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הרואה חלום ונפשו עגומה
(נ"ה ב') אמר רב הונא בר אמי ,אמר רבי פדת ,אמר רבי יוחנן :הרואה חלום ונפשו
עגומה ,ילך ויפתרנו בפני שלושה .יפתרנו?! והאמר רב חסדא :חלמא דלא מפשר
כאגרתא דלא מקריא! אלא אימא :יטיבנו בפני שלושה.
ליתי תלתא ולימא להו" :חלמא טבא חזאי" .ולימרו ליה הנך" :טבא הוא וטבא
ליהוי .רחמנא לשוייה לטב .שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא ויהוי
טבא" .ולימרו שלוש הפוכות ,ושלוש פדויות ,ושלוש שלומות:
"אז
שלוש הפוכותָ " :ה ַפכְ ָת ִמ ְס ְפ ִדי לְ ָמחוֹ ל לִ י ִפ ַּת ְח ָת ַּש ִקי וַּ ְת ַּא ְז ֵרנִ י ִש ְמ ָחה"ָ .1
ִת ְש ַּמח ְבתולָ ה ְב ָמחוֹ ל ו ַּב ֻח ִרים וזְ ֵקנִ ים יַּ ְח ָדו וְ ָה ַפכְ ִּתי ֶאבְ לָ ם לְ ָששוֹ ן וְ נִ ַּח ְמ ִתים
יך לִ ְשמ ַֹּע ֶאל ִבלְ ָעם וַ ַי ֲהפ ְֹך ה' ֱאל ֶֹה ָ
וְ ִש ַּמ ְח ִתים ִמיגוֹ נָ ם"" .2וְ ל ֹא ָא ָבה ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ְל ָך
ֶאת ַּה ְקלָ לָ ה לִ בְ ָרכָ ה ִכי ֲא ֵהבְ ָך ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך".3
שלוש פדויות ,דכתיבָ " :פ ָדה בְ ָשלוֹ ם נַּ ְפ ִשי ִמ ְק ָרב לִ י ִכי בְ ַּר ִבים ָהיו ִע ָמ ִדי"" .4ו ְפדויֵ י
ֹאשם ָששוֹ ן וְ ִש ְמ ָחה יַּ ִשיגו וְ נָ סו יָ גוֹן
ה' י ְֻשבון ו ָבאו צִ יוֹ ן ְב ִר ָנה וְ ִש ְמ ַּחת עוֹ לָ ם ַּעל ר ָ
ֹאמר ָה ָעם ֶאל ָשאול ֲהיוֹ נָ ָתן יָ מות ֲא ֶשר ָע ָשה ַּהיְשו ָעה ַּה ְגדוֹ לָ ה ַּהזֹאת
וַּ ֲאנָ ָחה"" .5וַּ י ֶ
ְבי ְִש ָר ֵאל ָחלִ ילָ ה ַּחי ה' ִאם יִפֹל ִמ ַּש ֲע ַּרת רֹאשוֹ ַּא ְרצָ ה ִכי ִעם ֱאל ִֹהים ָע ָשה ַּהיוֹ ם ַּה ֶזה
וַ ִּי ְפדו ָה ָעם ֶאת יוֹ נָ ָתן וְ ל ֹא ֵמת".6
שלוש שלומות ,דכתיב" :7בוֹ ֵרא נִ יב ְש ָפ ָתיִם ָשלוֹ ם ָשלוֹ ם לָ ָרחוֹ ק וְ לַּ ָקרוֹ ב ָא ַּמר ה'
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תהילים ל,יב.
ירמיהו לא,יב.
דברים כג,ו.
תהילים נה,יט.
ישעיהו לה,י.
שמואל א ,יד,מה.
ישעיהו נז,יט.
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ישים לְ ָך ָדוִ יד וְ ִע ְמ ָך ֶבן י ִַּשי ָשלוֹ ם
אתיו"" .8וְ רו ַּח לָ בְ ָשה ֶאת ֲע ָמ ַּשי רֹאש ַּה ָשלִ ִ
ו ְר ָפ ִ
ָשלוֹ ם לְ ָך וְ ָשלוֹ ם לְ עֹזְ ֶר ָך ִכי ֲעזָ ְר ָך ֱאל ֶֹה ָ
אשי ַּה ְגדוד".9
יך וַּ י ְַּק ְבלֵ ם ָדוִ יד וַּ י ְִתנֵ ם ְב ָר ֵ
"וַּ ֲא ַּמ ְר ֶתם כֹה לֶ ָחי וְ ַּא ָתה ָשלוֹ ם ו ֵב ְית ָך ָשלוֹ ם וְ כֹל ֲא ֶשר לְ ָך ָשלוֹ ם".10
האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא ,ליקום קמי כהני בעידנא דפרסי ידייהו,
ולימא הכי :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
טובים הם ,חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף; ואם צריכים רפואה ,רפאם כמי
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 כהני ,דעני צבורא אמן.
ואי לא (אם אינו יכול להאריך) ,לימא הכי :אדיר במרום שוכן בגבורה ,אתה שלום
ושמך שלום ,יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום.
שיטות הראשונים
הטבת חלום :כתבו תוספות :כך הוא הלחש "שבע זמנין לגזרו עלך  ."...ויש מפרש
דשבע זימנין צריך לומר "חלמא טבא חזאי" ,וכן לענות אחריו .11אבל ר"י לא היה רגיל
לאומרו אלא שלוש פעמים .והשו"ע 12סתם.
 .8אהיה מחדש דבר שפתים ,שיֵ ָאמר בפי הכל שלום שלום .ולא ייזכר ֵשם מלחמה בעולם .וזה יהיה אחר מלחמת
גוג ומגוג .ופירוש לרחוק ולקרוב :לרחוק מירושלים ,ולקרוב לה .ולפי שהמלחמה ההיא תהיה בירושלים ,סמך
השלום אליה .רד"ק.
 .9דברי הימים א ,יב,יט.
 .10שמואל א ,כה,ו.
 .11ולפי זה ,המילים "שבע זימנין ,"...אינו חלק מהלחש ,אלא הוא תחילת משפט חדש.
 .12או"ח רכ,א .והמשנ"ב (ס"ק ד) הביא שצריך שיאמרוהו העונים ג' פעמים ,ויש אומרים ז' פעמים .ובסוף ההטבה
יאמרו לו :לך אכול לחמך בשמחה ושתה בלב טוב וגו'.
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שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות נשיאת כפיים ונפילת אפיים ,סימן קל)

ימא
אָ .מאן ַּד ֲחזָ א ֶחלְ ָמא ,וְ לָ א יָ ַּדע ַּמאי ֲחזָ א ,נֵ יקום ָק ֵמי ָכ ֲהנֵ י ְב ָש ָעה ֶשעוֹ לִ ים לַּ דוכָ ן וְ נֵ ָ
ָהכֵ יִ :רבוֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָ םֲ ,אנִ י ֶש ָל ְך וַּ ֲחלוֹ מוֹ ַּתי ֶש ָל ְך וְ כו' ,וִ יכַּ ֵון ִדלְ ַּס ֵים ַּב ֲה ֵדי כָ ֲהנֵ יְ ,ד ָענֵ י
ימא ָהכֵ יַּ :א ִדיר ַּב ָמרוֹ ם שוֹ כֵ ן ִבגְ בו ָרהַּ ,א ָתה ָשלוֹ ם וְ ִש ְמ ָך ָשלוֹ ם,
צִ בו ָרא ָא ֵמן; וְ ִאי לָ א ,לֵ ָ
ְי ִהי ָרצוֹ ן ֶש ָת ִשים ָעלֵ ינו ָשלוֹ ם.
יסיֵם
יח צִ בור אוֹ ֵמר ִשים ָשלוֹ ם ,וִ ַּ
ֹאמר ָכל זֶ ה ְב ָש ָעה ֶש ַּה ְשלִ ַּ
הגה :ובְ ָמקוֹ ם ֶש ֵאין עוֹ לִ ין לַּ דוכָ ן ,י ַּ
ַּב ֲה ֵדי ְשלִ ַּיח צִ בורֶ ,שי ֲַּענו ַּה ָק ָהל ָא ֵמן ָ(ה ַּר"ן פ' ָהרוֹ ֶאה).
(או"ח ,הלכות ברכות ההודאות ,סימן רכ)

יט ֶיבנו ְב ַּא ֵפי ְתלָ ָתא ְד ַּר ֲח ֵמי (פי' ֶשאוֹ ֲהבִ ים אוֹ תוֹ ) לֵ יה,
אָ .הרוֹ ֶאה ֲחלוֹ ם וְ נַּ ְפשוֹ ֲעגו ָמה ,יֵ ִ
ימרו ִאינְ הוָ :ט ָבא הוא וְ ָט ָבא לִ ֲיהוֵ י וְ כו'.
ימא ְב ַּא ַּפ ְיהוֶ :חלְ ָמא ָט ָבא ַּח ַּזאי ,וְ לֵ ְ
וְ לֵ ָ

