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  ?נקרא מזל מזל מדוע 
  

  
שום שממנו תלויים הצלחתו ממנו מ?  ואל הזוהר מדוע נקרא מזלש
העליונים ) ת לבדו"שיזול השפע מרצון השי, מלשון נוזל( לזליםמז

 כי בני חיי ומזונות לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא …והתחתונים
  .א מילתאתלי

  
  

  לוי במזל ואפילו ספר תורה שבהיכלהכל ת
  
  

הן לטובה והן , כל הדינים שבעולם יוצאים מהיכל הזה) "בראשית(ובזוהר 
שהם תלויים באותו נהר  ,ומזונות, חיים, בנים: לושה אלולרעה חוץ מש

 ]מזונות, חיים,בנים[ מזל העליון שכל האורות דבני חיי ומזוני …העליון
  ".ורק בו תלוי הדבר, מנונמשכים מ

  
  

  הגדרת המושג מזל
  

     
ההשפעה ההשפעה  - להבין ולהגדיר את המושג מזל' ננסה בעזר ה 

שורש : "כתבנ )'קונטרס חלק ד(טה במכתב מאליהו היורדת מלמעלה למ
שגדר המזל הוא כלל הכלים והסביבה " נזל"מהמילה  מגיע" מזל"המילה 

, ימלא את חלקו בתכלית הבריאהת כדי ש"המושפעים לאדם מאת השי
דהיינו חלקו המיוחד בגילוי כבודו יתברך היוצא לפועל על ידי בחירת 

  ".האדם
  

, אפשרויות תכונות, אינו גמול על מעשי האדם אלא כלים -"מזל"המושג 
אבל השכר לעתיד  , אמצעים הוא ההנהגה אשר נגזרת לפי צורך התכלית

  .ותינתן לפי העמל ועמידת האדם בניסיונ
  

המזל הוא כלל הכלים והסביבה הניתנים לאדם כדי שימלא חלקו בתכלית 
  .הבריאה
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הם , כלומר מקורם הוא כסא הכבוד, כל הנשמות חצובות מתחת כסא הכבוד
" כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו" -נבראו למען תכלית הבריאה שהיא 

בזה וכבר ולכל אחד יש חלק מיוחד ', שעל ידם ועליהם ישרה כבוד ה' וכו
, בדיוק ממש, ביארנו לעיל שככל הנדרש לחלקו נותנים לו כלים ומסייעים

בית פלוני , בת פלוני לפלוני"ולצורך זה קובעים את זיווגו קודם לידתו 
, לפי חלק נשמתו' כל אלה הם כליו לעבודת ה, שדה פלוני לפלוני, לפלוני

  .מראשהינו חלקו וכליו שקבועים לו כידוע , וזהו עניין המזל
  

  ...'שנים עשר מזלות בראתי בעולם כנגד שנים עשר שבטים וכו
  )ב /מסכת ברכות דף לב(

  
  

  
  ?מדוע על מקצת בני האדם נגזר טוב נחת ועונג 

  
  
ה גוזר על האדם "שהקב :ל"מבואר את אשר אמרו חז" ורע לוצדיק "

, בריא או חולה, גבור או חלש?,  אם יהיה חכם או שוטה, קודם שנוצר
ולמה נגזר על מקצת ? וראוי להבין למה יגזרו יסרין מראש, או עני עשיר

  ? ועל מקצתם תהיה הגזירה מראש לחיות חיי סבל, בני האדם נחת ועונג 
  
  

  ?יתברך אנשים כל כך שונים אחד מהשני ' מדוע ברא ה
  

  
הן , הן במראיתם, וביאר שם כי הסיבה להיות בני האדם שונים זה מזה

וכן שונים , כשרונות שכלם וכן בסביבה אשר ימצאו בההן ב, בכוחות נפשם
לאחד מידת גאוה , כגון, הם בפרטי צרופי כוחות הנפש בכל אדם ואדם

וכן מספר , ובתאוה עשרים אחוז, ובעצלות חמשה עשר אחוז, עשרה אחוז
ולאדם אחר התמזגות , וכולם מתמזגות בו יחד, האחוזים בכל מדה ומדה

וכך הוא גם כן בהתמזגות כוחותיו השכליים , מדותיו בצורה אחרת לגמרי
, הזכרון וכדומה, החשבון, המהירות ,ההעמקה, כמו כח  ההבנה, של האדם

, וכך הוא ממש גם בענין סביבתו של האדם, אשר שכל האדם מורכב מהם
אשר כל פרט ופרט , אשר גם היא מזוגה מפרטים, העושה רושם על חינוכו

: ל"וזו הכוונה למה שאמרו חז, שכלו פועל על מזיגת נפשו וכשרונות
והרי , והסיבה לכך, "כשם שאין פרצופיהם דומים כך אין דעותיהם שוות"
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, ולזכות לחיי עולם הבא' לעבוד את ה, לכל בני האדם מטרה ותכלית אחת
  ?ואם כך למה שלא יהיו שווים בהכנותיהם

  
  

  השוני בן אדם לאדם
  

  
  ולם הזהבמלחמתו ובנסיונותיו בע כל אדם שונה

  
  

אין הכוונה כי , "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו" :תמצית הפסוק
אלא הוא לטובתנו שנזכה לזכות הגדולה הזאת , ת צריך לכבוד הזה"השי

בורת אמנם אם ח, לכבד את שמו יתברך לקדשו ולרוממו על כל המעשים
איך , וכולם ינאמו בנוסח אחד ממש, אנשים באו לכבד מלך בשר ודם

בעצמו הנואם השני ומכל שכן האחרון ביודעו שלא הוסיף כלום על ירגיש 
  ?כל הקודמים

  
על כן הוסיף השם יתברך בחסדו לברוא כל אדם בכוחות והתמזגויות 

שלו שונה ' וממילא גם קדוש ה, וגם יצר הרע שלו ומלחמתו שונה, אחרים
ובכן יש לכל אחד ואחד חלק מיוחד לעולם הבא שהוא , מאשר עשו חבריו

ויש לכל אחד ואחד נחת רוח ואושר שלמים , ולא קדמו אחר בו, שלו ממש
אשר עליו ' וכפי קדוש ה, ולכן גם סביבת האדם היא לפי ענינו, בשכרו
, יש אדם אשר עליו לעמוד בניסיון העושר וההנאה בעולם הזה, לקדש

ויש אשר עליו לסבול את , שלא יתגשם בהם עד שישכח את יוצרו לגמרי
  .וני וצרות רבות ואף על פי כן לא יהרהר אחר מדותיו יתברךניסיון הע

  
  

  , אילו היו שואלים את הנשמה
  היא הייתה בוחרת בדרך הסבל

  
  
אבל יתכן כי אלו שאלו לנשמה טרם , אנו בהיותנו בעולם הזה לא נדע"

אם לעבור את הפרוזדור בדרך של העושר , שירדה לכאן באיזה חלק תבחר
מסתבר מאד שהייתה בוחרת בדרך , וני והצעראו בדרך של הע, והנחת
כי מי שלבו שבור קרוב הוא יותר לחשוב על נפשו על דבר , הסבל

  ".תכליתו
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  אדם שלא תועיל תפילה וכל זכות לשנות את מזלו
  
  

כי חלקו , למשל להיות עני ובעל יסורין, יש אדם אשר חלקו בגילוי הוא
זה לא תועיל תפלה וכל לאדם כ, של קבלת יסורין באהבה' הוא קידוש ה

ואפילו אם יתפלל בכל לבו בדביקות גמורה שיתנו לו , זכות לשנות את מזלו
  . לא יתכן שישתנה מזלו על ידי זה, עשירות או בריאות

  
  
  

  המקום או המעשה, שינוי השם
  

  
ובהשתנות השם ישתנה , מם כן באלו המזל גורם בעוד ש: ל"מדברי חז

  .שרה יולדת –שרי אינה יולדת  .הם מולידאבר -אברם אינו מוליד  .המזל
  

וזה כענין האומר אין מזל לישראל כי בהיות האיש צדיק פעמים ישתנה 
וכאלו המזל כן מי שיקרא , ענינו מחמת זכותו או שמו או בשינוי מקומו 

וכן וצדקתו תגרום  ,או מי שידור במקום פלוני או שינהג יגיענו כן, שמו כן
דברים מהפכין ' ג: ל"וזה שאמרם חז, מקומו וינצללו שלא יבוא וישנה את 

  ".שינוי המקום ושינוי המעשה ,שינוי השם" :חרעה לטובה
  

  
  , יכול האדם לשנות את מקומו ברוחניות

  מזלו -וממילא משתנים כליו 
 
  

האדם יכול " , מרחיב חלקו –החסיד : "ובהמשך לדברי המכתב מאליהו
, הן לטוב והן למוטב ,"ה מזלמשנה מקום משנ"לשנות את המזל בחינת 

האדם יכול להרחיב . וממילא משתנים כליו, ומו ברוחניותיכול לשנות מק
אברהם נטל , נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן, את מזלו ויגיע ליותר מחלקו

ב והרחי, להיות ראש משפחתו, אב לארם, ממש שכר כנגד כל נעשר דורות
  ".לו תכלית הבריאה ניתן , מזלו וזכה להיות אב המון גויים
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  משעה שנולד האדם נגזר 

  עליו כמה שנים יחיה
  
  

מיועד ועומד למות בזמן שנקבע לו  - כלומר משעה שאדם נולד הוא 
-ומה שאדם נידון בראש, שמאז כבר נגזר עליו כמה שנים יחיה, מראש

לפי זכות מעשיו שכן אם זכה בדינו , השנה אם יחיה ואם ימות באותה שנה
אם לאו פוחתין  –ואילו , אשר נקצבו לו מראש –שלים את שנותיו הוא מ

ושנות " תוסיף ימים' יראת ה"וזהו דכתיב  , והוא מת בטרם עתו, לו מהם
, מוסיפים עוד שנים על קצבתו הראשונה' לא שלירא ה ".רשעים תקצורנה

לצדיק מוסיפים בדינו , אלא שלא כרשע ששנותיו מתקצרות למות בלא עתו
וזה מה שכתוב בתורה ברכה לשראל , יות במספר קצבתו הראשונהשנים לח

ורבנן  ,אשלים השלמה בלבד, "את מספר ימיך אמלא] "'כו',כגשמות [
 - בדינו עוד שנים - מוסיפין לו  -אם זכה אדם במעשיו הטובים : אומרים

ומה , פוחתין לו משנותיו  אם לא זכה –, על שנותיו שנקצבו לו מראש
משמעותו " את מספר ימיך אמלא"או " תוסיף ימים 'יראת ה"שכתוב 

 –" אמלא: "כתב בעל הטוריםו ].תוספות –י "רש[ .שיוסיפו תוספת שנים
חוץ  )'י' תהלים צ( - ב ימי שנותינו בהם שבעים שנה"בגימטריה עולה ע

  .משנה שנולד בה ושנה שמת בה
  
  

  מזלם של אומות העולם
  

  
של אומות העולם שעל ידו עמלק שהוא ראשית הגויים הוא המזל "

וכשימחה זרעו מן העולם , נמשך השפע דבני חיי ומזוני לכל האומות
  ".יתבטל כל השפע מהם ויהיו גרים גרורים לעתיד לבוא

  
כי השם " ,והם שרים על אומות העולם, נתן על על עם כוכב ומזל ידוע' ה

, הנכבד ברא הכל ושם כח התחתונים בעליונים כן גם בכתבי יד וטור
ונתן על כל עם ועם , "תחתוניםושם כח העליונים ב":רקאנטי להיפךוב

אלוקיך אותם ' אשר חלק ה": ותם לגוייהם כוכב ומזל וזהו שנאמרצבאר
כי חלק לכלם מזלות בשמים וגבוהים עליהם מלאכי עליון , לכל העמים
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, בעניין שכתוב ושר מלכות פרס עומד לנגדי, נתנם להיותם שרים עליהם
  .עמלק שהוא ראשית הגויים ".הנה שר יון באוכתיב ו

  

  
  ולכל אחת מזל , שבעים אומות יש

  הממונה עליה) מלאך(ברקיע ושר 
  
  

כבר הזכירו רבותינו שבעים אומות הן ",)'טז',במדבר יא(ן "וכן כתב הרמב
בענין שנאמר , ויש לכל אחת ואחת מזל ברקיע ושר למעלה, בשבעים לשון

  ".וכתיב אצל מלכי יון והנה שר יון בא, ת פרסושר מלכו) 'גי',י(בדניאל 
  

כי יש לכל עם ועם , דבר מנוסה הוא - אשר חלק "וכן כתב שם האבן עזרא 
  ".וכן יש מזל לכל עיר ועיר, כוכב ידוע ומזל

  
  

  כל כוכב ומזל ממונה על האומה שלו
  
  

אמנם הם ממונים על העובדי ": )טז,לא(וכן כתב רבינו בחיי דברים 
וכן אומרו בספרי החכמה , י כל כוכב ומזל ממונה על אומה שלוכ, כוכבים

 -מזל קשת  ,לארצות ישמעאל -מזל עקרב  ,היא חכמת הכוכבים, המפוארת
  ".לאדום - מזל בתולה או מאזניים ,לפלשתים - מזל גדי ,לפרס

  
  

  אומות העולם מונהגים תחת הנהגת הטבע
  
  

על אומות העולם  - ל "וז, כי אומות העולם מונהגים תחת הנהגת הטבע
, לכל העמים אשר תחת כל השמים הביאור הוא' אשר חלק ה: "נאמר

כי הם אינם , שהיא הטבע, שאומות העולם מונהגות תחת מערכת השמים
שלא  ? ובמה מצווים הם, ת הטבע מהשגתםמצווים ביחוד הזה של שליל

נה ולהכניס את האמו, לגמרי' הינו שלא לעזוב את ה, לעבוד עבודה זרה
  ".בעבודה זרה במקום האמונה בשם
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ה "כאשר דחו האומות את תכליתם הרוחנית הסיעם הקב"וכן ביאר שם 
בלי שייכות ישירה , להיות כולם מעתה רק כלים לתכלית, לצד אחר
: וכן כתוב ".ויוכלו להתעסק רק בעולם הזה לבד כרצונם', לעבודת ה

  ".ומנה מלאך על כל אומה ואומה"
כי העמים שריהם שרי , להם' אשר חלק ה"-חיים הקדוש וכן כתב האור ה

  ".והם מושלים בהם, מעלה
  

והנה בשעה שנחלק " ישראל ואומות העולם"ל בעניין "וכן כתב הרמח
שיהיו הם הממונים , ה שבעים פקידים מסוג המלאכי"העולם כך שם הקב

והוא יתברך , ומשגיחים על ענינהם, ומשקיפים עליהם, על האומות האלה
והשר הוא ישגיח עליהם , לא ישגיח עליהם אלא בהשגחה כללית, מוש

, ועל דבר זה נאמר, בכח שמסר לו האדון ברוך הוא על זה, בהשגחה פרטית
לא מפני זה , ואמנם) ב, עמוס ג"(רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה"

כי הכל צפוי וגלוי לפניו , תעדר חס ושלום ידיעתו יתברך שמו בפרטיהם
  ".שאינו משגיח ומשפיע לפרטיהם, אבל העניין הוא, מו מעולםיתברך ש

  .'תפקיד אומות העולם להיות כלים לתכלית מבלי שייכות ישירה לעבודת ה
   

  
  

  ?האם אין או יש מזל לישראל 
  

  
כל , כי לפני שניתנה התורה לעם ישראל) ב"ע,רטז( כתב הזוהר במדבר

יצאו ישראל מתחת , תורה אבל לאחר מתן, בריות העולם היו תלויים במזל
אבל , והדברים אמורים דוקא למי שעוסק בתורה, שלטון הכוכבים והמזלות

  .חוזר להיות נתון תחת השפעת הכוכבים והמזלות, מי שלא עוסק בתורה
  

יסבור כי אפילו על ידי זכות גדולה " יש מזל לישראל: "רבי חנינא האומר
י התורה התורה אשר ואם כך מה נעשה עם כל יעוד, לא ישתנה המזל

, "אם לא תשמעו", ןלהיפך בקללות, "אם תשמעו", תהובטחו לנו בברכו
והרי משם משמע שהדברים אכן תלויים בזכותם של עם ישראל או חלילה 

וכאן המחלוקת , וכי זכות הרבים בודאי שאינה תלויה במזל כלל ? בחובתם
סובר כך אפילו , ורבי יוחנן האומר שאין מזל לישראל ,היא רק לגבי היחיד

זכה "שגם היא עוסקת ביחיד  ש) במסכת יבמות(וכן מהסוגיה  .לגבי היחיד
  ".לא זכה מפחיתין לו", "מוסיפין לו

  
  



 
9 

  
  שינויים במצבי גילויי הדורות

  
  

מראשית הבריאה נסדרו סדרי , לכל דור נסיונות משלו ואופי משלו
מות והתפקידים וכן נקבעו המקו, הגילויים וצרופיהם עד סוף כל הדורות

של כל הנשמות בהתאם לגילויים והכלים הנדרשים להם כל נשמה לפי 
  .ולכל אחד הבחירה בידו, שורשה

  
אבל הפרט כל יחיד , הכוונה על הכלל -אין מזל לישראל , שיטת רבינו בחיי
  . א"והוא הולך לפי שיטת הרשב, ויחיד יש לו מזל

  
ל לא "חז, רה היאחכמת המזלות חכמה גדולה ומפואויש לדעת כי 

  .מכחישין אותה כלל
  
  

  השגחה פרטית למעלה מכוחות הטבע והמזל
  
  

האדם המקבל על עצמו עול התורה הקדושה "כי : כתב -בנפש החיים 
ומושגח מאתו יתברך , הוא נעלה מעל כל ענייני זה העולם, לאמתה - לשמה 

 כיון, והמזלות כולם למעלה מהוראות כוחות הטבעיים, השגחה פרטית
ומתקדש בקדושה , שהוא דבוק בתורה ובהקדוש ברוך הוא ממש כביכול

והיא , שהיא למעלה אין ערוך בכל העולמות, העליונה של התורה הקדושה
העוסק בה הרי האדם , הנותנת החיות והקיום לכולם ולכל הכוחות הטבעיים

ואיך אפשר שתהא הנהגתו מאתו , מחיה ומקיים את כולם ולמעלה מכולם
   ".ל ידי הכוחות הטבעייםיתברך ע

  
צריך לידע ולהאמין : "כתב) השגחה פרטית' פרק ז(בספר שערי אמונה 

וכן מצבו בעת , שכל מה שקורה לאדם מהדבר הגדול עד הדבר הקטן ביותר
עשיר או עני וכל תכונות , חכם או טיפש, לידתו אם הוא גבור או חלש

אלא , ו"כות הכוכבים חנפשו ומבנה גופו אינם מקריים על פי המזלות ומער
ומה שדברים אלו נראים ומתגלים , ת עוד קודם לידתו"כולם נגזרו מהשי
ה כדי שיהיה מתאים על פי "דבר זה בעצמו סיבב הקב, במערכת השמים

שתהיה תולדתו ומקרהו ' ואילו לא היה רצון ה, מהלך מערכות השמים
ים שקשורים היה מגלגל שלידתו וכל המקר -אלא באופן אחר , באופן הזה
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ולא חלילה יד ', כך שהכל נגזר מאת ה, למערכת הכוכבים יהיו אחרת
ומי שחושב שזה מקרה שתלוי במערכת הכוכבים הוא , המקרה פעלה כאן

  ".  הוא עובד עבודה זרה, ומי שעובר לכוחות אלה, כופר בעיקרי האמונה
  
  

יש , רהיעל אדם גז הנראה שנגזר" המזלות"אף אם על פי וחשוב לזכור כי 
אין הכוכבים פועלים ו כיוון ,י תפילה וזכויות"אפשרות לאדם לבטלה ע

ה על "ר הקבאלא הכוכבים הם כעין בבואה ששם מתגלה מה שגז ,בעצמם
  .חייובהמשך והאדם הן בעת לידתו 

  
  

  
  ביטול ומיתוק דינים מעל האדם

  
  

  אין מועיל בעולם יותר מצדקה
  

  
אבל צדקה לא די , "תציל ממות וצדקה" א במשלי כתב על הפסוק "הגר

ואין ,  שמציל אף ממות , אלא גם מועיל יותר מכל דבר, שהוא טוב בעצם
  ".מועיל בעולם יותר מזה
לכן ,ולכן טוב ליתן צדקה מהמצות או מהקמח : "וכך כתב החתם סופר

  .ן בגימטריה צדקה"ה די"מצ
  

  
  ? מתי מועילה הצדקה

  

  
אם , הוא בשעת חוליו", "כל כופרלא ישא פני "א במשלי על הפסוק "הגר

רק אם נגזר עליו , אם ייתן איש את כל הון בתו לא יועיל, נגזר עליו שימות
  ".אז מועיל לו הצדקות, שיהא יכול לפדות את עצמו

  
ונותנים זה .. ומחצית השקל " :)'סימן ז -ובמחשבות חרוץ( רב צדוק כתב

, וען במשפט הנבואהכי אף על פי שהמקטרג ט,  ת והוא הכופר נפש"להשי
, ת פדיון על זה לנפשות לבני ישראל"הנפש החוטאת תמות יש להשי

  .יאשמונפש עבדיו ולא ' ופודה ה
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  ? מבאר מדוע הצדקה מוסיפה חיים –ל "המהר
  
  

כי העני , מפני שנותן לעני ומשפיע לו חיים, כי הצדקה מצלת ממיתה
כך הנותן צדקה לעני ולפי, מפני שאין לו פרנסה להתפרנס בו , נחשב כמת

ומכל שכן הוא קודם וראשון על זה מי שנותן , משפיע לו חיים לחיותו
ולפיכך הצדקה , צדקה לתת חיים לאחר שהוא קודם בחיים ודבק בחיים

  …מביאה החיים
  
  

אלא בזמן , משתמש בהנהגת המזל' הנה שלא תמיד ה –ל "המשך הרמח
וקים להשלמת הכין סדרים עמ' ה, שהוא יודע שטוב להשתמש בה

' וה, ודרך המזל, דרך השכר והעונש: שני דרכים אושם חו, הבריאה
מה שהוא יודע שהיותו , ומשתמש פעם בדרך זו ופעם בדרך אחרת, הבוחר

  .טוב יותר לעולמו
  

  
  

  ?מזל היום גורם או מזל השעה גורמת 
  
  
  

  הנולד ביום ראשון
  

יהיה " אחד בשבתמי שנולד ב ,כתוב על פנקסו של רבי יהושע  בן לוי 
הוא יהיה ראש  ".ולא תהיה בו ממדה אחרת, אדם שלם במדה אחת

ראש ישיבה  או לשלילי ראש לגנבים , רב : בתעסוקתו או לחיובי כגון
או כולו טוב או כולו  -כלומר , ששניהם נולדו ביום ראשון בשבת. ..'וכו
ניין ולגבי הע. משום שביום הראשון נבראו בו האור והחושך? מדוע ,רע

שאין לפרש וכך נגזר  ,]א שם"כתב המהרש[, וב או כולו רע של או כולו ט
אלא הכוונה כי , שהרי למדנו שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, עליו

או להיות כולו טוב או להיות , נגזר עליו לפי בחירתו הוא כפי אשר בחר
  .כולו רע
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  הנולד ביום שני
  

שום שביום שני נחלקו המים העליונים מ, הנולד ביום שני יהיה אדם רגזן
  .כך הוא יבדל מכל אדם -י "וביאר רש .מן התחתונים

  
ה כל מימי בראשית ונתנם חצים ברקיע "נטל הקב: "מדברי מדרש רבה

  ...וחצים באוקינוס 
ויהי מבדיל ", משום שבו נברא מחלוקת. לא כתוב ביום השני כי טוב ולכן

  ."..בין מים  למים
משום מחלוקת זו אף על פי שהוא קיום העולם לא " :ושוכן בזוהר הקד

  .כתוב ביום השני כי טוב
  

  הנולד ביום השלישי
  

משום שביום זה נבראו , הנולד ביום השלישי יהיה אדם עשיר ונואף
העשבים שהם גדלים מהר ובשפע גדול ואינם מקפידים לצמוח נפרדים זה 

  . ים זה מזה כמו האילנותואינם נבדלים ומרוחק, אלא גדלים בערבוביה, מזה
  

הוא מפני שהעשבים אחרי שנקצרין גודלים תיכף , והטעם של העשירות
ולכן הם זנים , וגם אין להם זמן ידוע אלא גדלים בכל ימות השנה, ומיד

  .ומעשירים את בעליהן בכל יום שהוא קוצר ומוכר
  

  הנולד ביום רביעי
  

משום שבו , והטעם, רוןובעל זכ, בקי, לד ביום רביעי יהיה אדם חכםהנו
יהי גבר חכים "לשון הגמרא הוא , והחכמה משולה לאור, נתלו המאורות

  "ונהיר
  .נהיר וחכים פירוש זכרן וחכם ".זיותן -ונהיר : "י "וכתב רש

  
  הנולד ביום חמישי

  

משום שביום חמישי נבראו , הנולד ביום חמישי יהיה אדם גומל חסדים
אלא מזונם ניתן , בודתם אצל בני אדםדגים ועופות שאינם מתפרנסים מע

אלא ניזונים , שאין טורחין לאוכלין :י"וכך ביאר רש ,ה"להם בחסד הקב
  .ה"בחסדו של הקב
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והוא , ישרצו המים :הטעם הדגים נבראו מן המים דכתיב :ובעל בניהו כתב 
א שמעורב בו עפר וכן העופות נבראו מן הרקק והוא גם כן מים אל, חסד

  .לח
  

  יום הששיהנולד ב
  

שכן ביום הששי עיקר , הנולד ביום הששי יהיה אדם המחזר אחר המצוות
שכן דרך : י"וכן פירש רש ,הוא ההכנה ליום השבת, הדברים הנעשים בו

  .ערב שבת לחזר אחר מצות שבת
  

  הנולד ביום שבת קודש
  

, משום שחיללו עליו את היום הגדול של השבת, הנולד בשבת ימות בשבת
וכמידה כנגד מידה ימות הוא , את השבת עבור הנולדים שהרי מחללין

  .מכיון שנולד בשבת שהוא יום קדוש, אבל הוא יקרא קדוש. בשבת
  

אנו רואים כמה אנשים אשר נולדו בשבת ואין  :וכן פירש בעל עיני יצחק
אלא שאפשר לומר שהכוונה  .וכן אין הם אנשים קדושים, הם מתים בשבת

לא כן  "קדישא רבא"עד אשר נקרא צדיק גמור היא רק אם יהיה כל ימיו 
אז הלא צריך מירוק במותו על חטאיו שחטא במשך , אם היה אדם פשוט

לכן , ואיך יתבעו ממנו חטא קל שגרם בלידתו חילול שבת, כל ימי חייו
  .אפשר שימות בחול

  
  

  מזל שעה הוא הגורם
  
  

, של הנולד לא מזל יום גורם ומשפיע על אופיו: אומררבי יהושע בן לוי 
שבעה מזלות הן  - מזל שעה  :י"פירש רשו, אלא מזל שעה הוא הגורם

והוא , הינו חמה ממש -חמה , ם"ל שצ"חנכ :והן המשמשין את השעות
כלומר יש שבעה מזלות אשר  ".ושאר הכוכבים, וכן לבנה, אחד מן המזלות

חמה היא החמה  -ואלו הם , הן משמשים את כל שעות היממה במחזוריות
ולפי  .והשאר הם הכוכבים, וכן הלבנה, נחשבת לאחד מן המזלותמה ועצ

  .הכוח שיש להם כך תהיה ממשלתם
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  ביאור מקיף על גלגלי המזלות

  
  

הם הנקראים  הגלגלים: ורה פרק שלישיהלכות יסודי התם ב"כתב הרמב
  :הגלגל הקרוב אלינו הוא, והם שבעה גלגלים, ורקיע וזבול וערבות שמים

  
שהוא הסהר והלבנה לפי שעינו , הוא גלגל הירח,לבנה  :ראשוןהגלגל ה

  .לָבן
שם כולל , ונקרא כוכב שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו הכוכב :הגלגל השני
  . לכל הכוכבים

, "ונוגה כאור תהיה"הוא שם הזוהר  ,ממנו נקרא נוגה :הגלגל השלישי
  .  לפי שזה הכוכב מזהיר הרבה

ונקרא חמה שממנו , יקרי שמששבו חמה שמה הע :רביעיההגלגל 
  .    החמימות בעולם
לפי שהוא אדום במראיו ואומרים שהוא  מאדים שבו :הגלגל החמישי

  . מושל על שפיכות דמים והמלחמות 
וממנו תבוא  'שבו כוכב צדק דן השופטים והדיינים וכו :יששהגלגל הו

  .  הרעה למי שאינו שופט מהם בצדק
א כך לפי שתנועתו כבָדה והוא נראה שבו שבתאי נקר :שביעיהגלגל ה

  .כשוֵבת ונָח יותר מכל השבעה
  

וכח מעשיהם  כן יהיה אף ממשלתן, ולפי הכוח שיש להם לכוכבים האלה
מושלים וכח הארצות אשר , אדם הנולדים בהם וכח התולדות של בני

מלבד בית השמש , נקרא מקום שנקבע לו בעת בריאתוביתו  ? עליהם כיצד
לשאר החמישה יחסו לכל אחד שני  .ית הלבנה למזל סרטןלמזל אריה וב

  .בתים בית אחד ליום ובית אחד ללילה
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  סדר בתי המזלות
  
  י"שבתא
  

  
  .גדי ודלי: הבית. י"שבתא

  

, על אשר הוא קר ויבש מאוד -דלי ביום וגדי בלילה  ,]סטורן[ י"אשבת
. פו ולבו כמתוהעני גו, כי המת קר הוא מאוד, נתמנה על המיתה והעוני

כי הקור , ונתמנה על העצלות, ונתמנה על יום השבת שאין בו מלאכה ופעל
הרב עושה את האדם ואת העצבים עצלים ומאוחרים וקודרים ודואגים 

  .וחולים
  

ונברא שבת , שבת היה ' הנה בתחילה עוד מטרם שנברא העולם ביום א
כה דודי כנאמר בפזמון ל, בהעלם והסתר ובמחשבה של יוצר בראשית

לסימן ברכה ' ונברא באות ב, והיא שבת, "סוף מעשה במחשבה תחילה"
ובמוצאי יום שבת קדש ההוא התחיל האלקים , וכמבואר בספרי המקובלים

כלה מלאכתו אשר  ,עד שלסוף  יום הששי הוא ערב שבת ,לעשות מלאכתו
ומנה על יום השביעי את כוכב , עשה ושבת ביום השביעי ויקדשהו

  .הוא בשעה ראשונה בתחילת זריחת השמשי ו"אשבת
  

  
  הנולד בשעת מזל שבתאי

  
  

כל מה , ויש אומרים, יהיה אדם שמחשבותיו בטלות, י"הנולד במזל שבתא
  .שחושבים עליו יתבטל
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  צדק
  
  

  .קשת ודגים: הבית. צדק
  

על אשר הוא חם ולח וממוסך  - דגים בלילה , קשת ביום] יופיטר[ צדק
כי החיים ממוסכים הם לא חמים , על החיים ועל השלוםנתמנה , בכוחו

וכל עת אשר יהיה , ולא יבשים לרוב ולא לחים לרוב, לרוב ולא קרים לרוב
גם כן יהיו הבריות והצמחים בשלום ובגילה ובעושר וביופי , הזמן ממוסך

, ועל זה נתמנה על הטובה. ובכבוד ובגדולה ובשקט ובמנוחה ובמרפא
ישי שנבראו בו העופות והדגים והתנינים והשקצים ונתמנה על יום החמ

כי עד יום חמישי לא נברא דבר בעלי חיים , והרמשים שהם בעלי חיים
  .ונשמות

  
ומשבית האיבה , צדקה וחיים ויושר ואהבה וחברה, בעולם' על ידו פועל ה

א שיהיה ל[ בות למעשים טובים ולחזור בתשובהוהמריבה ומעורר הלב
והוא מחדש הזרעים בתנובה ונותן מזון לנפש , ]בלבד מכריע כי אם לעורר

  .וטוב לבני אדם בכל עסקיהם, רעבה
  

וטבעו של קשת להיות , מזל קשת ביום ומזל דגים בלילהומשרתיו הם 
  .ושל דגים להיות מושל ביסוד המים ,מושל ביסוד האש

  
  

  הנולד במזל צדק
  

, במקום טובלכן  אם נולד אדם בשעה שכוכב צדק מושל ושהמזל עומד 
ונותן צדקה , וות וצדקן במצ, יהיה אדם צדקן, היינו בעלייה ולא בירידה

, ממשלתו על האנשים החשובים והנאים מאנשי כת הגדולים, ועוד. לעניים
, גם יהיה לו מחיה בעושר גדול ,איש נאמן ובעל שם טוב , יהיה חכם ונבון 

גם יהיה , יפה תוארויהיה חשקו לאכול הרבה ויהיה מעורב בדעת הבריות ו
  .ולא יחסר לו מאומה , לו הצלחה גדולה בפרט באשתו ובניו
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  מאדים
  
  

  .טלה ועקרב: הבית .מאדים
  

, על אשר הוא חם ויבש כאש -  טלה ביום ועקרב בלילה] מארס[ מאדים
כי החמה נבערת מרוב חום המרירה , נתמנה על החמה ועל האף ועל הקצף

המריבה והקטטה והקנאה והשנאה והאיבה  ומתוך החמה נעשית, האדומה
ועל זה , והתחרות והחבורות והמכות והפצעים ושפיכות הדמים והמלחמה

הוא ממונה על החרב ועל הברזל ועל הרשע ועל השטן ועל האש ועל 
, ונתמנה על יום שלישי .השריפה ועל החניקה ועל המפולת ועל השממה
, ר מהם תצא האש והברזלעל אשר נקוו המים ונראתה הארץ והאבנים אש

  .ונבראו בו האילנות ועשבים המבעירים האש
  

סבובו בדקדוק [י "אלמטה מכוכב צדק ומכוכב שבתכוכב מאדים נמצא 
וצבעו אדום מנצונוצי השמש היותר ו מנוף החמה ומקבל אור] ימים 687

על . כי כל חומר שנכפלו עליו ניצוצי השמש נראה אדום כאש, קרוב אליו
את הבריות במכות הרג ובדן ונגעים ופצע וחבורה ' הבורא ית ידו מעניש

כי הוא הולך אחר ריב , יצילנו' רות כל מיני מכות רעות הואש שרפה ובצו
והוא רכיל מפריד בין , ומלחמה לעקור מדינות וערים ולשבור אילנות

  .כי רגליו לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם, אחים
  

וטבעו של מזל עקרב להיות מושל  ,מזל עקרב בלילה וטלה ביוםמשרתיו 
  .ושל טלה ביסוד האש, ביסוד המים

  
  

  הנולד במזל מאדים
  

  
יש לפרש שלא ,  או גנב, או מקיז דם, יהיה שופך דם, הנולד במזל מאדים

אבל לפי בחירתו  …'נגזר עליו אלא שהוא יהיה שופך דמים או מקיז דם וכו
ממשלתו על . ו מוהלשל האדם הוא יהיה  או דבר של מצוה או שוחט א

  .ושערו נוטה לשחור וקופצת עליו זקנה , הרגזנים והחריפים 
  

יהיה עז פנים בעל , אדם בשעה שמאדים מושל והמזל עולהולכן אם נולד 
ויהיה רמאי , חמה וינצח לכל שונאיו ביד חזקה וכל בני אדם מתיראים ממנו

  . וסופו שימות בלא מיתה טובה, הרבה
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  חמה
  
  

  .אריה: הבית .חמה
  
  

ממוצעת כוחה , והיא בתוך הרקיע הרביעי, על אשר היא אש ,]שמש[ חמה
עונות ' ולפי כוחה יהיה כח של ד, מקור ולח  חם ויבש, ממוסך מארבעה

ויש . ועל זה תקנת העולם והבריות ממוסכות, קור וחום וקיץ וחורף - השנה 
מן  וגם לה ממשלה על אשר היא אש והקור מקבלת מן הקור הרב שעליה

מן רווית האויר ומלחלוח העולה מן המים העליונים והלחלוח מקבלת 
להבדיל , דברים נתמנה על המאור' ועל אשר היא ממוסכת מד. התחתונים

ומאורה מתכסה הלבנה וגם הכוכבים בלי להמנות , בין היום ובין הלילה
לפניה ועל אשר אורה גדול מן הלבנה ומן הכוכבים נתמנה על הממשלה 

כי ביום עושים , לכות ועל ההלוך ממקום למקום ועל כל מלאכהועל המ
ועל . שלא נתנה הלילה אלא לנום ולשקוט ולישון, מלאכה יותר מן הלילה

על אשר הוא שעושים מלאכה מרובה לאחר , כן נתמנה על יום אחד בשבת
  .ששבתו

  
בא הוא הגדול מכל צ, חמה היא השמש, ובספרי המקובלים נמצא כזה

כי שבתי . עומדת באמצע כוכבי הלכת, ר לארץ ולגרים עליההשמים המאי
נוגה כוכב לבנה , צדק ומאדים למעלה ממנה ונקראים כוכבים העליונים

מיבשת ומזככת האויר ומבשלת , למטה ממנה ונקראים כוכבים התחתונים
החיים אשר על הארץ וממתקת הפירות ומגדלת זרעונים ומחיה כל בעלי 

ה וכח ומבקשת התום והענו, בעולמו נפלאות' ה ועל ידה פועל. הפירות
ונותנת תשועה למלכים וכח , בונה והורסת, מעלת ומורדת, ממשלה וגדולה
  . ומושלמת בכל טוב, לשרים ורוזנים

  
וטבעה למשול  ,מזל אריה: והואאם משרת אחד ביום ובלילה י ואין לה כ

  .ביסוד האש
   

  הנולד בשעת מזל חמה
  

גדול , יה עז פניםשהחמה מושלת והמזל עולה יה לכן אם נולד אדם בשעה
וכל העולם יהיו מאמינים , משאו ומתנו יהיה באמונה, תדיר בשמחה, לב
  .ויהיה לו רוח גבורה ושערותיו יהיו יפים , בו

אם , היו גלוייםסודותיו י, יהיה אוכל משלו ושותה משלו, יהיה אדם יפה
אותו האיש , היינו בירידהאבל אם המזל לא יהיה טוב ד. יגנוב לא יצליח
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 :י"פירש רש .ויוזק מצד רוע מזלו , ילך ממקום למקום להיות נע ונד
אין לו רשות לכסות סודו  -כשמש שאינו משיג גבול רעהו למשול בלילה

אוכל . וכולם רואים אותה, "אלא כשמש שהיא פומבי לכל, ונסתרותיו
נה שמקבלת להבדיל מהלב, הכוונה שהשמש מאירה מכוחות עצמה משלו

  .אורה מן החמה
  

  נוגה
  

  
  .שור ומאזניים: הבית .נוגה

  
על אשר היא קרה ולחה כמים  ,מאזנים ביום שור בלילה -]ונוס[נוגה 

נתמנה על התאוה ועל השמחה ועל חן , ומתחממת מעט מחום החמה שעליה
שבעת שרואים אותם הבריות שמחים , וחסד ואהבה כמו שהם המים

וחומדים הבריות לשתות , נושאים חן וחסד בלבםו, וששים וגלים עליהם
ועל כן נתמנה על תאות היצר והמשגל ואל . מהם להתלחלח ולרחוץ בהם

הזרע ועל פריה ורביה באדם ובבהמה ועל פירות הארץ ועל פירות האילן 
ונתמנה על הגילה , כי כל אלה לא יוכלו לחיות בלא לחלוח, ועל הצמחים

אג וקודר ולא ישמח לבו לשמוח ולגיל איננו כי אם יהיה דו, ושמחה ושחוק
  .מתאוה המשגל

  

ונתנה להם שמחה וששון , שנבראו בו אדם וחוה' ועל כן נתמנה על יום ו
ממשלתו על . ונתמנה על הטובה, גל ופריה ורביהותאות הדבוק ומש
קבל אורו ומ, ועל המשוררים ובעלי שחוק והזימה, הבחורים ויפי תואר

פעם נראה גדול ופעם שלם פעם חציו ונקטם , שוה ואין תמונתו, מהשמש
וכמקרה , כפי השתנות ההבטה שיביט בו השמש, ופעם ממקרין ומפריס

פעם הוא למטה מהשמש ופעם הוא למעלה , אשר יקרה לירח כן לנוגה
לכן כשהוא ו, סביב סביב הולך כאילו היה השמש מרכז שלו, מהשמש

  .למעלה מהשמש נראה שלם
  

וטבעו של מאזניים להיות מושל ביסוד  ,ביום ושור בלילה ייםנמשרתיו מאז
  .האויר ושל מזל שור להיות מושל ביסוד האדמה

  
אם יהיה המזל טוב היינו , לכן אם נולד אדם בשעה שמזל נוגה מושל

בעל חן ושמח בחלקו ואיש נאמן , בעלייה יהיה איש צדיק זריז ונשכר
ולא , ו בירידה יהיה איש נבהלאבל אם המזל לא יהיה טוב היינ ,וממזג טוב 
  .יראה בטוב
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  הנולד בשעת מזל נוגה
  

, משום שבו נולדה האש, יהיה אדם עשיר ונואף, הנולד במזל כוכב נוגה
תלוי באותו מזל ויצר של  אש: י"ופירש רש. והיא אש היצר הבוער תמיד

  .תשמיש בוער כתנור
  

 טוב היינואם יהיה המזל , גה מושללכן אם נולד אדם בשעה שמזל נו
 בעל חן ושמח בחלקו ואיש נאמן, כרבעלייה יהיה איש צדיק זריז ונש

ולא , אבל אם המזל לא יהיה טוב היינו בירידה יהיה איש נבהל ,וממזג טוב 
  .יראה בטוב

  
  

    
  כוכב

  

                                                                                       
   .תאומים ובתולה:  תכוכב  הבי

  

, על אשר הוא קר וחם ויבש ולח מעט -תאומים ביום בתולה בלילה   -כוכב 
והיובש והחום מקבל מן , כי מקבל קור מן הלבנה שהיא קרה כשלג

על , והלח מקבל מעט מנוגה שהיא קרה ולחה כמים, הכוכבים אשר תחתיו
לח לרוב אלא אך אינו כוכב קר ויבש וחם ו, אשר מתחממת מעט מן החמה

על כן נתמנה על החכמה ועל השכל ועל בינה ודעת . מעט והוא ממוסך
לפתח כל פתוח ולחשוב מחשבות במלאכה ובאומנות ועל כתב של , ולימוד

, ועל אשר כוכב לא קר ולא יבש לרוב ולא חם ולא לח לרוב…כל לשון 
לרוב היה מעציל את הלב ומקרר את הרוח והדעת  שאם היה קר ויבש

בין ולחשוב כל מחשבת חכמה ומלאכת אומנות ומכתב כמו שעושה מלה
ואם היה כוכב חם לרוב כמאדים היה מתחרה , שבתי ברוב קרתו ויובשו

בחימה לחשוב מריבות ומלחמות ולא היה מאריך רוחו לישא וליתן בדעתו 
ואם היה כוכב . כי הוא כאש הלוהטת בקש, לחשוב מחשבות חכמה ודעת

לא היה חושב מחשבות חכמה , בחיים ושלוה כצדק לרוב ממוסך חם ולח
להתיגע בכתב או במלאכת אומנות כי אם לחיות חיים טובים בשלום בשלוה 

ואם היה כוכב קר ולח היה חושב מחשבות תאות בשרים , ובהשקט ובגדולה
והיה רועה אחרי מחשבות כאלה ולא אחרי , ותאות שמחה וגילה וכל חמדה
דברים בקר ' ואם היה כוכב ממוסך לרוב בד. מחשבות חכמה ודעת ותבונה

היה מנהיג את הלב למשול ולהלוך ולפעול ולעמול , ולח וחם ויבש כחמה
  .בעבודת מלאכה ולא היה מנהיגו במחשבת חכמה ודעת ותבונה
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ואם היה כוכב כלבנה היה משתנה דעתו פעם להיות חכם ופעם להיות אויל 
, חן ממולדה עד חצי החודשכי יש לה כח , כמו שמשתנה הלבנה מכוחה

וגם כוכב משתנה מכוחו להיות , ומחצי החודש ומעלה יש לה כח כיעור
בזמן שנכנס במזל זכר נעשה זכר ובזמן נקבה  נעשה , פעם זכר פעם נקבה

כן שבוש הלשון , בעולם כח חכמה ודקדוק הלשון' ועל ידו פועל ה. נקבה
  .ץ ופיזורעסק ריוח וקבו, וקבוץ ממון ומטמון ומיני מסחר

  
וטבעו של תאומים להיות , ומשרתיו מזל תאומים ביום ובתולה בלילה

, י"וביאר רש. ושל בתולה להיות מושל ביסוד האדמה . מושל ביסוד האויר
ומצוי , לכתוב דרך הילוכו ותקופותיו, הוא סופר של מזל חמה -מזל כוכב "

    ".אצלו תמיד
  

  כוכבהנולד בשעת מזל 
  

, משום שכוכב סמוך לחמה, יהיה אדם בקי וחכם, כבהנולד בשעת מזל כו
ונתמנה על , ועל כן נתמנה על החכמה ועל האולת, החמהוהוא סופר 

על אשר נבראו בו המאורות והכוכבים שצריכים חכמה , הרביעי בשבת
וממשלתו על , כוכב טבעו הוא קר ויבש, ובספרים נמצא כזה . וחשבון

לכן אם נולד אדם ,קומה וצהוביםבעלי , אנשים נאים וחריפים וחכמים
יהיה איש גדול ויועץ למלך וממזג , בשעה שמזל כוכב מושל והמזל עולה

בעל זיופים ויש לו , ואם אינו עומד במזל טוב  אותו האיש יהיה שקרן, טוב
  .ו"סכנה ח

  
  

  לבנה
  
  

  . סרטן: הבית  לבנה
  

ומן  שמקבלת את הקור מן הארץ ומן המים התחתונים, קרה כשלג -לבנה 
הרום שבין הארץ לרקיע הסדורה והנתונה בו הלבנה ונקפא הקור שלה 

והיא ממוסכת בחום על אשר מקבלת חום מן המזלות ומן כוכבי , כשלג
ונתמנתה על החן ועל . חילותיהן הנתונים ברקיע התחתון במעונה של לבנה

,  כי מצד קפאון קרתה שהיא כשלג מצמחת את הצמחים כמו השלג, הטובה 
כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה ] "'ה י"ישעיהו נ" [מרשנא

ועל אשר יש לה כח , "לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה
כי מכח הלבנה נגרשים ונדשאים , חם מעט נתמנתה על החן ועל הטובה
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ומכח מלואה מתמלאים המוחים של עצמות ומוח , הצמחים והזרעים
. מתעבהתגדל הכבד והטחול וכל דבר חי שהוא דק ומ, ומתרבה הדם, הראש

כל , ונתמנתה על הכיעור על אשר היא מתחסרת מחצי חודש ועד מולדה
וכל זמן שהולכת . זמן שהלבנה ברקיע מעל הארץ רעה היא לכל דבר

וכל זה שהיא עם , טובה לכל דבר, הלבנה עם כוכב טוב או עם מזל טוב
,  אלה נתמנה על החן ועל הכיעור ומפני כל, כוכב רע רעה היא לכל דבר

וערכה לכל הבריות להעמידם  ,ועל מפתחי שמים, ועל הטובה ועל הרעה
לה כח גדול לבשל הפירות שבארץ  יש ונתמנתה על יום שני ,לרעה ולטובה

והפסוק מעיד על זה שנאמר , כמו שיש כח בשמש לבשל פירות העצים 
רות שהלבנה מבשלתן יש פי: ל "זי "ופירש רש ,"וממגד גרש ירחים"

  .'קשואין ודלעת וכו ואלו הן
  

רצה לומר מראש חודש ועד סוף החודש , ומגרשת ומוציאה מחדש לחדש
ובה חשבון המועדים . עוד היא מגברת גלי הים. שאז היא מבשלת התבואה
  . ראשי חדשים וימים טובים

  
וטבעו להיות מושל ביסוד , ןואין לה כי אם משרת אחד והוא מזל סרט

  .מיםה
   

  לבנההנולד בשעת מזל 
  

יהיה אדם הסובל , בשעה שהלבנה מושלת והמזל עולהלכן אם נולד אדם 
, אוכל לא משלו ושותה שאינו שלו, סותר ובונה, בונה וסותר, מכאובים

כלבנה  -סביל מרעין " -י"ומפרש רש, ואם יגנוב יצליח, סודותויו מכוסים
 כלבנה, זו שגדילה ומתמעטתכלבנה  -שמתוונה והולכת בנאי וסתיר , זו

יהיה אוהב  .כלבנה שאינה מאירה, המסגת גבול החמה למשול אף ביום
   .לגור אצל המים

  
  סיכום כח פעולתם של שבעת הכוכבים לפי שבעת ימי השבוע

  

  .נתמנה כוכב חמה -על יום ראשון 
  .נתמנה כוכב לבנה -על יום שני 

  .נתמנה כוכב מאדים -על יום שלישי 
  .נתמנה כוכב כוכב -ביעי על יום ר

  .נתמנה כוכב צדק -על יום חמישי 
  .נתמנה כוכב נוגה -על יום שישי 
  .נתמנה כוכב שבתאי - על יום שבת 
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, מ"ש חל"לכת לפי סימן הלילות כצנ כוכבי' באור סדר פעולתם של אלו ז
  :ש והוא"מ כצנ"לפי סימן הימים חלו
   

שעות לליל  12ועוד שעות  12ואם תתחיל לחשב השעות של יום שבת 
וכן תעשה , בזרוח השמש' תמצא כוכב חמה ליום א, מוצאי שבת קודש

כוכבים בכל שבע ' לפי שמוש ז' ז' לכל הימים והלילות לחלוק השעות לז
ל "ם חנכ"שעות כוכב לשעה זו וכוכב לשעה זו לפי ממשלתם בסדר שצ

מכוכב והוא הדין להתחיל [ותתחיל משבתי משעה ראשונה של יום השבת  
הינו שבתאי בשעה ראשונה וצדק בשעה שניה ]. בשבוע' חמה ומיום א

ומאדים בשעה שלישית וחמה בשעה רביעית ונוגה בשעה חמישית וכוכב 
בשעה ששית ולבנה בשעה שביעית ומשעה שמינית של יום שבת תתחיל 
עוד לחשב משבתי צדק בשעה תשיעית ומאדים בשעה עשירית וחמה 

  .'של יום השבת וחשב הלאה ליום א זהו סוף', יב נוגה בשעה' בשעה יא
  

' ישמש כוכב וביום א' בליל א 7עד שעה  6הפירוש מובן מאליו משעה 
 וכן, ש"מ כצנ"וראה כי סימני תחילת הימים הם על הסדר חל .חמה

וחוזרים חלילה לשמש בכל שבוע , משמשים בזה אחר זה בשעה אחר שעה
  .ושבוע על סדר זה עד סוף העולם

  
  

  ? על מה הם ממונים 
   

  
ועל הדוויה , )יותר מעניות(ועל המסכנות , ממונה על העניות -שבתאי 

ועל , ועל חולי המכה הטמונה בגוף, )מלשון חורבן(ועל החריבה , )הכאב(
  .המיתה
ועל , ועל השלוה, ועל הטובה, ועל השלום, ממונה על החיים -צדק 

יותר (ועל העליזה , שמחהועל ה, ועל התורה, )יותר משלווה( -ההשקט 
  . ועל השררה, ועל הכבוד, ועל העושר, )משמחה

ועל , ועל הקטטה, ועל הרשע, ועל החרב, ממונה על הדם -מאדים 
, וקנאה, ועל השנאה, ועל המלחמות, ועל הפצעים, ועל החבורות, המריבות
מכה שקשה (ועל הברזל , ועל המכות, ותחרות, )יותר משנאה(ואיבה 

  .ועל המפולת, ועל המים, ל האשוע, )ביותר
ועל , והאהבה ועל התאוה, )יותר מחן(ממונה על החן והחסד  - נוגה 

ועל , )כלומר על הלידה(ועל וולדי אדם , ועל פריה, )יותר מתאוה(החמדה 
  .ועל פירות האילן, ועל פירות הארץ, וולדי בהמה
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, על המדעו, ועל הדעת, ועל הבינה, ועל ההשכל, ממונה על החכמה -כוכב 
ועל הכתב ועל , כת אומנותלפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבות בכל מלא

  .כל לשון
למנות בו , להבדיל בין היום ובין הלילה, ממונה על המאור ועל החשך חמה

  .לפעול בו כל פעולה, בו כל מלאכהולעשות , ימים וחדשים
ואף , הוערב הוא לעולם לרעה ולטוב, ממונה על מפתחי שמים וארץ -לבנה 

לא להיטיב ולא , אין להם רשות, על פי שהן ממונים על הרעה ועל הטובה
  .להרע מדעת עצמן

למנות , להבדיל בין היום ובין הלילה, ממונה על האור ועל החשך -  חמה
  .ולעשות בו כל מלאכה לפעול בו כל פעולה, בו ימים וחדשים

   
  

  המקום מתנהג לפי התנוצצות הכוכבים עליו
           
, אין לך דבר מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה" מובא כי ן"י מוהרבליקוט

ויש שהם , יש כוכבים שהם מגדלים עשבים באיזה מקומות שהם מאירים
מחייבים שיהא דרך בני אדם במקומות שהם מאירים ויש שהם מחייבים 

  ". כן המקום מתנהג, ולפי התנוצצות הכוכבים על המקום.שיהיה מדבר
  
  

  ושמותם סדר המזלות
  ) א"לפי באורו של הרב הגאון חיים קנייבסקי שליט(

  
  

ה והסדירן ברקיע הן וצבאותיהן וגדודיהן "ם עשר מזלות ברא הקבשני
פ כל היקף הרקיע בגלגל ממזרח למערב כל מזל יש סביבו "וחילותיהן ע

 םוה". זל ומזל בראתי לו שלשים חילעל כל מ" ,עוד הרבה כוכבים מצדדיו
  : םותיהן וגדודיהן וחילותיהן ואלו האצב : םקראינ
  

, דלי ,גדי, קשת, עקרב, מאזנים, בתולה, אריה, סרטן, תאומים, שור, טלה
  .)כסדר הזה הם קבועים ממזרח למערב(. דגים

  
אלו שנים עשר המזלות הסדורים ברקיע ומשמשין בשנים עשר חדשי 

לן בכל חודש נמצאת החמה במזל אחר מאלו עד שעוברת את כו(השנה 
שנים עשר מזלות אלו אורן מבהיק ביום ובלילה כל אחד ואחד )בשנה

ואינן נראים לעין ביום מפני כוחה וגבורתה של גלגל , במקום שהוא עומד
וכולם נראים בלילה חוץ מאותו מזל שהחמה יושבת עליו לפני החמה . חמה

  .בשעת זריחתה מידת מזל אחד
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  שש המזלות בחצי אחד של העולם 
  )כנגד(בחציו השני ושש מזלות 

  
  :וזה סדר עלייתם

  
  .שביעי ממנוהמזל הטלה מכוון כנגד מאזניים שהוא 

  .שביעי ממנוהמזל השור כנגד עקרב שהוא 
  .תאומים כנגד קשת

  .סרטן כנגד גדי
  .אריה כנגד דלי

  .בתולה כנגד דגים
  

בזמן  :לדוגמא. שוקע, נמצא שכשאחד עולה אזי שזה שכנגדו יורד
שקע , עלה כוכב מטלה ,מאזניים שקע במערב -זרח שהטלה עלה מן המ

ם ישקע מאזנ -עלה טלה כולו הוא וצבאיו גדודיו וחילותיו , םכוכב ממאזני
ואין אחד מהן משנה את סדרו ואינו  .כולו הוא וצבאיו גדודיו וחילותיו

  .נכנס בתחומו של חברו
  

  זמן המזלות
  
  

על וכן , סיון תאומים, אייר שור, ראש טלה מתחיל לעלות  - כל ימי ניסן  
   .זה הסדר

  
י ולפי דברי בעל שפתתי חכמים במסכת ברכות "נביא סיכום לפי דברי רש

דושים על ובהתאם לביאור המקיף המובא בספרים הק', ט עמוד ב"דף נ
  :שעות ימים ושעות הלידה

  
  

הם ראשי תיבות שבעה כוכבי  ם"ל שצ"חנכ(ות ושעות המזלאלו הימים 
  :)מאדים, צדק, שבתאי, לבנה, כוכב ,נגה, חמה :הלכת

  
  

  כוכב              מוצאי שבת 
  צדק   תחילת ליל שני        
  נוגה   תחילת ליל שלישי   
  שבתאי  תחילת ליל רביעי     
  חמה   תחילת ליל חמישי   
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  לבנה   תחילת ליל ששי      
  מאדים   תחילת ליל שבת     

  
  

שבוע ונלמד מדוע מושלים באור של בעל ספר חכמוני ביחס ללילות ה
  :ל של  הכוכבים"אלו לפי הסדר הנבשעות 

  
  

  ום ראשון בשעה הראשונהמושל בליל י - כוכב
  
  

] 'יט' משלי ג[כתוב , בליל פלוני]מזל-כוכב[בוא ולמד מדוע מושל פלוני 
כלומר , בראשית ברא אלקים, "בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה' ה"

ועלל אשר מינה האלקים את כוכב על , שוןבתחילת שעה ראשונה בליל רא
  .מינהו למשול בליל ראשון בשעה ראשונה, החכמה

  
  

  מושל בליל יום שני בשעה הראשונה  –צדק 
  
  

, ע שעלינו בשעה ראשונה בלילה השניועל אשר עשה אלקים את הרקי
לתקנת חיי הבריות , והעלהו עם חצים של מים עד השמים העליונים

ופינה את , די שלא יושחתו מכח האש שלמעלהשבארץ לסובבן בהן כ
כי בלא , האויר של עולם להיות חלל כדי שיחיו הבריות בנשימת הרוח

, אויר וחלל אינן יכולים הבריות לנשום את הרוח ולחיות אפילו שעה אחת
תמנה ועל אשר נ, כי אם יסתמו במקום צר שאין בו אויר האומה מיד ימותו

לכן נתמנה למשול בשעה הראשונה של , צדק על החיים והשלום והטובה
  .לילה השני

  
  
  

  מושל בליל יום שלישי בשעה הראשונה –נוגה 
  
  

ונראתה , ועל אשר הקוה האלקים את המים התחתונים אל מקום אחד
ובאותה שעה הצמיח האלקים מן . היבשה בשעה ראשונה של ליל השלישי

ונתמנתה נוגה , הארץ כל עץ עושה פרי וכל עשב זורע זרע לאכול לבריות
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ועל זה נתמנתה עליו נוגה למשול בשעה , על הפירות ועל הזרעים והצמחים
  .ראשונה של לילה השלישי

  
  מושל בליל יום רביעי בשעה ראשונה -שבתאי 

  
  

ועל אשר נבראו הכוכבים והמזלות בשעה ראשונה בתחילת ליל רביעי 
מעלה העליונה וב, מעונות של הרקיע הזה שעלינו' וסדר האלקים אותם בז

היא , ונבראו המאורות בפינה מערבית של העולם ,יאשעל כולם סדר שבת
מיד שקעו , התיכונה אשר שם שוקעת החמה בתקופת ניסן ותשרי

ועל  ...המאורות באותו הרגע של תחילת שעה ראשונה של לילה הרביעי
, אשר שקעו המאורות מיד ונתמנה שבתי על החשך ועל המיתה ועל הרעה

וכל  .של ליל רביעי שהוא עליון על כולםלמשול בשעה ראשונה  נתמנה
  .ובני אדם ישנים בלילה ודומים למתים, רעה נעשית בלילה יותר מביום

  
  מושלת בליל יום חמישי בשעה ראשונה  - חמה  

  
  

ועל אשר שרצו המים בשעה ראשונה של ליל חמישי שרץ נפש חיה דגים 
ם החמה שחממה את הארץ ואת המים מכח חו, ותנינים ועופות לכל מיניהם

כמו שאנו רואים עד עתה כי מכח החמה מתחממין המים באגמים , שרצו
נשרצים ונולדים בהם תולעים , ובמקואות ובמעינות שזורח עליהם השמש

וצפרדעים ועלוקות ודגים טהורים ומשוקצים ורוב מיני שרץ מאליהן בלא 
ועל המאורות להאיר  ועל אשר נתמנה החמה על החום .תולדת אב ואם

על זאת נתמנה החמה למשול בשעה , לעיני הבריות החיות בכח הנשמה
  .ראשונה של ליל חמישי

  
  

  מושלת בליל יום ששי בשעה ראשונה  - לבנה  
  
  

ועל אשר הוציאה הארץ בשעה הראשונה של ליל ששי נפש חיה למינה 
ועלה , יםהמיטיבים והמריע, טובים ורעים, בהמה ורמש וחיתו ארץ למינם

ונתמנה הלבנה , ל באותה שעה לבראות אדם היודע טוב ורע-במחשבת הא
וערכה היא לכל הבריות , על הטובה ועל הרעה ועל החן ועל הכיעור

ועל זה נתמנה הלבנה למשול בשעה ראשונה של , להעמידן לטובה ולרעה
  .מזה אתה למד כי נתנה רשות לבריות להרע ולהיטיב .ליל ששי
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  ליל יום שבת קודש בשעה ראשונהל במוש –מאדים 
  
  

שבת מכל מלאכתו , ועל אשר כלה האלקים כל מלאכתו ביום הששי
וראה כי מפני יצר הרע שניתן לכל , בתחילת שעה ראשונה של ליל שבת

, תחרות וקטטה, כי אינם יכולים לחיות בלא קנאה שנאה ואיבה, בריה
על זה נתמנה , ובין ברעואינם יכולים לעמוד בלי אש ובלי ברזל בין בטוב 

על אשר נתמנה מאדים על כל  ,ים למשול בשעה ראשונה של ליל שבתמאד
ועל אשר יום שביעי יום שבות משקיעת השמש של יום .. אלה הרעות

  .נתמנה מאדים למשול בשעה ראשונה של ליל שבת, ששי
  
  

  
  ? למושל נחשב כוכב איזה

  
  
  

ם "שצ[זה בסדר של  ואף על פי שמשתנים הכוכבים למשול זה אחר
אותו הכוכב  ,סדורוכל אחד ואחד בשעת ,  בין ביום ובין בלילה] ל"חנכ

כל היום ההוא וכל , שהתחיל למשול בשעה ראשונה בין ביום ובין בלילה
הלילה ההוא נחשבים בממשלת אותו הכוכב שהתחיל בראש היום או 

ועמו מושל עוד אף כוכב השעה הבאה , בראש הלילה על שהוא ראשון
  ].עד כאן כדי שהדברים יובנו יותר. [לפניו בסדר כשני חברים

  
  

  ]ו"דף ט' היכל א[בספרו עץ חיים  י"הח י"מדברי האר
  
  

ואין , כתב כי בכל שעה ושעה משתנים העולמותי "י הקדוש הח"האר
ומי שמסתכל בענין הילוך המזלות , שעה אחת דומה לשעה אחרת

והנולד בו , ואיך ברגע אחד הם באופן אחר, והכוכבים ושינוי מצבן ומעמדן
  . ם לויקרה לו מאורעות שונים מהנולד ברגע שקד
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  ):כלומר מוצאי שבת(ליל ראשון 
  

  משמש מזל כוכב        19עד השעה      18מהשעה 
  משמש מזל הלבנה          20עד השעה      19מהשעה 
  משמש מזל שבתאי         21עד השעה      20מהשעה 
  משמש מזל  צדק        22עד השעה      21מהשעה 
  משמש מזל מאדים        23עד השעה      22מהשעה 
  משמש מזל חמה        24עד השעה      11מהשעה 
  משמש מזל נוגה          1עד השעה        12מהשעה 
  משמש מזל כוכב          2עד השעה          1מהשעה 
  משמש מזל לבנה          3עד השעה          2מהשעה 
  משמש מזל שבתאי        4עד השעה          3מהשעה 

  משמש מזל צדק        5עד השעה          4שעה מה
  משמש מזל מאדים        6עד השעה          5מהשעה 

  
  )יוםשעות ה(יום ראשון 

  
  משמש מזל חמה              7עד השעה            6מהשעה    
  משמש מזל נוגה              8עד השעה            7מהשעה    
  משמש מזל כוכב             9    עד השעה        8מהשעה    
  משמש מזל לבנה             10עד השעה           9מהשעה    
  משמש מזל שבתאי             11עד השעה         10מהשעה    
  משמש מזל צדק             12עד השעה         11מהשעה    
  משמש מזל מאדים             13עד השעה         12מהשעה    
   משמש מזל חמה             14עד השעה         13מהשעה    
  המשמש מזל נוג              15עד השעה         14מהשעה    
  משמש מזל כוכב             16עד השעה         15מהשעה    
  משמש מזל לבנה             17עד השעה         16מהשעה    
  משמש מזל שבתאי             18עד השעה         17מהשעה    
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   ליל  שני
  

  משמש מזל צדק   -    19עד השעה          18מהשעה 
  משמש מזל מאדים       20עד השעה          19מהשעה 
  משמש מזל חמה       21עד השעה            8מהשעה 
  משמש מזל נוגה     -  22עד השעה            9מהשעה 
  משמש מזל כוכב     -  23עד השעה          10מהשעה 
  משמש מזל לבנה     -  24עד השעה          11מהשעה 
  משמש מזל שבתאי     -  1עד השעה            12מהשעה 
  משמש מזל צדק     -  2עד השעה              1מהשעה 
  משמש מזל מאדים     -  3עד השעה              2מהשעה 
  משמש מזל חמה     -  4שעה      עד ה        3מהשעה 
  משמש מזל נוגה       5עד השעה              4מהשעה 
  משמש מזל כוכב       6עד השעה              5מהשעה 

  
  יום  שני

  
  לבנה   משמש מזל    -   7עד השעה         6מהשעה 
  שבתאי  משמש מזל     -   8עד השעה         7מהשעה 
  צדק   משמש מזל    -   9עד השעה         8מהשעה 
  מאדים   משמש מזל    - 10עד השעה         9מהשעה 
  חמה  משמש מזל    -   11עד השעה       10מהשעה 
  הנוג   משמש מזל     - 12עד השעה       11מהשעה 
  כוכב  משמש  מזל       13עד השעה       12מהשעה 
  לבנה   משמש מזל       14עד השעה       13מהשעה 
  שבתאי  משמש מזל        15עד השעה       14מהשעה 
  צדק  משמש מזל      - 16עד השעה       15מהשעה 
  מאדים משמש מזל         17עד השעה       16מהשעה 
  חמה   משמש מזל       18עד השעה       17מהשעה 
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  ליל  יום שלישי

  
  נוגה    משמש מזל         19  עד השעה       18מהשעה 
  כוכב    משמש מזל      -   20  עד השעה       19מהשעה 
  לבנה    משמש מזל      -   21   עד השעה      20מהשעה 
  שבתאי   משמש מזל       -   22  עד השעה       21מהשעה 
  צדק    משמש מזל         23  עד השעה       22מהשעה 
  מאדים    משמש מזל         24עד השעה         23מהשעה 
  חמה    משמש מזל     -   1   עד השעה        24מהשעה 
  נוגה    משמש מזל     -   2  עד השעה           1מהשעה 
  כוכב    משמש מזל      -   3 עד השעה            2מהשעה 
  נהלב    משמש מזל       - 4  עד השעה           3מהשעה 
  שבתאי    משמש מזל       - 5עד השעה             4מהשעה 
  קצד    משמש מזל        - 6עד השעה             5מהשעה 

  
  

  יום שלישי
  

  משמש מזל מאדים                7עד השעה        6מהשעה 
  משמש מזל חמה                8עד השעה        7מהשעה 
  משמש מזל נוגה                9ה עד השע       8מהשעה 
  משמש מזל כוכב              10עד השעה        9מהשעה 
  משמש מזל לבנה               11עד השעה      10מהשעה 
  משמש מזל שבתאי                12עד השעה      11מהשעה 
  משמש מזל צדק              13עד השעה      12מהשעה 
  משמש מזל מאדים              14עד השעה      13מהשעה 
  משמש מזל חמה              15עד השעה      14מהשעה 
  משמש מזל נוגה              16עד השעה      15מהשעה 
  משמש מזל כוכב              17עד השעה      16מהשעה 
  משמש מזל לבנה              18עד השעה      17מהשעה 
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  ליל רביעי

  
  משמש מזל שבתאי    -  19עה      עד הש    18מהשעה 
  משמש מזל צדק       20השעה      עד     19מהשעה 
  משמש מזל מאדים     -  21עד השעה          20מהשעה 
   משמש  מזל חמה       22משמש     עד     21מהשעה 
  המשמש מזל נוג     -  23השעה      עד     22מהשעה 
  משמש מזל כוכב    -  24שעה      עד ה    23מהשעה 
  משמש מזל לבנה        -  1ה      עד השע    24מהשעה 
  משמש מזל שבתאי        2-עד השעה            1מהשעה 
  משמש מזל  צדק       -  3עה      עד הש      2מהשעה 
  משמש מזל מאדים      -  4ה      עד השע      3מהשעה 
  משמש מזל חמה       -  5שעה      עד ה      4מהשעה 
  משמש  מזל נוגה        -  6     עד השעה       5משעה   

  
  

  יום רביעי
  

  משמש מזל כוכב          7עד השעה        6מהשעה 
  משמש מזל לבנה          8עד השעה        7מהשעה 
  ימשמש מזל שבתא          9עד השעה        8מהשעה 
  משמש מזל צדק        10עד השעה        9מהשעה 
  משמש מזל מאדים        11עד השעה      10מהשעה 
  משמש מזל חמה        12עד השעה      11מהשעה 
  ,משמש מזל נוגה        13עד השעה      12מהשעה 
  משמש מזל כוכב        14עד השעה       13מהשעה 
  משמש מזל לבנה           15עד השעה       14מהשעה 
  משמש מזל שבתאי        16עד השעה       15מהשעה 
  משמש מזל צדק        17עד השעה       16מהשעה 
  משמש מזל מאדים        18עד השעה       17מהשעה 
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  ליל חמישי
  

  משמש מזל  חמה       -19עד השעה      18מהשעה 
  משמש מזל  נוגה        20עד השעה       19מהשעה 
  משמש מזל  כוכב       21ד השעה  ע     20מהשעה 
  נהמשמש מזל  לב     - 22עד השעה       21מהשעה 
  משמש מזל  שבתאי     - 23עד השעה       22מהשעה 
  משמש מזל  צדק     - 24עד השעה       23מהשעה 
  משמש מזל  מאדים       - 1השעה  עד      24מהשעה 

  משמש מזל  חמה      - 2ד השעה   ע       1עה מהש
  המשמש מזל  נוג      - 3ד השעה   ע       2מהשעה 
  משמש מזל  כוכב      - 4השעה    עד       3מהשעה 
  משמש מזל  לבנה      - 5השעה    עד       4מהשעה 
  משמש מזל  שבתאי      - 6השעה   עד        5מהשעה 

  
  

  יום חמישי
  
  משמש מזל     צדק   -   7ד השעה  ע        6השעה  מ

  דיםמשמש מזל     מא      8עד השעה          7מהשעה  
  חמה  משמש מזל         9עד השעה          8מהשעה  
  נוגה משמש מזל        10עד השעה          9מהשעה  
  כוכב משמש מזל        11עד השעה        10מהשעה  
  משמש מזל     לבנה    12ד השעה  ע      11 מהשעה 

  משמש מזל     שבתאי    13עד השעה        12מהשעה  
  משמש מזל     צדק    14עד השעה        13מהשעה  
  משמש מזל     מאדים    15השעה   עד      14מהשעה  
  משמש מזל     חמה    16עד השעה        15מהשעה  
  משמש מזל     נוגה    17השעה   דע      16מהשעה  
  כוכב משמש מזל        18עד השעה        17מהשעה  
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  ליל שישי
  

  משמש מזל     לבנה      -19עד השעה      18מהשעה 
  משמש מזל     שבתאי  -   20עד השעה       19מהשעה 
  משמש מזל     צדק   -   21עד השעה       20מהשעה 
  משמש מזל     מאדים    - 22עד השעה       21מהשעה 
  משמש  מזל    חמה    - 23עד השעה       22מהשעה 
  משמש מזל     נוגה    - 24עד השעה       23מהשעה 
  משמש מזל     כוכב      - 1שעה  עד ה     24מהשעה 
  משמש מזל     לבנה      - 2שעה  עד ה       1מהשעה 
  משמש מזל     שבתאי     -  3ה  עעד הש       2מהשעה 
  משמש מזל     צדק      - 4עד השעה         3מהשעה 
  משמש מזל     מאדים      - 5עה  עד הש       4מהשעה 
  משמש מזל     חמה      - 6השעה  עד        5מהשעה 

  
  

  יום ששי
  

  משמש מזל     נוגה   -    7עה   עד הש       6מהשעה 
  משמש מזל     כוכב    -    8עה   עד הש       7מהשעה 
  משמש מזל     לבנה    -    9עד השעה          8מהשעה 
  משמש מזל     שבתאי    -  10עה   עד הש       9מהשעה 
  משמש  מזל    צדק   -  11השעה   עד      10מהשעה 
  משמש מזל     מאדים   -  12עה   עד הש     11מהשעה 
  משמש מזל     חמה    -  13השעה   עד      12מהשעה 
  משמש מזל     נוגה      14עד השעה        13מהשעה 
  משמש מזל     כוכב   -  15  עד השעה      14מהשעה 
  משמש מזל     לבנה    -  16   עד השעה     15מהשעה 
  משמש מזל     שבתאי    -  17   עד השעה     16מהשעה 
  צדק  משמש מזל         18 ה  השע עד     17מהשעה 
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  ליל שבת קודש
  

  משמש מזל     מאדים     -19השעה עד     18מהשעה 
  משמש מזל     חמה  -   20ד השעה ע    19מהשעה 
  משמש מזל     נוגה  -   21השעה  עד    20מהשעה 
  משמש מזל     כוכב    - 22השעה  עד    21מהשעה 
  משמש מזל     לבנה    - 23השעה  עד    22מהשעה 
  שמש מזל     שבתאימ    - 24עד השעה     23מהשעה 
  משמש מזל     צדק    -   1השעה  עד    24מהשעה 
  , משמש מזל     מאדים   -   2ה  עד השע      1מהשעה 
  משמש מזל     חמה    -  3השעה   עד      2מהשעה 
  משמש מזל     נוגה     - 4השעה  עד       3מהשעה 
  מזל     כוכבמשמש      - 5עד השעה        4מהשעה 
  משמש מזל     לבנה     - 6שעה   עד ה     5מהשעה 

  
  יום שבת קודש

  
        משמש מזל    שבתאי          7עד השעה       6מהשעה   
  משמש מזל    צדק       8השעה    עד    7מהשעה   
  משמש מזל    מאדים       9שעה   העד     8מהשעה   
  משמש מזל    חמה     10ד השעה   ע    9מהשעה   
  משמש מזל    נוגה     11השעה    עד   10מהשעה  
  משמש מזל    כוכב     12השעה    עד   11מהשעה  
  משמש מזל    לבנה     13השעה    עד   12מהשעה  
  מזל    שבתאימשמש      14השעה   עד    13מהשעה  
  משמש מזל    צדק     15עד השעה      14מהשעה  
  משמש מזל    מאדים     16השעה   עד    15מהשעה  
  משמש מזל    חמה     17ד השעה   ע   16מהשעה  
  משמש מזל    נוגה     18עד השעה      17מהשעה  

  
  

חמה  שחמשה מהן זכרים שנים מהן נקבות ואלו הן חמה וכוכב נמצא
עשר -אבל שנים. ולבנה אלו הנקבותי וצדק ומאדים אלו זכרים נוגה אשבת

  :כן אלא ששה מהן זכרים וששה מהן נקבות ואלו הן םמזלות אינ
   .דלי ,קשת ,מאזנים ,אריה ,תאומים ,טלה  - הזכרים
  .דגים ,גדי ,עקרב ,בתולה ,סרטן ,שור – הנקבות
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  .אלו זכריםמזלות  תשלש  .קשת,טלה אריה : מזלות האש
  .מזלות אלו נקבות תשלש .שור בתולה גדי :מזלות עפר

   .זכרים .דלי, מאזנים , תאומים: לות רוחמז
  .נקבות. סרטן עקרב דגים: מזלות מים

  
  
  

  ע"יסודות ארמ 4ביאור 
  עפר , מים, רוח, אש

  
  

  –אש 
  

יהיה אדם חם ויבש , אם נוטה האדם ליסוד האש יותר משאר היסודות
ויהיה איש כחוש , ואבריו יהיו קטנים, ושתיתו מרובה מאכילתו, וצבעו לבן

ותרן , ושערותיו הרבה, איש זריז, עז פנים, מהיר לכעוס ונוח לרצות, ורזה
ואפילו , כל מה שהוא יעשה יעשה בלא מחשבה ןבמהרה, אינו מיושב

ולכן ישמור עצמו מאכילת חם ויבש , דבורו יהיה מהיר והוא בעל מורא
  .אלא קר ולח

  
  –רוח 

  
יהיה חם , אם נוטה האדם ליסוד האויר שהוא רוח יותר משאר היסודות 

וזה טוב יותר משאר , ולח משאר היסודות יהיה חם וזה טוב יותר, ולח
ותרן , ויהיו לו בנים יפים, מקצר בדבורו, יהיה אהוב מכל אדם, היסודות

, שמן איש, אוהב הניגון, בעל מעשים טובים, איש שמח וחכם, ישר ונאמן
, מדותיו במשקל האמצעי, נאה ומיושב בדעתו, איש טוב ומטיב לאחרים

איש הזה יזהר מאכילת חם ולח אלא קר . מקיים דבורו על הן והן ולאו ולאו
  .ויבש

  
  –עפר 

  
בעל יגון , אם נוטה ליסוד האדמה יותר משאר היסודות יהיה קר ויבש

שותה הרבה , רףקשה עו, אינו מיושב, עצל, ובעל חולי, קמצן, ואנחה
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איש כזה יזהר וישמור עצמו , בעל מורא, אינו נאמן, שוטה, ואוכל מעט
  .מאכילת קר ויבש חם ולח

  –מים 
  

, בעל בשר, מים אם נוטה ליסוד המים יותר משאר היסודות יהיה קר ולח
, ו הרבה ליחותויהיה ל, איש עצל וישן הרבה, אוכל הרבה ושותה מעט

  .זה אכילת חם ויבש טוב לולאיש כ. אמנם יהיה גבר חכם
  

ומעתה מי שנולד בשעה שכוכב שבתי מושל . על כן מטבעיות של היסודות
מ ובמזל שהוא ימשול על הרוח מלבד שטבעו קומתו וצורתו ומדותיו "ובד

גם יעזור לו כוכב השבתי , יהיו לו כנזכר ביסוד האויר הוא יסוד הרוח
שעל ידי , כר לעיל אצלומטעם שנז, להיות עולה מעלה מעלה בכבוד גדול

ולזאת מצד כח הרוח שבו יותר משאר , בעולמו הגבורה והממשלה' פועל ה
היסודות מעת לידתו יגבר על ידי כוכב השבתי עוד להיות בעל מעשים 

אמנם . ויהיה צדיק ואיש יועץ, טובים כטבע של יסוד הרוח הנזכר למעלה
אז הנולד בו מלבד , להיפך  חס ושלום אם כוכב שבתי יפול ביסוד העפר

עוד גם על ידי , שיהיו בו כל התנאים המפורשים לעיל אצל יסוד העפר
כוכב שבתי הזה יתגבר בכל מדות רעות להיות רמאי ונוקם אוהב קטטות 

  .וכל מה שיעשה יהיה  בלא חכמה, ולהכות באגרוף רשע
  

גם אפשר שלפעמים יזדמן הענין שיתגבר מזל השעה או מזל היומי שהוא 
אמנם לא , טוב להפוך ולעקור את הרע הבא לו מצד מזל שנולד בומזל 

יומשך ההתגברות הזה לרוב ימים כל אחד ליום אחד או שעה אחת וחוזר 
  .לקדמותו להיות איש רע כבתחילה

  
  
  

  סדר בריאת המזלות
  הקדוש ברוך הואלפני 

  
  

  ]'מתוך פסיקתא רבתי הוספה ב פרשה א[
  

ה "ו אלף שנים שהם יום אחד של הקבויהי ערב ויהי בקר יום אחד אל
הרשעים שהם ערב ] שהיו) [היו(' כי אלף שנים בעיניך וגו: שנאמר

והצדיקים שהם בקר בלא מתן תורה בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את 
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העולם אמר לשרו של חשך סור מלפני שאני מבקש לבראות אור ומזלותיו 
ת חשכי ומאזין לו אם אני מאיר א: באותה שעה אמר שרו של חשך בדעתו

כבר הייתי עבד לעולם מוטב אשים את עצמי כלא שומע ואהיה שוגג ולא 
בו ] המליכום) [המלכים(מיד גער בו הקדוש ברוך הוא וכל השרים  ,מזיד

סביבותיו סכתו חשרת מים שהיו כולם : וחלק עליהם סכות סכות לכך נאמר
שראה שרו של ה נתפזרו כולם טפה טפה כיון "במקום אחד גער בהם הקב

  :חשך שגער בו הקדוש ברוך הוא התחיל אומר לפניו
  

  : ה"רבונו של עולם מפני מה אתה רוצה לבראות אור מלפני אמר לו הקב
  

  אם לא תסור מלפני אני גוער בך ומאבדך מן העולם 
  ? אחר האור מה אתה בורא: מר לפניוא

  ! אותך :אמר לו
  ?  ואחרי מה אתה בורא

  .מזל תאומים: אמר לו
  ? מפני מה מזל תאומים :אמר לפניו

ואדם שאני עתיד לבראת להתנהג באור  ,מפני שתאומים הוא אדם: אמר לו
  .שךובח

  ? אמר לפניו רבונו של עולם מזל של שור מה שמו
  .טלה :אמר לו

  ?  ומזלי מה שמו
   .שור :אמר לו

  ?  ולמה
ה אלו דרכן של טלאים לבנים ודרכן של שורים שחורים ועוד טל: אמר לו

והם עתידים ללמוד התורה שהיא  ,"שה פזורה ישראל": ישראל שנאמר
כי עמך מקור חיים באורך ": אור ועתידין לראות אור בעבורה שנאמר

 :ומתי ישתמשו באותו אור כשיבוא אותו שנקרא שור כדכתיב ".נראה אור
כי ": ואותה שעה יהיה חשך לאומות העולם שנאמר ".בכור שורו הדר לו"

  ".'ועליך יזרח וגו' חשך וגוהנה ה
  ?אחר מזל תאומים מה אתה בורא :חזר שרו של חשך ואמר לפניו

   .סרטן: אמר לו
  ? ומפני מה

  .מפני שעתיד אדם לקמץ מן החורין ומן הסדקין כסרטן :אמר לו
  ? ואחריו מה אתה בורא

מפני שאדם אחר שהוא מקמץ מן החורין והסדקין  ,מזל אריה: אמר לו
  . ר כארימתעשר ומתגב
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  ? ואחריו מה אתה בורא
מפני שאחר שאדם מתעשר ומתגבר כארי עתיד  ,מזל בתולה :אמר לו

  .להיות שמן כבתולה
  ? ואחריו מה אתה בורא

שמן כבתולה שוקלים אותו  מפני שכיון שאדם מזל מאזנים: אמר לו 
  .במאזנים

  ? ואחריו מה אתה בורא
זנים ומצא בו עונות מפני שכיון ששוקלים אותו במא ,עקרב: אמר לו

  .ים אותו במקום שיש נחשים ועקרביםמורידין אותו לגיהנם ודנ
  ? ואחריו מה אתה בורא

מפני שכיון שירד לגיהנם וסובל דינו מכפרין לו כל עונותיו  ,קשת: אמר לו
  .וזורקין אותו מגיהנם כחץ מן הקשת

  ?  ואחריו מה אתה בורא
  .נם מרקד כגדימפני שכיון שעלה מגיה ,מזל גדי :אמר לו

  ? ואחריו מה אתה בורא
מפני שאחר שמכפרים עונותיו אני זורק עליו מים  ,מזל דלי :אמר לו

  .טהורים ויטהר 
  ?  ואחריו מה אתה בורא

ב שאין העון שולט "מפני שכיון שנטהר יורש העוה ,מזל דגים: אמר לו
  .בו כדגים

  
בראת חמה תחלה נ] לא[אלא מזל שעה גורם ומפני מה  ,אין מזל יום גורם

שכל העולם כולו בזיו נבראו ואחריו כוכב נוגה לפי שצפה וראה שדור 
המבול עתיד להכעיס לפניו והבדילן זה לעצמו וזה לעצמו עמד וערבן זה 
בזה ואחריו ככב חמה זה אברהם שמצהיב כל העולם כולו כחמה ואחריו 

אי שעתידין הלבנה ואחריו ָשבת] כזיו) [זיו(לבנה שעתידין ישראל להיות 
אומות העולם למשול בהם ואחריו צדק שעתידין להצדיק עליהם את הדין 

ברא מאדים ונופלים בגיהנם שאש ] במה דנן) [כמה דינין(ואחריו מאדים 
אדום בו השמים מספרים כבוד אל התורה שנתנה מן השמים היא מספרת 

 יע הןכבוד אל וכן הוא אומר בהכינו שמים שם אני ומעשי ידיו מגיד הרק
  ".והלוחות מעשה אלהים המה" :הלוחות שנאמר
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  אופן קה -ספר מגלה עמוקות 
  

מאחר שלקח אברהם חודש  -עשו ויעקב חלקו הקדשים ביחד על פי הדין 
היה ראוי עשו גם כן ליקח , יעקב סיון שהוא מזל תאומים, יצחק אייר, ניסן

מרבבות קודש א "וסימן זרח משעיר למו את, שלשה ירחים תמוז אב אלול
, ב"א, א"חדשים אילו שנרמזין במלת את' רצה לומר ג, )דברים לג ב(
בסוד האויב תמו , ונלקח מעשו הרשע חודש אלול לגמרי, לול"א, מוז"ת

כדאיתא שם (וגם תמוז אב אתאביד מיניה , )תהלים ט ז[חרבות לנצח 
לו  בחודש אלול ניתן, ולא נתנה לו רק כל אחד יום בין המצרים, )בזוהר

וזה היה הענין בלק ובלעם רצה ליקח מישראל חודש , תשובה לישראל
  .שכן מלחמות סיחון ועוג היתה בסוף אלול, אלול שהוא היה שלו

  
  

  פרשת יתרו - ספר עבודת ישראל 
  

הנה בחודש השלישי . בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים
א דיעקב אבינו זורח מזל תאומים והוא ברז, הוא סיון שבו נתנה תורה

והוא סוד התפארת אשר שם סוד : שלישי לאבות כמבואר בזוהר הקדוש
כי הם יחד ידובקו , ולזה מורה מזל תאומים. החיבור כנסת ישראל עם דודה

  .כתאומי צביה
  
  

  לשבועות –ספר עבודת ישראל 
  

  .לפי שהוא מזל תאומים, ה ודיבר עמהם כאיש אל אחיו"ונתגלה להם הקב
  
  
  

  ה ונראה"פרשת יתרו ד - ושמש ספר מאור 
  

לכן ניתנה התורה בסיון שהוא מזל תאומים ששאר כוכבי לכת אין להם 
דיבור ולשון ומזל תאומים הוא צורת אדם ויש לו דיבור ולשון והוא יעקב 
שהוא מחבר הקצוות וכובש הגבורות תחת החסדים וממתיק הגבורות 

ם העליונים על ידי וניתנה התורה בזה החדש שאז נתגלו החסדי, בשרשם
   .יעקב אבינו
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  דרוש יב - ספר יערות דבש חלק שני 
  

כי היה ביום שבת עת , והנה בזו הפורענות היו כוכבי שמים גם כן לרוע
ובפרטות לאומה , הוא המורה על שביתה וחורבן כנודע, שליטת שבתאי

כי כפי גזירתו כל השמחים בו תקרה רעה , ישראלית השמחים ושובתים בו
ע "כבר כתב ראב(, ומפאת החודש המזלות שהוא גדי, הוא היום, ו"ח

, כי מזל דלי הוא מזל לישראל, בגורל המן] ה הפיל"ד, ג ז[במגילה 
ועל זה נאמר , ו"ולעומתו הוא מזל גדי מזה ומזל דגים מזה מערכה רעה ח

. 'וכשושנה בין החוחים וכו, ליעקב סביביו צריו' צוה ה] ז"י' איכה א[
כ בתחילת טבת "וא, ב מזלות"ז ימים מקיפה לבנה כל י"י כל כוהנה נודע כ

' כי ג, סובבו ארבע מזלות' אחר כך בט, שהלבנה במזל גדי והתחילה לסבב
ולכך אמרו יונים , וכבר נודע כי מזל שור אויב לישראל. ז"הוא כ' פעמים ט

כתבו על קרן שור שאין לכם חלק באלקי ] ב"ב ה"ירושלמי חגיגה פ[
ובמדבר שבאו למדבר שור ששולט מזל , הוא המוכן להיזק כי, ישראל

  .כי שור למולם ,ראו החרטומים כי רעה נגד פניהם, שור
   

  מכתב ז -ספר מנחת קנאות 
  

ואשתו ולוט השכל , ועמלק יצר הרע, מזלותב "שנים עשר בני יעקב י
' ודעת האנשים האלו מה, והוא שנאמר עליה שהיתה נציב מלח .החומר

  .וחזרו לסורם רע, גרעועבודתו נ
  

  המקום מתנהג לפי התנוצצות הכוכבים עליו
  

אין לך ", ן"בליקוטי מוהרכפי שרבינו לימדנו , וכפי שהזכרנו קודם לכן
יש כוכבים שהם מגדלים עשבים , דבר מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה

ויש שהם מחייבים שיהא דרך בני אדם , באיזה מקומות שהם מאירים
ולפי התנוצצות . ירים ויש שהם מחייבים שיהיה מדברבמקומות שהם מא
  ". כן המקום מתנהג, הכוכבים על המקום

  
אפילו עשב  –אין דבר שלא יהיה מלאך ממונה עליו : "וכפי שאומר רבינו

  ..."ועשב
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  מלאכים מלוים את האדם
  
  
  

בת יש מלאכים אחרים בש. לאכים המלוים אותובימי החול יש לאדם מ
ולכים אינם המאכלי החול . והם קדושים יותר ממלאכי החול, תוהמלוים או

למלאכי   ,"צאתכם לשלום"וזו הכוונה  .עד שיבואו מלאכי השבת תחלה
  .ימי החול העוזבים עד מוצאי שבת

  
כפת לנו אם ישארו מה א ? "צאתכם לשלום"מדוע אומרים אנו למלאכים 

מלוים , שבתאת הנשמה היתרה אשר באה ב ? בזמן הקידוש והסעודה
ואותם , "שלום עליכם"ולהם אנו אומרים  ,עולם העליוןהאותה מלאכים מ

 ]המוזכרים במסכת שבת[שני מלאכי השרת אשר הם המלוים את האדם  
והטעם לכך משום  ,הם אלה אשר מקבלים את הנשמה היתירה מהמלאכים

כפי  ,כדי לרדת לעולם הזה היא צריכה לאמצעי  ,מעלתה של הנשמה
ולכן  ,ק בבטן אמו הוא ממוצע בין העולם העליון לעולם הזהשהתינו

ומלאכים אלו מוסרים  .בראשונה הנשמה נמסרת למלאכי השרת של מעלה
  .ה המלוים את האדם עד לבואה לאדםאותה למלאכים שלמט

  
והם עומדים כל ימות  ,מכל מצוה שאדם עושה בשלמות נברא מלאך

שתהיה להם עליה לעולמות  השבוע כגוף בלי נשמה ומחכים ליום השבת
  .עליונים

  
  

  באור הסולם
  

 ,נותן עמו שני מלאכים שומרים ,ג והלאה "כיון שנכנס האדם לשנת הי
, כאשר אדם הולך בדרך הישר ,ששומרים אותו אחד מימינו ואחד משמאלו

  …הם מתאבלים עליו ונעברים ממנו ,וכשהולך בדרך עקומה ,הם שמחים בו
, כים ילכו עמו תמיד לא יפרדו ממנו אף שחטאשני המלא -ואכן שניהם  

ואינו פורש מהצדיק ועומד על ימינו לשטנו  ,כפי שהיצר הרע נמצא
כך המלאך , כדי שיקבל שכרו משלם כאשר יעמוד בניסיון –ולהכשילו 

תו יחכה לו שמא יחזור ועד יום מו, הטוב אינו נפרד מהאדם החוטא
על העתיד אולי יש  אחר חטאוושני המלאכים שומרים עליו גם ל ,בתשובה
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בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין "וזה הפירוש  ,תקוה ויעשה תשובה
  .לשון רבים  –" אותו

  
  

  על הדמיון בין האנשים: וכן כתב  בעל ערבי הנחל 
  
  

ל האנשים שנולדו באותו רגע על פי רוב המקרים יהיו דומים אחד לשני בכ
ן כן הנולד בשעה שאחריה מה שאי, העניינים משום שנולדו במזל אחד

לגבי אותו חודש . אך בכל אופן יהיו דומים קצת, שוב לא יהיו דומים כל כך
כך יפחת הדמיון , וככל שמרחק הלידה גדול יותר בזמן, יהיה דמיון פחות

  .בין האנשים
  
  

  חכם  בתורה
  
  

הקשו לנו והרי , נותן חכמה לחכמים' ה): מסכת ברכות(על דברי הגמרא 
כי  -ובתוכם , ותירצו כמה תירוצים? ת"ונה גם היא מהשיהחכמה הראש

וכאשר עמד האדם בכך אז , החכמה הראשונה היא לעניין דרך ארץ ומוסר
  . חכמת התורה' ייתן לו ה

  
, והיצר טוב בגיל שלוש עשרה, היצר הרע מגיע אל האדם עם הלידה

דרך אם יסור מ: כלומר. שמור על האדם בכל דרכיוושניהם יחד מתחברים ל
  .וב לדרך הטובה ושני אלה הם דרכיוהרעה או יש

  
  

  עניין שמירת המלאכים
  
  

, דהיינו הרבה מלאכים -" כי מלאכיו יצוה לך"פירוש , ובזוהר הקדוש
לסובב בני האדם , היינו השכינה -" סביב ליראיו ויחלצם' וחונה מלאך ה"

אלא , ולאו דוקא בערב שבת מלוים את האדם. מכל הצדדים כדי להצילם
המלאך הטוב מזלו צדק ומלאך  .מלאך הטוב והמלאך המקטרג, דרכיובכל 

וכן יש לדעת שיש איסור מפורש לומר את שמו . מ ממזל מאדים"הס
שלו שהיא לילי ' ושם הנוק. סמא והאות ל: המלא של אותו מלאך שהוא
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ובעיקר , וכמו כן אסור לומר את השם דיאב והאות ל והאות ו, והאות ת
ון ושכאשר מזכירים את שמם יכולים הם להתפס על האדם בלילה כיו

  .י הקדוש"כמובא בשער המצות לרבינו האר
  
  
  
  

  עיקר המזל
  

  
  

מזל "אמירת , האבות נעשים מזל לבנים, עיקר המזל הטוב הוא היחוס
" האין:  "המזל הוא, כי בזה נבנה המזל ומברכים שיהיה לטוב" טוב

  ".יש"שממנו נמשך ה
  
  

  ? יתברך על הרווחה והעושר 'ם לבקש מהמתי מותר לאד
  
  
  .מצב שזה הכרחי לגוף האדם הנברא כדי להתקייםב
  

היינו למי שמכיר בנפשו  :יעשיר פירושהרוצה להצפין ו: ל"אומרים חז
ס  נ :כל השפע היורד אל האדם נקרא ויתר .יתברך' שצריכה רק לעבודת ה

    ".ועל נסיך שבכל יום עמנו: "כמו שכתוב
  
  

  ה גורםמזל שע
  
  

כי היום שאדם נולד בו אז הוא בתוקף מזלו ואין לו לירא : "רבי צדוק כתב
  ".באותו יום בכל שנה משום דבר שיורע מזלו אז

  
צלח כי יום שנולד בו האדם הוא מו":כתב) פרשת תשא(ובעל ישמח משה 

  ".ואינו נופל ביום הגנוסיא שלו
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ידה הוא המשפיע שמזל האדם בעת הל: כתב) פרשת צו(ומאהבת יונתן 
נראה העניין הוא דאם אדם מקבל מקרה בעת הלידה מן " :עליו וזה לשונו
  ".יוכל לתקן מזגו לטוב, המזל שמזגו רע

  
תלוי ברגע כי מזלו של האדם : כתב)פרשת מקץ(ומדברי בעל ישמח משה 

מה שאין כן במזלו של כל איש וכל אשר יקרה לו " :וזה לשונו, זמן הלידה
  ".ובעת כמלא נימאריכין לידע זמן מולדו ברגע כי צ ,אינם בקיאין

  
דהיינו שכל , רבי יהושע בן לוי סובר כי הכל תלוי במזלו של היום בשבוע

  .יום משבעת ימי השבוע יש לו מזל אחר
  

יש שבעה מזלות , כלומר, ואילו רבי חנינא סובר כי הכל תלוי במזל השעה
והכל תלוי , ם ובלילהבעולם הפועלים ומשתנים כל אחד בכל שעה ביו

ומכיון שלא נפסק להלכה באיזה מזל תלוי , באיזה מזל שעה נולד האדם בו
מזל התלוי ביום , לכן אנו צריכים לחוש לשני המזלות גם יחד, האדם

ומה שמצינו הרבה בני אדם שנולדו באותו , ולמזל התלוי בשעה, השבוע
ת יש הבדל גדול ובכל זא, ובאותו המזל דשעה פלונית, מזל דיום פלוני

  .ביניהם
  

ב מזלות בראתי "ה י"אמר הקב": )מסכת ברכות(י הגמרא ומבאר לפ
, ועל כל חיל שלשים לגיון, ועל כל מזל בראתי לו שלשים חיל, ברקיע

לפי זה אמנם נכון כי הרבה בני אדם ', ושלשים רהטון וששים קרטון וכו
אבל מכיון , פלונית ובמזל הכולל של שעה, נולדו במזל הכולל של יום פלוני

, רהטון, קרטון, לגיון, חיל(שכל מזל מחולק לאלפי פרטי מזלות שנקראים 
  ). כוכבים
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  עיקר הבית היהודי –האשה 
  
  
  
  
  :להסביר את הדברים בדרך זו ניתןו

  
 אשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתימימי לא קריתי ל, אמר רבי יוסי"
וכתב , שהיא עיקר הבית -י "רשפרש מ ."שדי"ולשורי , "ביתי"

  ".שהיא עיקר של בית –אשתי ביתי "  :י"רש
שכל צרכי הבית על ידה  –לאשתי ביתי ": י"ובמסכת גיטין הוסיף רש

  ".נעשים והיא עיקר הבית
  

ויש " אין תועלת לבית בלא אשה ".זו אשה - ביתך " :מבוארובמדרש רבה 
בית וכדי שתהא זריזה לפרש שקרא לאשתו ביתו על שם שהיא עיקר ה

  ".בכל צורך מלאכה בבית
  
   .וכן מצינו במקומות רבים. "שעליה הבית עומד" :ובעין יעקב כתב שם

  
  .יתו ומהותוויסוד ותמציתו הו ,ל כי האשה היא עיקרו של בית"ולמדונו חז
, אלא בשביל אשתו אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדםש, ויש לדעת

  . ובזכותה מתעשר הבית
  

שאין , לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו"ויתרה מזו למדונו בגמרא 
ולאברם " :שנאמר, ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו

  ".הטיב בעבורה
  

בלא ברכה בלא , שאין לו אשה שרוי בלא שמחה כל אדם" :ובגמרא יבמות
  ".טובה 
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  המזל שינוי

  
  
  

  ? האם המזל משתנה
  ?לשנות את מזלו  האם ניתן לאדם

  
  ."הכל בידי שמים" :ב נאמר"ז ע"דף טמסכת נדה ב
  ".כי אין הקדוש ברוך הוא רוצה לשנות את הילוך המזלות"

רק שיש , ת ברא את האדם שמוכרח לאכול"והשי: "וכן כתוב בדובר צדק 
מוכרח בטבע אבל עיקר האכילה הוא , וכמה לאכול, מה לאכול לו בחירה

ת ברא בטבע כן הוא רצונו והיא "שמה שהשי...ודבר זה נקרא מצוה
  ".מצוה

  
משנה את  ואין הקדוש ברוך הוא, מזל כך וכךיסד שיהיה הנולד ב' שה

  ...הטבע והמזל אלא לצורך ועל ידי תפילה וזכות
  

  ".מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה"כי ומתרץ בעל התוספות 
  .אבל פעמים שאין המזל משתנה

  
  ".זכה מוסיפים לו לו זכה פוחתים לו"יבמות וכפי שלמדנו במסכת 

  
  .  ים"אלק בגימטריא ע"הטבהעולם נברא בטבע שהוא אלקים שכן 

ומשום כלכך אותם אנשים צדיקים באמת שרע להם ונשברו בעולם הזה אף 
  .זה מפני הנפש ההיא שהם קבלו בעת היותה בגרעון, על פי שלא חטאו 

  
  :באור הזוהר

  
כולם נשברו , והם צדיקי אמת, רו בעולם הזהומשום זה כל אלו שנשב

] נקבה[ונידונים בדין מטעם שנפש ההיא שקבלו מהנוקבא , בעולם הזה
כי "הוא סובב על הכתוב . לעולם הבא' ועל כן חס עליהם ה, גרמה להם

ומבאר שמה שאנו רואים שדינים שורים גם על אדם , "פועל אדם ישלם לו
. 'לאהבת הוא שהיסורים מקרבים אותו ה, אף על פי שלא חטא כלום, צדיק

  :קושיות' ועל זה מקשה ב
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ואין השכינה , אם גופו של הצדיק ביסורין אם כן הוא בעצבות )1
 ?רק שאדם בשמחהשורה אלא 

  
אף על פי שלא היו להם ' אנו רואים שיש צדיקים שזכו לאהבת ה )2

 ?ומה נשתנו אלה מאלה, יסורין כלל
  

יש לפעמים . וצים על שתי השאלותתיר' יש בו בומתרץ תירוץ אחד ש
אז שורים בהם דינים שהם  –שהנשמות באות דרך הנקבה הרוחנית 

ויש שהנשמות באות מצד הזכר , בין אם הוא צדיק או רשע גרעון
ויש שהם , ם ביסוריםובזה מיושב מדוע יש צדיקים שה. הטוב –הרוחני 

  .בשלמות ושלוה
  
  

  הימים הטובים והלא טובים בחודש
  
  

באותם , רבעה עשר ימים שהם לטובה וארבעה עשר ימים שהם לרעהיש א
הימים שהם עת רצון הנשמה הנולדת בהם תהיה תמיד בשלמות ותקבל 

ותמיד יהיה אותו אדם  שבעה מיני טובות שהם כוללים כל טובות האדם
אך הנשמה אשר לידתה בימי ארבעה עשר הימים אשר הלבנה , בטוב

הכוונה ללידת הנשמות ולא ללידת הגופים  ,יובחסרון יהיה חסר בכל עניינ
גם לגבי הימים השלמים והימים , לכן אין לדעת מאומה לגבי לידת הגופים

  ?מי הם השלמים ומי החסרים, אוריםיש כמה בי החסרים
  

   .לחודש שאז הלבנה במלואה, ז"ט, ו"ט, ד"עד י: הםהימים השלמים 
 .אז הלבנה בחסרונהלחודש ש ,ט"כ ,ח"כ ,ז"כ :מ הימים החסרים הם

  .לחודש שאז הלבנה באמצע, א"כ', כ, ט"י :מ ימים האמצעים הםה
  
  

  ? האם יש לערוך ימי הולדת
  
  

  סברה א
  
כי אצלינו בני ישראל ] 'מהדורה ה[לגבי יום הולדת כתב בדברי התורה 

  ".שטוב שלא נברא משנברא"משום , אינו יום טוב
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  סברה ב
  

' כי האדם הוא נפש וגוף ובראם ה ,וביןלגבי יום ההולדת כתוב במסכת עיר
ועל ידי כך יזכו , יתברך בעולם הזה כדי שיעשו עמל ויגיעה בתורה ומצוות

והגוף יקבלנו אחר תחיית והנפש תקבלנו בעולם הבא לשכר הטוב הנצחי 
, דהינו בשביל עמל תורה ומצוות, והאדם לעמל יולד בעולם הזה. המתים

לם הזה ביגיעה וביסורין בעבור התורה ומנם יש הרבה בני אדם שקץ בעו
טוב משנברא וסובל , ומצייר בדעתו  אילו לא נברא בעולם הזה, והמצוות

ואף על פי , וחושב טטוב שלא היה נברא ובא לעולם הזה. יגיעה ויסורין
אומר אין ראוי לאדם , שיודע ובזה יקנה שכר טוב ועונג נצחי אחר התחיה

, ור לקבל טובה רבה אחר כמה מאות שניםלטרוח ולסבול צער ויסורין בעב
כי רואה ומצייר וחושב  בדעתו כי אין תחיית המתים קרובה על כן על 

   ".נוח לו לאדם שלא נברא משנברא" –חומר אדם זה נאמר 
  

ואין לו , כי היום שאדם נולד בו אז הוא בתוקף מזלו" :רבי צדוק כתב 
  .לירא באותו יום בכל שנה משום דבר שיורע מזלו

  
  ."שעת הלידה הוא מזל בריא וחזק מאד" :א בספרו חומת אנך"כתב החידו

  
שנינו בתלמוד שעמלק היה מכשף והוא ידע לכוין  :לפי תלמוד ירושלמי

את השעות והיה מעמיד בחיילותיו בני אדם שבאותו יום היה יום ההולדת 
וכאשר יצא למלחמה ] מכיו שהיה גדול בחכמת הכוכבים והמזלות[שלהם 

משום שהאדם ביום לידתו טוב וחזק ולא במהרה , ישראל עשה זאת עם
ערבב את ? מה עשה משה . ק והמזל השולט ביום ההוא עוזר לוהוא ניזו
  ).'חבקוק ג](ברקיע"[שמש ירח עמד זבולה : "דכתיב, המזלות

  
ויש , ובני עמלק מכשפים הם, ואין להם לפחוד ממכשפים שהרי אין בו מזל

ויאמר . כשופם מצליח זלות ובעת שאין בו מזל איןב המ"להם יכולת בי
כדי שיבחר אנשים שנולדו ? בחר לנו אנשים  ולמה ליהושע  משה ליהושע

שלא יוכל להתחכם עלינו שיהרוג הוא מישראל וישראל , באדר שני כמותו
   .לא יהרוג אחד מהם

  
  ?יש מזל ' האם לנולד בחודש אדר ב

  
חיים ' י מרחיב ר"כידוע בכתבי האר. שבת העיבור היא שנה מיוחדת מאוד

וששת חדשי הקיץ כנגד , ויטאל על כי ששת חגדי החורף הם כנגד הזכר
. ששת החדשים מחולקים לאברי הפנים וכן ששת חדשי הקיץ. הנקבה
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מהו החודש אשר מייצג את . אולם ששת חדשים אלו אינם כוללים את הפה
נים המקובלים בכל וכמו גם בחודש זה מכוו. 'הוא חודש אדר ב? הפה 

כיוון וזהו סוד חודש , של כל חודש וחודש, צירופי שמות כל החדשים
וכפי שציינו קודם לכן ששנה זו היא מיוחדת מאוד כיוון ובדרך . העיבור

אך בשנה מעוברת ישנם שלושה . כלל בשנה רגילה ישנם שני עשר חדשים
ום וחנון ארך ל רח-א. ג מידות רחמים של בורא עולם"עשר חודשים כנגד י

זוהי . אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה
והתיקונים שאדם עושה , הסיבה שבשנה זו הבירורים והעלאת הניצוצות

בתיקונים שובבים , בזיווג בקדושה, בכל המישורים החל בכוונות באכילה
וצאת בעיקר ובקריאת שמע בפרט ועוד הם חזקים ועוצמתיים בצורה י

ועל כן שמה של שנה זו הוא שנת . מגדר הרגיל מאשר בשנה רגילה
ואשר מכינים , מצד חסדים וגבורות, ו"ב רי"הרומז על שמות ע –העיבור 

היא השנה החדשה אשר מגיע בראש , וסוללים את הדרך לעיבור הנוקבא
אשר בו עתיד , חודש הגאולה, הוא ניסן –חדשים הוא לכן לחדשי השנה 

בו עתידה להוולד הגאולה הפרטית והכללית של האדם ו, הולדלהיוולד 
וכל זה תלוי בחודש העיבור בשנת העיבור הוא חודש אדר , ושל עם ישראל

ל שיש להסמיך "אשר דרשו חז, שהוא העיקר לקיום מצוות וחג הפורים' ב
אך לא כפשוטו . אין לו מזל' ולכן הנולד בחודש אדר ב. גאולה לגאולה
אשריו שזכה . אין לו מזל כי הוא מעל המזל, אלא להיפך, שאין לו מזל

ולכן כאשר יהודי לומד תורה הוא . ויש לדעת שכל ישראל מעל המזל. בכך
וכאשר . הוא יוצר רקיעים רוחניים ובונה עולמות רוחניים. בורא מלאכים

אשרינו וטוב . יהודי עוסק בתורת הנסתר כמה גדולה ורבה היא מעלתו
  .תקרב למאצילנושזכינו לה, חלקנו
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  סוף דבר

  
  
  

  מאמר רביעי פרק ד -קרים יספר הע
  

וראוי שנדבר בהוראת המערכת ונאמר שדעות האנשים בהוראת המערכת 
לפי מה שנמצא לקדמונים שתים האחת היא דעת הפילוסוף האומר 
שגרמים השמימיים והכוכבים פועלים בעולם השפל כשהם בתנועותיהם 

מניעים היסודות ומרכיבים אותם ומכינים אותם מיני הכנות המתחלפות 
מתחלפות לקבל הצורות הטבעיות עד שימשך מזה שישימו קצת בני אדם 
מוכנים לקבל החכמה וקצתם לא וקצתם מוכנים אל שיקבלו השפע האלהי 
הנבואיי וקצתם לא וזה המין מן ההוראה או הממשלה שיש לכוכבים 

ש אותה אחר שאנחנו נראה השמש יחמם בעולם השפל אי אפשר להכחי
האויר והירח ילחלח ויקרר אותו ויגביר יסוד המים אי אפשר מבלתי 
שנאמר שהם בתנועותיהם יגבירו פעם הליחות ופעם החום עד שיכינו 
החומר לקבל צורות מתחלפות אבל שיהיה לכוכבים הוראה אחרת בדברים 

ושר או אם ישא אדם אחרים שאין מבוא לאכויות בהם כמו בעוני או בע
אשה אחת או רבות או יהיה בעל מעלה או בעל חסרון אמר הכת הזה שהוא 
שוא ודבר כזב הרחק מאד מאדם שיעלה על הדעת שיורו הכוכבים על מה 
שאינו נופל בהם כעוני וכעושר והאהבה והשנאה ודומיהם והדעת השנית 

הבאים על  היא דעת הוברי שמים החוזים בכוכבים שאומרים שכל הדברים
האדם באים עליו בגזרת הכוכבים ויביאו ראיה לזה מן החוש בשהחוזה 
בכוכבים יגיד לאדם מה שיקרה לו בכל פרטי עניניו אם שנים רבות יחיה 
האדם ואם יהיה עני או עשיר ובמה יצליח יותר וכמה נשים ישא וכמה 
 בנים יוליד וכיוצא בזה וזו ראיה שכל הדברים באים על האדם בגזרת
הכוכבים ושאי אפשר להמלט מגזרתם ויאמרו שעל הדרך הזה תתקיים 

ל האומרים מזל מעשיר מזל "ידיעת השם בלי שום וזה דעת קצת מרז
מחכים ויש מזל לישראל ויש לדון אחר שתי אלו הדעות אם על הדעת 
הראשונה שאחר שהוא מתואר בכל דבר שיוציא זולתו מן הכח אל הפעל 

ועל בפעל מה שימצא למתפעל בכח כמו שנתבאר שהוא מחוייב שימצא בפ
כ "כ שהכוכבים אינם בעלי איכויות א"במה שאחר הטבע והוא מבואר ג

איך אפשר שיחמם השמש האויר והירח ילחלח אותו אלא שבהכרח נאמר 
שההקדמה ההיא שאמרנו ראוי שימצא לפועל בפעל מה שימצא למתפעל 

פועל הוא בעל שכל לא בכח הנה אמנם יהיה זה בפועל בטבע אבל כשה
יחוייב זה בו ואחר שהגלגלים חיים בעל נפש משכלת כבר אפשר שיפעלו 
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מה שאינו נמצא אצלם ולזה יגבירו פעם יסוד ' בנמצאים השפלים אפי
האש ופעם יסוד המים ופעם יסוד האויר ופעם יסוד הארץ שכמו שנמצא 

ירח יסוד פ שאינו גשם יניע יסוד האש ויגבירהו וה"לשמש שניצוצו אע
המים כן יש לומר בשאר הכוכבים שניצוציהם יניעו שאר היסודות וידבירו 
אותו פעם וזה לענין נסתר או יחס בלתי נודע לנו וכן על הדרך הזה  בשאר 
ההוראות שיורו על העוני או על העושר או על החכמה והסכלות ושאר 

ס בלתי פ שאין הענינים ההם נמצאים אצלם לענין מה או יח"הדברים אע
נודע לנו ובתנאי המצא ההכנה מה במקבל כמו שהמלמד יפעל הלמוד 
בתלמיד יגיע התועלת על המוכן יותר מעל הבלתי הבלתי מוכן ועוד שאחר 
שהחוש מעיד על הגעת דבר החוזה בכוכבים אל האנשים אי אפשר 

כ על הדעת השני והוא דעת הוברי השמים "להכחיש החוש בשום ענין ג
ים יש לדון הרבה ראשונה שהם מסלקים טבע האפשר החוזים בכוכב

שהתבאר מציאותו מן החוש והכרענו היותו מחוייב שימצא בפרק אחד 
מזה המאמר שנית יש לדון אחר התחלותיהם שהם יאמרו שיש בגלגל 
הכוכבים צורת טלה ושור ותאומים וזולתם מהצורות מורות על כך וכך הם 

כדי שתתעלה ותשלם הצורה ההיא רושמים במחשבתם קוים מכוכב לכוכב 
ח צורות ולמה לא ירשמו קוים אחרים בענין "עד שירשמו על דרך זה מ

אחר כדי שתגיע ובשלם צורה אחרת כמו שאמרו שהצורה הששית 
כוכבים בלבד ומי ' מהצורות הדרומיות היא צורת כלב קטן ויאמרו שבו ב

קדמונים שהיו הכוכבים ההם והם יאמרו שה' יתן ואדע היאך יודע זה בב
פ שאנחנו לא נשיג "שלמי היצירה יותר ממנו השיגו הצורות ההם אע

אותם וזה הבל שאיך יעלה על הדעת שתקצר יד האנשים היום בהשגת 
המוחשים יותר מהקדמונים והלא כל מי שתקצר יד שכלו יתחזקו 
הרגשותיו וישיג המוחש יותר כמו שנראה הבעלי חיים שאינם בעלי שכל 

ח צורות שהם "הם חזקים יותר מהרגשת האדם גם באותן מ הרגשותיהם
אומרים שהושגו לקדמונים מי יתן ואדע במה השיגום ואיך נודעו שיש 
במזל פלוני צורת כך וכך עד שיאמרו שיעלה בפנים השלישיים משור אדם 
שכל מחשבותיו לרע וכן יעלה בפנים הראשונים מסרטן חזיר מברזל 

ים השלישיים ממנו אדם בדעתו להכנס וראשו מנחשת וכן יעלה בפנ
בספינה ללכת בים להביא זהב וכסף לעשות ממנו הטבעת וכן תעלה בפנים 
הראשונים מבתולה צורת בתולה בידה נר והיא הולכת בין ההדסים ורוצה 
ללכת לבית אביה זה וכל כיוצא בו היאך נודע אחר שאי אפשר לחוש 

הקסם תלויה בו וידמה זה  להעיד על כך ואם תאמר שנודע להם זה בדרך
למתנבא ומשתגע בלבו בכח המדמה וחושב שכל מדומה אפשר או ידמה 
אל חולם חלום ובמה יודע אמתת זה לשכל האדם גם מה שיאמרו ממצבי 
הכוכבים ומבטיהם ויחסם זה אצל זה כמו שמבט הנכח הוא מבט איבה 

שהיא  גמורה ויתן טעם לזה להיות בין שני הכוכבים אז תכלית המרחק
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מאה ושמונים מעלות כמו שמדרך השונאים והאויבים להיותם זה מזה 
בתכלית המרחק בהפכים ולזה יאמרו שמבט רביעי הוא חצי איבה לפי 

כ "שהוא מבט אהבה גמורה אחר שהוא ק' טעמם זה למה יאמרו במבט ג
מעלות כל ' שהוא צ' מעלות האותות יותר מהמביטים זה את זה במבט ג

אות והסכמות והנחות לא יודה אותם בעל הריב ואם יאמרו אלה דברי נבו
שנתאמת זה בנסיון הנה כן יאמרו בעלי הגורלות החוליי או שאר מיני 
הגורלות הנוהגות בין האנשים שבמקרה גמור יודיעו קצת האנשים על 
פיהם כל ריב וכל נגע שיקרה בין האנשים מבלתי שיהיה בצורות ההן שום 

ן המוגד ויאמרו שכן נתאמת בנסיון כמו שיאמר הוראת עצמות על העני
בעל גורל החול שבהיות נשוא ראש יוצאת ראשונה תורה על ההצלחה 
ושפל ראש יורה על ההפך ואין חלוף בין שתי אלו הצורות אלא בהנחת 
נקודה אחת שבאחת מהן היא מונחת למעלה ובאחרת למטה וכן בשאר 

י בעצמו אלא במקרה גמור הצורות שכל זה הוא דבר שאין לו ענין אמת
כאנשים המגידים עתידות בכתף או שיש מסוגלים בזה כאחיתופל שהיה 
מסוגל על נתינת עצה הוגנת עד שהוצרך דוד להתפלל לשם לסכל עצתו 
ואף אם נודה להם כל התחלותיהם והנחותיהם הנה הם מוכרחים לומר שאין 

בעיר אחת הנחותיהם הכרחיות שהרי כשיקרה דבר או רעב או מלחמה 
ימותו אנשים בלי עבם ולמה תבטל הוראת המערכת הפרטית שגזרה בעת 
המולד כל אחד ואחד מאנשיה על חיים מתחלפים לכל אחד ואחד כפי 

כ תבטל "מולדו והם יאמרו בזה שהוראת הכלל תבטל הוראת הפרט וע
כ "הוראת הרעב או הדבר הנגזר על המדינה הוראת כל פרט ופרט ממנה וא

לפי דבריהם שאין גזרת הוראת המערכת הפרטית הכרחית כי  יתבאר אף
כבר אפשר שתבטל בדרך הטבע כרעב והמגפה ודומיהם אבל מה יאמרו 
בדברים ההוים בדרך הבחירה הכולל כמלחמה או בדרך הבחירה הפרטית 
כאיש אחד שיעשה ספינה מדעת עצמו ויכנסו בה מאה אנשים או יותר 

שוה ויכנסו כלם בספינה ותטבע הספינה  ממה שאין ספק שלא היה קץ כלם
ולמה יקצרו חיי האנשים ההם בהוראת גזרת הכוכבים על בעל הספינה 
שתטבע ספינתו בים ולמה יתבטלו הוראות הכוכבים על כל האנשים 
הנכנסים בספינה יותר מהוראתם על בעל הספינה אלא שהדעת האמתי הוא 

פ שנראה "יות ושאעשמכאן יש להוכיח שהוראות הכוכבים אינן הכרח
קצתם מתקיימות כפי משפט האצטגנינים על האנשים מכל מקום כבר 
אפשר שיבטלו מפנים רבים אם בסבת הבחירה או איזה זכות או מצוה כמו 

ל שם "י ז"אין מזל לישראל ופרש א"ט ע"שבת קל במסכת "שאמרו רז
ש ברצון האל יתברך "י צדקה ותפלה וזכות ישתנה מזלו לטובה וכ"שע

הוא הכלל הגבוה על כל שראוי שיבטלו כל ההוראות מאי זה צד שיהיה ש
ברצונו ללסבה נודעת אצלו בלבד וזה היתה הכונה בנתינת התורה כדי 

י קיום מצותיה ינצל האדם מהוראת המערכת כמו שאמר הנביא "שע
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ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה וכן כתב ) ב"ירמיה י(
ל בספר המולדות בשמונה הדברים הכוללים שהם "צן עזרא ז"ר אב"הר

ההוראות הפרטיות אמר שם בדרך השמיני שמצד בחירת הנפש  מבטלים
כ שהבוטח בשם שלו נתכנו "החכמה תבטל ההוראה הפרטית ואמר שם ג

י יסבב סבות להצילו מכל נזק שיש לו במולדו וזה מבואר כמו "עלילות הש
ששנוי השם או שנוי מעשה או ל שאמר "שכתבנו והוא מסכים לדעת רז

צדקה או צעקה מבטלין גזר דינו של אדם וכן אמרו אברם אינו מוליד 
אברהם מוליד ועל דבר זה אמרו קצת החכמים שיצחק לפי שהיה מחלק 

כ "י להעלותו לפניו לעולה ואח"מאדים והיה מורה עליו שיהרג צוה הש
' יוצא בזה יסבב הנתן האיל תחתיו לכופר כדי שינצל מן ההוראה ההיא וכ

כ תמצא "סבות להציל שומרי התורה ומצותיה מהוראות המערכת וע
הנביאים מזהירים את העם לשוב מדרכם הרעה אמר ירמיה הטיבו דרכיכם 

וזה להיותם יודעים ) 'ירמיה ז(ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה 
י לבטל הוראות המערכת כמו שכבר תבטל "שטבע המצות וההשמע אל הש

וראה ההיא מסבות אחרות לדעת האיצטגנינים כמו שבארנו מענין הה
המלחמה או המגפה או הספינה וזה מה שרצינו לבאר מענין הוראת 

  .המערכת 
  
  

  פרק ג -נתיב הצדקה  -ספר נתיבות עולם ב 
  

שאלמלא כן  ,יר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוחוכיון שיצא האדם לאו
ונר דולק על ראשו וצופה ומביט מסוף  .אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת

   ."לו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשךבהִ " :העולם עד סופו שנאמר
  

ואין לך ימים , ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא
?   מי יתנני כירחי קדם" :י בטובה יותר מאותן הימים שנאמרשאדם שרו

  ? ירחים ואין בהם שנים ימים שיש בהם ואלו הם". ישמרניה - כימי אלו
  …ומלמדים אותו כל התורה כולה, הוי אומר אלו ירחי לידה

  
שאמרו  )ועוד  ממדרשים, ל"חז, ותתבמסכ(וכבר נכתב בכל התוספות 

היינו בתחילת לידתו , "נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא": כולם
אבל שהוא צדיק אשריו ואשרי הדור שהוא , שאין ידוע מה יהא בסופו

  ..בתוכו
  

, האדם קרוב יותר להפסד מלשכר, תגבורת היצר ברע ותאוות העולם הזה
  ? ועל מה שווא ברא את כל בני האדם?  ככה' על מה עשה ה, ואם כן קשה
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עשה את האדם ישר ' והנה ה, צורי ולא עולתה בו' אבל באמת ישר ה
אם  ,וציוהו לבחור בטוב, הטוב והרע, דרכים' בתחילת בריאתו ונתן לו  ב

  , וזאת תורת המסורה, הלא אז אשריו ואשרי דורו', כן ישמע האדם בקול ה
  

  ."..בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ"
  

אשר ברא אלקים היה לתכלית , כי הלא, וכסאו נקי' כי ה :ועל זה אמר
  –הלא אז , ואם כן נעשה, ולעשות מצוותיו' לעבוד את ה, לעשות
   

  ".ה נעים גורלנואשרינו מה טוב חלקנו ומ"
  
  

  
  

  ל בורא עולם-תם ונשלם שבח לא
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  ?מהו חלום 

  
  

  הלכות שנה ראשונהבן איש חי  ספר
   פרשת בהעלותך

  
 אחד ופרשתי הטעם כי על כל איברי האדם שורה כח השינה שהיא

כי לכן תמצא הישן חולם חלום , בבמוח ול מה שאין כן, מששים מיתה
וכן הלב הוא ער גם בעת , ומראה החלום הוא במוח, והוא כאלו ער ממש

  והטעם כי מוח הוא מסוד חכמה, "אני ישנה ולבי ער: "שינה וכמו שכתוב
  
  
  
  

  ,באים חלומות בעת השינה ולא בהקיץמדוע 
  ?לאנשים  ומדוע רק אז מגלה השם דברים

  
  
  

מתחזקים הכוחות  -מכיון שידוע הדבר שרק בהחלש הכוחות החומריים 
כאשר תש כוחו של האדם והוא אינו רודף , ידוע כי בעת הזקנה, השכליים

אזי מתקרב הוא אל החכמה והשכל וכל , עוד אחר התאוות הגשמיות
רואה , וכן בעת פטירתו כשיוצאת הנשמה מהגוף, מטרתו לעבוד את השם

וזו הסיבה שהחכמים , וא מתן שכרו לעתיד עוד בהיותו בעולם הזהה
יצחק , והנביאים מברכים את בניהם ותלמידיהם סמוך למיתתם כמו אברהם

אליעזר לבנו ורבנו הקדוש שמסר מסורת ' ויעקב ומשה לשבטים וכמו ר
  .החכמה לבנו

  
כמו שהנבואה לא תחול על האדם עד , ולפני שהחלום הוא חלק מהנבואה

כך גם מופיע  –שיתבטלו כוחותיו הגופניים ויתחזקו כוחותיו הרוחניים 
בזמן שבטלים הכוחות הגופניים ומתחזקים הכוחות , החלום בעת השינה

הקדוש ברוך הוא מגלה . השכליים שכן השינה היא אחד מששים ממיתה
אוזנם של בני אדם בחלום ולא בהקיץ מכיון שהאדם באותה שעה מסיר 

  .רגשתמעשה הנפש המ
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הקדוש ברוך הוא מודיע לאדם בחלום לכל  :ובספר הזוהר הקדוש נאמר
בוא וראה בזמן שהאדם שוכב על מטתו נשמתו יוצאת , אחד לפי מדרגתו

, ועולה למעלה וכמה מיני מלאכי חבלה סובבים בעולם ופוגשים את הנשמה
אם היא זוכה עולה למעלה ורואה מה שרואה ואם לאו היא נאחזת באותם 

אותם מחבלים והם מראים לה דברי שקר או דברים שעתידים לבוא בזמן ב
  .הקרוב

  
אז הגוף הוא כאילו בלי , בזמן שאין הנשמה טרודה בענינים הגופניים

ואז מתגבר הכח השכלי והנשמה נכנסת לשכליות  ורוחניות וזהו , נשמה
נפשו אשר , נפשו שהיא נצחית ונשארת לעד, יתרונו של האדם על הבהמה

  .מה מדבר הקדוש ברוך הוא בחלום ועודנה בגופו של האדםע
  

אם לאחר מותו של האדם עולה , ומזה תראה כמה מעלות טובות לנשמה
וזה גם כן אחד הראיות , היא מעלה נקיה מכל חומר אל מקום מנוחתה

החלום הוא , שכן בעלי החיים מלבד האדם חולמים , להשארות נפש האדם
הכלבים הנובחים בשנתם וזו לדעתם ראיה כי  בלעדי לאדם ומה שאמרו על

שכן הכלבים עושים זאת מחמת הרגל והוא טבע , אינו נכון, חולמים הם
כמו להבדיל תינוקות הנראים כיונקים גם בעת שנתם וזה רק , שני שלהם

  .מחמת הרגלים לינוק בהקיץ
  
  
  

  האם להאמין לחלומות
  
  
  

לך כי היו הראשונים ודע  :כך, סימן תמדב, ספר חסידיםאומר בעל 
ה אות לגדעון "שהרי לאחר שעשה הקב, מאמינים מאד בדברי חלומות
ה לגדעון "עד שאמר הקב, עדיין היה ירא, בקצה המשענת ובגיזה פעמים

ואחר תחזקנה ' ואם ירא אתה לרדת רד אתה ופורה נערך וגו) י' שפטים ז(
שכתוב  ומה. הרי יותר מאמין בחלומות מבאותות, ידיך ושמע החלום

, כי בא החלום ברוב ענין:  וכתוב, חלומות והבלים, כי ברוב) קהלת ה ו(
וכן אמרו  ,שאם יאמר לו בעל החלום לעבור על המצות שלא ישמע לו

שהרי אמר כי בא החלום , חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין
  :ברוב ענין

  
, או בן ראובן ]אחיו[יהיה שמעון , יש חלום שאדם רואה בחלום ראובן מת

או , או יחלה וקול יוצא שהוא מסוכן, או תוארו שוין, או אדם ששמו כשמו
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לכך מועיל לו התענית כי . או שום דבר שמצטער, מצטער או מאבד ממונו
אלא שיכול להתהפך דוגמת , כי אי אפשר שלא יתקיים, יהפך לקל שבהם

שנהפך לדם , ראו כי רעה נגד פניכם) י ,שמות י(כמו שנאמר , המזלות
  :היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם) ט ,יהושע ה(וכתיב , מילה

  
לפי שאילו לא ילכו אחר הפה  ?ם תאמר למה החלום הולך אחר הפהוא

שהרי התורה היא ממנו , ה"אין החלומות מן הקב :היינו אומרים, החלומות
ין וכל מה שא, ועתה חלום אין יכול לדעתו, והולכת אחר הפה והלב לפתרון

אלא לומר  ?למה חלום) אם לאו(, ולפה לדרוש ה נותן ללב אדם לידע"הקב
ומודיע לבריות מה , להודיע שהוא יודע כל העתיד, ה"לנו הנה הוא מן הקב

  .ולא יחטא, ישוב בתשובה ויתפלל לוכדי ש, שעתיד להיות
  

סוף דבר אין מזיקים מתגרים אלא במי שמתגרה  :ספר חסידיםואומר בעל 
או עסק בהשבעות או בכשפים , שכתב הוא או אבותיו קמיעות: ןכגו, בהם

ולא יאמר אעשה בשביל פיקוח , לכך לא יעסוק אדם בהם, או בשאלת חלום
, כי אין זה חכמה כי מקצר אדם חייו וחיי זרעו, נפש בהשבעות וקמיעות

. אלהיך' תמים תהיה עם ה) דברים יח יג(וכתיב , ואין דוחין נפש מפני נפש
ל כל נגע ומחלה ועל כל צוקה ה ע"דם לעשות אלא יתפלל להקבאין לא

  .וצרה
  
  
  

  וחלומות שוא ידברו
  י שד"י מלאך או ע"חלום ע

  
  
  

  חלום טבעי
  

החלום הטבעי הוא סוג של חלומות הבאים לאדם בעקבות מזגו ואיכותו 
כאשר גובר חומו הטבעי בגוף ] כלומר כפי מה שמרגיש[הגוברים עליו 

  …או במקוה של מים חמים וכדומה, ליד אש חולם הוא שנמצא
  

או מתהלך , וכאשר גוברת עליו הקרירות הריהו חולם על היותו בוסס בשלג
  ...'ביום גשם קר מאוד וכו

  
  .ואין להם ממש" על חלומות מסוג זה  נאמר גם כן חלומות שוא ידברו
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  .כל החלומות מהסוג הטבעי הם בעקבות המחשבה והדמיון של החולם

  
, כי כך ברא השם יתברך בעולם אמת ודמיון": יר בעל ספר דובר צדקומסב

  -:וכן בנפש והוא כח המדמה שבמוח 
שמשם השטות לשוטים כשמתגבר כח זה לבדו במוח והוא כאיש חולם 

  ".חלום בשינה שאין לו חכמה
  

שישן ובשנתו רואה שהוא אוכל , -כמו שהאדם רעב  –והיה כאשר יחלום 
בעוד שהיה ער והנה בהקיצו רקה נפשו ובטנו  והוא מה שהיה מהרהר

כי כל חולם לא ימצא דבר בהקיצו מכל , ריקה  כמו שהיתה קודם השינה
כמו , והנה עיף ,שותה לרוות את הצמאון, וכן הצמא, מה שהיה חולם

  .הצמא לפי שהעיף מן הדרך צמא נקרא
  

חלום שבא לאדם על ידי הרהורי ליבו על מה שהאדם מהרהר או חושב 
עליהם ביום כמו שמסופר בגמרא על מלך ששאל את רבי יהושע הן חכם 

בחלומך תראה : השיב לו רבי יהושע ?אתה אמור לי מה אחלום הלילה
כל , שאתה נופל בשבי הפרסים והם יאלצוך לרעות חזירים עם מקל של זהב
  .אותו היום חשב המלך על דבריו של רבי יהושע ובלילה חלם את החלום

  
  .ג זה באים בעקבות המחשבה והדמיון של החולםחלומות מסו

  
מסביר ' באור הענין'בחלק הנקרא  -פרק עג פסוק כ  ם על תהילים"מלביה

או שהוא מלך  ,לום יחלום האדם שהוא מוכה ומתיסרכמו שבעת הח: כך
, והגם שבמעמד השינה יש להרגשות האלה מציאות בדמיונו, גוים ומצליח

ל זאת בעת יקיץ ישכיל כי ההרגשה הזאת בכ, כי מרגיש הכאב או העונג
שהרגיש בחלומו לא השיג הדבר כמו שהוא במציאות רק כמו שהוא 

  .ם לא היה להם מציאות חוץ לדמיונושהמלכות או היסורי, בדמיונו
  

מסביר , דרוש ט, חלק ראשון , ספר יערות דבשבעל , הרב יהונתן אייבשיץ
ול אדם להרהר דברים רבים דברגע אחד יכ, והנה כבר גדר הפילוסוף :כך

עד , כי הדמיון תופס הרבה בפעם אחת, אף דאי אפשר לפורטן בפה
  .יחלום איש דברים לא יכילון ספור יום שלם, שבחלום שעה

  
וכענין חלומות יוסף : 'והמדריגה'ה "ספר מחשבות חרוץ פרק ג דבעל 

בו היינו שחש, וקראוהו בעל החלומות' הצדיק שאמרו לו אחיו המלוך וגו
שמצד חשקו להשתרר עליהם הוא הולך בדמיונות כאלו כל היום עד שגם 

אבל צורה שלו דומה לשל אביו , בלילה יחלום לו מזה מהרהורי דיומא
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כ "שהוא מדת אמת ליעקב על ידי שהיה שקוע בתורה דכתיב בה אמת ע
כי כך ברא  ,על כןוגם כן דמיונותיו היו אמת ולא כוזבים כלל ונתקיים בפ

וכן בנפש והוא כח המדמה שבמוח , תברך בעולם אמת ודמיוןהשם י
השטות לשוטים כשמתגבר כח זה לבדו במוח והוא כאיש חולם  שמשם

  .חלום בשינה שאין לו חכמה
  
  

  אמתחלום 
  
  

חלום שאדם רואה באחרונה קרוב להיות : כך ספר חסידיםמסביר בעל 
החלום בא למה . ומה שרואה בתחילת הלילה יתקיים באחרונה, תחילה

כי לא יבא על האדם דבר , וכשפותרים לו מענינו הולך אחר הפה, ברוב ענין
ואין אדם זוכה , בין טוב בין רע אם לא יראה בחלום קודם מעין דוגמא

בהיותו בלי ספק , העתיד להיות) אלא שהוא(שיראה בחלום בלא דוגמא 
ת עם וכשאדם ישן מתערבים המחשבו, כי אין המחשבות אמתיים. וגמגום

' ואמרו חלום א. כשנפתרים מענינו, ולכן הולכים אחר הפה, דברי המלאך
מקל ) א יא' ירמי(וכתיב ) ב יא"הושע י(וביד הנביאים אדמה , בנבואה' מס

על ידי משל יבין לב , כי שוקד אני על דברי לעשותו, שקד אני רואה
) ומשלי א (וכתיב , וישא משלו ויאמר) במדבר כד ג(לכך כתיב , האדם

ולא , היתה מחשבתם מתערבתובחלום הנביאים לא . להבין משל ומליצה
  .דבר השד

  
שאם אדם צריך לנקביו , אבל בחלומות בני אדם מתערבין בדברי השד

וכן מי שאכל מאכל ששמו בו פלפלין ושתה . נראה עיף ויגע, בחלומו
הרי חולם כאלו שוחק , והיה מהרהר אחר אשה ומתוך כך ישן, משקה

וכל , וכן כל מי שנכספה נפשו למקום אחד או לעשות דבר. ם אשהושמש ע
וכל אלו החלומות וכיוצא בהם אינן . גם בחלומו יראה מאותה דוגמא, נפשו

, אלא מתוך הרהורים רואה אף בחלומו דוגמתו, מחלומות שמגיד המלאך
, אבל חלומות פתאום .וחלומות שוא ידברו)  י ב' זכרי( :ועליהן נאמר
, ולא שחק עמה קודם לכן ולא הרהר אחריה, ה באה לפניושדומה כאש

אלא עיניו כאלו הן , שמחמת שד ורוח אין אדם ישן בחוזק, מחמת שד הוא
אלא מלחש באזנו , כי השד אינו נכנס במחשבה. סגורות וחושב מחשבות
בשחרית ילחוש באוזן , ומי שרוצה להכיר האמת. מתוך עומק חור האוזן

ויהיה נראה לו בחלומו כאלו חולם מעין מה , אדם קטן מה שידוע לו
והשד מנפח , והאדם חפץ להקיץ, כך השד מלחש. שמלחש באזנו בהקיץ

והוא בדעתו , ואין הדעת יכול לשוב לאדם על מתכונתו, לפני נחיריו ופיו
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מה לתבן את  )כג כח' ירמי(ועליהם נאמר , וכל אלה מחמת שד, כאדם ער
  .הבר כי אין בהם ממש

  
בעת שקרוב להקיץ אז , פ שלא דבר והרהר"ום שעל ידי מלאך אעאבל חל

ופעמים בחצי הלילה , כבר פסקו מחשבותיו והרהוריו, המלאך בא להגיד לו
אינו מראה לו חלום קרוב . רק כשלא יתקיים מהרה החלום, ובתחילת הלילה

ואין אותו חלום מעורב , י מלאך בתחילת או בחצי הלילה"וגם כשע, להקיץ
ואם חושב המחשבה , וגם אין אדם חושב על המראה שרואה, אחרבחלום 

כי דומה , ולא יתקיים המחשבה ולא החלום, י מלאך"אין אותו החלום ע
ועל . למי שהשליך דבר עגול ומגלגל מעצמו במקום שאין המשליך מכוין

כי המלאך מדבר בתוך , בחלום אדבר) במדבר יב ו(חלומות של מלאך נאמר 
ומה שאמרתי כמוליך עור לפי שמחשב . מוליך עורכ, מחשבות האדם

כשהוא ' שאפי, ואל תתמה. כך האדם בחלומו, פעמים אמת ופעמים שקר
, ה חפץ"ולכל מה שהקב, ה מטה לב האדם שמחשב לשקר"ער הקב
, על כל אשר יחפוץ יטנו' פלגי מים לב מלך ביד ה) משלי כא א(שנאמר 

שתטה רחבעם שלא שמע וכתיב גבי רחבעם כי מאתו היתה הסיבה שנ
הרי שהמלאך , מי יפתה את אחאב) א כב כ"מ(וכן כתיב , לעצת הזקנים

ש כשהוא ישן "וכ. ה"מטה המחשבה להרהר אחר אותו דבר שגוזר הקב
אשר ' אברך את ה) תהלים טז ז(שהרי אומר , שאין הדעת מכוונת את הלב

לכן , יועצותמכלל שבלילה בחלום הכליות , יעצני אף לילות יסרוני כליותי
, פעמים חושב אמת פעמים שקר, אין בחלום דעת לאדם אלא כמו עור ילך

  .ב מחשבותיו אינם מכוונותורו
  

י "אלא עפ. וחלומות שוא ידברו: ל את החלומות ואמרו"ומדוע כינו חז
והנקודות הן המפעילות את . הסוד ישנן טעמים נקודות תגין ואותיות

ושתים מאותן נקודות הן חולם . כנשמה המפעילה את הגוף, האותיות
. ושוא הוא שתי נקודות תחת האותו. חולם הוא הניקוד מעל האות. ושוא

, ל ואמרו שחלום אמיתי הוא זה הנמצא מעל האות כמו חולם"ודייקו חז
הוא כמו ניקוד , וחלום אשר הוא חלום שוא. ועוד שחולם הוא אותיות חלום

  .חלום כוזב. שוא אשר מתחת לאות אשר לא מוסיף דבר
  

הפירוש הוא לוא דווקא , ל וחלומות שוא ידברו"תר אמרו חזוובפנימיות י
כידוע . ל רמזו מהיכן מקור החלומות"אלא שחז. ששוא הוא מלשון כזב

הרמוז בתפארת בבחינת ניקוד , סוד יעקב אבינוליודעי סוד שהחלומות 
חלומות  ויש. וזהו חלום טוב, הקשור למלאך מכאל שהוא סוד החסד, חולם

ואחראי עליהם המלאך  ,מעורבים כמובא בהמשך, בורהגמגיעות מהה
הכוונה בחלום , שהיא רמז למקום, משתלשלים למלכות החלומותו .גבריאל
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, ב אותיות במקום רמז למלכות"כלומר ויש כ, יעקב וישכב במקום ההוא
וחלום זה , אשר שם מצטייר החלום אשר בו דיבורים המורכבים מהאותיות

השכינה היא בבחינת , והמלכות .אחד מששים לנבואה לאדם החולם הוא
  .אדם החולםלבבחינת דיבור , ידברו

  
   :ואומר הזוהר הקדוש כך

  
אינו מתחבר , דהיינו בעת שנתם, צדיקי אמת בשעה שנשמתם עולה"

, דברי קיום, שמודיעים אותם דברי אמת, אליהם אלא דברים קדושים
  ."שאינם משקרים לעולם

  
כדי , דם שאינו צדיק מודיעים לו חלום טוב שאינו כולו  אמתלא…"

כי כל מי , כיון שנטה מדרך האמת מטמאים אותו, להטותו מדרך האמת
  ". שבא לטהר מטהרים אותו ומי שבא להטמא מטמאים אותו

  
, חלום שחרית, שלשה חלומות מתקיימין": אומרת הגמרא

ש אומרים  אף וי ".וחלום שחלם לו חברו והפותר חלומו בחלום
  ]שנחלם יותר מפעם אחת[ום שנשנה חל

  
  
  

  חלומו של יעקב אבינו
  
  

  : מסביר רבינו בחייעל בראשית פרק כח פסוק יב 
  

ויחלום אין חלום זה כחלומות הנהוגים בין בני אדם וגם אינו חלום של 
, שאילו כן היה אומר בסוף וייקץ יעקב משנתו והנה חלום, ק בלבד"רוה

נבואה גמורה כענין חלומות הנביאים שנבואתם על שני אבל חלום של 
  :במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו) במדבר יב(הוא שכתוב , חלקים אלה

   
  : ן על בראשית פרק לא פסוק כד"רמבומסביר ב

  
ואנשי מקומו אנשי , וטעם אל לבן הארמי להגיד כי אף על פי שהוא ארמי

א אליו חלום הנבואה לכבוד ב, )ישעיה ב ו(תרפים ועוננים כפלשתים 
אף על פי שהוא הארמי הקוסם , הצדיק וכן ויגנב יעקב את לב לבן הארמי

  : בעל התרפים
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   :מרחיב ואומר, ספר גור אריה על בראשית פרק לז פסוק יבעל 
  
ואין לומר דשפיר ידע שהדברים מגיעים . 'והוא לא היה יודע וכו] כב[

מפני שרצה להוציא " ך להשתחותהבא נבא אני ואמ"והא דקאמר , לבלהה
דאם לא כן היה לו לחוש שמא גם כן הם יהיו יודעים , מלבן של בניו

שיהיו מעכשיו , אם כן תהיה השנאה יותר, שהדברים יהיו מגיעים לבלהה
מחזיק  - דמשמע מדברי יעקב שאם היה לו אם , מחזיקים החלום יותר אמת

והשתא יהיו  -ם לבלהה ושמא יהיו יודעים שהדברים מגיעי, החלום אמת
אבל . אלא לא היה יודע שהדברים מגיעים לבלהה, מחזיקים החלום אמת

לא היה מתיירא יעקב שיהיו יודעים בניו גם ' אין חלום בלא דברים בטלים'
הוא ' אין חלום בלא דברים בטלים'שדבר זה , ותהיה השנאה עליו יותר, כן

, רק שלמד משם ועבר -ידע  ויעקב לא, וצריך לזה למוד, ענין למוד בקבלה
כי , וידע יעקב שלא למדו דבר זה, ואיך ידעו אותו בניו אם לא למדום

  ):י פסוק ג"רש(ליוסף למד עיקר חכמתו 
  

  : מדרש רבה בראשית פרשה פד פסקה יאומוסיף בעל 
  

בשעה שאמר יוסף והנה השמש והירח אמר ' ויחלום עוד חלום אחר וגו
ר יצחק אמר יהושע לשמש עבדא בישא "איעקב מי גילה לו ששמי שמש 

לאו זבינת יתך בכספיה דאבא את לא כך ראה אבא אותך בחלום והנה 
וידום השמש והירח עמד ) יהושע י(השמש והירח אף את דום מלפני מיד 

ה כך תהיו גוערים "ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו אמר הקב
רת בירמיה הענתותי ויאמר ועתה למה לא גע) ירמיה כט(בנביאכם שנאמר 

חמא בר חנינא כך היה אבינו ' לוי בשם ר' לו מה החלום הזה אשר חלמת ר
יעקב סבור שתחיית המתים מגעת בימיו שנאמר הבוא נבוא הבוא נבוא אני 
ואחיך ניחא שמא אני ואמך והלא אמך כבר מתה ואת אומר אני ואמך 

לבלהה שפחת רחל  ואחיך ולא היה יעקב אבינו יודע שהדברים מגיעים
  : שגדלתו כאמו

  
   :אומר שער כה - ספר עקידת יצחק בעל 

  
תחלת הענין בחלום כבר תתחזק המראה ותתפשט אל שירגיש הרואה 
שאינו חלום רק נבואה ממש אבל כשאמר ויקץ יעקב משנתו יורה 

ש את אשר "שמתחלה ועד סוף לאל הרגיש החולם כי אם חלום וכמ
ה הנה יקיצתו משנתו תעיד עליו שהוא חלום האלהים עושה הראה את פרע

. ש עליו ויחלום אין חלום בלא פתרון"גמור וכמה הורה זה בר קפרא במ
  .כמו שכתבנו למעלה' והנה סולם מוצב ארצה וכו
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  :אומר )המשך(פרשת ויצא  -ספר ערבי נחל בעל 

   
כי : "בהקדמה מה שכתוב בזוהר. ועם כל מה שכתבתי לעיל יובן הכל

אם )  "ו', במדבר יב(כמו שכתוב " ש חלום אשר הוא נבואה ממשלהיות י
לזאת נסתפק , ויש חלום מצד מלכות ".בחלום אדבר בו' יהיה נביאכם ה

  . יעקב עדיין על חלומו אולי אינו נבואה ממש רק חלום
י מיכאל איש החסד וחלום אשר מצדו "וישב כתבנו שיש חלום ע' והנה בפ

אבל יוכל , דבריו ארצה ואין בו דברים בטליםיקויים כולו בל יפול דבר מ
) ב"ה ע"ברכות נ(ל "רזמרו שו להיות שלא יבוא החלום עד זמן ארוך וכמ

   .'לעולם יצפה אדם לחלום טוב כו
  

כי יתקיים מהרה אבל יהיה בו , והוא להיפוך, ויש חלום אשר מצד גבריאל
  :רהתערובות דברים בטלים מצד סיגים הדבוקים ונאחזים מצד הגבו

  
ה כי יעקב בבואו הנ, הנה עלה ממה שכתבתי לעיל, ובזה יבואר הכל

במקום הזה במדת ' ראה כי יש ה ,נתחדשו לו שני דברים מחודשים
  .המלכות

  
אך עדיין לא ידע אם זה נבואה ממש או חלום מצד מיכאל או מצד גבריאל 

ם נמצא על כל דיבור ודיבור מהחלו. כ שמא יש בו איזה דברים בטלים"וא
בנזר הקודש טעם על יעקב  וכך כתוב  עלה ספק בלבו שמא זה הדבר יבוטל

רק שירא שמא אינו רק חלום , ה שאיחר נדרו ואיך עשה זאת"אבינו ע
  :בעלמא ואין בירור עדיין כי המקום ההוא מקודש לזבחים וקרבנות

  
בחן לעצמו לידע אם הוא ה עמד בספק זה עשה מ"ובהיות יעקב אבינו ע

אך מוכרח י מל"מאחר שחלום שע, וענין המבחן. או חלום נבואה ממש
או יומשך זמן , שיהיה בו תערובות דברים בטלים או, להיות בו חסרון אחד

המעלות יחד שיתקיים כולו וגם לא ' ממילא אם יראה חלומו יש לו ב, ארוך
היא ואז ראוי ' יארך הבטחתו ויתקיים מיד אז ידע בבירור כי נבואה מאת ה

. ל"במקום ההוא וגם צריך ליתן חומש ולא מעשר וכמש' בודת הלעבוד ע
ֹ  ולזה אמר   …'ר יעקב כוויד

  
  :ספר בראשיתבפירושו לשפת אמת ואומר בעל ה

   
ה במה שהשיג חלום נפלא כזה "ומפרשה זו נלמד שבחו של יעקב אבינו ע

והוא פלא שמחלום כזה שיש . 'כ ויירא ויאמר מה נורא כו"ונאמר אח
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וכלל . ש בספרים"קיבל הוא ממנו יראה והוא סימן אמת כמ .להתגאות בו
וכן כל . הדברים שכל מעשה שמקדמין לה היראה היא מתקיימת באמת

ת הכל והיראה היא ראשי .מעשה שנעשית באמת נשאר ממנה יראה לאדם
  .ואחרית הכל וכבר כתבנו מזה

  
   :כך פרשת ויצאכותב בר אוהב ישראל ספבעל 

  
וגם צריך האדם לצייר . בהקיץ כחלומו של יעקב והלוואי שנחלום לנו

בשכלו ומחשבתו וידמה לו ממש שהאדם הוא סולם מוצב ארצה בתוך 
היינו שכלנו ושורש נשמתנו . אך וראשו מגיע השמימה. ארציות וגשמיות

  .הם דבוקים למעלה בשמים
  
  

  יוסף הצדיק וחלומותיו
  
  

  ,י חלוםעל יד) כפי שיעקב אבינו נתעלה(מה יעקב נתעלה '
  'אף יוסף נתעלה על ידי חלום

  
  

  :כך ספר בראשית פרק לזנאמר ב
   
ם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוּיֵַּגד ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו) ה(   ַוּיֲַח
  
ם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַויְַסֵּפר אֹתֹו ְלֶאָחיו ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד ) ט( ַוּיֲַח

  :ִלי…ֶּׁשֶמׁש ְוַהּיֵָרַח ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ְוִהּנֵה הַ 
  

  :י"רשומפרש 
  

לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו  -ויספר אל אביו ואל אחיו 
  :בפניהם

  :לפי שהיה מטיל שנאה עליו -ויגער בו 
  

 א היה יודע שהדברים מגיעיןוהלא אמך כבר מתה והוא ל -הבוא נבוא 
 שאין חלום בלא דברים בטליםשגדלתו כאמו ורבותינו למדו מכאן  לבלהה

להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנאוהו לכך אמר לו הבוא  ויעקב נתכוון
  .א באמך כך השאר הוא בטל"כשם שא' נבוא וגו
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   :א/פרשת וישב דף פח -ספר ישמח משה ומסביר בעל 

  
תו על חלומותיו כפשוטו על הפסוק ויוסיפו עוד שנוא אויש לומר ועוד 

ושמא תאמר אדרבה היה ראוי , לפי שהתגאה עליהם לאמר אני אמלוך', וגו
לפי מה , לזה אמר ועל דבריו, להם לבקש אהבתו דאולי הוא חלום אמיתי

ל "ר, )ב"ה ע"ברכות נ(ששמעתי לפרש כל החלומות הולכין אחר הפה 
, אמת אם אמת מראין לו חלום, לפי מה שהפה של אותו אדם רגיל לדבר

ולכך , והם החזיקו אותו לשיטתם לשקרן בהבאת דבתם, ואם שקר שקר
ולכך לא היה קנאה , וזה המאמר ועל דבריו, היה החלום בעיניהם דבר נקלה

ורק אחר כך כששמעו הפתרון מפי יעקב שנתכוון בפתרונו , רק שנאה
ואז הבינו דחלומו חלום אמיתי ונתוודע להם דוהנה השמש , לאמת חלומו

וכמבואר , מוסב על יעקב אשר מקודם לא היו יודעים מזה, )אשית לז טבר(
בראשית (אז ויקנאו בו ?, מי גילה ליוסף ששמי שמש: במדרש דאמר יעקב

עוד ביאור על ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל  )ג. (והבן, )לז יא
ה י והנה לפי זה משמע שהיה איזה הוספה להשנא"ועיין פירוש רש, דבריו

  .והוא תמוה, על דבריו על ידי החלום
  
  
  

  חלום פרעה
  
  
  

  :על בראשית פרק מא פסוק אהקדוש אור החיים מסביר בעל 
   

ובזה נתחייב בעל כורחו לזוכרו ושיעור הכתוב  :שגם פרעה יחלום ' עשה ה
ופרעה גם הוא חולם ' הוא על זה הדרך ולא זכר שר המשקים ויהי מקץ וגו

ויפתר לנו ' ושם אתנו וגו' ם בעל כורחו לאמר וגווידבר שר המשקי' וגו
  :'וגו
  

, עוד אפשר שיכוין לומר כי שנתים ימים ופרעה חולם בתמידות חלום זה
  :ולסוף שנתים חלם ולא שכח, אלא שלא היה יודע שחלם

  
  :מסביר, פרשת מקץ -ספר ישמח משה ובעל 

   
לך של כל אלא חלום של מ ?וכי כל הבריות אינם חולמין, ופרעה חולם

וכי בשביל שכל הבריות  ?והוא תמוה מה קשה להמדרש. העולם כולו הוא
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שהרעיש , ונראה לפרש דיש בו שלשה כוונות. ?חולמין לא יחלום פרעה
וגם , פרעה בחלומו הלא כל הבריות חולמין והבל המה מאפס ותהו נחשבו

תשובה ' חלק ב(ץ "והתירץ לזה על פי תשובת תשב. זה כאחד מהם
כי החלומות מהם צודקים ומהם , ל בקצרה הנצרך לענינינו פה"וז, )ח"קכ

והמצודק מהם הוא בהיות הכח המדמה אשר באמצעותו הם , בלתי צודקים
בריא ביצירתו בהרכבתו ובמזגו ולא יעיקהו מזג רע במזונות , החלומות

, וכשהוא על אופן זה ילוה אליו הכח השכלי', מולידים ליחה עבה וכו
והחלומות . 'עליוני מהשכל הפועל רואה חלומות צודקים וכו ובאמצעות כח

או , הבלתי צודקים הוא בהיות הכח המדמה בלתי בריא מפני רוע מזגו
ומפני זה מורכב מחושים אין להם מציאות ', מזונות עבים רעי הכמות וכו

  .עד כאן, כלל
  

  . ומזה יובן דאינו דומה חלומו של הדיוט לחלומו של מלך
  

לם כולו נמי חולמין ומה זה דקשה ליה והלא כל העו, אחרת ועוד כונה
  ? הרעש

  
ועל , ולבו אמר לו שהיא הודעה אלקית, אך האמת יורה דרכו ועד לעצמו

ואף שלא , על זה תירץ דמלך הוא ?קשה וכי פרעה ראוי להודעה אלקיתזה 
  .מכל מקום רבים צריכין לו, היה ראוי מעצמו

  
לומר שגם פרעה עצמו הרגיש בחלומו כי , עוד ירצה באומרו ופרעה חולם

לצד ראותו דברים מופלאים כאשר אבאר הרגיש כי אין , היה חולם חלום
וכוונת הכתוב בהודעה זו " ואין זה אלא חלום"זה מהדברים ההווים בעולם 

והוא כאשר ירגיש האדם בחלום כי , היא להגיד סימני החלום אשר יצטדק
שישכיל לדעת דברים שלא יתכן היות הוא שלם בדעתו להבחין דבר עד 

זה יגיד כי אין חלומו בלבול הדעת וערבוב , בהקיץ וירגיש כי הוא חולם
  :אלא מודיעים אותו עליונים למעלה עתידות, השכל ורוחות יתעללו בו

  
  :מפרש, רבינו בחיי על בראשית פרק מא פסוק א

   
יה החלום אבל מפני שה, ראוי שיאמר ופרעה מלך מצרים -ופרעה חולם 

גם יש בו רמז למה שעתיד , הזה בענין היאור והוא היה תחלת מפלתו
ומפני . על כן לא הזכיר בו הכתוב מלכות כי אם השם לבדו, שילקה במים

ולא תמצא שם כלל מלך , זה תמצא שיזכיר בכל הפרשה שם פרעה תמיד
  .מצרים
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  :מסבירז הלוי "הגרי
  

בלעדי אלקים יענה את שלום ' ויען יוסף וגו, תשמע חלום לפתור אותו
והיינו דפרעה אמר לו  .לא מן חכמתי: פירוש על בלעדי ובארמית, פרעה

ז אמר יוסף שאינו פותר ככל פותרי חלומות "ששמע שהוא פותר חלומות ע
י הנבואה ולכן פרעה נסהו אם נביא הוא ושינה חלומו "אלא שפותר עפ

על בראשית פרק מא  י"רש[ לראות אם ידע אם לאו ובזה יבחן נבואתו
  .חלום הראוי לפתרון שנפתר לנו ודומה לו -איש כפתרון חלומו ] פסוק יא

  
  :מביאספר עקידת יצחק ובעל 

   
פתר יוסף מה שיורה ראותו למה לא , בפתרון חלומות הסריסים   .א

והיא כפורחת עלתה נצה הבשילו אשכלותיה ענבים ואקח את  ?בחלום
כי הנה לא נראה שפתר זולתי מה . וס פרעהכחט אותם על סהענבים וא

וכן . 'ונתת כוס פרעה וגו' שראה שלשת השריגים שלשת ימים וגו
הנה יש , ואם שכבר הותר זה הפסק במה שהקדמנו. בחלום האופה

 :לכוללו בכלל מה שיתכן זכרונם בזה הדרוש הנכבד
  

 מיםמה היתה הסבה אשר בה נואלו חכמי פרעה הידועים מקדם לחכ .ב
עם  ?תי דעת מעט או הרבה בפתרון הזהלבל, י חלמיןחרשים ומפשר

ומה . היותו לפי הנראה הפתרון מתיחס אל החלום וקרוב אליו מאד
כך , ואין להשיב .נשתנו הוא והם אצל חלום זה מאצל שאר החלומות

אמנם האל . כי האמת כן הוא, רצה האל להוציא את יוסף על ידם
יתכן , ת רחוקות וקרובותיתברך יעשה הדברים על ידי גלגולים וסבו

הוייתם בהנה כמו שהיתה תשועת ישרל בימי המן על ידי נדוד שנת 
וכן ביוסף אפשר לו יתברך לשבר דלתות . וכיוצא) 'אסתר ו(המלך 

אבל סבב סבות . נחשת והוציאו ויכול הוא להמליכו על כל העולם
בבואו אל בית שר הטבחים ובחלומות הסריסים ולו הכין חלומות של 

  :רעה באופן שכל חמכיו לא יוכלו להגיד לו דבר גדול או קטןפ
  
בטעם שני החלומות האלה אשר חלם פרעה אשר זכר הכתוב שהיתה  .ג

וכן . 'באמרו ויקץ פרעה וישן ויחלום שנית וגו. נתיםייקיצה ב
הקפיד הוא בספורו ליוסף ואמר ומראיהן רע כאשר בתחלה ואיקץ 

והלא אמרו . ים ואין מגיד ליואומר אל החרטומ' וארא בחלומי וגו
ולשבע אפרכיות . 'ל שאמרו לו פתרונות הרבה שבע בנות וכו"ז

כי מה רצה באומרו איש כפתרון חלומו , בדברי שר המשקים :'וכו
  :כי הם ודאי דברים בטלים, ואחר כך איש כחלומו פתר, חלמנו
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יראה  ?תרון מאומרו חלום פרעה אחד הואמה ראה יוסף להתחיל הפ .ד
ולא ' וקמו וגו' הנה שבע שנים באות וגו, לו להתחיל מעקרו שהיה

כ יתיך הכפל לומר חלום פרעה אחד הוא ועל השנות "ואח' ודע וגו
  :וגם שכבר דבר זה פעמים. 'וגו

  
כי , את אשר האלהים עושה הגיד לפרעה, ומה לו ליוסף לומר זה פעמים

ם צודק הוא ואם חלו, מצד שהוא פותר יש לו לפתור לפי הוראות החלום
  :'הואם לאו מי עירב אל לבו להגיד אותו במלאכות , יתקיים

  
  ?מה ראה פרעה ועבדיו דברי אמת באמרי יוסף

  
ולמה גדלוהו וירוממוהו על , שנאמר וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו

ולא עוד אלא . כל ארץ מצרים באותו שעור בטרם ידעו את מוצא דברו
גם אומרו אחרי הודיע אלהים אותך את כל . ושגזרו היות רוח אלהים ב

  :כי ענין אחד הוא אשר הודיע אותו להם לבד. זאת
  

והוא למה לא הודיע יוסף לאביו את , והוא מה שראוי לחבר אל זה הספור
וכל שכן בשנו הרעב , כי יש לאל ידו להניחו מרגזו ומעצבו, כל כבודו שם

ל שעשה כדי "ן ז"הרמב ותמהני ממה שכתב. להציל ממות נפשו ולחיותו
לא , ואף כי יהי תועלת, כי מה תועלת לו בשיתקיימו, שיתקימו חלומותיו

, והחלומות, אבל היה לחשוך עצמו לחטוא לו. היה לו לחטוא כנגד אביו
גם שתראה סכלות עצומה שישתדל האדם לקיים , העושם יגש פתרונם

  .הדברים אשר יעשו שלא מדעת הבעליםשהרי הם , חלומותיו
  
  
  

  מראה החלום
  

  
  

  : מובא כך, פרשת מקץ, בזוהר הקדוש
  
כי מראים , אבל למלכים אינו כן, אין מראין לאדם אלא לפי המדרגה שלו"

כמו שהמלך , להם דברים עליונים ומשונים משמראים לאנשים אחרים
כן מראים לו במדרגה עליונה ועל כל , מדרגתו עליון על כל שאר בני האדם

הוא מגלה מה ל לשאר בני האדם אין הקדוש ברוך אב …שאר האחרים
  "…או לחכמי הדור, חוץ מלנביאים או לחסידים, שהוא עושה
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ואז הוא , צריך האדם לזכור אותו שלא ישכח, חלום שהוא טוב…"

ואינו , כן נשכח עליו מלמעלה, כי כמו שנשכח אצל האדם, מתקיים
  ".מתקיים

  
אינו מתחבר בהם , בעת שנתםדהיינו , צדיקי אמת בשעה שנשמתם עולה"

שאינם , דברי קיום, שמודיעים אותם דברי אמת, אלא דברים קדושים
  …משקרים לעולם

  
   :סימן תמב, ספר חסידיםומובא ב

  
הוא כאדם הבא מחדש בין עם שלא יבינו , מה שמראין לאדם בחלום

לכך מרמזים לו במראות ובדמיונות כמו , ואם ידברו לו לא יבין, לשונו
שלח לי ', כמו שעשו רבי ואנטונינוסו, שמרמזים לחרש שאינו שומעאותם 

, והנבון ידע מה שמראים לו. כך מראים בחלום ,הכוסברא והוא שלח לי חס
  :וכל דבר מעין מה שראה פתרונו, ועל מה הראוהו כך

  
לפני בני ", לבקש פתרון :חלום צריך לפתוח פיו בו דהיינוהאדם שראה 

 ויפתחו, די שהרצון שלהם יעלה אליו לטובהכ, "האדם שאוהבים אותו
שמבקשים רחמים  .הכל לטובה, הרצון והמילה שלהם ויצא ,פיהם לטובה

שהרי יוסף שסיפר חלומו . "…על האדם שיתקיים אותו פתרון טוב שפתרו
וגרמו  …'לאחיו שהיו שונאים לו ואמרו לו המלוך תמלוך עלינו וכו

  .היה מתקיים מיד ואם לא היה מספר לאחיו, שיתעכב הדבר
              
  "…כי כל החלומות הולכים אחר הפה…"  

  
  

  ?, למה החלום הולך אחר הפה: ואם תאמר: ספר חסידיםושואל בעל 
היינו אומרים אין החלומות מן , לפי שאילו לא ילכו אחר הפה החלומות

ועתה , שהרי התורה היא ממנו והולכת אחר הפה והלב לפתרון, ה"הקב
ה נותן ללב אדם לידע ולפה "וכל מה שאין הקב, יכול לדעתו חלום אין

להודיע , ה"אלא לומר לנו הנה הוא מן הקב, למה חלום) אם לאו(, לדרוש
כדי שישוב , ומודיע לבריות מה שעתיד להיות, שהוא יודע כל העתיד

  :ולא יחטא, בתשובה ויתפלל לו
  

, פר ליהודי אחדאחד מן הכומרים ס  :סימן תמ -ספר חסידים ועוד מבעל 
ויוכח בהם ויורה לעם חקות , ג"פתר לו זהו שיתנו לו כמה עניני ע, חלומו
הרי על פיך יעבוד , אמר לו חבירו כיון שהחלומות הולכין אחר הפה, הגוים
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אמר לו והא בלא זה , ולפני עור לא תתן מכשול) ויקרא יט יד(וכתיב , ז"ע
וזהו , כאלו הוא החטיאו, אאבל מי שפותר ליהודי שיחט. ז"הוא מוכיח לע

ויודע , פ שהפותר חכם"אע, מחטיאי אדם בדבר) כט כא' ישעי(שנאמר 
  :כ לא יפתור שיבוא לידי עון"אעפ, פ שלא יפתור יתקיים כך"אע
  
  

  :שער כט - ספר עקידת יצחק ומסביר בעל 
  
  -?  ואם הכל הולך אחר הפותר, פתרונים ידועים להרבה מהחלומותכי  

כמה הורה זה בר קפרא במה : שער כהומובא ב .ו כלוםהנה לא הועיל
  "...אין חלום בלא פתרון, ויחלום"שאמר עליו 

  
  . והנה להיות טוב העצה מיוחס אל מאור העינים כאשר אמרנו

  
כתוב , כמו שיבא, הנה אחרי עצת יוסף הנכונה אשר יעץ בפרנסת הארץ

בחשך בעצתו  כי העם ההולכים, וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו
והנה לדעתי בכח המשער הזה הוא עקר מה שישתמשו . זאת ראו אור גדול

, על דרך שאמר הרב בפרק ההוא, בו פותרי החלומות ומגידי התעלומות
לפי שחוזק ההשערה . כ"ובזה הכח הגידו בני אדם קצת עתידות עצומות ע

לשפוט יועיל מאד , ההיא בחבור העניינים כולם הראוי לחבר אליהם בפתח
אשר בהבנת , ויראו כמגידי פלאים, בהוראות ההם משפטים ישרים צדיקים

ויתבאר הבדל , זה יותרו כמה ספקות הנופלים בענייני החלומות ופתרונן
מפתרונות זולתו מהנקראים פותרי , פתרונות יוסף בחלומות אשר לפנינו

  :ויובנו שני המאמרים אשר זכרנו ראשונה, חלומות
  

, והשני. יהיה מי שיהיה, החליטו המאמר על כל פותרמצד מה ש, האחד
כי מן הראוי , שהחלום הולך אחר הפתרון) א"שם ע(במה שאמרו 

כמו שאמר הכתוב איש כחלומו , שיתחייב הוא הלוך הפתרון אחר החלום
כבר נפל בחלומו ההצדק אשר יכילהו לפי , כי כאשר יחלום החולם. פתר

עד , ו לחילוף דעות הפותר אותו כרצונוואיך תתחלף אחר כך הוראת, עניינו
שכבר יראה מהם שיש ביד הפותר לפתור החלום אחד בעינו לשני אנשים 

כמו שנתבאר זה ופלא , לזה לטוב ולזה לרע, אשר יחלמו אותו בלילה אחד
   :מר רבי נהוראיגדול מזה מה שא

  
ומה , עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלם והלכתי אצל כלם"

ומה שפתר לי שזה לא פתר לי זה וכולם , לי זה לא פתר לי זהשפתר 
ממה , שיראה מזה היות זה הענין תלוי יותר בקרי והזדמן, "נתקיימו
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עם שכבר תראה סתירת זה ממה . שיהיה משום חכמה וידיעה אלהית
ואם הכל , שקבעו שם בפרק הרואה פתרונים ידועים להרבה מהחלומות

הנה במאמרים האלה ובזולתם . ילו כלוםהולך אחר הפותר הנה לא הוע
  .המדברים בענין הזה יש הרבה מבוכות ובלבולים

  
ים עושה יגיד לאשר יחפוץ ותר זר ונפלא לקבל כי את אשר האלקוהי

ואחר ישתנה בחפץ הפותר לדברים משונים מכמה  ,בחלומות וחזיונים
יו ון יוסף בדברעד שכבר יתחייב מאלו העניינים הפך מה שיו, גוונים

  :ים פתרוניםקהלא לאל, הנאמנים
  

כי דבר החלומות וסוד פתרונם וסבת מבוכתן וחלוף כונתם , ולזה אני אומר
באמרו בתחלת דבריו , כלם זכרן אליהוא בקצרה למתבונן בו, וחלופי חלופם

בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב אז יגלה 
איוב (ר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה אזן אנשים ובמוסרם יחתום להסי

  ). ג"ל
  

שבהם ראתה החכמה האלהית  ש מיני מדרגותוהראשון כלל שלהנה בכתוב 
לגלות דעת האנשים ולהאיר את לבם להיישירם ולהודיעם את אשר יהיה 

לעוררם אל מה שיאות להם להקדים או להכין אל , בזמן קרוב או רחוק
  :המעשה ההוא

  
איש , ה"שלמה אשר עלו אליה כלל נביאי האמת עהיא מעלת הנבואה ה .א

על דרך שאמר הקדוש , ועליה אמר בחלום חזיון לילה, ואיש כפי מעלתו
  :במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו) ב"במדבר י(ברוך הוא בעצמו 

  
שרוב עניינה הוא על , אשר היא למטה ממנה, היא מדרגת רוח הקדש. ב

כמו שנתפרסם עצל דניאל הנודע  ,ידי בטול הכחות הגופיות ותרדמתם
אדני במראה נהפכו צירי עלי ולא ) 'דניאל י(מאנשי רוח הקדש אמר 

  .עצרתי כח
  

וגם הנביאים בתחלת עניינם . ואמר ואני הייתי נרדם על פני ופני ארצה
ובאברהם קודם שנמול , )'א(כמו שנמצא ביחזקאל , תקראן אותם כאלה

וזה ' ויפול אברהם וגו. 'אברם וגו ותרדמה נפלה על) ו"בראשית ט(נאמר 
ועל מדרגה זו אמר בנפול . היה כן לפי שעניינם אז היה קרוב לרוח הקדש

ולא , ושתי אלו המדרגות נתייחדו לאומה הנבחרת. תרדמה על אנשים
  :'ונפלינו אני ועמך וכו) ג"שמות ל(כמו שאמר , נמצאו לזולתה
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, שותפת לכלל האנשיםמוהיא ) פחותה יותר( שפלה 'גאמנם יש מדרגה 
קצתם אין בהם , והיא כי בעת השינה בשכבם על משכבם חלומות יחלומון

לסבת טרדת הכח המדמה ודפיקתו ברוב , כמו שכתב החכם בטבעיות, ממש
וקצתם יש בהם . אשר לא תנוח הנפש מהם בעת השינה, עניינים משונים

, ים בטליםמהם שיש ענין מעט והרבה דבר, אמנם בפחות ויתר. 'ממש וכו
, ומהם שיש בהם גלוי דעת להרבה מהדברים העתידים. מה לתבן את הבר

חלום אחד ) ב"ז ע"ברכות נ(ל "כמו שאמרו ז, אם ברובם אם בכולם
אלא שהיא היותר , שהוא ניצוץ מניצוצי הנבואה, ירצה, מששים מנבואה

וכבר לקחו זה מספר לדבר שהוא בטל במיעוטו אצל , קטנה שבמדרגות
וקרוב לזה כתב . בטל בששים) ב"ז ע"חולין ל(כאומרם , ול ממנואחר גד

  :ועל זה אמר בתנומות עלי משכב). 'ו חלק ב"פרק ל(הרב המורה 
  

והנה בהיות זאת המדרגה אצל הראשונות גלוי ענייני העולם וענין משותף 
, ובאמרו ובמוסרם יחתום. אמר עליה אז יגלה אזן אנשים ,לכל האנשים

אם , שאמרנו מהמבוכות והחלופים אשר יבאו בהם כיוון אל כל מה
אם מעירוב העניינים אשר מצד החולם , מהרחקת החקויים והדמוים

כי על הרוב יבא מה שיבא מהגלוי על זה האופן צרור וחתום , והנחלם
כי לעירוב הדברים ההם , במוסרותיהם של החולמים והעניינים עצמם

הרוב יבא מה שיבא מהגלוי על  כי על, הדמיונים אשר מצד החולם והנחלם
כי לעירוב , זה האופן צרור וחתום במוסרותם על החולמים והעניינים עצמם

הדברים ההם הדמיונים אשר בדעתם והשוטט מחשבותם עליהם בבלתי 
, ואין מכיר מצורף, חוייב לבוא להם עניינים מעורבים ומבולבלים, סדר

וכל זה היה סבה , אין מביןלשָדרכן לבוא גם כן ברשומים זרים ורחוקים ו
ולא , כלומר שיוסר המעשה הרשום בו מהאדם החולם, להסיר אדם מעשה

יתכסה ממנו עד שיבא אצל חכם , ישתמש בדוגמת הענין ההוא ורוממותו
ואני שמעתי עליך , וכמו שאמר פרעה אל בעל החלומות. וידע פשר דבר

  :לאמר תשמע חלום לפתור אותו
  

והוא שלא , סבה אשר עליה יחוייב מה שאמרנווהנה בזה היא מבוארת ה
ויהיה , ימצא אצל מלאכה זו רק מי שיתחזק בכח המשער ההוא שזכרנו

וזריז לברור מהם דבר מתוך דבר , בקי ומומחה בהשערת אלה הדברים
כפי מה שהוא חלום וכפי מה , כבורר אוכל מתוך אוכל או מתוך פסולת

לפי חוזק זה הכח בהם או ויחוייב החלוף בין הפתרים , שהוא חולם
, וכבר אפשר שישיג הפותר הרואה אחת מהוראות החלום לבד. חולשתו

וזולתו , ויהיה לו אז הפסולת רבה על האוכל, ויחשוב הנשאר לבטלה
מהפותרים יתחלף אליו ויכיר ממנו מה שלא הכירו הראשון ויעלם ממנו 

  :מה שידעהו
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כי , "הולכים אחר הפה כל החלומות" :ל"ועל זה הסוד אמרו רבותינו ז
אמנם . כאשר פתר לו ענין צודק החולם יתן לבו אל הפתרון והכיר בקיומו

שאר ההוראות אשר בתוך החלום אף על פי שיתקייימו לא יורגשו למה 
ויורגש , וכבר יפתר לו פותר אחד מצד אחר, שלא קדמה ההודעה מהן

  :וזהו מה שהולכין אחר הפה, הפתרון ההוא ולא זותו
  

מבואר שכוונתם זכרונם לברכה באומרם כל החלומות הולכין אחר הפה  הרי
אלא שהגלוי והמפורסם , אינה בשיהפכו הפותרים החלומות לפי רצונם

והשאר גם כן מתקיים ואם לא , ממנו הולך אחר מה שיפרסמוהו מפתרונם
  :נודע

  
פשר שיצדקו שני פותרים או שלשה או יותר בפתר כל ועל זה האופן א

לפי מה שנתחלף בקיאותו בהשערתו בזה , ם מצד מתחלף לחברואחד מה
כמו שהיה , עד שיבאו בו פתרונים רבים וכלם צודקים, מבקיאות חברו

וכבר . מעיד רבי נהוראי מאותן עשרים וארבעה פותרי החלומות שזכרנו
אפשר שיכיר חכם אחד כל אלו ההוראות ושיכיל מה שיאות מחלקי החלום 

או מה שיאות אל , מה שיאות מהם אל החולם עצמווכן , לכל ענין מהם
, כמו שהיה נראה לכאורה עניינו של יוסף והכרתו בחלומות אלו, זולתו

כי הוא , ופתרונים רבים דוקא, ים פתרוניםקאשר עליהם אמר הלא לאל
, הרגיש שהיה פתרון להם לפי שעה ופתרון לעתיד ופתרון לימות המשיח

וגם , זכרנו בדברים אשר בשער הקודםל במדרש ש"כמו שאמרו חכמים ז
  :פתרון לעצמו כמו שיבא

  
והנה אין ספק כי מצורך השערת הפותר ועיקר בקיאותו הוא הכרת החולם 

כי הלסטים , כי לא כל החולמים שוים במספר חלום אחד ושברו, ועניינו
שחלם  כמו החכם ההואלא יהיה פתרונו , מזויין שחלם שנתלה על הדקל

, לתליהוזה פתרונו , מעשהו ומלאכתו מהם פתרונו עמו לפי כי כל אחד, כן
וזה הדבר ודאי יעלם מהסכלים המתפארים בזאת . וזה למעלה ושררה

, מסכת ברכות, ונזכר גם כן בגמרא -ה פסוק ראשוןבמדרש איכ, המלאכה
  ....)הרואה כך וכך בחלום יצפה ל( פרק הרואה, פרק תשיעי

  
כי החכם עיניו בהכרת , ולתם שישנן שםהנך רואה מאלו העניינים כלם וז

והכסיל , כי משם יצא אורה לפתרונותם, החולמים ומעשיהם ומלאכתם
תדע דלגבי . בחשך הולך כי לא השגיח רק אל ענין הדבר הנחלם לבד

  . אמרו שלמד מהכתוב, בליעת הכוכב שלא למד מזה
  

  .וזהו בלי ספק שורש גדול בענין כמו שאמרו לשם ובשאר במדרשות
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חוץ מן היין יש שותה , כל החלומות הולכין אחר הפתרון :אמר רבי יוחנן

עם הארץ שותה , תלמיד חכם שותה וטוב לו, ויש שותה ורע לו, וטוב לו
  .ורע לו

  
והרי זה , סימן יפה לתלמיד חכם וסימן רע לעם הארץ, לכאורה נראה

  .פתרונו
  

ככלהו , מותאמנם הכוונה כי לפי שיש פתרונים נגבלים בהרבה מהחלו
דפרק הרואה אמר רבי יוחנן כי כל החלומות שהן ממיני המשקין הולכין 

חוץ מן היין שפתרונו משתנה לפי מה , אחר הפתרון ההוא שנזכר שם
יוחנן כל מיני ' פרק הרואה תני תנא קמיה דר' ושם בגמ. שהוא חולם

 חוץ מן היין שהרי יש שותהו וטוב לו דכתיב ויין, משקין יפין לחלום
אמר לו רבי . ויש שותהו ורע לו דכתיב ויין למרי נפש, ישמח לבב אנוש

יוחנן תלמיד חכם לעולם טוב לו שנאמר לכו לחמו שלחמי ושתו ביין 
והוא דבר שאין . הרי נתבאר שמהשערת הפתרון הוא הכרת החולם. מסכתי
  :ספק בו

  
 כי לפי שהיה בקי. ומזה יתבאר לך ענינו של בר הדיא עם אביי ורבא

הנה בשהיה החולם נותן לו , בחכמה זאת ומכיר בחלומות ענינים מתחלפים
והיה מסתיר אי זו הוראה רעה , שכר היה מבשר לו הטובה שבהוראות

והיתה זאת . ולמי שאינו מעלה לו שכר היה עושה בהפך, שתהיה בו
. שבשכר תלוי הענייןתחבולה גדולה להגדיל שכרו שהנפתרים חושבים 

, כי שם נאמר, מעשהו עם אביי ורבא בחלומות שוין ועל זה הצד היה
כמו , וכי היה נכון למועדי רגל, ומזל שרע מצורף למה שהכיר מרבא 

נראה , תלויה המילהבני חיי ומזוני לאו בזכותה ) א"ח ע"ק כ"מו(  שאמר 
ולזה היה פותר חלומותיו לפי ענייניו ולפי . כךקשה יום אמר   דמשום 

וגם לא היה יכול , אין לומר שנעשית כן מפני פתרונוו. העתים שעברו עליו
בספרים  שנמצאמשום  עליו שכעסומאי , לפתור כן לאביי אחר שלא נהיה
לפי שכבר היה יכול לפתור לו מצדדים , כל החלומות הולכין אחר הפה

כמו שהיה לבו חולה , אחרים בלתי מבהילים ולזרזו על הרעות העתידות
ואמר , מרי חלמא לשנאך ופשריה לערך) 'ד( על דרך שאמר דניאל, עליו

יפה ) א"א ע"שבת י(ל "וכמו שאמרו ז', חטאך בצדקה פרוק וכו) שם(
אבל הגיד לו את כל הרעות , והוא לא עשה' תענית לחלום כאש בנעורת וכו

אמנם תוכן הענין הזה יהיה . שלא נתן לו כלוםההנה כאויב ומתנקם משום 
ע הפתרון החלומות והגדת הנבואות הם כי מהידו, וזה. כפי מה שאומר

, שהמשפטים הנגזרים במציאות בפתרונות, והוא. עניינים הפכיים בעניינם
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המתהוים ומתחדשים , הם לקוחים מהעניינים הפרטיים אשר בחלום
כי מהם ומרמיסותיהם ישער , מהדברים הדמיוניים אשר בנפש החולם

אמנם ההגדות הנבואיות . המשער כפי כחו וישפוט בכל הדרכים אשר זכרנו
או בדעת , הנה הם לקוחות מהגזרות הכוללות הנמצאות בסדור השמימיי

אשר ברצונו יתעלה יושפע על שכל הנביא אמות , האלהיי הכולל
אלהים דבר כי אם גלה ' כי לא יעשה ה) 'עמוס ג(כמו שאמר , מציאותם

, וב דבריםכי כאשר יבא בחלום עיר, ויתחייב מזה. סודו אל עבדיו הנביאים
יתבלבל בהם מאד הפותר הבא בכח , או עניינים נוספים כפולים או בטלים

ולא , כי ישתדל לבקש מציאות לדברים הבטלים ההם, השערתו לבד
והיה זה לו כי , גם לא יסכים עמהם המציאות, יתיישב בהם דעת השומע

הוא לא דיע בענייני המציאות רק מה שהוא משער מצד ענייני החלום 
או אשר ימצא אתו רוח , אמנם כאשר יבא פתרון זה ליד הנביא. יוופרט
הנה באמת הוא יודע ראושנה ענייני הנמצאות מצד עצמן ומשיג , הקש

מכיר מהו הצודק ממנו , ומצד זה הוא שר ושופט על החלום, אמתותם
, כי הוא על דרך האמת איננו פותר חלום, ומהו הנכפל והבטל, והבלתי צודק

  :ים עושה מגידקהאל כי אם את אשר
  

  :סימן תמדב, ספר חסידיםבעל  ביאומ
   

כהוא . ואז אפשר שיכוון לפי תירוצו, וכן פתרון המקרא דומה למשמעותו
ועוד למה . ל ככל תנאי ואמוראי"א, שאמר מה ראתה אסתר שזימנה להמן

אם לא היה הולך אחר הפה אי , לפי שהוא בסתר, הולך החלום אחר הפה
יכול להבין , והואיל ואפשר לדעת, בה בעבור החלומותאפשר לעשות תשו

כמו שמוכיח גבי גדעון שאחד פתר , שאחר הפה הולך החלום, מה הוא
  :וכן נעשה כאשר פתר, לחבירו את חלומו

  
  
  

  
  דוגמאות לחלומות שהיו 

  מבעל ספר חסידים
  
  

 חבירו למה ) אמר לו(ל "א, צבמעשה בנכרי אחד שהיה יושב וע
, מר לו שראה בחלום שהיה רוכב על סוס אדוםא ?פניך זועפים

אמר לו חבירו זהו שימות מהרה , והסוס אצל בהמה טמאה
ויקנה חלומו , אמר הפותר אם יתן לו לשתות. במיטה] וירכיבוהו[

וקיבל , אמר לו  על מנת כן אתן לך שיהא חלומי מכור לך, ממנו
יה חולה אחד ה. ומת פותר החלום ביום השני, ונתן לו לשתות, עליו
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תן לי כך , והיה אחד מתלוצץ אמר לו  תקנה לי החולי שלך, עד מות
  :וזה חלה ומת, מיד עמד החולה, אמר לו אתן לך, וכך

  
ה "למדת שהקב, אלהינו בכל קראינו אליו' כה) דברים ד ז(כתיב 

בוא וראה שאדם , ה אינה כמדת בשר ודם"מדת הקב. אצל כל אדם
כבר האויבים עשו לו רעה , יעווהמלך בא לסי, שולח אחר המלך
מעשה באחד . אצלו להצילו בא ה מיד"אבל הקב, קודם שיבא המלך

פעם אחת אמר לו התודה מהרה , שאמר לו המת בחלום שימות
תהלים (ובתוך החלום היה אומר , ועל כל חלום היה מתענה, תמות
כ הוידוי כולו היה "ואח, נפשי אשא וכל המזמור' אליך ה) כה א

שהוא , וראה כנגדו כמו ענן בדמות אדם, וחלה למות. כיהאומר בב
, ודמות אדם אחר שהיה מתעטף בטלית, נושא משא גדול ובידו זהוב

, ואמר הזכות שאתה בחור ואתה מתעטף בציצית שהתחלת מחדש
מיד , ותחיה, פדאוך מן המות, והזהוב שנתתת לתלמיד חכם העני

, של אדם ביום הדיןכי המלאך טוען זכותו . הזיע וניצל ונתרפא
מלאך טוען זכיותיו , ובעת שדנין עליו למות ולחיים ולטוב ולרע

ומלאך טוען עונותיו של אדם לפורעניות לא יתחייב עד שיאמר 
, כתבו את האיש הזה ערירי) כב ל' ירמי(שנאמר , לשנים לכתוב

  :כתבו אמרו לשנים
  

, ת זהבחור פתוח לרשות הרבים ובחדר אוצרו) אשר בו, חדר( חלון
וכסבורין העם , ואדם חפץ לעשות צדקה ופנה עצמו לקחת מכיסו

מותר לו , ועתה רואה שחושדים אותו, שמוציא בעד החלון מן הכסף
שנראה , או שמא אסור, לומר צדקה עשיתי להוציא עצמו מן החשד

ותפשוט מההוא מעשה . וטוב לו שיחשדוהו, כמתגאה מן הצדקה
והראוהו , ב"יהיה חבירו לעוה בחסיד אחד שעשה שאלת חלום מי

, למחר התקין עצמו והלך כדי לראותו, לו בחור אחד במקום רחוק
שאל , כשהגיע סמוך למקום אותו האיש, והיה חוקר ומחפש אחריו

, וכל העולם תמהו עליו למה תבקש זה כי הוא פריץ מאוד, אחריו
והאיש הוציאו בחרפה גדולה , כ בא לבית האיש"אעפ, שמע ועצב

, אם תרצה תכנס כאן :ולמר א, ופשט מכנסים שלו, הו על הלחיוהכ
כ לא השגיח ונכנס והכניסו "אעפ, והיה הוא וחבריו מתלוצצים בו

ובלילה הלך וכינס כל הזונות שבעיר ונכנס , בחדר סמוך לחדר הזונות
והיה , וישקם יין לרוב עד שנשתכרו, עמהם בחדר סמוך לחדר הזאת

. ויצא הוא והלך לו, שמשתכרות וישנו מרקד בפניהם כל הלילה עד
וקודם שהלך , למחר הכין עצמו לחזור. וכל זאת ראה החסיד ובכה

כי ראיתי , תאמר לי אם עשית טוב מימיך, בחייך, שאל מן האיש
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ואיך יתכן , ואתה עשית פריצות, בחלום שתשב אצלי בגן עדן
, ל כל מה שעשיתי ושראית לטובה אני מתכוין"א. שתשב אצלי

ומגידים לי הפריצים איזוהי זונה , ני מראה את עצמי פריץשא
והן , ואני הולך בחשאי ומוסיף אני להם כדי שיבואו אצלי, ששכרו

ועוד צויתי את , שהם שכורות בלילה, סבורות שאני אבעול אותן
שאם יאמרו למחר למה , אמי שבאה בלילה ומוציאה אותי בשערותי
והכי והכי אני , י הכיתנילא שכבת אצלנו אשיב להם ידעתן שאמ

, ואיני חושש אם חושדים אותי, מונע את הפריצים מן העבירות
  :ומוחל אני להם

  
 ופני אדם , מעשה בחכם אחד שראה בחלום אדם גבוה יותר מן הבית

והאדם הגדול הוליכו לקבר . בוא ואראך קבר אביך: אמר לו, לו
ביו בכעס ראה שהיה א, אמר דבר עם אביך, והגביה הקבר, אבותיו

אינו רוצה להשיב לך , אמר האדם הגדול הגבוה, ולא רצה לדבר עמו
ולקחו גוים שני אבנים ואינך נותן , לפי שקבר שלו מוקף באבנים

כ "ואח. אבנים חסרו שם' והיה נראה לו כאלו ב, אחרים תחתיהם
, זקוקים' כי היה חייב לאיש פלוני ב, אמר לו ועוד אביך כועס

כשהקיץ שאל . למה לא פרעת בשבילו, ק לפרועלא הספי' והזקוק א
אמר הוא רוצה למלאות הקבר אדמה . אמרה כן, פרע אבי, לאמו

. אמרו לו לא תעשה סכנת נפש היא, למלאות קבר אביו, והאבנים
אמר הואיל , לאחר ימים רבים ראה גוים שהוציאו עפר מבתיהם

זכר , ואתם מפנים עפר מבתיכם תבואו לקבורות ואני אתן שכרכם
אבנים שחסרו שם אחרים ' וב, ראשית חלום ומילא קבר אביו

ורצה לעשות כן לכל קבר , ושאר קברים שנפלו מלא עפר, תחתיהם
ומקצת הקהל . ומת לו בן ובת. ולא רצו הגוים להביא עפר, וקבר

  :כמו יהודה שמתו לו ער ואונן, אמרו לפי שהתחיל במצוה ולא גמרה
  

   :מביא כך' אור המליםיב'חלק  -וק א ם לספר יואל פרק ג פס"מלביה
  

ואמר ודניאל הבין בכל חזון  ,מששים בנבואה' ל החלום א"ואמרו חז
, שקשה יותר להבין את החלום שמעורב בו תבן יותר מן החזון, וחלומות

ואמר , החלום שבא עם חזון שרואה בעת השינה, ויש חלום חזיון לילה
אשר , יץ בביטול כחות הגופניותויש מחזה שיראה בהק, וידד כחזיון לילה

  :מחזה שדי יחזה



 25 

  
  :אעמוד  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נהב
  

  ,וחלום טובשנה טובה , מלך טוב: שלשה צריכים רחמים:  ואמר רב יהודה
   ."'פלגי מים לב מלך ביד ה: "מלך טוב דכתיב

  
אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית ' תמיד עיני ה: "שנה טובה דכתיב

   ".שנה
  

  ).והחייני \ותחייני : פירוש(ותחלימני : חלום טוב דכתיב
  

בכל יום  ברים צריך אדם לבקש עליהם רחמים מהקדוש ברוד הואשלשה ד
גם על שכן ויש אומרים . על מלך טוב ועל חלום טוב ,ויום על שנה טובה

  .טוב
  

ולאדם רע אין מראין  לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב" :אמר רב הונא
  :"לום רעלו ח

  
כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה 

ואמר רב חסדא ואמר רב ירמיה  ."לא תאונה אליך רעה" :חלום רע והכתיב
שלא יבהילוך לא חלומות רעים ולא הרהורים רעים ונגע לא : "בר אבא

  "…יקרב באהלך
  

  :במסכת ברכות' מסביר את דף נה עמוד בי "רש
   

כדי שלא , א יקיץ משתכח ממנוועד של, ם טוב מראין לו חלום טובאד
  .ישמח

  
  .לו עצבונוושיכפר , כדי שידאג ולא יחטא -לאדם טוב מראין לו חלום רע 

  .שיאכל עולמו, כדי לשמחו -ום טוב לאדם רע מראין לו חל
  :מביא סימן תמזב, בעל ספר חסידים

   
לא יגלה , ליהו או מלאךאו אמר א, אם בחלום אמרו בשורה טובה לאדם

ולכך הוצרך . ואין רגילין לעשות נסים בגלוי, לאשתו שמא תגיד לאחרים
אל יגיד אדם חלומו לשאינו ). בראשית יח יד(פעם שניה לומר ולשרה בן 

  .וכן אל ישאל עצה משונאו. טא וחכםאלא לירא ח, אוהבו
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ך כמוך משום ואהבת לרע, ואל יאמר חלום ראובן לשמעון כשאינו אוהבו
  ). ויקרא יט יח(
  

ובא אחד שנעשה לו כשפים ולאשתו שלא , צדיק אחד היה נוטה למות
ונדר לו , תחלה שיבקש לו שתהר, ה"וביקש כשילך לפני הקב, תהיה הרה

  .והרתה, אותה שנה התירה הכשפים לוב, ומת
  

  :מפרש, פרק לז פסוק י - ספר גור אריה על בראשית בעל 
   

דמלתא דהוא ', אין חלום בלא דברים בטלים'דע שואין לומר דיעקב לא י
שהדברים מגיעים 'אף על גב דלעיל . למוד אין ספק שיעקב היה יודע

ולא , אלא פתרון חלום הוא זה, אין זה ענין למוד, לא היה יודע' לבלהה
  .רק חכם ונביא היה, נצטרך לומר שהיה יעקב פותר חלומות

  
  
  

  חלום לא טוב
  
  
  

שנאמר  "כל הלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע: "ואמר רבי זעירא
ושבע ילין בל יפקד רע אל תקרי שבע אלא שבע אלא הכי קאמר דחזא ולא 

הרואה : "ידע מאי חזא אמר רב הונא בר אמי אמר רבי פדת אמר רבי יוחנן
  ".חלום ונפשו עגומה ילך ויפתרנו בפני שלשה

  
, ם הרי הוא רעשבעה לילות ילין ולא יפקד בשום חלו :י"רשופירש 

  :ושונאים אותו ואין מראין לו כלום
  
  

פרק , שער האהבה, )מומלץ מאוד לקרוא את כולו( ספר ראשית חכמהבעל 
   :מביא כך, ששי

  
ברכות פרק ב (ל "ואמרו ז. ולא באתי בחיבור זה להאריך בסיפור המעשיות

אמר , זה לשונם, שהעומד שבעה ימים בלא חלום נקרא רשע) ב"דף יד ע
שנאמר , יונה אמר רבי זירא כל הלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רשע רבי

עד כאן , אל תקרי שבע אלא שבע, ושבע ילין בל יפקד רע) משלי יט כג(
ל מפני שהוא רשע אין משגיחין עליו מן השמים "י ז"ופרש רש. לשונו

ונראה לי מפני שאין נשמתו עולה למעלה לכן לא יבא לו . לפקדו בחלום
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דעו וכן על ידי חלום יו. ל לרוח הבהמה היורדת למטה לארץשהוא נמש
  .הגזירות שנגזרו בעולם העליון

  
  :בעמוד  א על מסכת תענית דף יב"ריטבה
   

כמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין ואפילו בזה שיש צורך חאמרו 
כשבא לו התעוררות בחלום על עניני עצמו ראוי לו לחוש  מכל מקוםאיסור 

ם רואה עצמו נבהל ונפחד שזה ודאי הערה מן השמים הוא שבא לדבר א
ק "עליו שיחפש במעשיו ויחזור בתשובה ועל הדרך הזה אמרו בנדרים בפ

  …במי שנידוהו בחלום שילך לפני עשרה
  

  :אומר, פרק אחד עשר - שער היראה  -ספר ראשית חכמה בעל 
   

לעורר לאדם ה עוד בעולם כדי "עוד צריך לירא כי כמה דברים עשה הקב
, )יד, קהלת ג(ל "כענין מה שאמרו ז, שירא מלפניו יתברך ולא יחטא

אמר רבה . מלשון יראת כבוד, )א, ברכות נו(ראו מלפניו והאלהים עשה שיִ 
  .בר בר חנה אמר רבי יוחנן זה חלום רע

  
  :עמוד ב מסבירים נזיר דף במסכת , תוספותה
   

החלום וקצת עבירה עשה מתענה תענית חלום בשבת דיש לו מצוה לבטל 
שהתענה בשבת שהרי צריך לישב בתענית למחרת השבת לכפר על 

  .שהתענה בשבת
  
  

   :שער הציון סימן רכמובא ב
  

חלום רע שאדם רואה יש לדאוג עליו חוץ מחלום שראה אחר התענית לפי 
  ונצטער מחמת העינוי יראה חלום רעשישב בתענית 

  :סימן רלה -ספר חסידים ואומר בעל 
   

כי כל הרואה , אל יגיד לשום אדם, אם אדם רואה חלום או רוח או מזיקים
ואינו מגיד לשום אדם מה , מזיקים ונוגע באש קודם שיוציא דבור מפיו

והוא , אמרו הראשונים מי שנראה לו דמות המת. לא ינזק ולא ימות, שראה
אמרו שירוק עליו ויאמר , והוא ער במקצת, שד והוא סבור שהמת הוא

  :וירוק עליו, א ברח מכאןטמ



 28 

  
  :אומרסימן שמט וב
  

הרי אם , שהוא היה מתענה בעבור החלום, מי שחלם חלום קשה לחבירו
יכול יאמר ). ויקרא יט יח(יתענה על חבירו הרי קיים ואהבת לרעך כמוך 

שהתורה לא , כך אני אבזה אדם אחר, אדם איני מקפיד על מי שמבזה אותי
לכך נאמר ואהבת לרעך כמוך מי שדעתו , ניציותה לאהוב אותו יותר ממ

ורצון חבירך , ואם מקפיד הרי אמרו בטל רצונך מפני רצון חבירך, כדעתך
זה המביא עצמו ) משלי ג ה(ואתה אל בינתך אל תשען . ה"מפני רצון הקב

  :לידי נסיון
  

  :אעמוד  דף קסב -ה ספר אגרא דכלואומר בעל 
   

, ידעת שחלום הוא מעין המחשבות כי כבר, מה שאמרו הענין בחלום דוקא
כי אין הכוונה בכאן על כל (, והנה אם מחשב בחכמת התורה בודאי יחלום

רק , שזה אי אפשר ואינו במציאות שלא יחלום האדם שום דבר, החלומות
  ).הכוונה שיחלום איזה חלום הנוגע לתורה ולחכמה

  
אינו רק  להיות כל עסקיו, ימים בלא חלום "שבעה" )שישן( לןאבל מי ש

שבע  "בת"כן הוא אינו מקושר רק בבחינת ואם , בדרגא קטנה מבלי חכמה
  .והבן, במקומה נהורא תכלא

  
   :פרק צדקות פרק א - בתי מדרשות חלק א ומובא בספר 

  
כל הרואה חלום ומתירא ממנו מה יעשה ישכים ויעסוק בתורה אם רגיל 

א שנים אם אינו שנה שנים אם רגיל לקרות דף אחד יקרמלשנות פרק אחד 
  :יודע לקרות ולא לשנות יעשה עצמו כגבאי צדקה וכפרנסי ציבור ויחיה

  
שלש הפוכות ושלש פדויות ושלש שלומות שלש הפוכות הפכת  שיאמרו

מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה אז תשמח בתולה במחול 
אלהיך ' ולא אבה ה' ובחורים וזקנים יחדיו והפכתי אבלם לששון וגו

שלש פדויות דכתיב פדה בשלום נפשי מקרב ' שמוע אל בלעם ויהפוך וגול
ויאמר העם אל שאול היונתן ימות אשר עשה ' ישובון וגו' ופדויי ה' לי וגו

שלש שלומות דכתיב בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ' הישועה וגו
ואמרתם כה לחי ואתה ' ורפאתיו ורוח לבשה את עמשי וגו' ולקרוב אמר ה

  .'ום וביתך שלום וגושל
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: מי שראה חלום ולא ידע מהו ילך לבית הכנסת  ובזמן ברכת הכהנים יאמר
רבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא 
בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי חבירי ובין שחלמתי על אחרים אם 

צריכים רפואה רפאם כמי  טובים הם חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף ואם
מרה על ידי משה רבינו וכמרים מצרעתה וכחזקיה מחליו וכמי יריחו על 
ידי אלישע וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה כן הפוך כל חלומותי 
עלי לטובה ומסיים בהדי אדיר במרום שוכן בגבורה אתה שלום ושמך 

  .שלום יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום
  
  

דם מצטער על דבר שאירע לו בחלום יותר משאם היה מה הטעם א
לפי שבעודו בהקיץ הנשמה מתלבשת בגוף ולא . רואה כן בהקיץ

אבל בחלום הנשמה היא , תרגיש בנזק כל כך כי הגוף מגן עליו
  .ערומה ופוגע בה הנזק והיא מצטערת ועל כן ותפעם רוחו

  
  
  

  חלום טוב
  
  
  

  :מסביר כך בעמוד  שבת דף לבמסכת י "רש
  

  .אם בא לישן מתוך שמחה מראין לו חלום טוב -לחלום טוב 
  
      :י"החי "האררבינו כתב ו

  
יספרנו ויזכרנו תמיד כדי שיתקיים אבל החולם חלום  –החולם חלום טוב 

  .רע אין לספרו ואין לדבר עליו
  

כי חלום טוב צריך האדם לזכור שלא ישכח ואז הוא  הזוהר הקדוש כותב
  .נשכח אצל האדם כן נשכח עליו מלמעלה ואינו מתקייםכי כמו ש, מתקיים
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  :מביא, מסכת שבת -ספר חדושי אגדות חלק ראשון עמוד יד 

   
כך אין חלום טוב רק מתוך . [וכמו שאין השכינה שורה רק מתוך שמחה

יש לו מדריגה , כי חלום טוב במה שהוא טוב ,ודוקא חלום טוב]. שמחה
ל טוב יש לו מדריגה עליונה ביותר ולכך כי כ, יותר עליונה מן החלום הרע

  :לחלום טוב
  
   :על בראשית פרק לז פסוק ההקדוש מביא אור החיים ה
  

לשלול חשד שהיה בודה , הכתוב יעיד עליו כי חלם -' ויחלום יוסף וכו
" ויחלום"הודיע הכתוב ' גם בחלום ב, מלבו שחלם להשתרר עליהם

  :להצדיק דברי יוסף
  

  :ספר חסידיםכותב בעל 
  

) קהלת ה ו(על זה נאמר , ולא יאמר אדם אלך לישן שמא אחלום חלום טוב
  .כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא

  
   :חלק באור הענין - ם על תהילים פרק קכו פסוק א "מלביוכן כותב 

  
וכאלו הוא , שרואה את העתיד כדבר הוה עתה ,יחולם חלום נבואה

ש ירמיה על זאת "כמ, כשמח על דבר טוב הוה עתהבמציאות ושמח עליו 
ואין הבדל בין ראיית הנביא במחזה ובין , הקיצותי ואראה ושנתי ערבה לי
רק שהנביא שמחתו הוא בלב בלבד ואינו , ראיית הדבר בעת יצא אל הפועל
א שכבר "עז, י שחוק ורנה בפה ולשון"יכול להוציא השמחה בפועל ע

את ' אשר בעת שישיב ה ,דבר זה כבר במחזהראינו  –" היינו כחולמים"
  .שיבת ציון

  
  
  

  חלום נבואי
  
  
  
  

  :   משנה אמסכת סנהדרין פרק י  -פירוש המשניות בם "רמבכך אומר ה
  
  ..וכו"פה אל פה אדבר בו: "שנאמר" ומשה בלא אמצעי"
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  :כי כל נביא לא תבא לו הנבואה אלא כשהוא ישן: והענין השני

  
או ביום , לום הלילה בחזיון לילה ורבים מענין זהכמו שאמר במקומות בח

אחר שתפול תרדמה על האדם בענין שנתבטלו ממנו כל הרגשותיו ושנאמר 
וענין זה נקרא מחזה ומראה ועליו נאמר , מחשבתו פנויה כענין חלום

ומשה יבא עליו הדיבור ביום והוא עומד בין שני הכרובים , במראות אלהים
לא ' י אם יהיה נביאכם וגו"ואמר הש, תי לך שםי ונועד"כמו שיעידו הש

  .'כן עבדי משה פה אל פה אדבר בו וגו
  

   :בעמוד  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נה
  

עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים פעם אחת חלמתי חלום 
והלכתי אצל כולם ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה וכולם נתקיימו בי לקיים 

לומות הולכים אחר הפה אטו כל החלומות הולכים אחר מה שנאמר כל הח
הפה קרא הוא אין וכדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר מנין שכל החלומות 

שנאמר איש   הולכין אחר הפה שנאמר ויהי כאשר פתר לנו כן היה 
אמר רבי אלעזר מלמד שכל אחד  ?ידעין כחלומו פתר וירא שר האופים מנ

ומו של חבירו אמר רבי יוחנן השכים ונפל ואחד הראוהו חלומו ופתרון חל
  .לו פסוק לתוך פיו הרי זו נבואה קטנה

  
וחלום , חלום של שחרית :שלשה חלומות מתקיימין :ואמר רבי יוחנן

ויש אומר אף חלום שנשנה  .שחלם לו חבירו וחלום שנפתר בתוך חלום
 :ןאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונת' שנאמר ועל השנות החלום וגו

  .אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו
  
  
  
  

  האחרונות  נבואותםרמזים על 
  של נביאי עם ישראל

  
  
  

  :ד וחמשיםפרק אח -שער היסודות  -ספר בית אלקים מתוך 
  

' אשר נתקיים רובו במה שקרה לד פתרון חלום הראשון של נבוכדנצרוכן מ
כי אותו , בומלכיות יש ראיה מן החוש שיתקיים גאולת ישראל הרמוז 
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החלום הוא כמו מראות הנבואה שראה דניאל כי במראה נראה לו החולם 
  :שחלם נבוכדנצר ופתרונו

  
וכן נתקיים בחוש הדברים אשר נתייעדו מפי חכמים שיהיו קודם ביאת 

  …'כמו מה שאמרו בדור שבן דוד בא נערים ילבינו זקנים וגו, המשיח
  

  :שער כח -ספר עקידת יצחק 
   

כי  ,ירמוז בזה הנבואות האחרונות הקיימות אשר אין להם הפסק חלום יוסף
ואמר והנה השמש והירח , לזה בא חלומו על הנמצאים הנכבדים הקיימים

אמר אשר עליו , עות וההצלחות כלםוהוא סוף הישו. 'ואחד עשר כוכבים גו
  :'גבפרק צפניה הנביא 

   
כי המאורות ', וגו' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה

שהאחד מונה לשמש והאחד , הגדולות שהם רמז למלכות אדום וישמעאל
, זולת מזל ישראל, א מזלות שהם ממשלות כל האומות"וכל י, מונה לירח

) ד"ישעיה כ(והוא מאמר הנביא בעצמו . הם משתחוים וכורעים לפניו
  :'וחפרה הלבנה ובושה החמה גו

  
   :השער התשיעי -ספר שערי צדק 

  
דע כי אלמלא שמתערב עם החלומות ערבוב הסיגים הגופניים כמה היו ו

כי שם חלום הוא רמז כשאחד מבני העולם משיג יותר , גדולים לבני אדם
ולפיכך חלום של נבואה מתבודד , וזהו ענין החלומות, ממה שהחומר משיג

ושאר חלומות אלמלא התבן והסיג המעורב  ,י שיש בו קצת משלים"אעפ
כך אי ל כשם שאי אפשר בר בלא תבן "וזהו שארז, גדול היועמהם דבר 

  .אפשר חלום בלא דברים בטלים
  

מנלן מיוסף  .דם לחלום טוב עד עשרים ושתים שנהלעולם יצפה א :רבי לוי
וכתיב ויוסף  .'יוסף בן שבע עשרה שנה וגו, אלה תולדות יעקב  :דכתיבכ

  ...'בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה וגו
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  חזיון וההבדל בינו לחלום
  
  
  

ונביא . שהתנומה היא קלה, מראה במחזה, מהמילה מחזה הרואה חזיון
  :דוגמאות

נבואה  -משא גיא חזיון  -נאמר בישעיה ו ,במראות הלילה - ונאמר ביעקב 
  .וקראם גיא חזיון, זו נאמרה על ירושלים

  
  :נאמר, חלק באור הענין -ם על איוב "מלביה בפירוש

   
או בחלום אמתי שתחול ההודעה , וזה בשתי פנים -חזיון לילה בחלום 

, או בחזיון לילה, האלהית על הכח המדמה להודיעהו את העתיד לבא עליו
ומפרש שהחלום , המורה על העתיד, שרואה איזה חזון ומראה בעת השינה

והחזיון לילה , שהוא בעת השינה העמוקה -בא בנפול תרדמה על אנשים 
בעת שאינו בתרדמה עמוקה רק בתנומה קלה נים  - י משכב בא בתנומות על

  :שאז יראה איזה מחוה, ולא נים
  

   :הכתב והקבלה על בראשית
  

והוא כעין , וגם בבלעם בן הנכר נאמר כן, הוא הפחות שבלשונות הנבואה
לכן אין לתמוה על החרדה שחרד אברם אחרי אשר , חזיון לילה וחלום

שזאת היתה לו כמדבר בחלום לפי , ההובטח פעם אחר פעם בזרע וברכ
  .וחזיון

  
  :נאמר, חלק באור הענין -ם על שמואל א פרק יד פסוק ז "מלביבפירוש ה

   
ואיש הרוח יוכל לסמוך , כי הלב הוא החוזה האלהי בענינים גדולים כאלה

  .על חזיון לבו
  

  :ספר איוב פרק לגוכך נכתב ב
   
  ַּתְרֵּדָמה ַעל ֲאנִָׁשים ִּבְתנּומֹות ֲעֵלי ִמְׁשָּכב ַּבֲחלֹום ֶחזְיֹון ַליְָלה ִּבנְפֹל) טו(
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  :מפרש, חלק באור הענין -ם על איוב פרק לג פסוק טו "מלביוה
   
או בחלום אמתי שתחול ההודעה  ,וזה בשתי פנים -בחלום חזיון לילה ) טו(

, או בחזיון לילה, האלהית על הכח המדמה להודיעהו את העתיד לבא עליו
ומפרש שהחלום , המורה על העתיד, חזון ומראה בעת השינה שרואה איזה

והחזיון לילה , שהוא בעת השינה העמוקה -בא בנפול תרדמה על אנשים 
בעת שאינו בתרדמה עמוקה רק בתנומה קלה נים  - בא בתנומות עלי משכב 

שאז יראה איזה , תנומה קלה אף משינה - בתנומות , תרדמה, ולא נים
  :מחוה

  
ומה שרואה בתחילת , אה באחרונה קרוב להיות תחילהחלום שאדם רו

  . הלילה יתקיים באחרונה
  

כי לא  ?ינו הולך אחר הפהישפותרים לו מענוכ, למה החלום בא ברוב ענין
, יבוא על האדם דבר בין טוב בין רע אם לא יראה בחלום קודם מעין דוגמא

, יותהעתיד לה) אלא שהוא(ואין אדם זוכה שיראה בחלום בלא דוגמא 
וכשאדם ישן , כי אין המחשבות אמתיים. בהיותו בלי ספק וגמגום

כשנפתרים , ולכן הולכים אחר הפה, מתערבים המחשבות עם דברי המלאך
) ב יא"הושע י(וביד הנביאים אדמה , בנבואה' מס' ואמרו חלום א. מענינו
, כי שוקד אני על דברי לעשותו, מקל שקד אני רואה) א יא' ירמי(וכתיב 

, וישא משלו ויאמר) במדבר כד ג(לכך כתיב , ידי משל יבין לב האדם על
ובחלום הנביאים לא היתה . להבין משל ומליצה) משלי א ו(וכתיב 

  :ולא דבר השד, מחשבתם מתערבת
  

שאם אדם צריך לנקביו , אבל בחלומות בני אדם מתערבין בדברי השד
פלפלין ושתה וכן מי שאכל מאכל ששמו בו . נראה עיף ויגע, בחלומו
הרי חולם כאלו שוחק , והיה מהרהר אחר אשה ומתוך כך ישן, משקה

וכל , וכן כל מי שנכספה נפשו למקום אחד או לעשות דבר. ושמש עם אשה
וכל אלו החלומות וכיוצא בהם אינן . גם בחלומו יראה מאותה דוגמא, נפשו

, תואלא מתוך הרהורים רואה אף בחלומו דוגמ, מחלומות שמגיד המלאך
  :וחלומות שוא ידברו) י ב' זכרי(ועליהן נאמר 

  
ולא שחק עמה קודם לכן , שדומה כאשה באה לפניו, אבל חלומות פתאום

, שמחמת שד ורוח אין אדם ישן בחוזק, מחמת שד הוא, ולא הרהר אחריה
, כי השד אינו נכנס במחשבה. אלא עיניו כאלו הן סגורות וחושב מחשבות

, ומי שרוצה להכיר האמת. ומק חור האוזןאלא מלחש באזנו מתוך ע
ויהיה נראה לו בחלומו , בשחרית ילחוש באוזן אדם קטן מה שידוע לו
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והאדם חפץ , כך השד מלחש. כאלו חולם מעין מה שמלחש באזנו בהקיץ
ואין הדעת יכול לשוב לאדם על , והשד מנפח לפני נחיריו ופיו, להקיץ

' ירמי(ועליהם נאמר , ה מחמת שדוכל אל, והוא בדעתו כאדם ער, מתכונתו
  :מה לתבן את הבר כי אין בהם ממש) כג כח

  
בעת שקרוב להקיץ אז , פ שלא דבר והרהר"אבל חלום שעל ידי מלאך אע

ופעמים בחצי הלילה , כבר פסקו מחשבותיו והרהוריו, המלאך בא להגיד לו
רוב אינו מראה לו חלום ק. רק כשלא יתקיים מהרה החלום, ובתחילת הלילה

ואין אותו חלום מעורב , י מלאך בתחילת או בחצי הלילה"וגם כשע, להקיץ
ואם חושב המחשבה , וגם אין אדם חושב על המראה שרואה, בחלום אחר

כי דומה , ולא יתקיים המחשבה ולא החלום, י מלאך"אין אותו החלום ע
ועל . למי שהשליך דבר עגול ומגלגל מעצמו במקום שאין המשליך מכוין

כי המלאך מדבר בתוך , בחלום אדבר) במדבר יב ו(מות של מלאך נאמר חלו
ומה שאמרתי כמוליך עור לפי שמחשב . כמוליך עור, מחשבות האדם

כשהוא ' שאפי, ואל תתמה. כך האדם בחלומו, פעמים אמת ופעמים שקר
, ה חפץ"ולכל מה שהקב, ה מטה לב האדם שמחשב לשקר"ער הקב
, על כל אשר יחפוץ יטנו' ם לב מלך ביד הפלגי מי) משלי כא א(שנאמר 

וכתיב גבי רחבעם כי מאתו היתה הסיבה שנשתטה רחבעם שלא שמע 
הרי שהמלאך מטה המחשבה , וכן כתיב מי יפתה את אחאב, לעצת הזקנים

ש כשהוא ישן שאין הדעת "וכ. ה"להרהר אחר אותו דבר שגוזר הקב
אשר יעצני אף ' ת האברך א) תהלים טז ז(שהרי אומר , מכוונת את הלב

לכן אין בחלום , מכלל שבלילה בחלום הכליות יועצות, לילות יסרוני כליותי
ורוב , פעמים חושב אמת פעמים שקר, דעת לאדם אלא כמו עור ילך

  :מחשבותיו אינם מכוונות
  

  :י מאמר שלישי פרק -ספר העקרים ומביא 
  

חלומות  כח המדמה כי כשיגבר הכח הדברי על הכח המדמה יראה האדם
צודקים או מראות ישיג בהם מה שלא השיג קודם לכן וכפי שעור 
התגברות הכח השכלי על כח המדמה כן תהיה הכנת האיש לנבואה כי יש 
מן האנשים שיגבר הכח הדברי על הכח הדמיוני אבל לפי שההתגברות לא 
יהיה חזק ישאר הכח המדמה והתנגדותו לכח הדברי לא יחול עליו השפע 

אם ברתת ובצער ויזדעזעו אבריו וימסו אסוריו וימצאהו חרדה  ההוא כי
גדולה כמעט שבצא נשמתו ואחר כל זה הצער יחול השפע הנבואיי על 
הכח הדברי בחלום חזיון לילה ויחלום האיש ההוא חלומות נבואיים וישיג 
בהם מה שלא השיג קודם לכן אם ממושכלות הדברים הנבדלים ואם 

ניני המציאות הכוללים ומה שדומה לזה וזו היא מענינים פרטיים או מע
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הראשונה שבמדרגות הנבואה ויש מי שלא יעמוד על המדרגה הזאת אבל 
יפתר לו שער אחר ומדרגה יותר גדולה מזו ופעמים תבא זו קודם המדרגה 
הראשונה ופעמים אחריה וזה כשיהיה התגברות שני הכחות שוה ואז יעלה 

ואיי בלא רתת ובלא זיעה כי אם בתנומות למדרגה שיחול עליו הרוח הנב
עלי משכב או בתרדמה נופלת עליו ביום וזאת המדרגה תקרא מראה או 
מחזה יראה בה באמצעות הכח המדמה צורות בלתי אמתיות בעצמם כנשים 
והסוסים שראה שכריה וכלוב קיץ שראה עמוס וכיוצא בהן שלא היו 

כח המדמה ישים  אמתיות בעצמם ואולם להתגברות הכח הדברי על
פ שהצורות ההן "הענינים שיורו עליהם אותן הצורות אמתיים בעצמם אע

לא יהיו אמתיות וזאת היא המדרגה השנית ממדרגות הנבואה ויש מן 
האנשים מי שלא יעמוד על המדרגה הזאת אבל יפתח לו שער אחר ומדרגה 

  .יותר גדולה וזה כשיתגבר כח הדברי על כח המדמה
  

  -לעתיד לבוא 
  

והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ) 'יואל ג(כמו שאמר הכתוב 
ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלומות יחלומון בחוריכם חזיונות יראו וגם 

  .על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי
  

  :מרבותינו עצותוהנה כמה וכמה 
  

   :מדרש רבה קהלת פרשה ה פסקה ד
  

ים ודברים הרבה כי את האלהים ירא אמר רבי אם ראית ברב חלומות והבל
חלומות קשין וחזיונות קשין והפוכין או שאת מתיירא מהן קפוץ לשלשה 

דברים מבטלין גזירות רעות ואלו הן תפלה צדקה ' דברים ואתה ניצל מהן ג
  .)'ז' דברי הימים ב( תשובה ושלשתן בפסוק אחד

  
  :מצוה כז, חלק מצות עשה –) ספר מצות גדול(ג "סמ
  

כשיכנס אדם לישן על מטתו בלילה אומר שמע ישראל עד והיה אם שמע 
י אלקינו מלך העולם המפיל חבלי שינה על עיני ומשקיע "ומברך בא

אלקי ואלקי ' תרדמה על עפעפי ומאיר לאישון בת עיני יהי רצון מלפניך ה
 אבותי שתצילני מיצר הרע ומפגע רע ואל יבהלוני חלומות רעים ולא
הרהורים רעים תהיה מטתי שלימה לפניך ותעמידני ממנה לחיים ולשלום 

  .המאיר לכל העולם בכבודו' ך אתה הוהאר עיני פן אישן המות ברו
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  חלום הקשור לאומות העולם

  
  
  

   :ספר חדושי אגדותבעל 
  

כי יש באומות , י חלום הזה"י שר המשקה ע"כ הגאולה ע"בשביל כך בא ג
הא , ונראה כי אף לפירוש זה. ראל כמו שהיה בעניןשיש להם חבור אל יש

ובגפן שלשה שריגים כנגד שרי , דכתיב והנה גפן לפני הוא רמז על ישראל
כמו , יש להם חבור אל ישראל] אשר[שרי אומות ' האומות כי יש כאן ג

  :שריגים אלו אל הגפן והבן מאוד אלו דברים' שיש חבור אל ג
  

לכן אין לפחד , שוא ידברו ואין בהם ממשכי יתכן וחלומות  ,ויש לזכור
אולם הכל הולך אחר , וכמו גם ישנם חלומות שיש בהם ממש. משום חלום

. פירוש פתרון החלום הוא לפי הפתרון שהאדם פתר לעצמו או לחברו, הפה
כל עוד הוא . למכתב שנשלח ועדיין לא פתחוהו? משל למה הדבר דומה 

ברגע בו פתחו אותו וקראו בו הוא , ייםאינו מתק, אינו ממומש, חתום וסגור
והוא נסער , לכן אם מרגיש החולם שהחלום אמיתי. הפך לדבר ממשי וקיים

או לרב המבין בחכמת האמת אשר יודע הוא , ילך לחבר טוב או לרבו, ממנו
חלום טוב : ומומלץ לומר את המילים. שיפתור לו את החלום לפתרון טוב

ישנם . חבר או לרב לבקש את פתרון החלוםאפילו לפני שילך ל, חלום שלום
יש לזכור . פעמים שזוכר האדם את החלום לפרטי פרטים ויודע את הפתרון

, כיוון והחלום הוא כמעין נבואה קטנה, שאם החלום מיועד לאדם מסוים
כמו גם יש לזכור שלעיתים מראים . יש לומר את החלום רק לאותו אדם

ג רפאל והכוונה היא למעשה על לאדם בחלומות אדם מסוים ששמו לדו
או אדם בשם מכאל שמבשר לו על . המלאך רפאל שמבשר לו על רפואה

  . חסדים שמשפיעים עליו וכן הלאה
  

, מכיון שראינו כמה וכמה סוגי חלומות ועל עניינים רבים לכל אדם ואדם
אך יש לזכור . ולפי פתרונם, לקטנו וערכנו אותם לפי הנושאים הבאים

ויש לזכור שישמם חלומות כללים , פרטיים, אישיים שהחלומות הם
כגון , גם לעם ישראל או העולם כולו, לקבוצת אנשים, הקשורים לקהילה

  .או פרעה חלומותיו של יוסף הצדיק
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  חלק פתרון חלומות
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  הקדמה
  

רו חלום שלא פת"האמורא רב חיסדא קובע יסוד חשוב בסוגיית החלומות 
מכיוון שכך יש חשיבות למי אנו , "אותו דינו כאיגרת שלא קראו אותה

ככלל תמיד כדאי לספר חלום למישהו , נותנים לפתור את החלום שלנו
שיודע לפתור חלומות וגם אוהב אותך כדי שיפתור לך את החלום לטובה 

כל החלומות הולכים " :מכיוון שהחלומות הולכים אחרי הדיבור כמו שנאמר
  ."הפהאחר 

  
א מכיוון שעות היום הם בדרך כלל חלומות שובאופן כללי חלומות ב

חלומות אמת הם בדרך כלל אחרי  .חוץ מביום שבת, שהנשמה לא עולה
חלומות שנחלמים בחוץ לארץ גם  .חלומות בשבתכן חצות עד הבוקר ו

  .יכולים להיות חלומות אמת אך הם מגיעים דרך מלאכים של חוץ לארץ
  

מאפינים עיקריים יום אים לפתור חלום צריך להסתכל על כמה כאשר אנו ב
 ,צבעם, גודלם, אובייקטים עיקריים בחלום, מיקום החולם ,ושעת החלום

האם , הרגשת החולם באופן כללי ובאופן פרטי כלפי האובייקטים בחלום
  .החלום חזר על עצמו

  
ה על כאשר הוא יושב מור, כאשר אדם עומד בחלום מעיד על יותר רחמים

  .דין ואם שוכב מורה על דין יותר קשה
  

כמו למשל הבטחה לפרנסה יצפה , אם אדם מקבל נבואה טובה בחלום
כמו יוסף הצדיק שחלם את , שנה 20להתגשמות החלום עד טווח של 

  .שנה להתגשם 20חלומותיו בבית אביו ולקח להם 
  

ת שפת החלומות היא שפה ריכוזית על מנת שיהיה לחולם קל לזכור א
  .החלום הוא מקבל סמלים כמו למשל חיות

  
, שחור על דין רפה, אדום מורה על דין קשה: צבעים של עצמים בחלום

  .לבן על רחמים גמורים
  

פירוש אדם המבין . פתירת החלום צריכה להעשות על ידי אדם חכם
היודע לצרף דבר . פירוש אדם המבין בפנימיות התורה. בחכמת התורה

ויש להדגיש ולהבהיר שבכל חלום יכולי . תוך דברלדבר ולהבין דבר מ
, בין כל המוטיבים או המראות בחלוםו, להופיע מספר מוטיבים מרכזיים

אחד מהמראות שנראה כשולי ביותר מבין כל המראות שהראה הקדוש 
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, המרכזי והמשפיע ביותר על פתרון החלום, הוא העיקרי, ברוך הוא לאדם
לכן . ממה שהיה נהוג לחשוב) הפתרון( והוא יכול להפוך את כל התמונה

, אפילו אם כתוב שפתרון החלום לרואה בחלום סוס לבן שיעלה לגדולה
מדבר או ישוב ישנה ' במידה והוא חלם שהסוס רוכב באיזור מסוים לדוג

  . ונסביר, משמעות גדולה ושונה לפתרון החלום
  

חורבה , בראדם רואה בחלום שהוא רוכב על סוס לבן אבל באזור מד' לדוג
י הסוד מייצגים מקומות ואיזורים שבהם נמצאים שדים וכוחות "שעפ

  ). יישוב הוא אזור בו נמצאים בני אדם(חיצונים 
  

  :הפתרון יהיה כך
  

  .על הסוס נאמר זרמתם סוסים זרמתם ובשר חמורים בשרם
  

כיוון והסוס רוכב באזור מדברי שם . סוס היא חיה טמאה שטופת זימה
משמע שרומזים לאדם שהוא נמצא במגרש והקליפות שוכנים השדים 

מה של כיוון והוא במלח, ו להזהר שבעתייםהבייתי של הקליפות ועלי
כלומר רוכב על , כיוון והוא רוכב על הסוס? איזו מלחמה זו . התקדשות

הסוס שהיא חיה (והקליפה הופכת לבנה , שמסמלת זימה ועריות, הקליפה
תיקונים להחזרת ניצוצות הקדושה מרמזים לו שה) טמאה בצבע לבן

וכמו כן קריאת שמע שעל המטה שהוא עושה מועילה , פועלים פעולתם
אבל שלא יהיה שאנן וימשיך עוד ועוד וישמר מאוד ויזהר כי הוא , הרבה

לכן שלא תזוח דעתו ולא . עדיין נמצא במלחמה ועוד באזור של הקליפות
שמע בכוונותיה להריגת  ישקוט ולא ינוח אלא ימשיך בתיקונים בקריאת

הנשמות שנפלו בקליפות בחזרה אל השכינה , מזיקים ולהחזרת טיפות הזרע
  . וימשיך ללמוד תורה בהתמדה גדולה ועצומה, אל הקודש

  
אבל הפרטים שאדם זוכר מהחלום . לא כל פרט בחלום יש לו משמעות

  .להבנת משמעות החלום, חשובים לפיצוח
  

  .ות לפתרונות חלומות שהתרחשו במציאותבהמשך ניתן כמה וכמה דוגמא
  

  :להבנת משמעות הדברים הגדרות קבליותהנה כמה 
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  מוחין
  

, מוחין גדולים.מוחין מייצגים את השפע שמשפיע המאציל על האדם
הסתלקותהמוחין מייצג עצירת השפע שהמאציל משפיע .מייצג שפע גדול

את השפעתן על נצטרך לתאר , למעשה כדי לתאר מה זה מוחין.על האדם
, למשל כאשר המוחין של האדם גדלים זה ישפיע בצורה חיובית על, האדם

, הקבלה שלו, יכולת ההבחנה, יכולת הריכוז, יכולת ההבחנה של אותו אדם
האהבה וקבלת , הסבלנות והסובלנות שלו, החסדים שאותו אדם משפיע

כל , האדם נכנס לקטנות"מוחין דקטנות"כאשר מסתלקין המוחין  .האחר
אדם .השפע שהמאציל משפיע עליו או נעלם או קטן לפי חומרת הפגם

הריכוז שלו ירד והוא יעשה חסר סבלנות ועוד , שפגםחס ושלום יכעס יותר
  .לפי חומרת הפגם

  
  דינים

  
באופן כללי כאשר אדם פוגם בחלק מהמצוות נוצרים עליו דינים ויש רשות 

 ,הדין חמור יותר ,ר יותרל שהפגם חמותו אדם ככולמזיקים לפקוד את א
למתקו ולהפכו יותר כדי וחזק וכנגד זה מיתוק הדין יצטרך להיות עמוק 

  .אדםאו כדי לבטלו מעל ה, לחסדים
  

  מיתוק הדין
  

  :בכמה צורותיכול להעשות ב ק דינים באופן כללי ובחלוםמיתו
בישיבת זוהר הרקיע עורכים פדיון נפש עם ( פדיון נפש, צדקהעל ידי 
עזרה כגון ( חסדים, ובעיקר תפילה עם דמעות תפילה, )ש"הרשכוונות 

תיקונים למידות שונות  ,)מופיע בהמשך הספר( הטבת חלוםסדר  ,)לזולת
לבוש לא , אי הנחת תפילין, תיקון לחילול שבת( שקשורים לפגם הרלוונטי

  ...תענית דיבור ועוד, צומות, )פגם עינים ועוד, פגם ברית קודש, צנועה
  

ומרים לאדם מהי מידת חומרת הדין המתוחה עליו בכדי שיוכל בחלום א
  .למתקה או לבטלה מעליו
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  חלום על אנשים שנפטרו
  

באופן כללי טוב ונכון לערוך תיקון הנפטרים הגדול על כל אדם שנפטר 
וגם !!! ואפילו כמה וכמה פעמים וכמה שיותר מוקדם אפילו בזמן השבעה 

ה אותו בחלום שהוא שמח לבוש בגדים עד שירא, לתלמיד חכם וצדיק
תיקון נפטרים הגדול נערך בישיבת זוהר הרקיע בראשות . מאושר ומחייך

וניתן למסור שמות לתלמידי הרב , מורנו הרב שמעון דהן שליטא
                                        0527661162 , 0505484111: בטלפונים הבאים

יהודה פתיא הנערך בישיבת זוהר הרקיע  תיקון הנפטרים הגדול של הרב
  .בכל שנה

  
אבל , לפיכך יחלום החי מן המת, לפי שנשמת האדם המדברת אינה מתה

לפיכך לא יחלום אדם מבהמה שמתה , הבהמה שמתה אין לה נשמת החכמה
  :או נשחטה

  
לכך אסור לעשות בהשבעות או בענינים אחרים , המת מגיד בטורח גדול

לא  ):דברים יח יג(אלהיך ' אך תמים תהיה עם ה, תשהמתים יגידו עתידו
  :גזירות של מעלה, ניתן רשות לנפש להגיד לאוהבו בזה העולם

  
  סימן רס  -ח "ספר אליהו רבה או

  
במדרש שפעם אחת נפטר רב אחד ונתראה לתלמיד בחלום שהיה לו כתם 

מפני שלא היה נזהר מלדבר בברכת אחת מעין שבע  :על מצחו ואמר לו 
  .עד כאן, ושלא היה נזהר לגלח צפורניו בערב שבת ,החזן אומר קדישוכש

  
  .לא יפחד כלל –אם הוא בריא 

  .מראה על סימן שטוב לו –אם הנפטר לבוש בגדים 
מוד לעילוי נשמתו ויערכו מהר לליזדרזו  –יחף וכדומה , אם הנפטר ערום
  .אפילו כמה וכמה פעמים, לו תיקון נפטרים

או לקנות , יש לערוך תיקון על שלא הניח תפילין –אם הנפטר ידו נפוחה 
  .או אדם שיניחם \תפילין ולזכות את הרבים בהם 

, גזרה על ראשו –אם אדם מגיע בחלום והוא שוכב בחושך ללא תזוזה 
, ולמתק מעליו הדינים על ידי תפילות, וימהר החולם לערוך לו פדיון נפש

  .'צדקה וכו
  .דברים נוספים לעילוי נשמתוויעשה , טוב לו –אם הנפטר שמח 

  .הדבר טוב מאוד –אם הנפטר מואר או לבוש לבן 
  .ויעשה כמותם, ידבר עם אנשים טובים –המדבר עם המת בחלום 
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  .רוחני או גשמי .וח יבוא לוור –מת שנתן לו דבר מה 
  .יבוא לידי עניות -ה נון או למד  מת שנתן לו דבר מה שראש התיבה של

  .ם אחר מיתתם שמחה יהיה לוא –אביו ואמו שמתו 
  .שמחה רה תהיה לו –אם אחר מיתתם שנתנו לו דבר מה 

  .אושר יהיה לו –קרובו שמת שבא לראותו 
  .עושר רב יהיה לו –קרובו שמת שבא לראותו ומחבקו או מנשקו 

  .צרה תעבור עליו –קרובו שמת שבא לראותו ונושכו 
  .רע לו –מת שנתן לו דבר מה והוא אינו רוצה לקחת ממנו 

  .ירד מגדולתו –שרחץ מת או הלבישו או נשא אותו 
  .שלום בבית - מת בבית  

  .סימן יפה לבית  –אכל ושתה בבית 
מרמז כאילו המת לוקח עימו : פירוש ,סימן רע לבית –נטל כלים מן הבית 

מלבד , מעולה  - כל מה שלוקח בחלום המת  :מישהו מהבית ורב פפא אומר
חוץ מעפר וחרדל הדומה במראהו , יפה –ותן המת וכל מה שנ, סנדל, נעל

  .לעפר שהם סימן לקבורה
  .אחד מקרוביו ימות –מת שבא וגזל לחי 

בכל מקום שילך יהיה בטוח  –מת שבא ונתן לחי כלי ברזל או כלי מלחמה 
  .ולא ירא

  
  

  קרובי משפחה
  

  חולם על אביו בעודו חיה
  

ה את אביו בבגדים כאשר החולם רוא.מסמל את החוכמה והשפע של האדם
לא נראה יפה מרמז על חוכמתו שהיא במצב , נמוך, מלוכלכים, לא יפים

חזק , גבוה, נקיים, לעומת זאת הפוך אם יראה את אביו בבגדים יפים, ירוד
אם רואה .אז הוא מקבל מסר שחוכמתו מתפארת יותר והוא יגדל בחכמתו

  .ביואת אביו נפטר והוא עדיין חי סימן שמאריכים את חיי א
  

  חולם על אביו שנפטר
  

אורים האלו מיצגים את מצבו הרוחני ינפטר אז התשאם רואה את אביו 
בשמיים של אביו כאשר בכללי אם הוא נראה טוב מצבו הרוחני בעולם 

, לדוגמא עם רואה את אביו נפטר והוא הולך איתו לקבר.האמת טוב ולהפך
  .סימן שמעריכים את חייו הרוחניים של אביו
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  על אמו שבחיים חולם
  

חלום על אמא על פי הקבלה בכללי היא שורש ההולדה ומרמזת על מצבו 
עם .הרהורי תשובה, " התשובה"הרוחני של האדם מבחינת העבודה על 

פנים מאירות ,מחבקת או מנשקת, בלבוש יפה, רואים את האמא שמחה
לאמא .של האדם" התשובה"מורים על בשורות טובות מבחינת ...וכו

ולהפך מרמז חס ושלום , ת הקבלה יש כח בגירוש הקליפות והטומאהמבחינ
עצובה , למשל אם רואים אותה עם בגדים קרועים.על בשורות לא טובות

בגדים , סימ שהיא באה למסור על דברים לא טובים שעומדים להתרחש
שחורים חס וחלילה מרמז שעומדות להיות בשורות קשות ומורה שאדם 

תיקון ותפילות כדי להפר דברים לא , "תשובה"צריך לעשות הרהורי 
אפשר בזמן  שמתפללים תפילת עמידה באיזור של , טובים שנגזרו בשמיים

בסידור ספרדי בזמן " מיתוק חלום"ברכת הכהנים לקרוא את הפסקה של 
עוזר ביותר במיתוק הדינים ואפילו להפוך " נושאים כפיים"שהכהנים 

  .תמיד עוזרת במיתוק הדינים אותו מקללה לברכה וגם כמובן צדקה
  

  מו שנפטרהחולם על א
  

לפעמים באה לבקש עזרה .באה לעיתים עם מסרים שונים למשפחה
או תפילות  " קדיש"בתיקונים בשביל מצבה בעולם הרוחני כמו לקרוא 

עבורה זה בדרך כלל יועבר ברמזים אבל בכללי אם האם ניראת במצב טוב 
צעירה מעיד על כך , את בריאהניר, בלבוש לבן, למשל ניראת יפה

שהדינים שעליה התמתקוושמצבה הרוחני טוב בעולם האמת וההפך חס 
אם רואים את האמא תינוקת סימן שהיא התגלגלה באחד .וחלילה הפוך

כל האמור הוא באופן כללי אם האמא מעבירה מסרים כדאי .מבני המשפחה
המשפחה  להתיעץ כדי להבין באופן ספציפי את המסרים שחשוב שבני

  .אין שום הבדל עם החולם הוא זכר או נקבה.ידעו
  

  אח
  

מרמז על שפע פיזי שמזומן לחולם כלומר תחום , החולם על אחיו בחלום
כל זאת למעט עם החלום על , פרנסה ועוד כל מה שבטווח החומרי, של מזון

למשל אם אחיו עצוב מרמז שהחולם , מרגיש או נראה כחלום לא טוב, אחיו
  .ידה רוחנית והוא צריך לתקן משהויש לו יר
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  אחות
  

אמור "חלום על אחות מורה גם על חוכמה רוחנית כמו שנאמר בספר משלי 
אפילו חלום שאדם התחתן  או ". לחוכמה אחותי את ומדע לבינה תקרא

ואם רואה את אחותו עצובה .חוכמה, היה עם אחותו מרמז על ביאת בינה
  .ירידה רוחנית במידות שלו" מוחין דקטנות"מרמז גם על , למשל

  
  סבתא ,סבא

  
 .סבתא מורה על סוד המוחין הגדולים ביותר הנקראים כתר \ חלום על סבא

כאשר הסבא או הסבתא מתגלה זה מצביע על הרחמים הגדולים ביותר על 
זה מסר שהתמתק לו גזר דין שהיה עליו בשמיים והפך לרחמים . האדם
ה זה \היא לדוגמא עצוב\חלום שהואתה ב\עם הסבא או הסבתא נראה.עליו

, תפילות, סימן שהגזר דין עוד לא התמתק וצריך למתק אותו על ידי צדקה
היא \ה אז סימן שהוא\ה בחלום נפטר\סבתא שמופיע\אם הסבא.פידיון
חלום על .ה\צדקה וקדישים כדי לזכותו, ת סיוע רוחני מהחולם כגון\מבקש

ומדים להתגלגל באחד הילדים היא ע\סבא או על סבתא יכול להעיד שהוא
  .או אחד הנכדים

  
  לידה

  
לידה בחלום יכולה להורות על חלום נבואי לגבי לידה שתהיה אצל אחת 

יכול להורות על לידת , אך אם אין אף אחת שבהריון, מבנות המשפחה
אם זה בן זכר סימן שיש לו מוחין גדולים מאוד של , המוחין באדם

נקבה סימן שיש במוחין הללו קצת דינים אם נולדה , החוכמה ושל חסדים
אם יש רק הריון .גבורות וצריך לדעת איך למתק את הדינים הללו לחולם

מורה על בעיות שנכנס החולם עומדים להיות לו צרות וצריך , בלי לידה
  .לדעת איך למתק את הדינים הללו

  
  יחסים

  
   .הבא על אימו יצפה למוחין של בינה

   .ה למוחין של חכמההבא על אחותו בחלום יצפ
  .הבא על אשת איש מובטח לו שהוא בן העולם הבא

  
  .כל זה בתנאי שלא הרהר עליהם במשך היוםו
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על הדבר יכול לרמז ו ,לעשות תיקון לעצמולמהר והבא על גויה צריך 
  .בריתבפגם ש

  
  

  בחלום הרואה בני אדם
  
  

  הרואה גוי שמת
  

, או אם יהודי, ו לבוא אחריוואומר ל, הרואה גוי בחלום או גויה שכבר מתו
אבל אם . אז יש לו לילך על הקברות וישביענו שלא יבא אחריו ויבקשנו

או גוי ולא יוכל ללכת שם כי אין ידוע , הוא למרחוק ולא יוכל ללכת שם
יחקור אחר איש יהודי ששמו כשם גוי שבא , או ירא ללכת שם, אנה קברו

הן , ם של אותו שבא אחריווילך על קברו של זה האחר ששמו כש, אחריו
תלך על קברו יהודית או גויה , וכן אם יהודית או גויה. אם הוא יהודי או גוי

היא , תשביע לנפשה ותאמר לה, ואם גויה. ותבקש לנפשה, ששמה כשמה
  )ספר חסידים( משבעת אותה בשבועה שלא תבא אחריה

  
  שוטר

  
רים על הרוחות ים שבדרך כלל הם שומ\ים בחלום זה סוג  של מלאך\שוטר

אם רואה שתפסו נשמה . בעולם הרוחני שלא יזיקו לנשמות או  לבני אדם
או את נשמתו בחלום כנראה עתיד לשלם קנס על משהו  עברה כלשהיא 

  שעשה
  

  עבריינים 
  

אם הוכה על ידי עבריינם , אם אדם חולם על עבריינים זה מעיד על מזיקים
אם הוא היכה את , שובהסימן שיש לו חטאים שצריך לעשות עליהם ת

שעשה תשובה טובה או שעשה העבריינים בחלום או רדף אחריהם סימן 
  .מצווה שנותנת לו כוחות להבריח את המזיקים הללו איזושהי
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  הרואה סוגי בעלי חיים בחלום
  
  

  הרואה חיות בכלל
  

  .צרה של חינם יגיד –חיות מדברות 
  צרה וחולי יגיד –חיות גועות 

מריבה  –חיות רצים [כזבים יאמרו עליו –חיות רעות שהוא נבעט מ
   .באומות

  .קרובו הוא אויבו –שעומד בצד החיה 
  .אויבו ימות –חיה מתה 

  
  הרואה כלב בחלום

  
). לשון הרע( ותיו ולכן בחלומות מסמל דיבור רעהכלב ניכר בפיהו ובנביח

שהוא מדבר או : פירוש "לשון הרע" מסמל הדבר ,כשאדם חולם על כלב
   .לשון הרע או שמדברים עליו לשון הרע

  
   .נביחותיו ועזותו, לפי חומרת לשון הרע מתבטא גודל הכלב וצבעו

  
  .לבן סימן שלשון הרע לא כזה חמור רואה כלבאם 
  .מסמל לשון הרע חמור מאוד, כלב גדול ובצבע שחוררואה אם 

ה ר בפיסקהאמו(מרמז שלשון הרע עומד לפגוע בו , אם הכלב נושך אותו
  ).נוגע רק לחולם ממין זכר

רבי חיים  -אם רואה כלב יתכן שבא על גויה ויש לעשות תיקון על כך 
עונשו שמתגלגל בכלב ולעתיד לבוא זו , ויטאל אומר שאם אדם פוגם בגויה

  .לכן יכול לסמל בחלום שהחולם היה עם גויה,  כשנפטר קשורה אליו ככלב
  

ה בחלום כלב צריך לעשות ככלל כלב הוא לא סימן טוב ואם אדם רוא
מועיל גם ללמוד הלכות , תשובה על לשון הרע ולעשות תיקון לדיבור שלו

  .לשון הרע
  

א יֱֶחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹוּוְלכֹל ְּבנֵי יְִׂשָראֵ :"יְַׁשִּכים ְויֹאַמר, ָהרֹוֶאה ֶּכֶלב ַּבֲחלֹום   ."ל 
ויכוון בפסוק , "ְּכָלִבים ַעּזֵי נֶֶפׁשְוהַ ) "ישעיה נו(, קֶֹדם ֶׁשּיְַקְּדֶמּנּו ָּפסּוק ַאֵחר

ויכוון , שעזותו גדולה משל כל החיות, מ"שהוא הס, לבטל את קליפת הכלב
בפסוק ' יחרץ'להנצל ממנו על ידי ביטול שם הקליפה הרמוזה במילה 

   .ל"הנ
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  ?וכי יש כלב אלם, צופיו עורים כלם לא ידעו כלם כלבים אלמים
  

  .ע מספרים עליולשון הר –כלבים רצים הרואה 
  .יתאהב מאויביו –שהוא צוחק עם כלבים 

  .תקום עצת אויביו –כלבים נובחים לפניו 
  .אויביו יארבו לו –כלב נובח אחריו 

  .אויביו ינצחוהו –הכלב נושכו 
  .אויביויוכל עם  –שמשך את הכלב 

  .כל שכן ינצח את אויביו –אם עלה על הכלב 
  .ינצחוהו אויביו –אם הכלב עלה עליו 
  .יעתיק ממקום להצלה ולטובה ולשלום –שאכל מבשר הכלב 

  .אויבו נעתק –שהרג את הכלב 
  

אדם ? אלא מה טובו של כלב זה, והלא שנו רבותינו על כלב שהוא פקח
  …משליך לו פרוסה

  
  הרואה אריה בחלום

  
א ) "עמוס ג(, יְַׁשִּכים ְויֹאַמר, ָהרֹוֶאה ֲאִרי ַּבֲחלֹום   ,"יִיָראַאְריֵה ָׁשָאג ִמי 

  ".ָעָלה ַאְריֵה ִמֻּסְּבכֹו) "ירמיה ד(, קֶֹדם ֶׁשּיְַקְּדֶמּנּו ָּפסּוק ַאֵחר
  

  .חלום על אריה יכול להגיע מצד הקדושה ומצד הטומאה
  :לכן. ה"וגימטריה גבור, ה"אותיות ראי, ה"על פי הסוד ארי

  
  .בדרך כלל אויב הואהאריה 

  .מסוכןאחרי האדם סימן שהאויב הוא אם האריה רודף 
  .אם האדם רוכב על האריה סימן שהאדם התגבר על אויביו

  
  : הקבלה מציינת כמה משמעויות לאריה שבקדושה

סימן שאדם , ולכן הוא גם סוד עלות השחר ,ה"ה בהיפוך אותיות ראי"ארי
, כידוע בחצות לילה מתחילים להתעורר החסדים בעולם ,התעורר מוקדם

  .שמתעורר על האדם סימן לחסד
   .ו של האריה מאוד גבוהה ולכן לא כל אדם חולם על אריותשורש

אם אדם רואה אריה בקדושה זה אפילו יכול לסמל על הקדוש ברוך הוא 
  ."אריה שאג מי לא ירא"חודש אלול  שנקרא אריה לכן כתוב על
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עולם הבריאה נקרא זנב כאשר , אריה בקבלה מסמל את סוד עולם האצילות
ש המון סימנים צריך לפרש על פי רוח הדברים כאמור מכיוון שי .אריותל

  .פי שהוסבר בהקדמהו בחלום כשנרא
  

  .הרואה מדורו של אריה שנה טובה יהיה לו
  .צרה וחולי היו לו באותו שנה  –אריה צועק אחריו 
  אויביו יארבו לו ומבקשים אותו –אריה רודף אחריו 

  .יתגרו אויבים רבים אחריו  –גור אריות לפניו 
  .ינצח אויביו –ויכול לו  –לחם עם לביא רואה שנ

  .מהם ישלים עם אויביו  -הרואה שנתחבר עם אחד 
  .מוראה גדולה תהיה לו -האוכל מבשרם 

  .ינצח אויביו –הרוכב עליו 
  

  הרואה זאב          
                  

מעיד מבחינת הקבלה על מוחין של חכמה  ,פעמים אב) 'ז( 7 פירוש ,אב-ז
מוח החכמה בקבלה נקרא לפעמים חכמה ולפעמים (ותו אדם שמזומנים לא

  ).נקרא אבא
  

  .אויב יקום עליו במהרה, פירוש נוסף הרואה זאב בחלום
  

  הרואה נחש בחלום
  

במסכת . מצד הקדושה ומצד הטומאה, חלום על נחש מורה על שני כיוונים
  : פרק הרואה כתוב, פרק תשיעי, ברכות

  
  צפויה לו פרנסהאם אדם ראה נחש בחלום סימן ש

  אם נשך אותו סימן שתוכפל פרנסתו
  אם הוא הרג אותו סימן שנפגע בפרנסתו

  
  .גודל הנחש יכול להעיד על גודל הפרנסה הצפויה

  
, למשל ירוק וכדומה. על פי הגמרא כל האמור הוא בנחש שצבעיו יפים

  .סימן שהוא מצד הקדושה
  

או רוח רעה , שונא, ה מוסיפה שמצד הטומאה נחש יכול להיות אויבהקבל
  .למשל אם הנחש בצבע שחור
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  .ַּפְרנָָסתֹו ְמזֶֻּמנֶת לֹו, ָהרֹוֶאה נָָחׁש ַּבֲחלֹום
  .נְִכְּפָלה לֹו) הנחש(, נְָׁשכֹו
  . ָאְבָדה ַּפְרנָָסתֹו) החולם(,  ֲהָרגֹו

  . ְוָלא ִהיא, ָלה ַּפְרנָָסתֹוָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשּנְִכּפְ , ָאַמר ַרב ֵׁשֶׁשת
  .ּנָא ַקֵּמיּה ְּדַרִּבי יֹוֵסיָּתנִי ּתַ . ְוַקְטֵליּה, ַרב ֵׁשֶׁשת הּוא ְּדָחזָא ִחְויָא ְּבֶחְלֵמיּה

  
  הרואה שור בחלום

  
שור בדרך כלל מורה על דין קשה על האדם  .מורה על אוייבים של אדם

  .מצד אויביו
  

  .מתחזקים אם הוא רודף אחריו מורה שאויביו
  .אם השור בורח ממנו סימן שאויביו נחלשים

  .אם הוא רוכב על שור סימן שינצח את אויביו
אם אויביו ינצחו אותו או , אם השור בועט בו יש מחלוקת בכמה מקומות

  .שזה מורה שהוא יתעשר מכך
  

קֶֹדם , "ָדר לֹוְּבכֹור ׁשֹורֹו הָ ) "דברים לג(, יְַׁשִּכים ְויֹאַמר, ָהרֹוֶאה ׁשֹור ַּבֲחלֹום
ה ְּדָבִרים ֲחִמּׁשָ , ָּתנּו ַרָּבנָן". ְוִכי יִּגַח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש", ֶׁשּיְַקְּדֶמּנּו ָּפסּוק ַאֵחר

  .נֶֶאְמרּו ְּבׁשֹור
  . ַהְויָן ֵליּה ָּבנִים ֶׁשְּמנְַּגִחים ַּבּתֹוָרה -נְָגחֹו , ִמְתַעֵּׁשר -ָהאֹוֵכל ִמְּבָׂשרֹו 

  .חֹוָקה נִזְַּדְּמנָה לֹוֶּדֶר רְ  -ְּבָעטֹו , ָּבִאים ָעָליו יִּסּוִרין -נְָׁשכֹו 
  .  ֵמת -ְרָכבֹו , ְוָהַּתנְיָא, עֹוֶלה ִלְגֻדָּלה -ְרָכבֹו 

  
  פרה \פר הרואה 

  
  .מצד הפשט פרה נותנת חלב ומעידה בחלום על שפע שמעותד לחולם

   
ך "ות בזהאותיות הסופי. בתורת הסוד סיומי הגוף מורים על דינים קשים

ך אשר הן חמש "אותיות מנצפ אותיות התורה מצביעות על דינים והם
וקשורות לחמש אצבעות יד ימין ושמאל וחמשת אצבעות , אותיות סופיות

ויש למתק דינים קשים אלו כפי . ר"פ' ך בגימ"מנצפ. כל אחת מהרגליים
שפתי תפתח ' שממתקים אותם בתחילת תפילת שמונה עשרה בפסוק אדנ

   .יד תהילתךופי יג
  

, )דין –א , י"הרמוזים במילה אדנ( כיוון ועל פי הקבלה הם שורש הדינים
  .ולכן בחלום הוא מורה על דינים, ל דבר שיש בו פר מורה גם על פרודכ
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  אחריו יצביע על דינים קשים יותראם חלם שפר רודף 
  .אם הוא רוכב על הפר או אוכל מבשרו סימן שמיתק את הדינים הללו

  
  .יראה מפלת אויביו –פרות 

  .שמחה וריוח יגיד –פרים רועים בשדה 
  .עצלות וזמן קשה יגיד –פרים ישנים 

  
  הרואה עז בחלום

  
  ".  ְוֵדי ֲחֵלב ִעּזִים ְלַלְחְמ) "משלי כז(, ֶׁשּנֱֶאַמר, ָׁשנִים ִמְתָּבְרכֹות לֹו - ִעּזִים 
  .עיזים שנים, ה עז שנה מתברכת לוהרוא

  .יעשיר - חולב צאן או עזים  
  

  הרואה כבשים
  

  .כבש מורה על ניצוצות קדושה
  

  .טוב יהיה לוהרואה כבשים בחלום 
  

  הרואה חמור בחלום 
  

  . ל הרואה חמור בחלום יצפה לישועהכתוב כ
  .ישועה גם הכוונה יראה את המשיח

  .ל אחת כמה וכמהעאם החמור בועט בו אז 
  

י ורוכב על חמור ועל הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא ענ:"כתוב בפסוק
והחמור הוא סוד החומר ומציין  ,העני הכוונה למשיח ."עיר בן אתונות

חמורו של ולכן התורה מציינת את ) שמיותג( התעלות על החומריות
להורות ששלושת צדיקים אלו התעלו  של משה וחמורו של משיח, אברהם

  .מעל החומריות ושלטו בה
  .ם על הצלחה בנושא החומריאדם רוכב על חמור מורה ג, דבר אחר

  .מצביע על ישועההדבר עדיין  -אין הבדל בגודל של החמור או בצבעו 
  

  ) זכריה ט(, ֶׁשּנֱֶאַמר, יְַצֶּפה ִליׁשּוָעה, ָהרֹוֶאה ֲחמֹור ַּבֲחלֹום
  ".ָענִי ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור, ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא, ִהּנֵה ַמְלֵּכ יָבֹוא ָל"

  .חמור באוכף יצפה למשיח הרואה שרוכב על
  .על חמור לבן טובה תבוא לו במהרה הרואה רוכב
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  .הרואה שחמורו בעט בו תבוא לו מתנה מאדם גדול
  .רע יבוא לו ואחר אומר עניות, ורנפל מן החמ

  .הרואה שאוכל מבשרו גם כן
  

  הרואה חתול בחלום 
  

: ן הואוכשמו כ, שחולם על חתול מראה שהוא אוהב נקיון על פי הגמרא מי
עושה גומא באדמה ומטיל שם צואתו ומכסה , שמחתל את צואתו –חתול 
  .אותה

  
מציין שיש רוח רעה בחולם והוא ועל פי הקבלה חתול היא סוד הקליפה 

  .לא משנה צבעו או גודלו, מקבל לכך רמז בחלום על ידי חתול
  

  .ִׁשיָרה נָָאה נֲַעֵׂשית לֹו: שקוראים לה בארמית שונרא, ָהרֹוֶאה ָחתּול ַּבֲחלֹום
  .נֲַעֶׂשה לֹו ִׁשּנּוי ָרע - ובמקום שקוראים לה ִׁשינְָרא 

  
ונראה לי שהרואה בזמן הזה חתול שאין לפותרו בשום אחד מהפתרונות 

אבל יש לפותרו , כיון שבזמן הזה אין קוראים לא שונרא ולא שינרא –אלו 
ר שאמר הרואה חתול יזכה למלבושים נאים או כדברי האח כדברי האומר

   .מיתה נקנסה עליו מן השמים וניצל ממנה
  

  הרואה דוב
  

  .אדם בליעל ינצח אותו –דוב רודף אחריו 
  .מריבה יגיד –דוב שבא עליו 
  .ממון אסור יהיה לו –ראש דוב בידו 

  .ממון אסור יהיה לו –האוכל מבשר הדוב 
  

  הרוכב על פרד
  

  .עניות יבוא לו
  .רכב על פרדה צרה תבוא לו

  .באותו זמן ימות, פרד או פרדהנפל מעל 
  .הרואה שאוכל בשר פרד או פרדה יקח ממון אסור
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  הרואה סוס לבן בחלום
  

כאשר הוא רוכב על סוס לבן מרמז על , סוס בחלום מורה על שני כיוונים
אולם אם חולם על סוס חום או שחור זה מעיד על , שפע טוב עבור החולם

כזה מורה על כך שנקנסה עליו  מצב מסוכן עבור החולם מכיוון שחלום
  .תענית ולקבל על עצמו מעליווא חייב למתק את הדין מיתה וה

  
אך אם הוא נראה בחלום רוכב על הסוס החום או השחור זה מעיד על כך 

הגזרה ואפילו יכול לקבל  מ ולכן התבטלה"ס-שהוא הצליח להתגבר על ה
: ת לגבי הסוסראה מה שכתבנו לעיל בהקדמה לפתרון החלומו( מזה שפע

  ).ותיקון היסוד...זרמת סוסים זרמתם
  

  .מזונותיו וממונו יהיה שמור' הרואה שאכל מבשר הסוס יתקן ה
  .כל הסוסים טובים בחלום חוץ מן האדום

  .י הוסיף טובה יהיה לו"ורש. הרוכב על סוס גדולה יהיה לו
  , הרואה שרץ מתחתיו ונפל ממנו מות יגיד

  .ת יבכה על עוונותיוואם נפל מעליו כשהולך בנח
  .הרואה שנפל מן הסוס יחלה חולי גדול: י כתב"ורש

  .יֶָפה לֹו, ֵּבין ְּבנַַחת ֵּבין ְּבָרדּוף, ָהרֹוֶאה סּוס ָלָבן ַּבֲחלֹום
  

  הרואה סוס אדום  
  

  .ָקֶׁשה, אם רדף אחריו, יֶָפה -נַַחת ּבְ , ָאדֹם
  

  הרואה גמל
  

ה וצריך תענית לבטל גזירה מי שחולם על גמל יש דעה שנקנסה עליו מית
ככתוב על רבקה על כך שרכב היא , כיוון וגמל הוא רמז לקליפה קשה, זאת

  .ואומר הזוהר הקדוש שהיא רכבה והכניעה תחתיה את הקליפה, על הגמל
כיוון והגמל , אולם יש לדעת כי אסור לנשים על פי הלכה לרכב על גמלים

במדברות , רבות ללא מיםויכול ללכת שעות , מכונה בשם ספינת המדבר
הוא מחכך באבר הברית שלו פעמים , וכיוון ומבנה גופו צר, קשים ויבשים

וכיוון ואשה . ולכן הוא שטוף בהוצאת זרע, רבות מאוד ומחמם את המקום
וכיוון הוא מייצג סוד של קליפה . רוכבת עליו יכולה היא לאבד את בתוליה

ל אדם הרואה גמל בחלומו ישאומרים שנקנסה ע, ששטופה בזימה ועריות
גמל ' כמובא בפסוק ה, אך כיוון וגמל הוא מלשון גמילות חסדים, מיתה

  .לכן הגזירה התבטלה מעליו, עלי
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  .ְוִהִּצילּוהּו ִמֶּמּנָה, ִמיָתה נְִקנְָסה לֹו ִמן ַהָּׁשַמיִם, ָהרֹוֶאה ָּגָמל ַּבֲחלֹום

  ) בראשית מו(, ָאהַמאי ְקרָ , ָאַמר ַרִּבי ָחָמא ְּבַרִּבי ֲחנִינָא 
ה, ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַריְָמה"   ". ְוָאנִֹכי ַאֲעְל גַם ָע

  ".א ָתמּות, ֶהֱעִביר ַחָּטאְת' ַּגם ה", ַרב נְַחָמן ַּבר יְִצָחק ָאַמר
  

  הרואה חזיר 
  

  .פרנסה טובה מזומנת לולכן מסמל ש. חזיר הוא בעל חי האוכל הכל
  ].דניאל[שר על עושרו והאוכל מבשרו מוסיף עו

ישמר מאויביו ואם אכל מבשרו טוב , ואחר אומר הרואה שרוכב עלל חזיר
  .לו
  

  הרואה פיל בחלום 
  

  .ִּפְלֵאי ְּפָלאֹות נֲַעׂשּו לֹו -ִּפיִלים . ְּפָלאֹות נֲַעׂשּו לֹו, ָהרֹוֶאה ִּפיל ַּבֲחלֹום
  ,ָלא ַקְׁשיָא. ִמן ַהִּפיל ּוִמן ַהּקֹוףָּכל ִמינֵי ַחּיֹות יִָפין ַלֲחלֹום חּוץ , ְוָהַּתנְיָא

  .נֵס נֲַעֶׂשה לֹו, ָהרֹוֶאה הּונָא ַּבֲחלֹום. ָהא ְּדִמְסַרג ָהא ְּדָלא ִמְסַרג
  .הרוכב על פיל יעלה לגדולה

  
  הרואה שועל

  
מסופר בתלמוד בבלי במסכת מכות על רבי עקיבא שהלך עם רבן גמליאל 

חורבן בית המקדש והיו מבכין את ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושעאחרי 
החורבן וראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים והתחילו בוכים ורק רבי 

אמר להם שהיה מתיירא עד , עקיבא צוחק שאלו אותו מפני מה הוא צוחק
שלא התקימה נבואתו של אוריה האם תתקיים נבואתו של זכריהו מכיוון 

אוריה הכהן ואת זכריהו  ואעידה לי עדים נאמנים את" -שנאמר בישעיה 
מכיוון שנבואתו של אוריה מתקיימת לכן בטוח שנבואתו ו , "בן יברכיהו

לכן בגגלכם ציון שדה תחרש וירושלם "שאמר אוריה ,של זכריהו תתקיים
עד ישבו זקנים וזקנות "ובזכריה נאמר " עיין תהיה והר הבית לבמות יער

חדשות שתבוא בעצם רבי עקיבא ראה בעצם את ההת ".ברחובות ירושלם
לכן שועל יכול לרמז על קליפה ויסורים שלאחריו יבוא  .לאחר הקליפה

  .שפע
  

  .שנה טובה יהיה לו
  .ריוח יהיה לו –שמשך שועל 



 55 

  .ינצל מכל פחד –שאכל מבשרו 
  

  הרואה צבי
  

  הרואה עצמו שהורג צבי דם נקי ישפוך 
  .עבירה עשה שהכעיס את הקדוש ברוך הוא –הרוכב על הצבי 

  .טובה וגדולה תהיה לו –רואה שנתנו לו במתנה צבי ה
  

  הרואה חולדה בחלום
  

  .היה לותשנה טובה 
  .וח יהיה לווור, שאוכל חולדה ינצל מכל פחד

  
  הרואה עקרב

  
בדרך כלל . מ"ס-צג בעולם רוחני את אישתו של היפגם ברית חמור מי

וזהו  כאשר אדם חולם על עקרבים יכול לרמז על כך שהוא היה עם גויות
  .פגם חמור מאוד

  
עוקרת בית ולכן זוהי הקליפה הקשה ביותר בעולם , ב- עקרב מלשון עקר

שהוא נמצא במלחמה חזיתית מול , עת קרב –עקרב : וגם מרמז .הרוחני
  .הקליפה הרוחנית

  
  .הרואה שצד עקרב מחלוקת יהיה לו

  
  כיניםהרואה 

  
כמו שיוסף אמר  ותשני פרושים אחד כינים מלשון כנ לכינים בחלום ישנם

אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו "לאחיו 
כאשר אדם חי על פי האמת יוצאים לו כינים בחלום " שבר רעבון בתיכם

  .כלומר הוא מפריד קליפות
  

  . אם עשה עברות יכול לרמז שיוצאו כינים ממנו .ופרוש שני אלו מזיקים
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  נמרהרואה 
  

ממעונות אריות "תק ה על קליפה קשה שצריך האדם למנמר בחלום מור
  ".מהררי נמרים

  
  תניןהרואה 

  
  .מסמל גם סוד מזיק גדול מאוד, חלום על תנין סימן שהוא דיבר לשון הרע

  
  הרואה צפור בחלום 

  
קֶֹדם ', ְוגֹו" ְּכִצֳּפִרים ָעפֹות ֵּכן יֵָגן", יְַׁשִּכים ְויֹאַמר, ָהרֹוֶאה ִצּפֹור ַּבֲחלֹום

  ]"ִמן ִקּנָּה) [מקינה(ְּכִצּפֹור נֹוֶדֶדת )"משלי כז(, ּיְַקְּדֶמּנּו ָּפסּוק ַאֵחרׁשֶ 
  ".ְצָבאֹות' ֵּכן יֵָגן ה, ְּכִצֳּפִרים ָעפֹות", :ִּדְכִתיב, ִצּפֹור

  .מריבה תהיה לו –הרואה עופות נלחמים 
  .גדולה יגיד   –הרואה עוף מעופף   

  .סימן לשלוםים אל האדם בחלום זה אם באים ציפור
  .הציפורים סימן שיש בעיות בשלום אם עוזבים אותך

  
  ינשוףהרואה 

  
. מ בחלום"מיצג את דמות אשתו של הס" 'לילי"הינשוף נקרא בגמרא סוד 

  .ם הללוצריך תיקון גדול כדי למתק את הדיני, ינשוף אם ראה
  

  הרואה אווז בחלום 
  

ָחְכמֹות ַּבחּוץ ) "משלי א(, ֶׁשּנֱֶאַמר ,יְַצֶּפה ְלָחְכָמה, ָהרֹוֶאה ַאָּוז ַּבֲחלֹום
 )ראה משמעות בא עליה בגמרא( ְוַהָּבא ָעֶליהָ  .משמיעים את קולם, "ָּתרֹּנָה

  .ֲאנִי ְרִאיִתיָה ּוָבאִתי ָעֶליָה ְוַסְלִקית ִלְגֻדָּלה ,ָאַמר ַרב ַאִׁשי. יהיה רֹאׁש יְִׁשיָבה
  

  הרואה תרנגול בחלום 
  

   .שתו בהריוןם אתרנגול הוא סימן לבנים א
ו שכתוב כמ, תרנגול בקבלה מורה על גם על דינים שצריך להתגבר עליהם

והוא רמז , "י בינה להבחין בן יום ובין לילההנותן לשכו"בברכות השחר 
   .מלשון גבורה, מלשון גבר, למלאך גבריאל
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כדי , שהוא צריך את מוחין מהבינה כמו גם הנותן לשכוי בינה פירוש
  ). גבורות( ובין לילה) חסדים(ום להבחין בן י

  
ואם הכוונה היא , סימן לבנים כיוון וכתוב אם הבנים שמחה –פירוש נוסף 

, )ילדה נקבה(ובין לילה ) ילד זכר(בן יום כפי שנאמר  בנים, על הבינה
  .וזוהי שמחה שנולדים ילדים יהודים בעולם

  
  . יְַצֶּפה ְלֵבן זָָכר, ָהרֹוֶאה ַּתְרנְגֹול ַּבֲחלֹום

  . יְַצֶּפה ְלָבנִים זְָכִרים -ַּתְרנְגֹוִלים 
  .יְַצֶּפה ְלַתְרִּביָצה נָָאה ְוִגיָלה -ַּתְרנְגֶֹלת 

  
  הרואה יענה 

  
ו האיש ירדוף אחר העושר ולא אות –הרואה שרודף אחר יענה ולא השיגה 

  .ישיג
  .יעלה לגדולה –הרואה שרכב על יענה 

  
  הרואה יונים

  
  .ריה ורביהלום על יונה מורה על פח

  .יונים סביב האדם לידת בן או בת
  .נשים הרבה טימא –יונים סביב מיטתו 

שתי נשים נשאת ופטרתן מביתם ללא  –שמחזיק שתי יונים והן פורחות 
  .גט

  .זכרים יהיו לו –שצד בני יונה 
  . ירושה ימצא –שקשר אחד מהם 

  .האוכל מבשרו יתקיים מזלו
  .בת תהיה לו –שצד יונה 

  
  שרנהרואה 

  
נשר גם מורה על רחמים , מי שחולם על נשר מזומנת לו פרנסה עצומה

כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנף יקחהו "גדולים כמו שכתוב 
הנשר שומר על גוזליו מכול משמר בניגוד לעורב , "ישאהו על אברתו

ה מזמן להם יתושים "שמתאכזר לגוזליו ונותן להם לדאוג לעצמם והקב
  ".תן לבהמה לחמה בני עורב אשר יקראונו"למאכל 
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  עורבהרואה 
  

שמתעורר כהחולם על עורב חייב מייד , עורב מורה על עניין של מוות
מומלץ מאוד לקבל על עצמו תענית יום ישר כשקם , לעשות לעצמו תיקון

  .מכיוון שזו גזרה חמורה מאוד, "קבלת תענית"בלי לשון 
  

הקדוש לגלות לו את סוד י "ארמסופר שכאשר הרב חיים ויטל ביקש מה
אך , י אמר לו שאסור לו לגלות לו"והאר ,י"מסוים כמובא בכתבי האר

עבר עורב מעל , זהברגע שגילה הסוד . מכיוון שהתעקש גילה לו את סוד
י הנהן בראשו והבין שהעורב "האר. וקרקרי הקדוש "ראשו של האר

על כך , יםמשמויפטר בגזרה  י לא יאריך ימים"בישר לו שבנו של האר
   .שגילה את הסוד הזה

  
  .מ"ס-העורב הוא אחד משורשי ה

  
  .ימצא את מזונותיו, טוב לו –עורבים עפים לעומתו 

  .ימות –עורב על ראשו 
ימות אותו האיש כנזכר  מחלום שר האופים  –עורב על ראש אדם אחר 

  …'וכו
  .אשתו זינתה עם אנשים רבים –עורבים שמסתובבים סביב למיטתו 

  
  פרפררואה ה
  

על ידי הפרוד שלו הוא מתעלה , הפרפר גם כן הוא לשון פרוד כפול
  .למעלה

  
כפי שלפר , פר -מלשון פר(על גלגול של מישהו במשפחה  פרפר גם ירמוז

, פרפר פעמיים, פר פורץ קדימה פעמים אחת, יש שני קרניים וגם לפרפר
. גולו הקודםכך הגיע לעולם הזה פעם אחת ויגיע שוב פעם שניה לתקן גל

שחברו נפטרו ולא כאן , והיה מעשה מופלא עם חבר בעניין זה - העורך (
  ).)המקום להאריך

  
  הרואה דגים

  
  ,אחד על ניצוצות של פרנסה, פתרונות דגים בחלום מורים על שני כיווני

  .ם גדולים סימן שרואה פרנסה גדולהאם החולם רואה דגי: פירוש
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זוג ילדים ויכול להורות על נשמה של הכיוון השני סימן שיהיו לבני ה
ל שהדג גדול יותר ככ. עתיד לבוא למשפחה זוהצדיק שעתידה לרדת לילד 

  .כך הנשמה שעתידה לרדת גדולה יותר
  

  .ייתן  לו ריווח' ה –דגים קטנים 
  .ייתן לו ריווח גדול' ה –דגים גדולים 

  .בשורה טובה יבוא לו ממקום אחר –שצד דגים 
ואם גדולים ייתן  ,הקדוש ברוך הוא יתן מתנה מועטה –שצד דגים קטנים 

  .לו ריווח וגדולה
 עם עמל כי משכנם במים המתנועעים ופרים ) כסף(הדגים יורו על מעות 

  .הדגים כמו שפרי היגיעה מהמעות
  .מעות יקח בחרפה –שלוקח דגים מאנשים 

 תהר אשתו ותלד ואם הוא פנוי יקח אשה ואם היא –שתופס בחיקו דגים 
  . פנויה תקח בעל

צריכים תענית ויעשו כפרות ותרנגול זכר לזכר  -ואם פרח הדג מחיקו 
  .ונקבה לנקבה 

  .בנים יוליד –שלכד דגים ברשתו 
  .שאר הדגים בין ביבשה בין בים יפים לחלום

  
  הרואה זבוב 

  
  .גנביחשדו אותו ל

  
  הרואה דבורים

  
   .אויביו יהמו עליו

הורו לו מן  -ורים ונפשו עגומה עליוהרואה בחלומו שעוקצים אותו דב
ומורים  השמים לזה האיש על חטא שחטא בעוון הגאוה או בעוון הדיבור

לו שישתדל לעשות תשובה כדי שלא יצטרך להתגלגל ודבר זה נלמד 
המתגאה על הציבור הפרנס  ,י הקדוש משער הגלגולים"רבינו הארמדברי 

הדבורה היא בעלת גאוה בתוך הדברים האלה רמזו כי , יתגלגל בדבורים
, ולכן אינה עושה מלאכה וגם היא דברנית כי בכל שעה לא תשקוט פיה

וללכן פרנס המתגאה על הצבור וכן מי שמדבר דברים שלא כהוגן  שניהם 
  .מתגלגלים בדבורה שיש בה שתי מדות אלה

  
החולם יביט בענינו בעצמו ויראה באיזה דבר משניים אלו יש לתלות בו 

  .ויחמהו' דלל לתקן עצמו וישוב אל הוישת, יותר



 60 

  
  :סוגי החיות בחלום הם ופרושם

  
  .צרה של חינם יגיד –חיות מדבריות 

  .צרה וחולי יגיד –חיות גועות 
  .ים יאמרו עליוכזב –שהוא נבעט מחיות רעות 

  .מריבה באומות –חיות רצים 
  .קרובו או אויבו –שעומד בצד חיה 

  .אויבו ימות –חיה מתה 
  
  

  פירות וירקות בחלום, וגי צמחיםהרואה ס
  
  

  הרואה שמחזיק ביכורי פירות
  

  .גדולה תהיה לו
  

  ָהרֹוֶאה ֲענִָבים ַּבֲחלֹום
  

א ִּבזְַמּנָן -ְלָבנֹות    .יָפֹות, ֵּבין ִּבזְַמּנָן ֵּבין ֶׁש
א ִּבזְַמּנָן , ִּבזְַמּנָן יָפֹות -ְׁשחֹורֹות     .ָרעֹות -ֶׁש

  .ה לוריוח יהי –שאוכל צימוקים 
  

  הרואה אבטיח 
  

  .חולאים יבואו לו
  

  ורזהרואה א
  

לכן מי שחולם על אורז , רז והוא גם לבן- באורז נרמז סודות התורה אור
  .נרמז בו שפע של ברכה ושל אור

  
  ָהרֹוֶאה ָקנֶה ַּבֲחלֹום

  
, ָקנִים יְַצֶּפה ְלִבינָה". ְקנֵה ָחְכָמה) "משלי ד(, ֶׁשּנֱֶאַמר, יְַצֶּפה ְלָחְכָמה

, ִקיָרא, קֹוָרא, ָקָרא, ָאַמר ַרִּבי זֵיָרא". ּוְבָכל ִקנְיָנְ ְקנֵה ִבינָה) "שם(, ֶׁשּנֱֶאַמר
  .ּכּוְלהּו ַמֲעלּו ְלֶחְלָמא -ַקנְיָא 
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  דלעת בחלום]  דלועין[הרואה 
  
  . ֹ"ֵאין ַמְרִאין ְּדלּוִעין ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשהּוא יְֵרא ָׁשַמיִם ְּבָכל ּכֹחו"

  ".דלו עיני למרום" - : וןשהדלעת לש
ואפשר שיהיו דומים יראי שמים לדלועין כשם שהדלועין אין בכל הפירות 

  .בארץ גדולים מהם ואף על פי אינם מתנשאים
  

  כרוב 
  

  .טובה ועושר יבואו לו –הרואה כרוב 
  .טובה יהיה לו –הרואה שאוכל כרוב 

  
  הרואה דבש 

  
  .אויביו סובבים אותו –דבש מעורב עם דבורים 

  .לורע  –האוכל דבש 
  .טוב לו –שאוכל דבש טובה 

  
  הרואה דובדבנים

  
  .יחלה ויתרפא לפי שהן אחד מהדברים שנכנסין לגוף והן הגוף נהנה מהן

  
  ָהרֹוֶאה ִחִּטים ַּבֲחלֹום

  
ֵחֶלב ִחִּטים , םַהָּשם ְּגבּוֵל ָׁשלֹו) "תהלים קמז(, ֶׁשּנֱֶאַמר, ָרָאה ָׁשלֹום

  "יְַׂשִּביֵע
  
  ַּבֲחלֹום רֹוֶאה ְׂשעֹוִריםהָ 
  

   ".ֹונֶ ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפרְוָסר עֲ ) "ישעיה ו(, ֶׁשּנֱֶאַמר, ָסרּו ֲעֹונֹוָתיו
ַעד ַּדֲחזִָאי ַׂשֲעֵרי , ָלא ַסְלִקי ִמָּבֶבל ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, ֲאנָא, ָאַמר ַרִּבי זֵיָרא

  .ְּבֶחְלָמא
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  )לפירוש גפן טעונה ראה הגמרא( ֶאה ֶּגֶפן ְטעּונָה ַּבֲחלֹוםָהרֹו
  

  ".ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ּפִֹרּיָה) "תהלים קכח(, ֶׁשּנֱֶאַמר, ֵאין ִאְׁשּתֹו ַמֶּפֶלת נְָפִלים
אְֹסִרי ַלּגֶֶפן ִעירֹה ְוַלּשֵֹרָקה ) "בראשית מט(, ֶׁשּנֱֶאַמר, יְַצֶּפה ַלָּמִׁשיחַ , ׂשֹוֵרָקה 

  ".ְּבנִי ֲאתֹנֹו
  

  ֲחלֹוםָהרֹוֶאה ְּתֵאנָה ּבַ 
  

  .נֵֹצר ְּתֵאנָה יֹאַכל ִּפְריה) "משלי כז(, ֶׁשּנֱֶאַמר, ּתֹוָרתֹו ִמְׁשַּתֶּמֶרת ְּבִקְרּבֹו
  

  .דבר אחר למה נמשלה תורה לתאנה אלא כל הפירות יש בהם פסולת
  

  הרואה הדס בחלום
  

  . קֹום ַאֵחריְֻרָּׁשה נֹוֶפֶלת לֹו ִמּמָ , ְוִאם ֵאין לֹו נְָכִסים, נְָכָסיו ַמְצִליִחין לֹו
  

  ָהרֹוֶאה ִרּמֹונִים ַּבֲחלֹום
  

  .ַרִּבי ִעְסֵקיּה ְּכִרּמֹונָא -ַרְבְרֵבי . ָּפִרי ִעְסֵקיּה ְּכִרּמֹונֵי -זּוְטֵרי 
ֵמֲעִסיס , ַאְׁשְק ִמּיַיִן ָהֶרַקח", ֶׁשּנֱֶאַמר, ִאם ַּתְלִמיד ָחָכם הּוא יְַצֶּפה ְלתֹוָרה

". ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת", ֶׁשּנֱֶאַמר, יְַצֶּפה ְלִמְצָוה, ּואְוִאם ַעם ָהָאֶרץ ה". ִרּמֹנִי
  .ֲאִפּלּו ֵריָקנִין ֶׁשָּב ְמֵלִאים ִמְצֹות ְּכִרּמֹון? "ַרָּקֵת"ַמאי 

  
  הרואה זיתים בחלום

  
י ִמיֵלי ְוַהנֵ. ְוָקִאי ִעְסֵקיּה ְּכזֵיִתים, ָּפִרי ְוַרִּבי -זּוְטֵרי , ָהרֹוֶאה זֵיִתים ַּבֲחלֹום

ָּבנֶי ) "תהלים קכח(, ֶׁשּנֱֶאַמר, ַהְויָן ֵליּה ָּבנִים ְמֻרִּבים, ֲאָבל ִאיָלנֵי, ְּפִרי
, ֵׁשם טֹוב יֹוֵצא לֹו, ָהרֹוֶאה זַיִת ַּבֲחלֹום, ִאיָּכא ְּדַאְמֵרי. 'ְוגֹו" ִּכְׁשִתֵלי זֵיִתים

  "ְׁשֵמ' ָקָרא ה יְֵפה ְפִרי תַֹאר, זַיִת ַרֲענָן) "ירמיה יא(, ֶׁשּנֱֶאַמר
  

  הרואה שמן זית בחלום 
  

ְויְִקחּו ֵאֶלי ֶׁשֶמן ", ֶׁשּנֱֶאַמר, יְַצֶּפה ִלְמאֹור ּתֹוָרה, ָהרֹוֶאה ֶׁשֶמן זַיִת ַּבֲחלֹום
  ".זַיִת זָ

  " .ויקחו אליך שמן זית זך: " יצפה למאור תורה שנאמר
ניך כשתלי ב: "יהיו לו בנים מרובים שנאמר –רואה אילנות של זיתים 

  ...'וכו" זיתים 
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סימן שאותו אדם בא על אמו שהרי השמן בא  –שהוא משקה שמן לזיתים 
  .ן הזיתים והוא מחזיר השמן לזיתיםמ
  

  הרואה אגוזים
  

  .חיים טובים יהיה לו
  .תלויה בקשתו –הרואה אגוזים שלמים 

  .נעשית בקשתו –הרואה אגוזים שנשתברו 
  .נאהכבוד עם ק –הרואה שקיבל אגוזים 

  
  הרואה לימון

  
ואם זוהי שנה מעוברת יעשה תיקון , לכן יעשה תיקון היסוד(יבוא לעניות 

כיוון והפיל נצוצות קדושה על ידי ', אמת ליעקב'קרי כפי שמביא ספר 
לקבלת  0527661162ניתן לפנות לפלאפון . חטא זה ולכן נגזרה עליו עניות

  ).סודספר תיקון עון הקרי בשנה מעוברת או תיקון הי
  

  הרואה קישואין 
  

ויעשה גם כן תיקון וצום אשר הוא תחליף ליסורין שהם ( ם יבואו לוחולאי
  ). החולאים הבאים לנקותו מחמת עברה שעשה ובעזרת השם יכופר לו

  
  הרואה תמרים בחלום 

  
ַּבת  ַּתם ֲעֹונֵ) "איכה ד(, ֶׁשּנֱֶאַמר, ַּתּמּו ֲעֹונֹוָתיו, ָהרֹוֶאה ְּתָמִרים ַּבֲחלֹום

  .ָאַמר ַרב יֹוֵסף". ִצּיֹון
  

  הרואה אתרוג בחלום 
  

ְּפִרי ֵעץ ) "ויקרא כג(, ֶׁשּנֱֶאַמר, ָהדּור הּוא ִלְפנֵי קֹונֹו, ָהרֹוֶאה ֶאְתרֹוג ַּבֲחלֹום
  ".ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים

  
  הרואה לולב בחלום 

  
  .ֶׁשַּבָּׁשַמיִםֵאין לֹו ֶאָּלא ֵלב ֶאָחד ְלָאִביו , ָהרֹוֶאה לּוָלב ַּבֲחלֹום
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  הרואה תפוחים  
  

  ,יורה על אדם טוב ועשיר –הרואה אילן התפוח אשר לו התפוחים מתוקים 
  .יורה על איש רע וחמוץ –ואם תפוחים חמוצים 

  הרואה מרור
  

יתן צדקה וימתיק , לכן יערוך פדיון נפש, מות' מרור גימ, מר לו( רע לו
  ).ככתוב צדקה מצילה ממות, הדינים מעליו

  
  )יער, ראה עוד בהמשך על הטבע (רואה אילן  ה
  

או ראש עיר או , קשה הוא לו ויזדעזע מן אדם גדול או שר  –אם הוא נפל 
  ...'מלך וכד

  .ולא ילך למקום אחר שלא ימות
  . כבוד יגיד –העולה לאילן 

ואם ראה אותם נופלים ימותו , עצמו מסתובב בין האילנות בנים יהיה לו
  .בניו

  .רע לו ולביתו כי האדם הוא עץ השדה  –נות שחותך איל
  .מעשה טוב עשה –שנוטע אילנות 

  
  

  הרואה חפצים דוממים בחלום
  
  

  צמידהרואה 
  

צמיד מרמז .כאשר אישה חולמת על תכשיטים זה מורה על בנים או בנות
עם הצמיד .על אישה שהתעברה או שעתידה להכנס להריון ומרמז על בת

  .כסף על חסדיםמזהב מורה על דינים ועם מ
  

   עגיליםהרואה 
  

  עגילים שאישה עונדת  בחלום מרמז על בן זכר
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  עשןהרואה 
  

נפש והם מקיימים  קומה רוחנית עם , שנה, עשן הוא ראשי תיבות עולם
עם .חסר אחד מהאלמנטים האלה אז המציאות של העולמות לא מתקיימת

 112ולל ועם הכ 111אדם מעשן בחלום זה עם טבק שהגימטריה שלו 
 ֹ - ַוּיָָקם ַּבַּליְָלה הּוא ַוּיִַּקח ֶאת" אבינו בק כמו שכתוב אצל יעק"גימטריה יב

  .ַאַחד ָעָׂשר יְָלָדיו ַוּיֲַעבֹר ֵאת ַמֲעַבר יַּבֹק-ְׁשֵּתי ִׁשְפחָֹתיו ְוֶאת-ְׁשֵּתי נָָׁשיו ְוֶאת
וזה סוד דין שאדם רוצה  ."לֹו-ֲאֶׁשר- ַהּנַָחל ַוּיֲַעֵבר ֶאת- ַוּיִָּקֵחם ַוּיֲַעִבֵרם ֶאת

למתק אותו שידוע שאנשים מעשנים כדי למתק את הדינים שלהם כלומר 
האינדינים שגילו את הטבק גם שמם מורה על דינים וידוע . בשביל להרגע

  .שטבק אכן מרגיע את האדם שמעשן אותו
  

  ָהרֹוֶאה ְקֵדָרה ַּבֲחלֹום
  

קֶֹדם ֶׁשּיְַקְּדֶמּנּו ָּפסּוק " ָׁשלֹום ָלנּו ִּתְׁשּפֹת' ה) "ישעיה כו(, יְַׁשִּכים ְויֹאַמר
  )יחזקאל כד(, ַאֵחר

כי כל העולם הוא כיסוי קדרה לגהינם ומקום הגיהנם  ".ְׁשפֹת ַהִּסיר ְׁשפֹת"
וזה הקדירה העושה מחיצה בין אש ומים צד החיצון שבו , שהוא אש ומים

ואה כ הר"אעפ, כ מים של גיהנם"ומה שבתוכה ג, שחור כשולי קדרה
  :כי עושה שלום בין אש ומים, ]ב"ברכות נו ע[קדרה בחלום רואה שלום 

  
  הרואה ביצים בחלום 

  
  .ְּתלּויָה ַּבָּקָׁשתֹו, ֲחלֹוםָהרֹוֶאה ֵּביִצים ּבַ 

  .יחלה ויתרפא ויש אומרים יאבד בן –שנפל אחד מביציו 
  .נֲַעֵׂשית ַּבָּקָׁשתֹו  -נְִׁשַּתְּברּו 

  .נצל מחולי שמוכן לבוא עליוי –שאוכל ביצים מבושלים 
  .חיים טובתו תרבה -שאוכל ביצים  

  .וב לחלום חוץ מביצי יענהכל הביצים ט
  

  הרואה דברים נשברים
  

  .אגוזים וכן קשואים וכן כל כלי זכוכית וכן כל הנשברים
  .וינחם אל מחוז חפצם:  שנאמר,  כאלו הנכנס לכרך נעשו לו חפציו

  
  הרואה בית

  
  .מצרה ינצל –דינתו עצמו בביתו או במ
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  .שמחה והשקט לו –עצמו בבית מרוקם 
  .לו טוב –שמחריב בית ישן 

רוצה לומר שבבית ישן הוא סימן רע בחלום , רע לו –שמחריב בית חדש 
והבית החדש הוא סימן טוב , וכשראה שהבית נחרב טוב לו שהרע הולך לו

  .אותו הטוב הלך לו ולכך רע לו, ולכך שראה שנחרב
  .מחלוקת יהיה לו – בית נשרף

  .סימן רע לו –עצים הסובלים את הבית נשברים 
  .ומות וצרה יהיה בבית –כותל ביתו נופל * אשתו תמות –דלת הבית נופל *
  .בן ימות לו –קורות ביתו שנפלו *
  .אשתו תמות –שנפלה תקרת הבית *
  

ימהר ויערוך פדיון נפש הנערך בישיבת זוהר * בכל אלו הכוכביות 
יתן צדקה ויתפלל , ראשות הרב שמעון דהן שליטאהרקיע ב

  .ויבקש מהרב להתפלל למיתוק הדינים והגזרה מעליהם, עליהם
  

  .ישא אשה במהרה –המעמיד דלת על פתח ביתו 
  

  הרואה מקדש 
  

  .סימן שבית צדיק יחרב
  מעקה 

  
  צרה יגיד  –הרואה שנפל מן המעקה 

  
  העולה לגג בחלום

  
  .יֹוֵרד ִמְּגֻדָּלתֹו, יַָרד. עֹוֶלה ִלְגֻדָּלה  - ,ָהעֹוֶלה ַלַּגג ַּבֲחלֹום

  .ירד מגדולתו, ואם ירד  –. ָעָלה, ֵּכיָון ֶׁשָעָלה
  

  הרואה סולם 
  

  .טוב לו –הרואה עצמו עולה בסולם 
  

  הרואה דלת 
  

   .המעמיד דלתת על פתח ביתו ישא אשה במהרה
  ).וראה הטבת חלום(אשתו תמות  –הרואה דלת הבית נופל 
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  מיטה
  

  .טוב יגיד –מיטה שהיא מוצעת 
  .טוב יגיד –שהוא נשען על מיטה 

תיקון פגם (ם ''וצריך תיקון שובבי, נשים הרבה טימא -יונים סביב מיטתו 
  )הברית

  
  כסאהרואה 

  
אם הוא רואה מישהו יושב על , זהו סוד הדין,אם אדם חולם על כסא

יו ודנים מצביע על כך שאותו אדם שרואים בחלום הוא במשפט עכש,כסא
אם ישב למשל על כסא קטן וקיבל כסא גדול זאת אומרת שבמשפט ,אותו

כסא הוא גם לשון כיסוי וכסוי ולכן גם מורה על  .שלו הוא קיבל כף זכות
ג מידות "בי, לעולם שופט יושב על כסא בזמן שהוא דן במשפט.דין

בעצם אנחנו מבקשים מהקדוש , "אל מלך יושב על כסא רחמים"הרחמים 
  .משמע למתק את הדינים שלנו, ך הוא לעבור מכסא דין לכסא רחמיםברו

  
  שלחןהרואה 

  
ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר  ַויְַדֵּבר ֵאַלי זֶה" :בברכת המזון מתחילים בפסוק מספר יחזקאל

הפסוק פותחבמזבח וממשיך בשולחן ללמדנו מזבח מכפר אף   ''ִלְפנֵי ה
בזמן שבית המקדש :"יהואלעזר דאמרי תרוי' יוחנן ור' ר .שולחן מכפר

שולחנו של  -ועכשיו שאין בית המקדש קיים , מזבח מכפר על אדם -קיים 
שולחן בחלום יכול לרמז על שלושה כיוונים ויאופיין על ".אדם מכפר עליו
  .פי סיפור החלום

  
  .על המזבח סוד המזבח האכילה בשולחן היא מעין הקרבת קורבן  :א 

  
יו בקדושה ותלוי גם בכיוון השולחן עם סוד הפרנסה אם אוכלים על :ב 

  .הוא לצפון מיצג את סוד הפרנסה
  
בהיפוך הן  ין והיצר הרע כיוון שאותיות שלחןיכול לרמז על מידת הד :ג 

שולחן ארוחה על השאדם אוכל בזמן  לכן הרבה פעמים, נחש-לאותיות 
ן לכ .לצוץ מחלוקות וריבים בין בני הבית םכאשר מתעוררים דינים יכולי

בחלום על שולחן ננסה לזכור אלו עוד מוטיבים היו בשולחן והאם הם 
  .הרגישו חיוביים או שליליים בחלום
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  ניםהרואה אב
  

כיוון , אבן היא סוד המלכות בכללי אבנים מראים על הכבוד שצפוי לחולם
נוסף הוא שניצוצות של הקדושה נראים כיהלומים או כאבני חן ככול 

אך , גם הניצוצות של הקדושה חשובים יותר שהאבן חן יקרה יותר כך
יהלום בחלום הוא :באופן פרטני לכל אחת מהאבנים משמעות אחרת בחלום

סוד האלקים מכיוון שיהלום גמטריה אלהים מראה על כבוד גבוהה מאוד 
אם .ככול שהאבן יותר בהירה מורה על שפע יותר גבוהה.שצפוי לחולם

  .עוזר להסיר מזיקיםהאבן היא יותר כהה מורה על כך שזה 
  

  הרואה את עצמו במקום צר 
  

   .ירויח וטוב לו
  

 ֹ    ניההרואה א
  

עם הוא נמצא באוניה . המסר בחלום של אוניה מייצג את הגוף של האדם
עם , ככול שהיא יותר גדולה ויפה ירמז על העולם הבא שלו שיהיה גדול
מיתה הוא רואה שהספינה נשברה חס ושלום מורה על כך שנגזרה עליו 

. ולכן לפי מצב האוניה כך מצב גופו של האדם בעולם הזה ובעולם הבא
הדג  כמו שאנחנו למדים מיונה הנביא שזרקו אותו מהאוניה ובלע אותו

כלומר הדג  "הדגה ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי": כתוב שאחר כך
האוניה היא סוד הגוף והדגה היא סוד , מת כאילו הוא הופרד מהחיים

   .ה ולכן הוא עבר פזה ממצב של גישמי אלהעולם הרוחניהנשמ
  
  

  סוגי מטבעות מתכות ואבנים בחלום
  

  ברזל  
  

כל מיני ברזל טובים לחלום חוץ ממגרפה אזמל וקרדום שראוין למלאכתם 
  .להשחית ולחבל

  
  הרואה מטבע 

  
   .עושר יהיה לו –מטבע שלם 

  .טוב לו –טבעות מכסף או מבדיל 
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  .ותר טוב שפתאום ירויח ריוח גדולי –טבעות של ברזל 
  .הנאה גדולה ימצא –שמצא מטמון דינרים 
  .צרה תעבור עליו -שאבד את המטבעות  

  
  הרואה זהב 

  
  .רע לו  ועתיד להכנס ברעה עם בני אדם

  .ריווח יגיד-ספים  זהובים וכ
  .אם הוא אומן טוב לו ואם לא רע לו –כתב של זהב 

  .דולה עם המלךיעלה לג –שמצא זהב או מרגליות 
שאמרו עליו בטלו ממנו כל דברים רעים  –שנפלו לפניו כלי כסף או זהב 

  .ווכל שחשבו שונאיו עלי
  

  הרואה כסף
  

  .טוב לו–כסף 
  .ריוח יגיד –כספים זהובים 

  .כבוד יהיה לו –שמצא כלי כסף וזהב 
בטלו ממנו כל הדברים הרעים שאמרו עליו וכל  –שנפלו לפניו כלי כסף 

  .ו שונאיו עליומה שחשב
  .טוב לו  –טבעות מכסף 
  .טוב לו –כל מיני כסף 

  .טוב לו –הרואה שמוצא כסף או כלי כסף 
  .יעשיר ואם הוא עשיר יהיה עני –המוצא מציאה דרך כלל אם הוא עני 

  .אם אומן טוב לו ואם לא רע לו –כתב של כסף 
  .יבוא לדבר שישנאו אותו –שעובד לצלם של כסף 

  
  הרואה בדולח

  
  .יאהבהו' ה -הרואה בדולח נקי 

  הרואה חרב
  

  .סימן לפחד שיש בו
  

  הרואה גחלים
  

  .שונאים יגיד, מריבה  –גחלים עוממות 



 70 

  .יחסר גופו –שהולך על גחלים 
  
  
  

  הרואה מים בחלום
  
  

  .צרה תעבור עליו –הרוחץ במים חמים 
  .שמחה יגיד –הרוחץ במים פושרים 

  .ורות טובות יבואו לונתמעטה צרתו ובש –שרוחץ במים קרים 
  

" ים סוף"ים מורה בדרך כלל בסוד הקבלה על סוף של משהוא לכן נקרא 
כלומר ים מורה על מעבר לעולם הרוחני  ,שהושל מ וסוף הוא גם התחלה

אשר אותו חוצים באוניה בסירה או בשחיה או באויר הכל תלוי על פי 
ואה את הים הזכויות של האדם ומראה הים הוא סוד המעשים שלו אם ר

צלול סימן שהאדם צדיק עם רואה אותו סוער עם גלים גבוהים סימן 
שעומדים להתרחש לו גזרות קשות וצריך למתק את זה על ידי תפילה 

  .צדקה ומעשים טובים
  

מכיוון , ים בקבלה נקרא בינה וחלום על ים מרמז גם על בריאת העולם
ויאמר אלהים " שבהתחלה היה הכל ים עד שנקוו המים ותראה היבשה 

ולכן   "יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן
  .התרחשל דברים שעומדים למרמז ע

  
  .חולי יבוא לו ויתרפא –שנפל לים הרואה 

  .עתיד ליפול ביד מלך רע וירע לו –שירוץ בים ונטבע 
  .השקט יגיד –שרוחץ בים 

  .ואדוני יריב עם –שרוחץ במים והמים מלוכלכים 
  .יפול ביד אויביו וירעו לו –שירוץ הים להטביעו 

  .שר של אותו מדינה ימות –שחסר הים 
  .לא ילך  למקום אחר ביום ההוא -יושהלך לים ברגל

חולי או אבדת ממון יגיד ואחרים אומרים צרה  –הרואה שנטבע בים 
  .תעבור עליו וינצל

  
  מפלהרואה 

  
  .ה ויעשהמפל מראה על שפע של חסדים שאותו אדם עוש
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  הרואה באר בחלום 
  

קֶֹדם , "ְּבֵאר ַמיִם ַחּיִים) "שיר ד(, יְַׁשִּכים ְויֹאַמר, ָהרֹוֶאה ְּבֵאר ַּבֲחלֹום
  ".ְּכָהִקיר ַּביִר ֵמיֶמיהָ ) "ירמיה ו(, ֶׁשּיְַקְּדֶמּנּו ָּפסּוק ַאֵחר

  
  :הרואה באר בחלום רואה שלום שנאמר: אמר רבי חנינא

  ".וימצאו שם באר מים חיים ויחפרו עבדי יצחק בנחל"
  

וכתיב הכא "ים כי מוצאי מצא חי: "שנאמר" מצא תורה:"רבי נתן אומר 
  .באר מים חיים רבא

  
  .וקדרה,  צפור,  נהר: הן" שלש שלומות: "אמר רבי חנן חיים ממשאמר 

  .נהר דכתיב הנני נוטה אליה כנהר שלום
  

  מרחץ
  

  .וינצל מצרה ואחרים אומרים טוב ל –הרואה מרחץ 
  .ינצל מאנשים רעים –הנכנס למרחץ 

  .יה בגדולה שבני אדם יתפלאו ממנויה -שהוא בעל מרחץ  
  .צרה תעבור עליו –שרחץ במרחץ 

  .ינצל מצרה –עצמו שיוצא מן המרחץ 
  .יתחבר עם אנשים טובים –ששט בתוך מקוה 

  
  
  

  הרואה עצמו בחלום
  
  

  הרואה את עצמו נופל בחלום
  

   .נה בחלום כאלו הוא נופליאדם בשל גם לפעמים נדמה
  .גם זה מן השמים שמצילין אותו מזה, ואחר כך מתעורר משנתו

  
  עףהרואה את עצמו 

  
אם הוא תלוי בין , אדם שחולם שהוא עף מעיד על כך שהוא עובר דירה

שמיים וארץ סימן שלא נקבע המקום שאליו יעבור אבל הוא בדרך לעבור 
  .דירה
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  הרואה את עצמו באויר
  

מן השמים  –לם על עצמו שהוא עומד באויר בין שמים וארץ אדם שח
לעוון הוצאת זרע לבטלה או אפשר שמורים  מורים לו לאדם לעשות תיקון
ניתן לפנות ( וצריך לעשות תיקון שם ביותר ,לו שהוא מבחינת טיפות קרי

. ', האור הגנוז'לרכישת ספר התיקונים , לישיבת זוהר הרקיע של הרב
לתיקון קרי וחילול השם הנערך בשנה מעוברת ספר  לבנוסף ניתן לקב

  .)0527661162בטלפון 
  

  הרואה עצמו במקום גבוה 
  

   .אהבת שרים יגיד
  .חיים ארוכים יגיד –שהוא משקיף ממקום גבוה 

  
  רץ
  

  .טוב לו –הרואה את עצמו רץ בחלום 
  
  
  

  הרואה חלקי גוף בחלום
  

  ראש
  

  .ניצול מכל צרה –שרוחץ את ראשו 
  

  ]את האף[ את חוטמו   הרואה 
  

  .חרון אף נסתלק ממנו -רואה שהוא נחתך 
  .יתמעטו ימיו –המקיז דם מחוטמו 

  
  הרואה את עצמו חולה 

  
  .ישמח באותה שנה

  
  הרואה לחייו שנשרו 

  
  .יועצו רעתו מתים
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  הרואה מצחו שבור
  
  .צרה יגיד 

  
  יחף

  
  .הפסד יגיד –הרואה עצמו  יחף 

  .רע לו סימן  –הרואה עצמו הולך יחף 
  

  הרואה עין 
  

  .רע לו -אם חושש בעינו 
יתכן גם בגלגול (סימן שבעל את אחותו  –אם שתי עיניו נושקות זו לזו 

 ניתן לקבל את( ןיעשה על כך, שהיא והוא כשתי עיניים :מרכלו) קודם
  ).ל בתחילת הפרק"ספר התיקונים בפלאפון הנז

  .עבירהסימן על שני אחחים שנתקלקלו ב –שבלע עין הרואה 
  .אדם ירא שמים חולה –שעינו כואבת 

כממובא  הטבת חלום ויעשה. (שתי אחים חולים –ששתי העיניים כואבות 
  ).יתקן צדקה ויערוך פדיון נפש, בהמשך הספר

  
  יםשינ

  
  .וב לו ישועה גדולה יבוא לוט –הרואה שגדלו לו שניו 

  .צרה תבוא בקרוב –שן שחור 
  .דוליהיה לו צער ג –שמכים על שניו 

  .חולי יגיד -שן מתנועע  
, ויערוך הטבת חלום( בנותיו או אחיותיו ימותו –שנפלו שניו הטוחנות 

  .)פדיון נפש צדקה ותפילה
  .חולי יגיד –שן צומח 

מות יגיד ולזה נתפשט המנהג להתענות עליו אפילו  –שן מתנועע ונופל 
  :בשבת ורבים אומרים

אדם שיכאב לו מיתתו מאוד הוא סימן שימות  -אם יכאב לו כשנפלה  
  .מאוד

  .סימן שימות אדם שלא יכאב לו מיתתו  -ואם לא יכאב לו בנפילתו 
  .קרובו חולה –שן שכואבת לו 

  .בנו או קרובו מת –השן שלו נופלת 
  .ולאביו יהיה צער גדול, יבוא לאב או לאם דם –ששיני נער כואבים 
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  המקיז דם מגופו 
  

  .לפי שעוונות קרואים אדומים, ום לעונותויו מחולי –שמקיז דם 
  .הפסד מעט יבוא לו –המקיז דם מזרועותיו 

כירים ויש אומרים חטאתיו חטאתיו מז –שיצא דם מגופו ולא התגולל בו 
  .מעבירים

שיצא דם מנחיריו שבאפו יחלה ויתרפא ואם נתלכלך בדם הפסיד ממונו 
הוא סימן ולכן כשראה דם מנחיריו ] כסף[הדם הוא סימן למעות  :פירוש

  .שיוציא המעות שהרויח בזיעת אפו בחולאים
יתרפא לפי שהדם היוצא מנחירי החולה  –ויש אומרים הוציא דם מנחיריו 

הוא סימן רפואה ואם נתלכלך בדם הפסיד ממונו להורות כי זולת אלו 
  .תרפאותההוצאות היה יכול לה

  .אשתו מפלת נפלים –שישתין דם 
ה אוצר כי הדם יורה זהב כי בעד הזהב ינצל מצרה הדם יור –ששתה דם 

  .פעמים רבות נחסר ממונו
שהיה שותת דם ויורד מראשו על פניו ועל גופו ועל  - הרואה בחלומו 

מותניו ולא היה בראשו שום פצע וחבורה כלל ואחר כך פסק הדם ורחץ 
 3החולם צריך להתענות  –אותו ואחר כך חזר ושתת הדם כך שלוש פעמים 

לכן רמזו לו  ,ונת האכילהול בכ"י הקדוש זצ"שאמר האר ימים על פי מה
מן השמים שיתענה שכן ביום התענית המזון יורד מן המוח עד למטה ולכן 
ראה שהדם היה שותת ויורד מראשו ועד מותניו ולא היה שום פצע 

פעמים שפסק וחזר וירד זה יורה על תענית שיתענה  3וחבורה הואיל וראה 
  .ם בלבדשלושה ימים דהינו ימי

  
  צואה בחלום \מטיל מימיו הרואה עצמו  

  
הגמרא אומרת במסכת ברכות כל המתפנה בחלום סימן יפה  הוא לו שנאמר 

  .הכוונה היא שהקליפות עזבו את אותו אדם" צועה להתפתח"
  
  

  הרואה בגדים בחלום
  
  

  .קֹוְרִעין לֹו ְּגזַר ִּדינֹו - ַהּקֹוֵרַע ְּבגָָדיו ַּבֲחלֹום
  .אם חולה הוא טוב לו –ו שפושט בגדי
  .הפסד יגיד –איבד בגדיו 

  .צרה יהיה לו –בגדים שחורים 
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  .צרה תעבור עליו להענישו –שלובש בגד אדום 
יהיו חטאיכם  אם: "סימן למעשים טובים שנאמר –שלובש בגדים לבנים 

  ".כשנים כשלג ילבינו
  .יקנאו בו בני אדם –הלובש בגדי משי 
  .היה לוגדולה ת –שהוא חגור משי 
  .עבר עבירה–לבוש בגדי אשה 

  .היא יורשת אותו –אשה שראתה שלבשה לבוש בעלה 
  .גדולה תהיה לו ואם הפשיטן יורד מגדולתו –שלובש מלבושים יקרים 

  .יעלה לגדולה שלא חשבו לעולם –עצמו לבוש כסף וזהב 
יורה הוראה ואחר אומר בנין בית יגיד כלומר שהוא  –שהוא תופר בגד 

תיכה עם חתיכה כך התלמיד חכם המורה הוראה מחבר ומקשר מחבר ח
  .מאמרים והדינים להוציא הדין לאמיתו

  .ואחר סבור שהחיבור הוא הוראה על חיבור האבנים זו עם זו לעשות הבנין
חליפות יעשה לו במהרה וכשם שהשריפה , ירויח כלומר –שנשרפו בגדיו 

  ...'מהרה כך  וכו
  

   העומד ערום בחלום
  

א ֵחְטא -רץ ישראל מחוץ לא, ֵמד ָערֹם ַּבֲחלֹוםָהעֹו   .עֹוֵמד ְּב
  .בושה וצרה יגיד -, א ִמְצֹותָערֹם ּבְ  -ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל 

  
  

  הרואה שיער בחלום
  
  

  המגלח ראשו בחלום -תגלחת
  

ַויְגַַּלח ַויְַחֵּלף ) "בראשית מא(, יְַׁשִּכים ְויֹאַמר, ָהרֹוֶאה ִּתגְַלַחת ַּבֲחלֹום
ָתיוׂשִ  ִאם ֻּגַּלְחִּתי ְוָסר ִמֶּמּנִי ) "שופטים טז(, קֶֹדם ֶׁשּיְַקְּדֶמּנּו ָּפסּוק ַאֵחר, "ְמ

  ".כִֹחי
  .סימן יפה לו ולכל משפחתו –המגלח שיער ראשו וזקנו בחלום 

  .טוב לו  -  ו ואין בראשו שיער אלא קצוץ בלבדהרואה שמשחית בשער
  .עליו דבר מכוערדברו  –הרואה שיש לו שיער כשיער אשה 

  
  הרואה יסורים

  
  .סימן מות –הרואה בחלום יום הכפורים או יסורים 
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  הרואה עצמו ישן 
  

  .טוב לו –ישן בחלום 
  .ה יהיה בעזרו"ו ישן תחת אילן הקבעצמ

  
  

  הרואה מראות טבע בחלום
  
  

  הנכנס לאגם בחלום
  

  .נעשה ראש ישיבה
  

  הרואה עצמו שט
  

אותו האיש יהנה , ול שהוא מרומם גליואם הים גד, םשהוא שט בנהר או בי
  .ממלך גדול ורב

  .יתחבר עם אנשים טובים –ששט בים 
  .יתחבר עם איש צדיק -ט במעין שש

  .שם טוב יוצא לו –הרואה שיושב בספינה קטנה 
וזאת שהספינה , שם טוב יצא לו ולכל משפחתו –שיושב בספינה גדולה 

  .רהולכת בכלל העולם ואם היא גדולה הולכת יות
  .ינצל מכל צרה –ספינה עם תורן בים הגדול 

ילך לארץ רחוקה ואחרים אומרים הוא וזרעו מן  -שנכנס לספינה גדולה  
  .העולם הבא

  .הוא מן העולם הבא –שנכנס לספינה קטנה 
  .טוב לו ונעשה אב לבני עירו–שהוא עומד בספינה קטנה 

מצולות ים בינצל מכל עוונותיו וחטאיו הלכו  –הרואה ספינה שטבעה 
  .וישמר מחטאים מכאן והלאה, וינצל מדינה של גיהנום

   
  ירח ,הרואה לבנה

  
   .מלוכה או ממשלה –ירח 

  .טובה יהיה לו -בארץ 
  .או חולי להם. קצף גדול יהיה על אותה מדינה –שהשמש והלבנה לקו 
  .סימן שיבוא על אשת ישראל שנמשל לירח –שהוא נושק את הירח 

  .גדול יהיה על אותה מדינהקצף  –לבנה שלקתה 
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  שמש ,הרואה חמה
  

  .טוב יהיה לו –חמה ולבנה בארץ 
  .ה על אותה מדינהקצף יהי –חמה שלוקה וגם הלבנה לקתה 

  .יחכם –חמה בשני מקומות ברקיע 
  

  כוכבים 
  

  .ריוח יגיד –הרואה כוכבים 
  .טוב ימצא האיש ההוא –כוכבים סדורים בשמים 

  .מחלוקתינוס מן ה –כוכבים דעוכים 
  .עם גדול ימותו במלחמה –כוכבים שנפלו מן השמים 

  
  הרואה נהר בחלום 

  
קודם שיקדמנו פסוק אחר  "הנני נוטה אליה כנהר שלום" :ישכים ויאמר

  .כי יבא כנהר צר
  

  הרואה גשמים 
  

  .ל גשם יכול להתפרש בשני כיווניםחלום ע
ירידת גשם , בקבלה ישנם שני סוגים של מים מים דכורים ומים נקביים

ם א :פירוש ,קבות תפילהשיורד בע זהו שפע, )זכריים(ן רא מים דכורינק
ואם חס ושלום לא התקבלה  ,יורד גשם רך אז התפילה התקבלה ויורד שפע

  .תפילתו הגשם יורד בזעף
  

הולכות להיות לחולם צרות כאשר יורד על החולם גשם זלעפות סימן ש
  .גדולות

  .ששפע גדול צפוי לחולםש ורך סימן כאשר הגשם הוא חל
  .ריוח יגיד -הרואה גשמים 

  .גזירה תבוא על העיר –גשם שיורד לא בזמנו בזעף 
  .טובה תהיה על אותה מדינה –גשמים יחד עם ברקים ורעמים 

.  
  הרואה שלג בקיץ 

  
  .סימן יפה לו
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  ברקים 
  

  .כועס על אותו דור כי עושים חטאים' ה –הרואה ברקים ורעמים ללא מטר 
  .טובה תהיה על אותה מדינה –ה ברקים ורעמים עם מטר הרוא

  
  הנכנס ליער בחלום

  
שהיער יש בו אילנות גדולים וסמוכים זה : פירוש .נעשה ראש לבני כלה

לזה והוא סימן לרב שמפרש לתלמידים ההלכה ואחר שהולך הרב הם 
  .מחזרים על שמועתם וזה מסביר להם מה שלא הבינו מהרב

  .חמה ופחד יגידמל –אילנות נתלשים 
  .שובע ושלום יגיד –עצים ארוכים 

  
  אש

  
שהוא מזומן לאש : יעזוב רצון הבורא יתברך כלומר – הרואה שנופל באש

לכן ימהר לשוב בתשובה ויעשה תיקונים על חטאיו כתיקוני , של גיהנום
 לשיג את ספרי התיקונים בפלאפוןניתן . (תיקוני ברית קודש, שובבים

  ).ל"הנ
  .יורה ענינים רבים כפי הענין –הסד כמו בנר ויוצא  אש מונח על

  .לעם או למושל' הנשלח מה יורה על רע –אש המוכן לשרוף ולחבל 
  .אישה חדשה יקח –אש בתוך עששית דולקת 

  .בר מינן –ואם ראה שהיא כבויה 
  .מחלוקת יהיה לו –שביתו נשרף באש 

  .דברים רבים יהיו לו –אש בכבשן או בתנור 
  

  עיר 
  

  .צרה תעבור עליו –ואה עצמו בעיר בלא חומה הר
  

  חול  -עפר 
  

  .רע יגיד פירוש שהוא רמז לקבורה –הרואה שמחזיק עפר בידו 
  

  היושב בערבה קטנה
  

  .שם טוב יוצא לו בעריבה גדולה לו ולכל משפחתו



 79 

  ָהרֹוֶאה ַהר  ַּבֲחלֹום
  

קֶֹדם  ,"ְגֵלי ְמַבֵּשרַמה ּנָאוּו ַעל ֶהָהִרים רַ ) "ישעיה נב(, יְַׁשִּכים ְויֹאַמר
  ".ַעל ֶהָהִרים ֶאָּשא ְבִכי ָונִֶהי") ירמיה ט(, ֶׁשּיְַקְּדֶמּנּו ָּפסּוק ַאֵחר

  .יעלה לגדולה –הרואה עצמו עומד על ההר 
  .רעה תבוא לו באותה שנה –רואה שההר מזדעזע 

  
  הרואה גינות 

  
שתו שם רע יצא עליו ויש אומרים א –הרואה גינות ואוכל מהם ירקות 

  .מזנה תחתיו
  הרואה יקב

  
  .גשמים יבשר –הרואה יקב של ענבים 

  .בוא לו מריבהת –הרואה אלא שעל היקב 
  

  כרם
  

  .טוב לו –הרואה עצמו נוטע כרם 
  .אבלות יגיד –כרם בלא ענבים ומהלך בתוכו 

  .אשתו מעוברת –כרם 
  

  הרואה עצמו במשפט
  

  .צרה יגיד
  

  הרואה אשה בחלום
  
  

  הבא על אמו בחלום 
  

  .יצפה לבינה שנאמר כי אם לבינה תקרא
  

  בתולה הבא על
  

  .טוב לו ואחרים אומרים חולי קשה יבואו עליו
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  אישה מזדמנת לו והיא אוהבת אותו הבא על
  

  .טוב לו
  

  על זונה 
  

  .ריוח והצלה וממון יבואו לו
  

  על אלמנה והיא אוהבת אותו 
  

   .טוב לו
  

  על גרושה והיא אוהבת אותו 
  

  .טוב לו
  

  זכר על
  

  .זמן רע יבוא לו הרבה
  

  הרואה אשתו או אישה
  

, הטבת חלוםו, )באמצעות הרב( ויערוך פדיון נפש – אחד מקרוביו ימות
  .הספר צדקה ותפילה כמובא בהמשך

  
  הבא על נערה מאורסת

  
יצפה לתורה שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב אל תקרי  

  .מורשה אלא מאורשה
  

  ום הבא על אחותו בחל
  

  .אמור לחכמה אחותי ָאת :יצפה לחכמה שנאמר
  

  הבא על אשת איש בחלום
  
  .מובטח לו שהוא בן העולם הבא והני מילי דלא ידע לה ולא הרהר בה 
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והא שלא , ב"ומה שאמרו מי שבא על אשת איש בחלום הרי הוא בן העוה
י "הרי זה החלום ע, כ לא ישחק עמה"וגם אח, הרהר קודם לכן אחריה

ז "כך אין בושת לרשעים בעוה, וכשם שאין בושת בחלום. המלאך
כל . גם בוש לא יבושו וגם הכלים לא ידעו) ו טו' ירמי(שנאמר , במעשיהם

לעתיד , אותם שמהרהרים ואינם מבטלים הרהורם בתורה או בשאר דברים
  :ה ישבר לבם"לבא הקב

  
  הבא על אישה נידה 

  
  .רע לו

  
  שההרואה א

  
  .זנות יגיד –רוקדת אישה מוחאת כפיים או 

  .אחד מקרוביו ימות –אשתו יולדת 
  .דברו עליו מכוער –שיש לו שיער כשיער אישה 

  .אחד מקרוביו ימות –אישה שיולדת פתאום 
  .עושר –שדי אישה 

  
  

  הרואה משקים בחלום
  
  

כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין יש שותהו וטוב לו ויש שותהו 
ויש שותהו " ויין ישמח לבב אנוש: " ו שנאמריש שותהו וטוב ל .ורע לו

:  תניתנו שכר לאובד ויין לָמרי נפש אמר רבי יוחנן לתנא  :ורע לו שנאמר
לכו לחמו בלחמי ושתו ביין : "שנאמר, "תלמיד חכם לעולם טוב לו"

  ". מסכתי
  

לפי שכל זמן שאדם ישן כמדומה לו על החלום שהוא מעשה  -והנה חלום 
  .ודבר אמת

ץ מתבונן שהוא חלום כדכתיב והיה כאשר יחלום הצמא והנה וכשמקי
  . שותה והקיץ ונפשו שוקקה

  
  יין 

  
  .וגם סוד המוחין שניתנים לשכינה הקדושה. יין בקבלה הוא סוד הדינים
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  ם היין אדום הדינים קשים יותרא
  אם לבן רפים יותר

ן רואה החולם את עצמו שותה את היין בלילה לפני חצות אז הוא ייאם 
  .י יכולת למתקם והוא מביא לעצבותבל, המשכר שמגביר את הדינים

, נקרא יין המשמח, אם רואה את עצמו שותה יין אחרי חצות או בבוקר
  .משמע שהדינים התמתקו והוא בעצם מוריד לעצמו שפע של מוחין

  
 כדי למתק את , סגולה טובה במוצאי שבת לעשות הבדלה על יין לבן

  .הדינים של השבוע
  

  .טוב לו –אם תלמיד חכם הוא ושותה יין בחלום  רק
  .הפסד יגיד –ששותה יין מרוקח עם תבלין 

  .שמחה תהיה לו בקרוב -אה של יין  חבית מל
  .חולאים יבואו לו –שהוא מזומן עם אנשים במשתה היין 

  .ואם לא שתה עמהם ינצל מחוליו
  .כאב גדול יבוא לו - רים של יין  ששותים שמ
  .יוח יגידר –עצמו שיכור 

  .ישמור נפשו מכל דבר שמא יפול –  עצמו ששותה
  .וב יבואו לורפואה וממון ט –שיכר חיטין 

עושר  –טובה יהיה לו ואחרים אומרים  –שסוחט ענבים ושותה מן היין 
  .יהיה לו

  
  חלב

  
על הדבר גבינות מורה על וכאשר אדם חולם על חלב או  ,חלב הוא לבן

  .קיוןנ
  

זה מורה דבר  ,או אוכל גבינות או שיוצא ממנו דםשותה חלב שחולם אם 
אם יהיו חטאכם "על כך שהחולם מתרפא ממחלה כמו שכתוב בנביא 

ולכן לובן בעולם הרוחני מורה על הטבה רוחנית " כשנים כשלג ילבינו
  .ופיזית

  .עושר גדול יהיה לו ומזלו יתוקן
  .ריווח יגיד –שיונק חלב משדיים 

  .ד ואחר אומר מחשבה קטנה תהיה לוול מגיריוח גד –ששותה חלב צאן 
  .ממון ימצא –ששותה חלב סוס 

  .טוב לו –רע לו ואם מתוק  –אם חמוץ  –ששתה חלב מבהמות 
  .גדולה תהיה לו –שמוכר חלב 
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  ".ודי חלב עזים ללחמך: "מזונותיו מרובים שנאמר –ששותה חלב עזים 
  

  מים
  

  .טוב לו –ששתה מים חמים 
  .ירבה ממונו –יהיה לו ואחרים אומרים מים קרים כך  –ששתה מים קרים 

  
  

  מי מעיין 
  

  .הנאה טובה מאוד יבוא לו –הרואה עצמו שותה ממעיין 
  
  
  

  הרואה מאכלים בחלום
  

  אכילה בחלום
  

תלוי מה כיוון ואך נסייג את זה  .אכילה בחלום באופן כללי היא טובה
ואכילת  ,ולםהחולם אוכל למשל אכילת בשר חי בחלום מביאה יסורים לח

  .בשר צלוי מביאה רפואה לאדם החולם
  

  תפוחים
  

  חיים טובים יהיו לו ומעלה וגדולה יבואו לו ויש אומרים צרה יגיד 
  .ובמקום אחר חולי יגיד

  
  אוכל אגסים

  
  .חיים טובים יהיה לו

  
 אוכל צנון חזרת וכרוב וכן שארה ירקות הנאכלים בשולחן

  
  .ריוח טוב וחיים טובים יהיו לו
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   בצלים וכרשינים
  

  .כאב יהיה לו מפני שהם קשים לגוף –חיים או מבושלים 
  פת סולת 

  
  .בטוח שנשמעה תפילתו

  
  לחם

  
נאמר , חלום על לחם כגון אכילת לחם מורה שהוא עומד לקחת לו אישה

ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם " אצל יוסף 
 -" כי אם הלחם אשר הוא אוכל" :טוריםמפרש בעל ה  ,"אשר הוא אוכל

בקבלה הלחם הוא סוד ההגדלה של הנקבה גם  ".היא אשתו: "בגימטריא
כתוב בזוהר , מי שמבזה לחם יכול להפגע בפרנסה .מיצג את סוד האישה

שיש מלאך שמקטרג על כול פרורי הלחם שאנו מפילים לרצפה ומשאירים 
ני הקדוש ברוך הוא ומקטרג אותם שם או דורכים עליהם ומביא את זה לפ

  .על כך שמזלזלים בלחם
  

  .           ו שהוא בן העולם הבאמובטח ל –הרואה שאוכל חלת לחם נקי 
  .שם רע יצא עליו –האוכל לחם 

  
  אוכל אגוזים

  
  .חיים טובים יהיה לו

  
  בוטנים

  
  .ח יתחדש עליווריו

לוף אותיות פרי אדמה בחי. כיוון ובטן הוא פרי אדמה. יצפה לילד –בֹטן 
ויצפה לבן . ובֹטן הוא אותיות ֶבֶטן. ופירות האדם הם ילדיו. הוא פרי האדם

  .לידה) חודשי(ירחי  9בן זכר לאחר : פירוש. זכר כיוון ובטן אותיות בן ט
  

  שקדים  
  

  .חולאים יבואו לו  –לחים או חמוצים 
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  תמרים 
  

  .היסורין ממרקים את העוון –צרה תעבור עליו 
  

  םאוכל ענבי
  

  .לא יצא לפני הדיין או לפני השר שאם יצא אויביו ינצחוהו
  

  אוכל לימון
  

  יבוא לעניות 
  

  אוכל קישואין
  

  .חולאים יבואו לו
  

  אוכל אפונה
  
  .וח יגידויר
  
  

  הרואה דברי חלב בחלום
  

  
   .ריוח יגיד -גבינה לחה 

  .וגדולה יבואו ל –חמאת עיזים 
  .בשורה טובה תבוא לו –חמאה אחרת 

  
  

  ה עצמו אוכל מאכלים לא כשרים בחלוםהרוא
  

  :בשר שלהרואה עצמו אוכל לדוגמא 
  

  .ישמר ממונו –סוס 
  .מתעשר ואם עשיר הוא יתעשר יותר –שור 
   .מתעשר –גמל 

  .עני –חמור 
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  .טוב לו ומוסיף עושר על עושרו –חזיר 
   .יקח ממון אסור –דב 

  .יתקיים מזלו –יונה 
  .טוב לו –ציפור 

  .לאחרים נצרך יהיה –נשר 
  .טובות יהיו לו –נץ 

  .הפסד יבוא לו –תנשמת 
  .רע ישנא –אדם 

  .כל אשר לו בחולי  -ראש אדם יאכל 
  
  

  הרואה עצמו אוכל תבשיל
  

   .אם חמוץ רע לו–שאוכל תבשיל מבושל או חי 
   .חולאים רעים יבואו לו –שאוכל תבשיל מלוח או יבש 

  .שמחה יבוא לו –ואם הוא בלא מרק והוא מתוק 
  

  האוכל מעדנים
  

  .בני אדם יבכו –הרואה עצמו אוכל מעדנים 
  .הם יבכו ולא הוא –הרואה אחרים אוכלים מעדנים והוא אינו אוכל 

  
  

  ועצמו בחלום הרואה אנשים חשובים בחלום
  
  

  :תנו רבנן שלשה מלכים הם
  

  יצפה לחסידות  - הרואה דוד בחלום
  יצפה לחכמה - הרואה את שלמה המלך בחלום

  ידאג מן הפורענות  - את  אחאב בחלוםהרואה 
תפלתו נשמעת ודוקא ישמעאל בן אברהם אבל  - הרואה ישמעאל בחלום

טייעא בעלמא לא אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי קראה אנכי ארד עמך 
העביר ' מצרימה ואנכי אעלך גם עלה רב נחמן בר יצחק אמר מהכא גם ה

  .חטאתך לא תמות 
  .נעשה לופלא  - הרואה פינחס בחלום
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  :הם שלשה נביאים
  

  .יצפה לגדולה - הרואה ספר מלכים
  יצפה לחכמה  -  יחזקאל
  יצפה לנחמה  - ישעיה
  ידאג מן הפורענות - ירמיה

ָׁשה ֲחָכִמים ֵהם   :ְׁש
  

  . יְַצֶּפה ְלָחְכָמה -ָהרֹוֶאה ַרִּבי ַּבֲחלֹום 
  . יְַצֶּפה ַלֲעִׁשירּות -ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה 

  .יְִדַאג ִמן ַהֻּפְרָענּות -ַרִּבי יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ֱאִליָׁשע 
  

ָׁשה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵהם   :ְׁש
  

  .יְַצֶּפה ַלֲחִסידּות -ָהרֹוֶאה ֶּבן ַעּזַאי ַּבֲחלֹום 
  .יְַצֶּפה ְלָחְכָמה - ֶּבן זֹוָמא 

  .יְִדַאג ִמן ַהֻּפְרָענּות  - ַאֵחר 
  

   עהקורא קריאת שמ
  

  .ה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכךראוי שתשר
  

  האומר קדיש בחלום
  

אם עדיין אין , אדם שחולם שעושה קדיש סימן שראוי לרוח הקודש
  .מספיק אנשים לקדיש סימן שצריך עוד להתקדש

  
  המתפלל בחלום

  
בתנאי שהוא לא סיים את תפילתו , אדם שחלום שהוא מתפלל סימן יפה לו

אליה התקבלה בשמיים ואם סיים את  סימן שבקשה שהתפלל, בחלום
אם הוא חולם שהוא עולה .תפילתו סימן שתפילתו לא התקבלה בשמיים

  .לתורה בחלום סימן שיוולד לו בן זכר
  

  .סימן יפה לו -צמו מתפלל בחלום  הרואה ע
  .'סימן הוא שסמוך אצל ה

  .יצטרך לתפילה על איזה דבר –עצמו מתפלל 
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  .הוא נענה –עצמו מתפלל ולא סיים תפילתו 
  

  תענית בחלום
  

סימן שצריך לעשות , אדם שחולם שהוא מתענה בחלום סימן לא טוב לו
  .אך לא חובה להתענות, תשובה יכול גם להוסיף לזה צדקה

  
  אומר פסוק בחלום

  
  .אמר רבי יוחנן השכים ונפל פסוק לתוך פיו הרי זה נבואה קטנה

  
  הרואה חזן

  
  .גדולה תהיה לו –אם ראוי לכך 

  .חרפה תהיה לו -לא   ואם
  

  חופת חתנים
  

  .רע לו –הרואה חופת חתנים 
  

  המניח תפילין בחלום
  

ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ) "דברים כח(, ֶׁשּנֱֶאַמר, יְַצֶּפה ִלְגֻדָּלה, ַהַּמּנִיַח ְּתִפִּלין ַּבֲחלֹום
ֵאּלּו , ּגָדֹול אֹוֵמרְוַתנְיָא ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר הַ . 'ְוגֹו" נְִקָרא ָעֶלי' ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה

  .ִסיָמן יֶָפה לֹו, ַהִּמְתַּפֵּלל ַּבֲחלֹום. ְּתִפִּלין ֶׁשָּברֹאׁש
  

  אדם שחולם על תפילין סימן שראוי לרוח הקודש
  

  הרואה טלית בחלום
  

כיוון והטלית היא רמז , הרואה טלית בחלום סימן שהחולם עומד להנשא
  .לאשה

  
  ָהרֹוֶאה ׁשֹוָפר ַּבֲחלֹום

  
קֶֹדם  ,"ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא יִָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול) "ישעיה כז(, ִּכים ְויֹאַמריַׁשְ 

  .ֶׁשּיְַקְּדֶמּנּו ָּפסּוק ַאֵחר
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  .יצום ויבקש רחמים שעוונותיו תלוים עליו –הרואה שתוקע בשופר 
  

  נטילת ידים בחלום
  

חלימה על נטילת ידיים או רחצה מורה על שפע גדול מאוד שעומד 
יהיה לו נחת  רוח , להתבשר שמקבל ולכן אם הוא מתרחץ עם מים קרים

  .םז גם על סוד הרפואה כלפי אותו אדאפשר לומר שיכול לרמו, והצלחה
  נדר 

  
 –אינו כלום ויש אומרים שצריך התרה ודוקא ב  –הנודר או הנשבע בחלום 

ה בני אדם וצריך שיותירו לו בחרטה כאילו נדר בהקיץ ואפילו אם רא 10
  .גם בזה צריך שיתירו לו בהקיץ -שנדר או נשבע בחלום והתירו לו בחלום  

וכן אישה שנדרה בחלום צריכה התרה בעשרה כמו האיש ואין הבעל יכול 
  .להפר לה

  
  הרואה כתר 

  
  .טובה במהרה תבוא לו –הרואה כתר מלכות על ראשו 

  .מזלו יתמעט –הרואה שנלקח כתר או מצנפת מעל ראשו 
  

  ר תורההרואה ספ
  

  .רע לו –ערום 
  .רע לו מאוד –שנשרף 
  .בן זכר יגיד –מכובד 

דרך העולם שרואים ספר תורה נשרף או ערום או נופל מתענים על כל אחד 
  .)ראה חלק תענית חלום( אפילו בשבת

אשתו תתעבר בבן  –הרואה שקנה ספר תורה או שהביאו לו ספר תורה 
  .זכר

  .תפיל אשתו –שנפל מידו הספר 
  .ימות הולד –ע שנקר

מראה על מיתה לפי שכתוב ואשים בארון הלוחות אשר  –ספר תורה בארון 
, ואחר כך כתוב שם מת אהרון ויקבר שם' עשיתי ויהיו שם כאשר ציוני ה

  .שאין משימין את המת מארון לארון
  .יתן צדקה וירוך פדיון נפש ותפילות, ולכל אלו יעשה הטבת חלום
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  :ְּגדֹוִלים ֵהםָׁשה ְּכתּוִבים ְׁש
  
  .יְַצֶּפה ַלֲחִסידּות  - ָהרֹוֶאה ֵסֶפר ְּתִהִּלים 
  .יְַצֶּפה ְלָחְכָמה  -  ִמְׁשֵלי 
  .יְִדַאג ִמן ַהֻּפְרָענּות  -ִאּיֹוב  

  
   :שלשה כתובים קטנים הם

  
  . יְַצֶּפה ַלֲחִסידּות - ָהרֹוֶאה ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ַּבֲחלֹום

  .יְַצֶּפה ְלָחְכָמה - קֶֹהֶלת
  . יְִדַאג ִמן ַהֻּפְרָענּות   -ִקינֹות 

  .נֵס נֲַעֶׂשה לֹו -ְוָהרֹוֶאה ְמגִַּלת ֶאְסֵּתר 
  

  מלמד 
  

  .שר וגדול יהיה לאחרים –הרואה עצמו מלמד 
  

  הרואה עצמו אלם 
  

  .טוב לו ואחר אומר רע לו
  

  חום אבליםונִקבורה 
  

  .ה"מעשה שיקרבהו הקב, פו לו חייםסונתו –הרואה עצמו מת 
  .צרה תעבור עליו ואולי ינצל ממנה –או בקבר  –רואה עצמו בארון ה

  .ימסר ביד אכזר –עצמו כי נקבר 
  .ירד מגדולתו –שרחץ מת או הלבישו או נשא אותו 

  .מעשה עשה שיקרבהו הקדוש ברוך הוא –הרואה עצמו מנחם אבלים 
  
  בחלום עובר תאונת דרכיםה
  

, ן שפגם בבריתסימ, דרכים שחולם שהוא עובר תאונת) שהאיש או א( אדם
  .משה סימן שפגם בעינייםאם התנפצה עליו הש

  
  ים עשרה תלאחר ש .באדם אחד שמת כמה שנים לפני זמנומעשה

  ?"איך אתה שם בעולם: "שנים נתגלה לאחד מקרוביו בחלום ושאלו
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בכל יום דנים אותי על שלא הייתי מדקדק לברך ברכת : "ענה לו  
ואומרים לי , כות הנהנין בכוונת הלב המוציא וברכת המזון ובר  
  ".שהתכוונת להנאתך  
והלא אין משפט רשעים רק שניים עשרה חודש : "שאל אותו קרובו  
  ? "בלבד  
אין דנים אותי פורעניות חזקים כמו בשניים עשר חודש  :ענה לו  
  .הראשונים  

  
 אמר יהודי אקח אותה , מעשה שעשו ארון למת ונשאר מן העץ

ולא חשש ותקן כלי שיר , אמרו לו אל תקח, ורחתיכה ואתקן כנ
ואמר לו , וראה בחלום אותו המת שתיקנו לו הארון, מאותה חתיכה

ולא , מנואם יתקן הוא ינקום מ, קודם שתיקן משיור הארון כלי שיר
אם לא ישבור הכנור יהיה מסוכן ולא  וועוד אמר ל. חשש ותיקן

ר ושיבר על קבר וכשחלה מאד לקח בנו אותו כלי שי, וחלה, חשש
  :והניח השברים על הקבר ונתרפא אביו, של אותו שנראה לאביו

  
ואשר נאמר ). משלי יז ה(ואמר על ענין המת לועג לרש חרף עושהו   
אם בא המת בחלום על , והמתים אינם יודעים מאומה) קהלת ט ה(  
דברי חלומות לא , כמו שאמר מעות של מעשר שני הם, ענין המצות  
  :מורידין מעלין ולא  

  
  מלאך המות 

  
  .לאך המות ומדבר עמו יחלה ויתרפאהרואה מ

  .ימות –הרואה מלאך המות על ראשו 
  .יחלה עד מות ויתרפא –הרואה מלאך המות לפני רגליו 

  
  קברות 

  
  .מעשים מכוערים יגיד –הרואה קברות 

  .ילין בבית אסורים –הרואה עצמו לן בבית הקברות 
  

  מוות
  

ואה את עצמו מת בחלום הוא נבהל אך המשמעות לכך בדרך כלל עם אדם ר
היא הפוכה עם רואה את עצמו כמת או שהולכים לקבור אותו או אחד 

הרבה דברים בחלום הם .מהמשפחה הרי זה נרמז לו בכך שהאריכו את ימיו
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אדם שרואה עצמו בחלום שחותכים לו את : הפוכים למשל דוגמאות אלו
את רגליו להליכה יכול לרמז שהוא  רגליו בחלום מרמז שהוא לא צריך

יקבל למשל רכב וכך יעמול פחות עם רגליו או שעם חולם שחותכים את 
  .ידיו ירמז שהוא לא יצטרך לעבוד קשה לפרנסתו

  
  הרואה הספד בחלום

  
. ְוַהנֵי ִמיֵלי ִּבְכָתָבא. ִמן ַהָּׁשַמיִם ָחסּו ָעָליו ּוְפָדאּוהּו, ָהרֹוֶאה ֶהְסֵּפד ַּבֲחלֹום

  .ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא, "יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר"עֹונֶה הָ 
  .שלא יצטרכו להספידו במציאות, מן השמים חסו עליו ופדאהו

  
  נפילת חפצים עליו

  
אם רואה בחלום משקוף שנופל עליו או גג שנשבר עליו עניינים אלו כן 

ענית ולתת צדקה וכו כדי למתק ירמזו על מיתה אמיתית ואז צריך לעשות ת
  .את הדין

  
  קבורה בחלום

  
אם אדם רואה שקוברים אותו בחלום יכול להעיד שהוא הוציא שם רע 

  לאדם מסויים
  
  

  הרואה אותיות בחלום
  

  :שמות של ארצות שרואה בחלום המתחילים באותיות אלו
  
  טוב לו=  א 
  בית יבנה =  ב 
  ה יגמול חן וחסד עליו"הקב=  ג 
  גל של חסד על ראשוד=  ד 
  ה טוב"הכין לו הקב=  ה 
  אוי לו =   ו 
  ה טובה ועושר"זימן הקב=   ז 
  חולאים יבואו לו=  ח 
  טוב לו שילך למדינה אחרת ויעשיר=  ט 
  ה בסתר כנפיו "יסתירהו הקב=   י 
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  הכין לו למעלה =   כ 
  מזונותיו מוכנים ושונאיו יפלו לפניו=   מ 
  במזל טוב ובריוח  נוהו יהיה מושלם=   נ  
  ה עליו לטובה פתוחות כל ימיו"סמך אותו הקב=    ס 
  ה נכל צרה וצוקה "יפדהו הקב=    פ 
  אותו האיש צדיק וישר =    צ 
  ה אליו כי לטובה העמידו"קרוב הקב=    ק 
  יראה אותו האיש כל מה שליבו חפץ=    ר 
  ה תפילתו "ישמע הקב=   ש 
  תם וישר הוא =    ת 
  

ירבה הילוכו ממקום למקום  -שמעתיק עצמו ממדינה למדינה   הרואה
  .ינדוד

  .תרבה טובתו  -ואם ישוב למדינה 
  

  צבעים 
  

  ירוק – כל מיני צבעים יפה לחלום חוץ מן התכלת
  .סימן שחולה הוא –שפניו ירוקים הרואה 

  
צמר צבוע בדם חילזון וצבעו  תכלת זהו: י מפרש בפרשת תרומה"רש

  . ירוק
  

  :דם בחלום ששמו מתחיל באותיות אלההרואה א
  

: כמו ,כאילו ראה פני שכינה –אותיות נון ' הרואה אדם שיש בשמו ב
  …'וכו, יהונתן, יוחנן

  .ומלמדים אותו כל התורה. ב הוא לובחלום סימן טו' הרואה ט
  .רע לו חוץ משאול שהיה נשיא –בשמו ' הרואה אדם שיש ש

לכן טוב , והם הנקראים יסורים, לו חולאים יבואו - בחלום  ' אות חהרואה 
  .לצום או לערוך פדיון נפש כתחליף ליסורים

  
  
  
  

הספר הובאו סיפורי על פתרון חלומות שחלמו  המשךב
  .וכפי הפתרון כך היה, אנשים שאנחנו מכירים
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  חלק הסגולות
  
  

  כשאדם חולם חלום מפחיד ותיכף שהתעורר אומר שמע ישראל אז
  .החלום המפחיד בורח ממנו

  
  סגולה לחלום קודם שישכב לישון יאמר אם יבוא בלילה הזה איזה

. א בשביל זה ולא בשביל דבר אחרחלום איני רוצה להתענות למחר ל
  .וזה סגולה שלא יבוא לו שום דבר רע בחלום

  
  אדם שחולם חלום רע ומצטער מאוד מחלום הרע ומתעצב מחלום זה

רר לשוב בתשובה כשמתעו –היסורין  מבטל את החלום ומכפר לו על
  .מסיבת עצבונות

  
 אינו אמת -בתחילת הלילה   כל חלום שנראה לחולם בחזיון לילה. 

  .כולו אמת  -קרוב לבוקר   .שקר וגם אמת  -בחצות הלילה  
  

 נוסח . בפני שלושה אנשים, הטבת חלום סדר לבטל חלום רע יעשה
גם אשה צריכה לעשות . סדר הטבת חלום מופיע בהמשך הספר

חלום בני שלושה אנשים המייצגים בית דין של שלושה הטבת 
  .דיינים

  
  אדם שחולם חלומות רעים יבדוק את המזוזה בחדרו פעמים בעון

םשם מזוזה שאינה כשרה באים חלומות רעים ואז המזיקים שולטי
  .ומבהילים אותו בחלומות רעים

  
  :ובזוהר הקדוש נאמר

  
ואז הוא , לא ישכחצריך האדם לזכור אותו ש, חלום  שהוא טוב " 

ואינו , נשכח עליו מלמעלהכן , כי כמו שנשכח אצל האדם, מתקיים
  . "מתקיים

  
  בפנקסו ואת היום מי שרוצה שיתקיימו חלומותיו יכתוב אותם

  .והשעה ואת המקום
  

 חלומות שוא ידברו: "ע תאמר תיכףלחלום ר".  
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 חלומות שוא ידברו "וכי  :הילחלום טוב תאמר בלשון תמ"?...  
  

 חולם חלום ולא זוכר מה חלם ונפשו עגומה יאמר בבוקר בתפילת ה
  שחרית 

ריבונו של עולם אני שלך וחלומותי  :בזמן נשיאת כפיים של הכהנים
ובין  שלך חלום חלמתי ואיניי יודע מה הוא בין שחלמתי אני על עצמי

שחלמו לי חברי ובין שחלמתי על אחרים אם טובים הם חזקם ואמצם 
ואם צריכים רפואה רפאם כמי מרה על ידי . יוסף הצדיק כחלומותיו של 

משה רבנו וכמרים מצרעתה וכחזקיה מחוליו וכמי יריחו על  ידי 
אלישע וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה כן הפוך כל חלומותי 

ואז מסיים עם הכוהנים כדי שיענו הציבור אמן גם על . עלי לטובה
  …בקשתו הפרטית

  
  

  אם טוב החלום שחלםהימים בחודש לידע 
וכמובן שתמיד נכון וראוי להתייעץ עם רב בקיא וחכם הלומד חכמת 

  .האמת
  

  .כל מה שרואה לשמחה יהפך  - בחודש'  יום א
  .אין בהם אמת - בחודש ' יום ב 
  .אין בהם אמת  -בחודש '  יום ג
  .כל מה שיראה יבוא לו לימים רבים -בחודש ' יום ד
  .ה יבואו לו לימים רביםכל מה שירא -בחודש ' יום ה
  .מה שיראה יבואו לו אם טוב ואם רעכל  -בחודש '  יום ו
  .כל מה שיראה לאחר זמן יתקיים - בחודש'  יום ז
  .כל מה שיראה כך יהיה - בחודש' יום ח
  .כל מה שיראה כך יהיה -  שבחוד' יום ט
  .ואין בו אסון, כל מה שיראה לאחר זמן יתקיים -בחודש ' יום י
  .אה לאחר זמן יתקיים ואין בו אסוןכל מה שיר -בחודש ' איום י

  .כל מה שיראה טוב ובקרוב יתקיים - בחודש ' יום יב
  .ימים יתקיים 4 -כל מה שיראה ל  -בחודש ' יום יג
  .ימים יתקיים 4 –כל מה שיראה ל  - בחודש' יום יד
  .כל מה שיראה לאחר זמן יתקיים - בחודש' יום טו
  .כל מה שיראה לאחר זמן יתקיים  - שבחוד' יום טז
  .ימים יתקיים ואחר כך תשמח 4או  3 -כל מה שיראה ל -בחודש ' יום יז

מים רבים ולא יתקיים בו מה מה שיראה יתקיים לי - בחודש' יום יח
  .שיראה
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מים רבים ולא יתקיים בו מה מה שיראה יתקיים לי -ש בחוד' יום יט
  .שיראה

חלומות שקריים ויש אומרים שאם יקום  כל מה שיראה הם -  בחודש' יום כ
  .החלום לשמחה יהיה

ומרים שאם כל מה שיראה הם חלומות שקריים ויש א - בחודש' יום כא
  .יקום החלום לשמחה יהיה

  .אם יקום החלום לשמונה ימים יהיה כל מה שיראה –בחודש ' יום כב
  .כל מה שיראה לריב ומסה יהפך  –בחודש ' יום כג
  .כל מה שיראה לשלום ולשמחה יצא –בחודש ' יום כד
יבוא החלום אבל קום  10או  8כל מה שיראה לימים  –בחודש ' יום כה

  .'ופרוש כפיך והתפלל לה
  .'אותו הדבר כמו יום כה  –בחודש ' יום כו
  .כל מה שיראה לשלום ולשמחה יהפך –בחודש ' יום כז
  .'כמו יום כז –בחודש ' יום כח
  .בחודש' וכח' זכמו יום כ -ש בחוד' יום כט
' אבל בקש רחמים אל ה ,כל מה שיראה בצרה יהיה -בחודש ' יום ל

מרים כל מה שיראה מצרה וירחמהו ויש או' ישוב אל ה: כדכתיב ,וירחמך
   .שלום יהיה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
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  חלום על פי הסוד
  
  

  חלומות פרעה
  
  

השינה  נתחיכי ב, דע. החלום והפתרון מה עניינם נתבחי, ונבאר עתה
כלומר השכל האנושי : (המוחין דגדלותכאשר מסתלקים , שבאדם היא

ונשארים בו  ,)הלילה בתחלת הגדול שבו הוא מבין דברים וענינים גדולים
שהם המוחין הצריכים לו לחיות בלבד כלומר ענינים : המוחין דקטנות

 .הנשאר בו בעת השינה .וזהו ענין החיות שבלב. שכל ממש  פשוטים ללא
מה שנשאר בו ממוחין  נתשהוא בחי, החלום שנבאר עתה נתהוא בחי וזה

  :דגדלות
  

אז ירדו , מוחין דגדלות בראשו באדם הרוחניכי כאשר ירדו , והנה נודע
ואז בהתפשטות המוחין דגדלות בגופו של אדם . המוחין דקטנות בגרון

ות ושם מתלבשים תוך המוחין דקטנ, עוברים בהכרח דרך הגרון, הרוחני
בסוד  האדם הרוחניוכשישן . ומתכסים בהיותם שם בתוכם, דאלהים

שנשארו , דגדלות הרוחניות' מן בחי, אז בא אליו החלום, התרדמה כנזכר
שם נמשך מהם , וממה שנשאר מהם, כי לא נסתלקו לגמרי, תוך הקטנות

ואלו היו בו כל . שרואה ומביט כאלו הוא בהקיץ, לאדם הרוחניהחלום 
אבל עתה שאין מהם אלא מה שנשאר . היו ממש בהקיץ, לותהמוחין דגד

שהם הגורמים שינה , סתומים ומכוסים תוך המוחין דקטנות שבגרון, מהם
  :כאלו הוא בהקיץ, לכן הוא חלום בלבד, ותרדמה ומעוט ההסתכלות

  
. נמשכת ממוחין דקטנות, שהוא העדר הראיה, כי השינה והתרדמה, ונמצא

הוא ממוחין דגדלות ממה , בכסוי והעלם. תוהחלום שהוא ראיה מועט
' ולכן חלם חסר ו. מלובש תוך המוחין דקטנות שבגרון, שנשאר מהם

' חלום חסר ו. מעידה על חסרון השלמות של המוחין ' כלומר הו ,כנודע
  .ח"מספר ע=ה "בגימטריא שלוש פעמים הוי

  :שהם ענין המוחין דגדלות כנזכר, ת"הויו' והוא בגימטריא ג
  

, ת הסתומים שם כנזכר"הוא גלוי וביאור אותם ההויו, נם ענין הפתרוןואמ
אלא , ת אלו"והנה אין גלוי הויו. אשר מהם נמשך החלום הסתום

ושם מתגלים , הנקרא יוסףשל האדם הרוחני בהתפשטם למטה עד היסוד 
והכל הולך , דול מן החלוםגולכן הפתרון , אורותיהם בפירוש נגלה כנודע

זה מה כי , מר שמואל בנו של הרב חיים ויטלא. (נודעאחר הפתרון כ
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ה "כי פ, והוא היסוד, "כל החלומות הולכים אחר הפה"ל "רז שאמרו
, והוא כי החלום הוא). וגם להיותה פה הגוף, ומילה שוים הם במספרם

, והפתרון הוא. תוך המוחין דקטנות, בהיות המוחין דגדלות סתומים בגרון
, ושם הם מגולים ומאירים, תפשטים עד היסודבהיות המוחין דגדלות מ

   .סתום למעלה בהיותם בגרוןוהם מפרשים מה שהיה 
  

כלומר היסוד הרוחני הנקרא יוסף הוא העולה ומחבר את העולם  :באור
  הרוחני העליון

עם עולמנו זה אותיות פותר הם אותיות ת ו פ ר הוא התופר את שני 
  .לפתרוןהחלקים העליון והתחתון וכך הוא מגיע 

  
שמות ' שהם ז, י הפתרון"ע, ת שהם החלום"לגלות ההויו, והפתרון הוא

מתמתקים  הזדי יל וע, "פותר"במלת  -' בעזרת ה כמו שנבאר , שביסוד
כנזכר , ולכן יוסף היה פותר החלומות. שגרמו השינה, דינים של אלהים

  .בפרשה
  

ר "אותיות תופת הם "כי פור. בן פורת יוסף): ב"ט כ"בראשית מ(וזה סוד 
  .ל בתחילת הדרוש"כנז

  
ת "כי הנה המוחין דהויו, ולא בשם אחר הוא, והנה טעם קראתו פותר

 ג שבדעת"ב ותרין עיטרין דחו"ד חובסו, ן"ה ב"ג מ"ב ס"הם ע, דגדלות
חסדים  ג בבינה"ב הוא בחכמה ס"ידוע על פי הסוד של השמות שע :באור

  :ן פרוש"ה וגבורות ב"מ
ת שהזכיר "לות המוזכרים בכל מקום והם שמות ההויוארבעה מוחין דגד

    .י דאימא"והם מלובשים תוך נה .דגדלותהרב שהם מוחין 
החלק התחתון שבמוח הבינה המלובש תמיד באדם הרוחני  :ביאור

, ה"שמות דאהי' שהם ג ."י דאימא"נה: "ים הללו הם נקראיםוהלבוש
 ז"הם בגימטריא תרפ שמות הנזכרים 'והנה ז, ן"ן וההי"ן ואלפי"ביודי

 ]ה"דאהי ן ועוד שלושת השמות"ה ב"ג מ"ב ס"ארבעת המוחין דע[
ת "האורות דמוחין דהויו' שיוסף בבחי, נמצא. ר עם הכללות"כמנין פות

כי בו מתגלים , אז נקרא פותר, ה דגדלות המתקבצים כלם בו כנודע"ואהי
והוא , הכנזכר בפרש, גם הוא בעל החלומות. ונפתרים האורות המכוסים

בהיותם בגרון גם , ל"שמהם נמשך החלום כנז, ת אשר בו"הויו' מבחי
חלום ילוו ' ת דגדלות יהיו בחי"ושההויו, הגורמים השינה, אלהים דקטנות

והרי . כי בו יורדים גם המוחין דאלהים דקטנות, ל"כנז, הם ביוסף, בהקיץ
 :ספרו נא לי הלא לאלהים פתרונים, ולזה אמר יוסף. כלולות בו' בחי' הם ג

כ "א, באמרו שכיון שהפתרון הוא לאלהים, ולכאורה אין הפסוק מתיישב
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אין בך כח , כיון שהפתרון הוא לאלהים, ואדרבה, איך אמר ספרו נא לי
שבתחלה תלה הגדולה , אף היא לא תברה כפי הפשט, ש"א( :לפותרם
ה "והקב, ז עבד אלהים אני"ועכ, ואמר הלא לאלהים פתרונים, בבעלה

  ):'שפיע משפעו על עבדיה ולכן ספרו נא לי וכומ
  

הם שר המשקים ושר , כי הנה החולמים החלומות ההם, אבל כונתו לומר
גם החלומות עצמם . ם"שהם נאחזים במוחין דקטנות דאלהי, האופים
ונמצא שהאלהים . המכוסים בתוכם, ת דגדלות"הויו' הם מבחי, שחלמו

ונמצא , ולכן נמשך מהם החלום ,ת"הם העלימו ההויו, שהם שרשם שלהם
. ם המכסה עליהם"הוא בחינת אלהי, כי סיבת הצטרך פתרון אל החלום

לסיבת האלהים מצטרכים  ומרלצה ר, הלא לאלהים פתרונים, ש"וז
, שהם', כולל כל שלשה הבחי "אני"כי , ולכן ספרו נא לי. הפתרונים

  :ל"והפתרון כנז, שהם האלהים, והשינה, החלום
  
נות ועל שבו קיימים כללות המוחין דגדלות ודקט וסף אומר לפרעהי: אוריב

   .כן יכול לפתור את החלום
  

בשמעו , ל כי ידע יוסף ושמח מאד"ש חז"כמ, עוד אפשר לפרש הפסוק
ועלייתו , לפי שכלם מורים את הקורות אותו במכירתו וגלותו, אלו החלומות

, החלומות שחלמתם כי, "ים פתרוניםקהלא לאל" :הוא אמרשה וז. למלכות
 אם כן, ולכן צריכים פתרונים. עניינםו שנבאר כמ, כלם הם בענין אלהים

ולא , ני בי ייהם מורים על ענ, כי ענין חלומות אלו של אלהים, ספרו נא לי
  :עליכם בלבד כמו שיתבאר

  
' הנה ג. כי הנה הם מורים עליהם ועליו כנזכר, ונבאר עתה חלומותיהם

', וזהו שריגים חסר י. הנזכר' שהם הג, חין דקטנותהמו' הם ג, השריגים
  : אוריב. שרים' והוא אותיות ג, שריגם

  
שרים שהם מוחין דקטנות השרים הם אחראים על מזון הגשמי ' קשר ג

שרים העוסקים ' והוא ביחס לעולם המחשבה שהיא מוחין דגדלות והג
הם המוחין אכילה ושתיה העוסקים בעולם הזה : בעניני העולם הזה כלומר

  .  דקטנות
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  סדר הטבת חלום
  עדות המזרח \נוסח ספרד 

  
  

האוהבין ' ונפשו עגומה עליו יטיבנו בפני ג) חלום טוב' ואפי(הרואה חלום 
  :הדיוטות' אותו ואפי

ו אין "חלום טוב יספרנו לאוהביו ויזכרנו כדי שיתקיים אבל חלום רע ח
  :לספרו ואין לזוכרו

  :החולם פסוק זהבתחלה יאמרו המטיבין ל
  :הלא לאלהים פתרונים ספרו נא לי

  :ותרצופ )פעמים 3(פ "חולם אומר גה
  :חלמא טבא חזאי

  :פ"והמטיבין עונים ג
  :חלמא טבא חזיתא

  :א"גם עונים פ
שבע זמנין לגזרון , רחמנא לשויה לטב, חלמא דידך טבא הוא וטבא להוי

  :יטבא הוא וטבא להו, עלה מן שמיא דלהוי טבא ויהוי טבא
  :פ"ככה יאמרו החולם והמטיבין ז

ע ועל "בשעה שמטיבין יאמר החולם חטאתי עויתי פשעתי עברתי על מ
  :ת"מל

  :שלומות והחולם אומר' פדיונות וג' הפוכות וג' ואחר כך יאמרו המטיבין ג
  :פתחת שקי ותאזרני שמחה, הפכת מספדי למחול לי

והפכתי אבלם , דוובחרים וזקנים יח, אז תשמח בתולה במחול - ועונין 
  : לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם

ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה , ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם
  :כי אהבך יהוה אלהיך, לברכה

  :כי ברבים היו עמדי, פדה בשלום נפשי מקרב לי -החולם אומר 
אשר עשה הישועה הגדולה , ויאמר העם אל שאול היונתן ימות -ועונין 

כי עם , חי יהוה אם יפל משערת ראשו ארצה, חלילה, את בישראלהז
  :ויפדו העם את יונתן ולא מת, אלהים עשה היום הזה

ששון ושמחה , ושמחת עולם על ראשם, ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה
  :ישיגו ונסו יגון ואנחה

שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה , בורא ניב שפתים שלום -החולם אומר 
  :תיוורפא
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לך דויד ועמך בן ישי , ורוח לבשה את עמשי ראש השלישים - ועונין 
ויקבלם דויד ויתנם בראשי , שלום לך ושלום לעוזרך כי עזרך אלהיך, שלום
  :הגדוד

  :ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום, ואמרתם כה לחי
  :יהוה יברך את עמו בשלום, יהוה עז לעמו יתן

  :מעתי שמעך יראתייהוה ש -פ "החולם אומר ג
יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברוגז רחם  -ומשיבין לו 

  :תזכור
  :פ"ככה יאמרו ג

  :שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי -פ "החולם אומר ג
  :עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ

  : אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך -ומשיבין לו 
  :יישן שמר ישראלהנה לא ינום ולא 

  :יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך
  :יומם השמש לא יככה וירח בלילה

  :יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך
  :יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם

  :פ"ככה יאמרו ג
  :תודיעני אורח חיים -פ "החולם אומר ג

  :שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח -ומשיבין לו 
  :פ"גככה יאמרו 

דבר אל אהרן ואל בניו , וידבר יהוה אל משה לאמר -פ "החולם אומר ג
  :לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם

  :יברכך יהוה וישמרך -והמטיבין אומרים 
  :יאר יהוה פניו אליך ויחנך

  :ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום
  :ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

  .פ"ככה יאמרו לו ג
  

  פעמים' ביאור מדוע ג
   

או על ,   או בני משפחתו, או על בניו ואשתו, להנצל מגופו בחולי או מיתה 
  …נפשו לחיי העולם הבא
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  :פרשת לך לךסהזוהר הקדוש וכותב 
  
שהקדוש ברוך הוא מגלה להם בחלום את הסודות , אשריהם הצדיקים"

מטמאים את הרשעים ה ווי לאותם, כדי שישמרו עצמן מיום הדין ,שלו
  ".עצמם ונפשם

  
  
  
  

  ל אודות השינה"מאמרי חז
  
  

  
  השנה –סימן יפה לחולה.  
 הישן בבית יחידי אחזתו ליל'.  
 לא נברא הלילה אלא לשנה.  
 ינעל מנעלים וישן מי שרוצה לטעום טעם המות.  
 וכמה שנת סוס. ם יותר משנת סוסאסור לאדם לישון ביו? 

  .ששים נשימות
  ולצדיקים רע , להם והנאה לעולםהנאה  –יין ושנה לרשעים

  .להם ורע לעולם
  הכונה שלא [שנה של שחרית מוציאה את האדם מן העולם

  .]ישן באופן שיעבור זמן שחרית
  שנתו  –אכל הרבה , שנתו מתנדנדת ממנו –כל מי שהוא רעב

  .מתוקה
 תענוגנה בשבת יש: ת ראשי תיבות"שב.  
 חיית המתים מי שאינו יכול לישון יעלה על מחשבתו אמונת ת  
 נה יותר ימי שהוא מקודש יותר רחוק מן הש.  
  נהישבתהלים מסוגלים לבטל ש" שיר המעלות"חמשה עשר ,
  ].מזמורים  של יום  שבת[
 נה אל תלך בדרך ביוםיבלילה שיש לך פחד בשעת ש.  
 נה מביא את האדם לידי עניות יהרבה ש.  
 נה ומחיה את המוחיןיעל ידי זריזות מסיר את הש.  
 נהינקנית במיעוט ש התורה.  
 ם כמתנמנם בבית הכנסת ובבית אין לך מידה קשה בעול

  .ויש איסור לישון ולהרדם בבית מקדש מעט זה, מדרש
  

  
  
  



 103 

  ופתרונם סיפורי חלומות
  
  

מובאים לפניכם חלומות אשר חלמו אנשים שאנו מכירים , בחלק זה בספר
ועל ידי , א"על ידי הרב שמעון דהן שליט(והפתרונות אשר נאמרו להם 

וכפי הפתרון , )שהראו להם בחלום או לאחר שהתעוררו את פתרון החלום
  . כך היה

  
ניתן לקבל מעט מושג לגבי חלומות אותנטיים של אנשים , מחלומות אלו

לאחר כמה , ואשר פתרו להם החלומות והתקיימו באותו יום, אשר חלמו
  .ימים או לאחר תקופה מסויימת

  
חלקם , חלקם קשים לפיצוח. וא עולם ומלואויש להדגיש כי כל חלום ה

כיוון ולעיתים יכולה , ולכן יש לשים לב לכל נקודה, מרובים בפרטים
יכול להיות עיקר , דבר מסוים בחלום אשר נראה שאין לו חשיבות, נקודה
  . או הדבר המרכזי לפתרון החלום, החלום

  
  .לפעמים מראים לאדם את החלום ואת הפתרון

היא מהרהר מעט על , ברגע בוא הוא קם בבוקר, דם חלםלפעמים לאחר שא
לא יכול להיות שכך וכך אלא בודאי : וחושב לעצמו, מה שהראו לו בחלום
, ובעצם באותו רגע שמים במחו את פתרון החלום. שהדבר הוא כך וכך

  .בתור מחשבה, הבא בתור הרהור
  

מבין ויש שאינם נמצאים בשתי הקבוצות הקודמות אלא הולכים לחכם ה
  . ופותר להם את החלום על פי חכמת התורה הקדושה, בדבר

  
הכוונה לפני שמפרשים את החלום , ותמיד טוב לפני שפתוחים את המכתב

וכך כל פתרון שאתה פותר כבר יקבל רושם . חלום שלום, חלום טוב: לומר
עדיף לומר זאת אפילו לפני שמספרים לפותר , ויותר מזה. חיובי וטוב

פירוש ברגע שאדם מגיע אליך ומספר לך שהוא , טי החלוםהחלום על פר
. חלום טוב חלום שלום: ישר אמור לו, חלם חלום ורוצה לשאול אותך לגביו

  .ולאחר מכן שאל אותו על פרטי החלום
  

א חלם שאביו מבוסם מיין "אחד מתלמידי הישיבה של הרב שליט .א
רב אמר הוא שאל את הרב לפשר החלום וה. ומתנדנד וכך עומד מולו

כיוון ואומר ? מדוע . שמשמים מאשרים לו ללמוד את תורת הסוד
, ואבא הוא מרמז על פרצוף החכמה. נכנס יין יצא סוד: הפסוק
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ולכן מאשרים לו משמים ללמוד את יינה , שהחכמה היא חכמת הסוד
 .שהיא תורת הנסתר, של תורה

  
תלמיד הרב סיפר לרב שאשתו חלמה חלום בו הוא מבקש ממנה  .ב

לאחר מכך ראתה ). בייביסיטר(טף -מצא לו עבודה בתור שמרשת
הפתרון הוא שמשמים : אמר הרב. אותו בחלום עובד בתור שמרטף

מאותתים לכם שאתם במהלך של בחירת נשמה מאוצר הנשמות 
שאשת התלמיד עתידה להתעבר ולהוליד : פירוש. לקראת הולדתה

 .וכך באמת היה. ילד
  

הוא נמצא בצומת מסדרונית בצורת תלמיד של הרב חלם על כך ש  .ג
בסוף רגל האות . כאשר הוא נמצא בראש האות במרכזה Tהאות 

ופתח הכניסה , ממנהיפה בוקע הוא רואה דלת פתוחה ואור חזק לבן 
לפתע מולו צף באויר חצי . יושבת אחותו ליד שולחן דלפקי קטן

הוא התעורר ומשמים גרמו לו להבין . בוטן עם נוזל מיימי בתוכו
כיוון ואחותו ? מדוע . שבעוד תשעה חודשים אחותו תלד בן זכר

, הייתה בפתח הכניסה לאוצר הנשמות משם בוקע אור עצום וחזק
הכוונה בטן  –דבר המראה על לידה של בטן , ובֹטן אותיות בטן

 .וכך היה. יוולד בן, חודשים' שבעוד ט, בן' אותיות ט
  

שם יוסף כהן מזמין תלמיד של הרב חלם בערב שבת על כך שאדם ב .ד
, הוא. אותו לעלות לקריאה בספר תורה של בוקר שחרית של שבת

העדיף להתפלל בבית , שהיו לו כמה בתי כנסת שיכל להתפלל בהם
כאשר הגיעו למכירת העליות לספר התורה בתפילת . כנסת מסוים

מותיקי בית , אחד המתפללים בשם יוסף ריחני, שחרית של שבת
תחזוקה ונקיון בית הכנסת ראה אותו וקנה הכנסת והאחראי על ה

כפי אשר הראו לו בחלום שיוסף יזמין . עבורו במתנה עליה לתורה
 .אותו לעליה בתורה בתפילת שחרית של שבת

  
עזים ואכזרים שרודפים אחריו והוא בורח כלבי זאב  3חלם על חבר  .ה

עשוי לבנים , ארמון נטוש, הוא נמצא במעין טירה. מפניהם
רץ במהירות בעוד הם רודפים אחריו , עין מבצרמ, ואריחים

תוך כדי . לקומה השניה והם אחריו) סיבוביות(במדרגות ספיראלה 
ריצה הוא מביט על ידיו ורואה שיש לו שתי אקדחים מלאים 

הם . שנפצעו קשות הוא לא מהסס ויורה אל עבר הכלבים. כדורים
ות ילדים מצליחים ליפול על ידיו כאשר הוא רואה שהם הפכו להי

שהחל מקפיד על צום , פירוש החלום שאותו חבר. קטנים וחמודים
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כפי (תענית של תיקון אות ברית קודש ועל קריאת שמע עם כוונות 
הרג את , מיתק את הדינים מעליו) שידוע לנו מבעל המעשה

שחרר את הנשמות שהפיל לקליפות וכעת הם חזרו אליו , הקליפות
 .בחזרה בתור שלושה ילדים

  
כאשר עינו , לם אחד החברים שהוא רואה את הכלב של אמא שלוח .ו

בחלום הוא . אם בכלל היא נמצאת במקומה, השמאלית שותת דם
והכלב יושב על , פוצע את עינו של הכלב \ראה שהוא בעצמו מנקר 

כיוון והוא התחיל : בפירוש. שתים רגליים פצוע בעינו השמאלית
החל לחזור בתשובהב ו, לעשות תיקונים וכוונות קריאת שמע

, משמים בישרו לו שהוא בכיוון רצוי וטוב מאוד, מהעוונות הנזכרים
והוא מתחיל לפצוע לשבור ולעשות נזק גדול מאוד לקליפת כלב 
. אשר חוטפת את הנשמות אשר בזרע האדם שמשחית אותו לבטלה

כמו גם מראים לאדם הוא מתחיל לתקן את אשר פגם בעינים 
 .בר את עיני הקליפה והופך אותה לעיוורתבמראות  אסורות ושו

  
ובאותו , חבר חלם שהוא רואה חבר בצומת דרכים ששמו אברהם .ז

כאשר היא נשאלה לאן את . צומת אשה מופיעה ורצה הלאה משם
היא זרקה לאויר שהיא רצה כי עתיד להוולד לחבר שלו בן , רצה
ליו הגיע א. הגיע לבית הכנסת ופגש באותו חבר, הוא התעורר. זכר

מזל טוב על הבן ששעתיד להיוולד לך : לאחר התפילה ובישר לו
הוא ? מאין אתה יודע , מי אמר לך: אותו חבר חייך ואמר לו. בקרוב

לא . בערב שבת קודש, השיב שככה אמרו לו משמים בחלום אתמול
ראו , כאשר נולד. עבר זמן ואכן התברר שעתיד להוולד להן ולד

האשה בחלום הייתה אשתו . הראשון וזה היה בנם, כולם שהוא בן
וחברו אברהם היה רמז לאברהם אבינו , של החבר שנולד לו בן

 .שעתיד להוולד בן זכר קדוש שימולו אותו
  

', ברוך אתה ה: הוא החל מברך בחלום. חבר חם שאוכל פרי אדמה .ח
כאשר . ולפתע פקח את עיניו והמשיך את הברכה בורא פרי האדמה

באמצע התפילה הודיעו שילד בן שנה , לההגיע לבית הכנסת לתפי
הוא נזכר בחלום והבין . נדרס ומצבו קשה מאוד,  וחצי של חברו

שפירושו היה שיש לברך את השם על כל מה שנתן ועל כל מה 
ושכל הדברים שברשותינו הם רק בתור , שהוא לוקח מאיתנו בחזרה

שהילד והבין . וכך גם אנחנו וילדינו. בהשאלה לזמן מוקצב, פקדון
, אותו ילד(פרי ) בריאת(לפי הברכה בורא , ההיפך מהחיים יקרה
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שעתיד לחזור לאדמה (האדמה ) שהוא פרי בטנה של אשת החבר
 . וכך היה). והגיע לכאן לזמן קצוב של שנה וחצי

  
בירך חבר נוסף שיוולדו לו , תלמיד של הרב, חבר בבית הכנסת .ט

הודיעו לה שיש לה לאחר זמן אשתו של אותו חבר הרתה ו. תאומים
כאשר אחד , אותו חבר חלם שרואה שני ילדים בנים. תאומים בבטנה

התקשר , הוא הבין את פשר החלום. מהם נהיה קטן יותר במימדים
אין , הלידה תעבור בשלום, לאותו חבר ואמר לו דע לך שהכל בסדר

הוא שאל אותו מנין לך  .בן ובת, מה לדאוג ויוולדו לך שני ילדים
הוא סיפר לו את החלום ואמר שפשר החלום הוא שהבן ? לדעת 

 .וכך באמת היה. שהתכווץ במימדיו מרמז על בת ולא על בן
  

הוא קרא לה . אחות של חבר הגיע אליו לאירוח בין יתר המוזמנים .י
. ושיהיה במזל טוב, ן"את מעוברת בב, דעי לך: למטבח ואמר לה

שהיא נמצאת , והוא אמר לה שהוא חלם? היא אמרה מה הכוונה 
על מה : ומתווכחת איתו ואומרת, מולו בעיתת תלמידים בבית ספר

והיא מראה לו בזמן , !ימים ליד אחותי  3אני כבר , אתה מדבר
שהיא אומרת לו את הדברים את שלושת אצבעות ידיה כאשר היא 

כשמבט של חיוך נסוך על , הוא אומר לה בחלום. מניפה אותן לעברו
: והוסיף ואמר? מה זה קשור אליו , רוצהאז מה את , נו: פניו

התפללתי תפילת שחרית של שבת בבית , כשקמתי ביום שבת בבוקר
ופירושו , החלום שחלמתי הוא כך וכך. ן שקלים"ותרמתי ב, הכנסת

ן פירוש בת "ויש לך ולד שהוא ראשי תיבות ב, הוא שאת בהריון
. ריוןאת היום בחודש השלישי לה, ובנוגע לשלושת הימים, נקבה

ואמרה , )כך סיפר לי(כאשר היא שמעה את זה היא כמעט התעלפה 
, מתגלים אליך מלאכים ומספרים לך ? !איך אתה יודע את כל זה : לו

תבטיח שלא ! רק אני ובעלי יודעים , אפילו לאמא לא סיפרתי את זה
ולא , הוא אמר לה שהוא לא חייב לה שום דבר. תספר לאף אחד

הוא יכול להרגיעה אותה בכך שרק ברגע אבל , מבטיח שום דבר
היא שאלה אותו איך אתה . שהיא תספר הוא יספר ויאשר את הדבר

כאשר אדם מתקרב : הוא ענה, יודע ולמה אומרים לך את הדברים
בורא עולם מראה לו דברים מעבר למה , לבורא עולם ומתקדש

 .שרואים אנשים
  

וכגול  עתיק מאודחבר סיפר שחלם חלום ובו הוא נמצא בבית כנסת   .יא
, ובו שולחן חום עתיק ומלכותי, עם קשתות יפהפיות בעיראק, מאוד

 14 – 13אשר הוא יושב בראשו ולצידו מצד שמאל יושב נער בגיל 
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: לשאלה מה פשר הבכי הנורא הזה עונה הנער. ובוכה בכי תמרורים
למה הוא הביא אותי . איך לך מושג איזו דרך עברתי כדי להגיע לפה

אני , אל תדאג צדיק שלי: עונה לו אותו חבר? למה , לכאןדווקא 
אתה לא יודע איו דרך : הנער משיב! אתה לא לבד , כאן איתך

?, למה הוא שלח אותי דווקא לכאן , ארוכה עשיתי כדי להגיע לכאן
, צדיק שלי, אתה לא לבד, אבל אני כאן איתך: והוא משיב לו שוב

: א ניגש אל אחותו ואמר לההו. והתעורר מהחלום! אני כאן איתך 
את יתר פירוש . ואכן כך היה. את עתידה להרות ואת תלדי בן זכר

. החלום הוא לא אמר לה אלא אמר לילד עצמו מאז שהוא היה קטן
והוא , הוא כבר יחזור בתשובה 14 – 13הוא סיפר שאמר לו שבגיל 
ים כאשר מספר, 8 – 7כיום הילד בגיל . יהיה איתו וילווה אותו בדרך

. שכשהיה בגיל שנה שנתיים היה מעלעל בסידור תפילה וכדומה
, הם מגיעים גם אל הדוד, והיום כאשר הם מגיעים לאזור בו הדוד גר

וכיוון והם אינם שומרים שבת אלא הם , והזמן הוא ערב שבת
ומשחק , הדוד מזמין את הילד לקידש שהילד מאוד אוהב, מסורתיים

שבת ומחזק אותו בדברי אמונה  איתו במשחק שאלות טריוויה של
ודוד זה אהוב . והילד יודע שהוא עתיד לחזור בתשובה, ודברי תורה

שנשמת הילד בוכה על : וכך גם פירוש החלום. עליו ביותר מכולם
למשפחה ? כך שהיא עשתה דרך ארוכה עד שהגיעה ולאן הגיע 

אז למה לה היה בכלל להגיע , הזאת שאינה שומרת תורה ומצות
והוא מרגיע ? לא חבל על כל הדרך הארוכה וליפול שם ? לכאן 

יהיה  14 – 13ובגיל , שהוא עם הנער, אותו ואומר לה שהוא איתה
בעזרת . יחזור בתשובה והוא יעזור לו, השיא והוא יהיה בבית כנסת

 .השם שכך ימשך
  

תלמיד הרב חלם על חדר בו הייתה מטת ברזל צבאית מוצבת אנכית   .יב
הוא ראה ממבט על . צועקת, מישהי צמודה אליה כאשר, ללא מזרון

אבל עם חיוך שחור , אדם שחור ללא תווי פנים, אותה ומישהו נוסף
גדול ומפחיד שתופס את ראשה ומטיח אותו אל עבר המטה ויורד 

וראה שוב , לאחר מכן סיפר שהתעורר בחלום שוב. מראשה דם רב
מו פיתות אך הפעם הוא לקח שתי לחמים כ, את אותו מקרה קשה

ושוב אותו אדם שחור חבט , גדולות והניח מאחורי ראשה ועל פניה
לאחר מכן התעורר שוב . את ראשה במטת המתכת וירד דם רב

לאותו חלום ושוב ראה את עצמו מניח שני לחמים אך הפעם ראה 
בבגדים , הוא עצמו יושב, בתוך החדר, וליד הפתח, שיש פתח לחדר

 .וכך הסתיים החלום, בחזקהעוצם עיניו ומתפלל , לבנים
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פתרון החלום הוא שהוא נתפלל על השכינה הקדושה שסובל 
ליד המזוזה כמו בתיקון , ולכן הוא יושב בפתח החדר, מהקליפות

ומצפה לגאולה הקרובה , בגדי שבת, ולבוש בבגדים לבנים, חצות
  . מאוד שעתידה להגיעה

  
או , ותו שדלאחר בירור התברר שאותו אדם כשהיה קטן ראה את א

, לפני שהלך לבית הספר, 11כשהיה בגיל . מלאך חבלה במציאות
, ראה דמות אדם צונח מאמצע התקרה לרצפה, בעודי במטתו

אני לא , מה אתה רוצה: הוא בתור ילד אמר לו. מתרומם ומביט בו
לאחר . מלאך חבלה עף ונעלם \ואותו שד ! תעוף מכאן , מפחד ממך

, לאחר סוכות, לאחר כמה שנים. זהכמה שנים ראה אותו בחלום 
כאשר הלך לישון סיפר שמיד בעוצמו עיניו ראה את המלאך השחור 

הוא לא היסס ובין ידיו הופיע הלולב הגדול של סוכות . מחייך מולו
 !) בשנה זו סיפר שבורא עולם זימן לו לולב באורך של מטר שבעים (

וליתר , וכרת את ראשו) הלולב(הוא הניף על המלאך את החרב 
לאחר . והוא התפוגג ונעלם, בטחון חצה באלכסון את גופו השחור

שנפתחו , כבולה בשרשרות ברזל, מכן ראה בצד אשה צעירה
, הוא הבין שזוהי אשתו. היא השתחררה וחייכה לעברו, מאליהן

ושהוא עתיד להתחתן בקרוב עם בת , ושהוא שחרר אותה מהקליפות
לא , אה יותר את המלאך השחורמאז הוא לא ר .זוגו משורש נשמתו
  .במציאות ולא בחלום

  
אמא של אחד מתלמידי הרב דאגה מאוד בבחירות של שנת  .יג

כאשר השמאל התלכד בכדי להפיל ולגבור על בנימין , ט"התשע
אותו תלמיד אמר לה שלא . ואכן כך זה היה נראה בהתחלה, נתניהו
בו , ןלפשר הדבר אמר לה שחלם על הבחירות בלילה האחרו. תדאג

אבל גם לפיד , מנדטים 7-8ס תכנס עם "ש, הראו לו שהימין ינצח
אבל התוצאה תהיה שתהיה ממשלת ימין בראשות . יכנס אכשהו

אולם לאור אי יכולת הרכבת הממשלה . ואכן כך היה. בנימין נתניהו
לילה לפני הבחירות חלם אותו תלמיד על . הכריזו על בחירות נוספות
ם וכוונות והמרכזי שהוא זוכר מהם היה שמראים לו יחודים רבי

הוא הבין את פשר החלום ). צרי, פתח, קמץ(מנוקדת כך  המילה ָתַרךֵ 
הפירוש . ושאל את הרב אם הבין נכון והרב אישר לו שכך הדבר
: פירוש. היה שבבחירות השניות הכתר הפוך אבל הניקוד ישר

את בלעדיו אי אפשר לקרוא , הניקוד הוא המחיה את האותיות
אבל האותיות , הניקוד ישר. לכן הוא הנשמה לאותיות, האותיות
. ך אורות שיש בכתר"ותרך אלו תר. במקום כתר כתוב תרך. הפוכות
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אבל הכל בסופו של דבר , משמע שיש דינים שצריך למתק אותם
, תוצאות הבחירות הראו שהשמאל גובר. הגיע ראש השנה. יסתדר

ועד לכתיבת שורות אלו יש ומצד שני הימין נמצא כמעט בתיקו 
פירוד גדול בין ימין לשמאל למד חיסול של ראש הזרוע הצבאית 

דינים קשים מאוד כמו . וטילים על ערים שונות בארץ, של חמאס
בנימין . מי יהיה ראש הממשלה. פירוש כתר הוא מלוכה. בחלום
אלא שזהו זמן ופתח , גנץ או אף אחד מהם) בני(בנימין , נתניהו

 . אולה אם ננצל אותו נכוןנוסף לג
השופר , התלמיד כיוון את כוונות מיתוק הדינים, בראש השנה

של ראש השנה הראו לו ' בערב יום ב. תשליך ועוד', הנסירה וכו
הוא חשב לעצמו . בחזיון שהוא עונד על יד שמאל שעון כסף יוקרתי

ולא הבין בהתחלה את פשר החזיון , אני לא עונד שעונים בכלל
של ראש השנה בבית הכנסת אחד המתפללים ' בבוקר יום ב. שראה

בדיוק השעון שהראו לו , הניח לפניו את השעון היוקרתי של אביו
. ולא רק זאת אלא הוא ענד אותו על יד ימינו. בחלום אבל בצבע זהב

והוא הבין שלאור , לאחר מכן הוא הסיר אותו ונתן לו אותו בחזרה
יה מיתוק דינים כפי שהראו לו החלום על הבחירות ואף על פי שה

עדיין יש דינים רבים שיש למתק בכדי שיגיע הזמן , בחזיון אמש
וראש השנה הוא בחינת . של השעון הכסוף המראה על חסדים

  . גבורה כידוע
, בכיות, מרובותתפילות בכוונות גדולות ו, הוא עשה שוב תשליך

ת הכנסת בזמן התפילה בבי', יום לאחר צום גדלי. וקבלות טובות
. הוא ישב ליד התלמיד והניח לידו שעון. נכנס אדם שאביו נפטר

. ומסוגו של שעון הזהב, ובדיוק מאותו הסוג שראה בחזיון. כסוף
אשריך שזכית להיות השליח : הוא שמח מאוד על כך ואמר לו

ברוך השם מיתוק הדינים . שבישר לי שהדינים הקשים מתמתקים
עוז למתק דינים גם בזמן סוכות  ומשם המשיך ביתר. פעל פעולתו

החמאס וארגוני הטרור יורים טילים ומעטים , וברוך השם. ולאחריו
וגאולה שלמה במהרה , רפואה שלמה לכל עם ישראל. הנפגעים

  .בימינו אמן
  

חלם שהוא נמצא תחת , ואחד מתלמידיו המובהקים, עורך ספרי הרב .יד
הדלי ומשקה  הוא לוקח את. גשר אשר נוטפים ממנו מים לתוך דלי

ומשקה וכך חוזר  .מעבר לגדר קטנה, את האדמה אשר נמצאת לידו
 . לאחר שהדלי מתמלא שוב ושוב
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כותב נכון שאתה : את אמו ששואלת אותוממול לפתע רואה הוא 
  ?סידור כוונות על פי הקבלה 

אני לא יודע קבלה  ,אני לא יודע על מה את מדברת: הוא השיב לה
  .ולא לומד סוד

אני יודעת שאתה , יאתה לא יכול להסתיר ממנ: בחיוך מרת לוהיא או
  !כותב את סידורו של המשיח 

ואמרה לו חד , הוא ניסה להכחיש אבל היא הייתה נחושה בדעתה
  . כשהיא מחייכת ושמחה על כך, משמעית שהיא יודעת

  
  .הוא התעורר והבין את פשר החלום

 ,את פרטי החלוםוסידר לפניו , א"דהן שליטהוא ניגש לרב שמעון 
  .ואת הפתרון והרב אישר את הדברים

  
  : וזהו הפתרון

  
. להבין דבר מתוך דבר, בינהה, הגאולה, נגד העולם הבאאמא היא כ

ויחד עם הרב , סודה אותו תלמיד לומד סוד ומלמד שעורים בתורת
א הוציאו את "שמעון דהן ובעזרתו של הרב יחזקאל בינג שליט

  .'האור הגנוז'גולי השלג בשם סידור תיקון השובבים וגל
ותורת הסוד , תורה(מים ) לומד(דולה מלשון דלי  אותו תלמיד

  .יהודים נוספים) מלמד(ומשקה ) בפרט
, מרת לוומגיעה ואאשר השכינה הקדושה אמו בחלום מייצגת את 

, את סידורו של משיחעורך ומסדר אני יודעת שאתה כותב , דע לך
ואני , אהעולם הבשהוא סידור , םשמביא גאולה לעולשהוא סידור 
  .שמחה על כך

  
כמה זמן לפני כן ואכן מתברר שאותו תלמיד והרב שמעון החלו 

  .ש הקדוש"קוצר של הרשבכתיבת סידור כוונות מ
  
  
  
  
  
  
  

  
  ל בורא עולם-תם ונשלם שבח לא

  



בעל התורת חכם, רבי חיים דילהרוזה זצ“ל
השד‘‘ה הרב חיים שאול דוויך הכהן זצ‘‘ל

הרב אליהו יעקב לעג‘ימי זצ‘‘ל, אליושע בן עזריה ז“ל 

וכל נפטרי עם ישראל 
ת. נ. צ. ב. ה
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