


WHILE YOU WERE 

SLEEPING: WHAT 

DREAMS 
REALLY MEAN 



A dream is a succession of

images, ideas, emotions, and

sensations that usually occur

involuntarily in the mind during

certain stages of sleep.[1]

Humans spend about two hours

dreaming per night,[2] and

each dream lasts around 5 to 20

minutes.[3]

1 "Dream". The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth

Edition. 2000. Retrieved May 7, 2009.

2 "Brain Basics: Understanding Sleep". National Institute of Neurological Disorders

and Stroke. 2006. Archived from the original on October 11, 2007. Retrieved

December 16, 2007.

3 Lee Ann Obringer (2006). How Dream Works. Archived from the original on

April 18, 2006. Retrieved May 4, 2006.







DREAMS IN 

THE TORAH



הַוַיֲחֹלם-כחבראשית םְוִהנֵּ בֻסלָּ הֻמצָּ ַאְרצָּ
הַמִגיעְַַורֹאׁשֹו ְימָּ מָּ הַהשָּ יְוִהנֵּ ֱאֹלִקיםַמְלֲאכֵּ
תֹוַיֲעֹקבַוִייַקץ...ּבוְוֹיְרִדיםֹעִלים ַויֹאֶמרִמְשנָּ
ן כֵּ קֹום'היֵּׁשאָּ ֹנִכיַהֶזהַּבמָּ ְעִתילֹאְואָּ דָּ א.יָּ ַוִיירָּ

אַמהַויֹאַמר קֹוםנֹורָּ יןַהֶזהַהמָּ יתִאםִכיֶזהאֵּ ּבֵּ
ִיםַׁשַערְוֶזהֱאֹלִקים מָּ ם.ַהשָּ ַּבֹּבֶקרַיֲעֹקבַוַיְׁשכֵּ
ֶאֶבןֶאתַוִיַקח םֲאֶׁשרהָּ יושָּ ּהַויֶָּשםְמַרֲאֹׁשתָּ ֹאתָּ
ה בָּ ּהַעלֶׁשֶמןַוִיֹצקַמצֵּ .רֹאׁשָּ

ַליַויֹאֶמר-לאבראשית ֱאֹלִקיםַמְלַאְךאֵּ הָּ
ֹאַמרַיֲעֹקבַּבֲחלֹום ִניוָּ אַויֹאֶמר.ִהנֵּ יֶניָךנָּאשָּ עֵּ
ה לּוְראֵּ ַעֻתִדיםכָּ ֹעִליםהָּ ֲעֻקִדיםַהצֹאןַעלהָּ
ִאיִתיִכיּוְבֻרִדיםְנֻקִדים תרָּ לאֵּ ןֲאֶׁשרכָּ בָּ ֹעֶשהלָּ

ְך ...לָּ



יוסף
פרעה

אבימלך
בלעם



DO DREAMS 

MATTER?



הַוַיֲחֹלם-כחבראשית םְוִהנֵּ בֻסלָּ הֻמצָּ הַמִגיעְַַורֹאׁשֹוַאְרצָּ ְימָּ מָּ הַהשָּ ְוִהנֵּ
י תֹוַיֲעֹקבַוִייַקץ...ּבוְוֹיְרִדיםֹעִליםֱאֹלִקיםַמְלֲאכֵּ ןַויֹאֶמרִמְשנָּ כֵּ קֹום'היֵּׁשאָּ ַּבמָּ
ֹנִכיַהֶזה ְעִתילֹאְואָּ דָּ א.יָּ אַמהַויֹאַמרַוִיירָּ קֹוםנֹורָּ יןַהֶזהַהמָּ יתִאםִכיֶזהאֵּ ּבֵּ

ִיםַׁשַערְוֶזהֱאֹלִקים מָּ ם.ַהשָּ ֶאֶבןֶאתַוִיַקחַּבֹּבֶקרַיֲעֹקבַוַיְׁשכֵּ םֲאֶׁשרהָּ שָּ
יו ּהַויֶָּשםְמַרֲאֹׁשתָּ הֹאתָּ בָּ ּהַעלֶׁשֶמןַוִיֹצקַמצֵּ .רֹאׁשָּ

אִׁשְמעּוַויֹאֶמר-ו:יבבמדבר ינָּ רָּ ה'הְנִביֲאֶכםִיְהֶיהִאםְדבָּ יוַּבַמְראָּ לָּ עאֵּ ֶאְתַודָּ
.ּבֹוֲאַדֶּברַּבֲחלֹום

לנבואהמששיםאחדחלום-:נזברכות'מס

ִפיםִכי-ב:יזכריה ֶוןִדְּברּוַהְתרָּ זּוְוַהקֹוְסִמיםאָּ ְואַוֲחֹלמֹותֶׁשֶקרחָּ רּוַהשָּ ְיַדּבֵּ
מּוןֶהֶבל ןַעלְיַנחֵּ ְסעּוכֵּ יןִכיַיֲענּוצֹאןְכמֹונָּ .ֹרֶעהאֵּ



'גמפניהחלומותכיודע-א:מאבראשית-בחיירבינו
.הנפשחזוקמפני,מחשבותמפני,מאכליםמפני.סבות

והחלום,המוחאלעשןומעליןגסותמולידיםהמאכלים
.בטליםודבריםהבלעניניהכלזהבסבתהבא

,תדירבהםמחשבכשאדםהואמחשבותבסבתהבאהחלום
אותםיראהביוםבהםמחשבשהואהמחשבהציורומכח
משכבךעלרעיוניך(בדניאל)בנבוכדנצרשכתובהוא,בלילה
.סליקו

מכלםהראויהאמתיהואהנפשחזוקמפניהבאוהחלום
הכחבטלותשההרגשותהשינהבשעת,הנפשמכחותשהוא
אותוראהכאלולונדמההעניןשיהיהעדבומתחזקהזה

והואבאדםחזקהמדמהכשהכחצודקהזהוהחלוםבהרגש
וזו,כללהרגילותדרךעלושלאבושיהרהרמבלילאדםשבא
...קטנהנבואההיא



אמרבישאחלמאחזיהוהכישמואל-:נהברכות'מס
טבאחלמאחזיהוהכיידברוהשואוחלמות('יזכריה)

(יבבמדבר)והכתיבידברוהשואהחלומותוכיאמר
בואדברבחלום



בחלוםכתיברמירבא-:נהברכות'מס
לאידברוהשואוחלמותוכתיבבואדבר
שדידיעלכאןמלאךידיעלכאןקשיא



:(ח:ג)העקריםספר
המדמהכח=שד/(שכלי)הדבריכח="מלאך"

גםהמדמהכחעלהשכליהכחהתגברותשיעורוכפי
לנבואההאישהכנתתהיה



בתורהומחשבותיוטהורהואאשרהאישכלומר-א:רכח"אוהשלחןערוך
,ממשבוישוודאיכזהאיששלהחלום,כרסבמילוישלאוישן,ויראה

,השלםהאדםאתהשומריםהמלאכיםידיעלהשמיםמןלושמראין
"וגולךיצוהמלאכיוכי":כדכתיב

הגמוריםהשדיםשהם,העולםבהבליהמשוקעיםהפשוטיםהאנשיםאבל
.ממשבהםואיןחלומותיהםידברושוא...האמיתיתהאדםהצלחתהשודדים

בקרבוהעוליםשהאידים,השינהקודםהרבההאוכליםאותםשכןוכל
שחשברעיונותלוחלםאםוכן.כללאמתיותבהםואיןהמדמההכחיבלבלו
ממשאיןהאיכיוכל,מחשבותיומעיןלומראההמדמהשהכחפשיטא,ביום

.כאלובחלומות



BAD DREAMS 

IN HALACHA



ידעולאחלמאדחזאמאןאי-:נהברכות'מס
דפרסיבעידנאכהניקמיליקוםחזאמאי

םֶׁשלִרּבֹונֹוהכיולימאידייהו ְךֲאִני,עֹולָּ ֶׁשלָּ
ְךַוֲחלֹומֹוַתי ַלְמִתיֲחלֹום,ֶׁשלָּ יִניחָּ עְַַואֵּ ַמהיֹודֵּ

צֹוןְיִהי.הּוא ֶניָךרָּ אֹלקיֱאֹלקי'הִמְלפָּ ,ֲאבֹוַתיוֵּ
לֶׁשִיְהיּו ַליֲחלֹומֹוַתיכָּ לְוַעלעָּ לכָּ אֵּ הִיְשרָּ ,ְלטֹובָּ

ין ַלְמִתיּבֵּ יןַעְצִמיַעלֶׁשחָּ ַלְמִתיּובֵּ ִריםַעלֶׁשחָּ ,ֲאחֵּ
ין ְלמּוּובֵּ ִריםֶׁשחָּ ַליֲאחֵּ םטֹוִביםִאם,עָּ םהֵּ ַחְזקֵּ

ם ֶהםִביְוִיְתַקְימּו,ְוַאְמצֵּ יוּובָּ ףֶׁשלַכֲחלֹומֹותָּ יֹוסֵּ
הְצִריִכיםְוִאם,ַהַצִדיק םְרפּואָּ אֵּ ְכִחְזִקיָּהּוְרפָּ
הֶמֶלְך ְליֹוְיהּודָּ חָּ הּוְכִמְריָּם,מֵּ ּהַהְנִביאָּ ַרְעתָּ ,ִמצָּ

ן ַרְעתֹוּוְכַנֲעמָּ י,ִמצָּ הּוְכמֵּ רָּ יַעלמָּ נּומֶׁשהְידֵּ ,ַרּבֵּ
י יַעלְיִרחֹוּוְכמֵּ עְידֵּ ם.ֱאִליׁשָּ ַפְכתַָּּוְכׁשֵּ ֶאתֶׁשהָּ
םִקְלַלת עִּבְלעָּ ׁשָּ רָּ ההָּ לָּ הִמְקלָּ כָּ ןִלְברָּ ַתֲהפֹוְךכֵּ

ל ַליֲחלֹומֹוַתיכָּ לְוַעלעָּ לכָּ אֵּ הִיְשרָּ ְלטֹובָּ



.דינוגזרשיקרעכדיחלוםתעניתבולהתענותמותר-ד:רפח'סח"אוע"שו
תששואם.שבתעונגשביטלמהלושיתכפרכדי,ראשוןביוםלהתענותוצריך
.כ"אחויתענה'אביוםיתענהלא,רצופיםימים'בלהתענותיכולואינוכחו

ובתפלהבתורההיוםכליבלהוגם-חלוםתענית-זק"סשםברורהמשנה
.בחולכמוכשמתענהעונותיועללהתודותדיוכלכתבהיוםובסדרלוויתכפר

להתענותלהןלהורותאיןומניקותדעוברותב"במכ"רבסימןלעילועיין
איןבודאיחלושותהןאםובפרטלצדקהנפשםפדיוןיתנואלאבחולאפילו
.עצמןעללהחמירלהן
להתענותלואיןההרהורמעניןבלילהלווחלםביוםהרהראםז"הטכתב

.השמיםמןהראוהוולאזהגרםדההרהורבשבת



תלתשראהוחלוםעלאלאבשבתחלוםתעניתלהתענותשאיןא"י-הסעיףשםע"שו
חלומותבפתרוןבקיאיםאנושאיןבשבתחלוםתעניתלהתענותאיןהזהשבזמןא"וי.זימני
.רעואיזהטובאיזהלידע

הןואלו,בשבתמתעניםחלומותשלשהשעלקדמוניםבספריםשנמצאאומריםוהעולם
הרואהא"וי;שנפלושיניואוביתוקורותאו,נעילהבשעתכ"יוהאו,שנשרףת"סהרואה

.אשהשנושאהרואהא"וי;בתורהשקוראהרואהא"וי;נעילהבשעתשלאאפילוכ"יוה

בשבתלהתענותאין'הגבאלוואף-מתעניןחלומות'גשעל-טוק"סשםברורהמשנה
הואאםלאפוקירוחנחתימצאוכשיתענהעליועגומהשנפשוכגוןלועונגהתעניתכ"אא

שמצטערממהבתעניתויותרומצטערעליוקשהשהתעניתאורעבחלוםקפידדלאאדם
'הגבאלושאףהאחרוניםכתבוה"שלובשם(ש"ריב)בשבתלהתענותאסורהחלוםבפחד
ויוםהשבתיוםנגדבחולימים'ביתענהאלאבשבתלהתענותשלאלפסוקהרובעלרגילהיה

:שאחריוראשון



THE HEALING OF 

BAD DREAMS



כהניקמיליקוםחזאמאיידעולאחלמאדחזאמאןאי-:נהברכות'מס
הכיולימאידייהודפרסיבעידנא
םֶׁשלִרּבֹונֹו ְךֲאִני,עֹולָּ ְךַוֲחלֹומֹוַתיֶׁשלָּ ַלְמִתיֲחלֹום,ֶׁשלָּ יִניחָּ עְַַואֵּ .הּואַמהיֹודֵּ
צֹוןְיִהי ֶניָךרָּ אֹלקיֱאֹלקי'הִמְלפָּ לֶׁשִיְהיּו,ֲאבֹוַתיוֵּ ַליֲחלֹומֹוַתיכָּ לְוַעלעָּ כָּ

ל אֵּ הִיְשרָּ ין,ְלטֹובָּ ַלְמִתיּבֵּ יןַעְצִמיַעלֶׁשחָּ ַלְמִתיּובֵּ ִריםַעלֶׁשחָּ ין,ֲאחֵּ ְלמּוּובֵּ ֶׁשחָּ
ִרים ַליֲאחֵּ ,עָּ

םטֹוִביםִאם םהֵּ םַחְזקֵּ ֶהםִביְוִיְתַקְימּו,ְוַאְמצֵּ יוּובָּ ףֶׁשלַכֲחלֹומֹותָּ ,ַהַצִדיקיֹוסֵּ
הְצִריִכיםְוִאם םְרפּואָּ אֵּ הֶמֶלְךְכִחְזִקיָּהּוְרפָּ ְליֹוְיהּודָּ חָּ הּוְכִמְריָּם,מֵּ ַהְנִביאָּ

ּה ַרְעתָּ ן,ִמצָּ ַרְעתֹוּוְכַנֲעמָּ י,ִמצָּ הּוְכמֵּ רָּ יַעלמָּ נּומֶׁשהְידֵּ י,ַרּבֵּ יַעלְיִרחֹוּוְכמֵּ ְידֵּ
ע .ֱאִליׁשָּ
ם ַפְכתַָּּוְכׁשֵּ םִקְלַלתֶאתֶׁשהָּ עִּבְלעָּ ׁשָּ רָּ ההָּ לָּ הִמְקלָּ כָּ ןִלְברָּ לַתֲהפֹוְךכֵּ ֲחלֹומֹוַתיכָּ
ַלי לְוַעלעָּ לכָּ אֵּ הִיְשרָּ ְלטֹובָּ



Rabbi Yosef Yehudah Leib Bloch
הרב יוסף יהודה לייב בלוך

1860-1929







THE HALACHIC

CONSEQUENCE 

OF DREAMS



לושהניחמעותעלמצטערשהיההרי-.לסנהדרין'מס
פלוניבמקום,הןוכךכךלוואמרהחלוםבעלובאאביו
חלומותדבריואמרומעשההיהזה,הןשנימעשרשל,הן
.מורידיןולאמעליןלא

המעותאלובחלוםאמרואםוכן-רנט'סד"יוע"שו
חלומותדדבריכלוםאינוהםצדקהשלאביךשהטמין

מורידיןולאמעליןלא

צריךואינוכלוםאינובחלוםהנודר-ב:רי'סד"יוע"שו
למקרידידעיעשרהלושיתירואומריםויששאלה

,(הגאוניםתשובת)(בהקיץנדרכאלובחרטהלוויתירו)
עשרהבקלותליהליתאימיהו).לדבריהםלחושויש

סימןא"רשב)(נדרכשארבשלשהיתרנו,למקרידידעי
.(ח"תרס

וצריךנידויהויבחלוםנידוהו-לה:שלד'סד"יוע"שו
.כלוםאינובחלוםלוהתירו'ואפיהתרה



ל"זחכמינומדברילנושנתישבאחרמעתה...-קכח'סב"חץ"תשבת"שו
בלתיחלומותויש,להםלחושראויצודקיםחלומותישכיעליומעידוהשכל
הואאוצודקהואאםהחלוםבזהמסופקיםאנחנולהםלחושאיןצודקים

ראוישאיןבדברלחושושלאלחושהראויבדברלחושלנוישאםצודקבלתי
להעמידלנויששבממוןדברבכלכיהואוידוע.התלמודשרשיכפילחוש
מעותעלמצטערשהיהבאותואמרוזהועל,בחזקתוהספקבושנפלהממון
ההואהממוןויונחהחלוםעללסמוךלושאיןאביושהניחשנימעשר

ולאמעליןלאזהבכעניןחלומותדברי,החלוםקודם'היכאשרבחזקתו
מלאךידיעלאםבחלוםשנדוהובמיאבל...מחזקתוהממוןלהוציאמורידין

ספקמנודהספקזהכ"ואמנודהאינוהואשדי"עואםמנודההואהריהוא
מבניולהתרחקולכבסלספראסוראם'איסורכספקזהוהרימנודהאינו
לצאתשאפשר'איסורספקככלהיתרצריךהספקומןלאאםאמות'דאדם
...לשמיםמנודההואשזהעשרהויתירוהותקנהידיעלספקמידי



מעניןהחקירהפ"עד"לפענהואהזאתהסתירהקושיתבהתרתנראההיותראמנם-נב'סציוןשיבתת"שו
בהגלותאבל,לעתידדבריםבהוראתהואשהחלוםהרי...בנבואה'מסאחדשהואל"חזאמרואשרהחלום

הנבואהממדרגתלמטהשהיאהקודשרוחבהוראתא"כהנבואהמסוגאינובהסתרנעשהכבראשרדבר
שנידוהובחלוםלאדםנדמהדאם,ל"הנהסתירהלישבישהזאתההנחהולפי.ליראיו'הסודשנאמרכמו
היאשהנבואהכמווחידהמשלדרךהואהזאתשהמראהאלאנידויולאחרםלאכאןאיןבאמתהלא

הואכ"ואנדריםבמסכתשם'התוסש"כמפורענותהודעתהואהזאתמהחידהוהפתרוןוחידהבמראה
לכךלנבואהודמיוןשייכותלווישלעתידהוראהזהכ"אל"רעליולבואמוכןשפורענותלעתידהוראה
כ"גהואלהחמירשחוששמילדעתבחלוםובנודר,התרהוצריךהנבואהמסוגהואפןזהלחלוםחוששין
לפורענותהוראהשהיאלחושישכ"וג,נדוילדיןנדרדיןשוהדבריםבהרבהכילנדוידמיוןלושישמטעם
אביולושהניחשהמעותהחלוםבעללובאומרכ"משא,התרהלהצריךלהחוששלכךעליולבואהעתיד
מעשרהםשכברעברעלהואמעשרמעותשהםזווהודעההוראה,הםמעשרושלוכךוכךהםפלוניבמקום

הםהזאתשהוראהואמרינןהחלומותלדבריחוששיןאיןולכךנבואהלסתםיחוסלואיןוזההעתידעלולא
מכליצילנו'וה.ידברשואאשריעוףחלוםשהואהגוףסיבתי"עשנתעוררהמדמהבכחובאבטליםדברים
שמואל'הק:הטרודד"כ.אמן'הויראתדעתרוחוגבורהעצהרוח,חכמהרוחבנווישים.וחרדהובהלהפחד
.לנדאל"סג
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ת"רלדעתתפיליןלושישמיממנישאלת-רפואלפיםב'סו"חז"רדבת"שו
בזהשאיןג"אעתשובה...איסורחששבדברישאםל"זי"רשלדעתלעשותםורוצה

אלאהמחלוקתואיןהסדרעלאותםלכתובצריךת"רלדעת'אפישהריפיסולצד
זוסבראבעליכלבכבודשמזלזלמצדאיסורבדברישמ"מבבתיםהנחתןבסדר
גדולאיסורלךואיןמקדושתןומורידןאותםופוסלכשריםהתפיליןלדעתםשהרי
שלאבחלומיהראוניהלילהובאותהמותרשהדברוהוריתיז"ענשאלתיואני...מזה

ולכןעולםגאוניבכלזלזולבזהשישוראיתיבדברועיינתיביוחזרתייפההוריתי
.כתבתיאשרמהטעמיםהדיןמןכןלעשותשאסוראומרגוזראני

ת"לפי שיטת ר י"לפי שיטת רש



הנענועבשעתללולבהאתרוגלחברצריךאם-יא:תרנאח"אויוסףבית
שמאלווידלבדהלולבאגודתאלאמנענעאינואםאויחדשניהםולנענע

בגמראנתבארלאזהדברנענועבליבמקומהעומדתתהאבהשהאתרוג
ה"ד)אמורבפרשתכתבט"מרקנמנחםר"האבלהפוסקיםבדבריולא

הבניןמןלהפרידהשלאהמיניםשארעםהאתרוגלסמוךצריך(ולקחתם
בהתאכסןהסוכותחגשלהראשוןטוביוםבלילבחלוםאלינגלהזהוסוד
כותבשהיהבחלוםראיתייצחק'רהרבשמואשכנזיאחדחסידאצלי
אותיותהשלשמןאחרונהא"ההמרחיקוהיהא"הד"ביוהשם

ואניבמקומינונוהגיםכךוהשיבעשיתזהמהלוואמרתיהראשונות
בעתלמחרמביןואיןהמראהעלואשתומםשלםאותווכתבתיבומחיתי
והבנתיאתרוגבלאומיניוהלולברקמנענעהיהשלאראיתילולבנטילת
(טלאמור'פר)רבהבויקראזהסודרמזול"ורזבווחזרחלומיפתרון
שנאמרהואברוךהקדושזה(מכגויקרא)הדרעץפרישם[ו]אמר

ברוךהקדושזהתמריםכפות,לפניווהדרהוד(כזטזא"דה,וצותהלים)
הקדושזהעבותעץוענף,יפרחכתמרצדיק(יגצבתהלים)שנאמרהוא
זהנחלוערבי,ההדסיםביןעומדוהוא(חא'זכרי)שנאמרהואברוך

שכלתראהבערבותלרוכבסולו(הסחתהלים)שנאמרהואברוךהקדוש
[ל"עכיתברךבשםרומזיםהאלוהמינים



Rabbi Yaakov of Marvege, a Levi, was a

thirteenth century Tosafist born in Marvege,

France. His halachic work "Sha'alot U'teshuvot

Min Hashamayim" is comprised of replies he

received from Heaven in dreams in answer to

some of his halachic questions. For example,

once he wanted to find out whether the

halacha followed the view of Rabbi Yitzchak

Alfazi or that of the Geonim regarding a certain

aspect of the laws of tefillin. He inquired of

Heaven in a dream and received a reply saying

"My covenant will I establish with Yitzchak." This is

a verse in Genesis (I7:21), but in this context he

saw it as an indication that the law follows the
view of "Yitzchak," Rabbi Yitzchak Alfazi.

Sha'alot U'teshuvot Min Hashamayim is cited by 

halachists, such as Shibbolei Haleket and 

Radvaz, as being authoritative.



סדרעלשאלתיועוד-גסימןהשמיםמןת"שו
המלךאנא:שאלתיהיתהוכךשבתפליןפרשיות
נסתרותמגלההרזיםחכםוהנוראהגבורהגדול
נאהגדל,והחסדהבריתשומרנעלמותמגיד
הקדושיםלמלאכיךוצוההיוםעמנוחסדך

שלפרשיותבסדרנסתפקנואשראתלהודיעני
באמצעהויותהאומריםמהחכמיםישכיתפלין
האומריםמהחכמיםוישפסולותהחליףואם

מלךועתה,פסולותהחליףואםכסדרןהויות
הלכהלהודיעניהקדושיםלמלאכיךצוהמלכים
אלו:והשיבו.מחבבאתהמיודברי,מיכדברי
כךלמטהכמחלוקת,חייםאלקיםדבריואלו

וכלבאמצעהויותאומרה"הקב.למעלהמחלוקת
והוא.כסדרןהויותאומריםמעלהשלפמליא
העםכלפניועלאקדשבקרובי'הדיבראשר
.אכבד
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