ"ק( ת הבוראשבישרוהו, הרי שלא מחשיב את טוב הטובה
)בראשית מב, ט( " יֹוֵסף ֵאת ַהֲחֹלמֹות ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם ַוִיְזֹכרלכן יוסף הצדיק היה זוכר את חלומותיו שנאמר " .גם למעלה את החלוםכביכול 

 שיתקיימו על מנת ע"ב ד"ה ואח"כ חזר ופי' בשם הרמ"ק( )'אור החמה' על זוהר פרשת מקץ דף קצט ואף הזכירם בפיו קמט ע"ב ד"ה תו ויזכור יוסף וד"ה תא חזי חלמא( דף )זוהר מקץ
כתב על פנקסו באיזה ויעקב אבינו כאשר הבין שחלומותיו של יוסף הם אמת, גם וכך עשה  .קמט ע"ב ד"ה תו ויזכור יוסף וד"ה תא חזי חלמא( דף )זוהר מקץ

יו שנאמר " חלומואת יוסף דש ובאיזה יום ובאיזה שעה חלם וח בִּ ַמר ֶאתְואָׂ בָׂ  ׁשָׂ תולדות דף טו ע"ב )'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת  )בראשית לז, יא(" רַהדָׂ

 .(' בשם רבותינוובדרך הזה'ד"ה 

 הבל  והםשל האדם מהרהורי הלב  הבאים –של חלומות  רביעיסוג 

ח המדמה אשר כאשר האדם ישן אזי כֹו. שבהם בהיותו ער חמת ההרהורים והמחשבות אשר התעסקרבים מחלומות האדם באים מ
סוג חלומות רבים שאין בהם ממש. ועל ם בדברים משתנים ודמיונות מעֹויתייינים בלתי אמיבאדם מעתיקם מדמיונו ומרכיבם על ענ

א ַהֲחלֹום אלו אמר שלמה המלך החכם מכל אדם " י בָׂ ְניָׂןכִּ ים ְבֹרב עִּ רִּ יל ְבֹרב ְדבָׂ ילכלומר כשם ש" )קהלת ה, ב(" ְוקֹול ְכסִּ " מרבה קֹול ְכסִּ
נין קול עמו לו, כי הוא כ ׁשלא תחּו –מר בלתי מסודר ו" כלְבֹרב ִעְנָיןכך גם חלום שיבוא "ה, ה ופעם כֹ דרים פעם כֹ דברים לא מסּוב

אאמר "נ. וכן על חלומות אלו שביםהכסיל שמדבר דברים לא מיּו ים ְירָׂ ֱאֹלהִּ י ֶאת הָׂ ים ַהְרֵבה כִּ רִּ ים ּוְדבָׂ לִּ י ְבֹרב ֲחֹלמֹות ַוֲהבָׂ , )קהלת ה, ו(" כִּ
יםכלומר אל יבהילוך החלומות הבאים ברוב ענין " לִּ  .וישב דף קפג ע"א ד"ה ויחלום יוסף חלום(על זוהר פרשת )'כתם פז' שאין בהם ממש לפי  ,"ַוֲהבָׂ

יונקי שהם  תינוקות אפילו. וחולמים הקטניםהילדים ביום, כך גם בו מה שהתעסקו לפי חלומות  חולמים הגדולים בני האדםוכפי ש
יִּ  דָׂ שהתינוקות  לפעמיםרואים לכן עניינם וטבעם אשר הוא בהם. על פי רו בשעת היקיצה ושנחקק בדמיונם לפי מה שהרה חֹולמיםם ׁשָׂ

אמרו  שחולמים בני האדם חלומות אלו. ועל חלמוהם חלומות שהמחמת זה ו – בלי איזה סיבה גשמית בצער מהשינה מתעוררים
לחלומות מסוג זה שום  איןו .על כן ראיתי(ד"ה )'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קפג ע"א  נה ע"ב(דף ברכות ראה )" מהרהורי לבואין מראין לו לאדם אלא רבותינו "

 .קפג ע"א ד"ה כל חלמא שאיהו(וישב דף פרשת )'כתם פז' על זוהר  ר החלום שהוא גבריאל המלאךאינם באים מׂשהם גם ו .כי הבל המה פתרון
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לפי שכל ימיו היה דוד והיה זה  .)ראה ברכות נה ע"ב(" כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טובש" וכן היה עם דוד המלך שאמרו עליו רבותינו
מעין שהיו  ואי תימא הא(ד"ה )זוהר פרשת מקץ דף ר ע"א  לכן כל חלומותיו היו חלומות רעים ,אויביו ולערוך מלחמות את דםהמלך משתדל לשפוך 

 ןרבן ושממֹושל חּוחלומות , )'סמיכת חכמים' דף קטז ע"א טור א על מסכת ברכות ד"ה אי נמי יש לומר( הרהורי ליבוו )'כתם פז' פרשת מקץ דף קצט ע"ב ד"ה ואי תימה הא( מעשיו
גם בעלי חלומות מסוג זה  .תימא הא(ואי ד"ה )זוהר פרשת מקץ דף ר ע"א לם חלומות של שלום וחהיה לא הוא ו ,שפיכות דמיםהגוים וענייני ארצות 
ח ת וכל אשר בו רּופֹות ועֹובהמות חיֹוזהו טבע היצירה בכל היצורים שכל אחד ואחד יחלום בשינה לפי עניינו, כולל . כי חולמיםהחיים 

גון כ בדמיונותיהם.הרהורים המסיבת  , וזהנתם בפתע פתאום והם בצערירר משלכן רואים שבעלי חיים יכולים להתעֹו. באפו חיים
 אותו כפי שראה בחלומוגם  וראותל לוכיישן י הוא כאשראזי , שרדף אחריו כלשהוריה או מזיק אאיזה יום במשך השראה  בעל חי

 .על כן ראיתי(ד"ה )'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קפג ע"א  יהיה בצער מזה משינתו וכשיתעורר ,יץבהקִּ 

 )'עיני העדה' לבעל 'שבט מוסר' ביום בליבודברי שקר ודברי כזב ממה שהוא חושב והם השבטים חשבו שחלומותיו של יוסף הם מהסוג הזה, 

מהרהר ביום להיות ושאלמלא הוא היה , ד"ה פסוק ונראה( ע"א טור א)'זרע שמשון' פרשת וישב דף לט  ואין ממש בחלומותיו על הפסוק 'ויאמרו איש אל אחיו'( פרשת וישב
אל אחיו הוא  ירדכאשר יוסף הנה . ו)'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת ויגש דף לא ע"ב ד"ה שמני אלקים( מולך ומושל עליהם לא היה חולם חלומות כאלו

יׁש"בדרך פגש  ֵאהּו שנאמר " " שכיוון אותו, כפיאִּ ְמצָׂ יׁשַויִּ ֵלה אִּ ְׁשאָׂ ֶדה ַויִּ ֵנה ֹתֶעה ַבשָׂ יׁשּו ְוהִּ אִּ י  ֵלאֹמר ַמה ְתַבֵקׁש: הָׂ ֹנכִּ ַויֹאֶמר ֶאת ַאַחי אָׂ
ים: י ֵאיֹפה ֵהם ֹרעִּ א לִּ ה נָׂ ידָׂ יׁשַויֹאֶמר  ְמַבֵקׁש ַהגִּ אִּ ן הָׂ ֵאם ְבֹדתָׂ ְמצָׂ יו ַויִּ ה ַוֵיֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶאחָׂ ְינָׂ ה ֹדתָׂ ים ֵנְלכָׂ י ֹאְמרִּ ַמְעתִּ י ׁשָׂ ֶזה כִּ ְסעּו מִּ )בראשית " נָׂ

יׁש" נקרא בשםהוא ו ," הזה היה גבריאל המלאךִאיׁשה" .יז( –לז, טו  ה "דניאל עליו כפי שאמר  "אִּ לָׂ י ְמַדֵבר ַבְתפִּ יֵאלְועֹוד ֲאנִּ יׁש ַגְברִּ אִּ  ְוהָׂ
ֶרב ְנַחת עָׂ ף ֹנֵגַע ֵאַלי ְכֵעת מִּ יעָׂ ף בִּ ה ֻמעָׂ לָׂ זֹון ַבְתחִּ י ֶבחָׂ יתִּ אִּ  .(, רש"י בראשית לז, טופרשת וישב אות בדניאל ט, כא( )'מדרש תנחומא' )" ֲאֶׁשר רָׂ

ְקַרב ֲאֵליֶהם שנאמר " ,המלאךגם את גבריאל עמו הם ראו  שהתקרב אליהם השבטים ראו את יוסףכאשר  ֹחק ּוְבֶטֶרם יִּ ְראּו ֹאתֹו ֵמרָׂ ַויִּ
יתֹו: ְתַנְכלּו ֹאתֹו ַלֲהמִּ ֵנה ַבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהלָׂ  ַויִּ יו הִּ חִּ יׁש ֶאל אָׂ אַויֹאְמרּו אִּ שהוא  זהו גבריאל המלאך –" ַבַעל ַהֲחֹלמֹות", )בראשית לז, יח(" ֶזה בָׂ

חלומות מליבו כפי בֹודה על מנת לתבוע עלבונו ולמוסרו בידם כיון שהיה  עם יוסףהסתפקו האם הוא בא  . והשבטיםבעל החלומות
כלומר  –" ַהָלֶזה ָבאוזהו מה שאמרו " .שחלומותיו הם אמתמרו משום , או שמא הוא בא לשֹוהמלאך מחשבותיו ואומר שהם מגבריאל

 אותו לאחד הבורות, קוויהרגוהו ויזר ביוסףישלטו האחים שהם . וכדי לבדוק את הדברים אמרו צד זהלהאם בא לצד זה או הסתפקו 
ה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו " ושאמרוזהו מה  לא.האם חלומותיו הם דברים שבדה מליבו או יוסף יבחן יעלה כל זאת בידם יש ולפי איך ְוַעתָׂ

ְתהּו  לָׂ ה ֲאכָׂ עָׂ ַמְרנּו ַחיָׂה רָׂ ֵכהּו ְבַאַחד ַהֹברֹות ְואָׂ יוְוַנְׁשלִּ ְהיּו ֲחֹלֹמתָׂ ְרֶאה ַמה יִּ  .(על הפסוק 'ויאמרו אישפרשת וישב 'שבט מוסר'  למחבר)בראשית לז, כ( )'עיני העדה' " ְונִּ

לו דווקא חלומות צודקים  ֶׁשַיְראּוכדי פסוקים של רחמים, קודם לכן גיד להתפלל ולהצריך  לישוןכדי  משכבועל  אדם שעולהכל 
המצטיירים במוחו של האדם לפי  )'כתם פז' על זוהר וישב דף קפג ע"א ד"ה ויבאר הכתוב( ואמיתיים ולא יחלום חלומות מהסוג הזה שהם דברים בטלים

)'דרך ה'' להרמח"ל או מאכלים העולים אל המוח  של הגוף אותם ליחות טבעיותמחמת  כןו ,השארית של מה שהצטייר בו בשעה שהיה ער

הקב"ה מודיע  לפעמים ומפקיד ופֹוקד נפשו ליוצרו קודם שהוא ישן, אז האדם מקבל עֹול מלכות שמים ואם. חלק ג פרק א אות ו ד"ה ואולם ראתה(
)'כתם רע  ביןטוב ובין עליו בוא לעתיד ר החלומות כל מיני הודעות כוללות על העתיד לבוא לעולם או ששהוא לנשמתו באמצעות גבריאל 

 .קפג ע"א ד"ה ויבאר הכתוב(וישב דף פרשת פז' על זוהר 

  את האדם מצד השדים להבהיל ולצערהבאים  –של חלומות  חמישיסוג 

)'דרך ה'' להרמח"ל חלק ג פרק א אות ו ד"ה  'חלום כוזב' )זוהר פרשת פנחס דף רלד ע"ב ד"ה 'ובגין דא' רעיא מהימנא(ת ומצד המוווא ושל ש חלוםהוא  דחלום על ידי ׁש

לרבי יהודה פתיה  , 'מנחת יהודה''ד"ה 'ואומר שהחלומות מאפרק )'אברבנאל' בראשית  מעורבב בעניינים השונים זה מזהאלא  מסודר לאהוא חלום זה  .ואמנם חקק הבורא(

חלום על ידי וזה בשונה מ. והוא יקום בבהלה מרוב פחד באמצע החלום בעת חלום זה, לדפוק בחוזקהיכול ליבו של האדם . זצ"ל פרשת מקץ(
תעורר יתכן שייבהל מפאת החלום שחלם. כי בשמים מעוניינים יהחולם לא ייבהל בזמן חלימת החלום ורק לאחר ששאז מלאך, 

 .לרבי יהודה פתיה זצ"ל פרשת מקץ( )'מנחת יהודה' סיבה להבהילו באמצע חלומולהם להעביר לאדם ידיעה על 'גזר הדין' על מנת שיעשה תשובה, ואין 

 עליונצל מהם על מנת להיו .השדים להבהילוגם באמצע חלום הרי זה מחמת שדים, וכשיחזור לישון יחזרו בבהלה אם אדם קם  לכן
בטח ולא האדם ואז ילך לו השד משם וישכב  – "טמא טמא, ברח לך מכאן"שלוש פעמים  להגידאו  'קריאת שמע על המיטה' לקרוא

לים אותם גופו, כשיחזור לישון יכואת אך קם מחמת ילד בוכה או על מנת לכסות  'קריאת שמע לפני השינה'יפחד. ואם האדם קרא 
לכן צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע פעם שנייה או לפחות פסוק ראשון של "שמע ישראל" ו"ברוך שם  המזיקים להציק לו בחלום.

לפי  שנה א' פרשת פקודי אות י( 'בן איש חי') בזמן שהוא ישן 'ברזל'יסיר מעליו האדם שנכון מקום ומכל  .פרשת מקץ(יהודה פתיה ' )'מנחת יהודה' לר כבוד מלכותו"
 .פרק ב' ערך ברזל( ערכי הכינויים רמ"ק שער כגל )'פרדס רימונים' 'החיצונים'שאחוזים בו 

יץ אותו מאשר אם היה רואהיותר אדם מצטער על דבר שראה בחלום  בשת בתוך הגוף נשמתו המלּו משום שבעוד שהאדם ער, .בהקִּ
הסיבה  אתוז ופוגע בה הנזק ומצטערת יותר. מה'ּועראבל בזמן החלום הנשמה היא ' כל כך,חק גנת ולא מרגישה דֹומרגישה מּו

י ַבֹבֶקר כפי שנאמר עליו " רש"י בראשית מא, ח(ראה ח, וכן , מא'תרגום יונתן' בראשית  ראה) שכאשר פרעה התעורר 'נטרפה' רוחו ֶעם רּוחֹוַוְיהִּ פָׂ  )בראשית מא, ח(" ַותִּ

ם ְלַמְלכּות אצל נבוכדנצר לאחר שקם מחלומו, שנאמר עליו " היה. וכן אות כב( 'אזהרות וסייגים' למלאך המגיד של ר' יוסף קארו בחלק שרים')'מגיד מי ְׁשַנת ְׁשַתיִּ ּובִּ
ַלם ְנֻבַכְדֶנַצר ֲחֹלמֹות  ֶעם רּוחֹוְנֻבַכְדֶנַצר חָׂ ְתפָׂ יו ַותִּ לָׂ ה עָׂ ְהְיתָׂ תֹו נִּ  ב'ברכת המפיל' מה' יתברךישראל עם  ועל כך מבקשים. )דניאל ב, א(" ּוְׁשנָׂ

 כן יהיה רצון.ו ,('קריאת שמע על המיטהסדר ')מתוך  "רעים והרהורים רעים חלומות" בשעת השינה םתולא יבהילו אחלילה ש לפני השינה,

 
 העלון השבוע גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

שמואל ז"ל, ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב 

 ז"ל, מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע 

גם לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'ֵנט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע גם 

 נשמת: לעילוי

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון השבוע גם להצלחת 

  יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל משפחתה
 

העלון השבוע גם 

 לרפואת

יריב בן 

 הי"ויהודית 

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע גם 

 לעילוי נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ְליָׂה בת  ְרֶלט עָׂ אָׂ
פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם 

 לרפואתה של:

יפה )מוכתרם( 

 הי"ובת שרה 

ברחמיו המרובים שה' 

ישלח לה רפואה שלימה 

 בכל אבריה וגידיה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
 

mailto:tora.haim@gmail.com

