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 ב': חלום נ"נפרק 
I.3 – Of Kings & Dreams 

 

 רש"י ב:א .1
ֶעם רּוחֹו. בפרע ְתפָּ ה ַותִּ

ֶעם רּוחֹו  פָּ )בראשית נאמר ַותִּ

שלא נעלם ממנו  מ״א:ח׳(
אלא פתרון החלום וכאן 
שנעלם ממנו גם החלום 
נכפלה הלשון ותתפעם 
לשון פעימה והלימה, 
ובחומש פירש"י ז"ל לשון 

 נקיפה:

Rashi Daniel 2:1 

and his spirit was troubled - Heb. 

ֶעם רּוחֹו ְתפָּ  Concerning Pharaoh .ַותִּ

it says (Gen. 41:8): ֶעם רּוחֹו פָּ  ,ַותִּ

for only the interpretation of the 

dream was hidden from him, but 

here, since the dream too was 

hidden from him, the expression 

is doubled: ֶעם ְתפָּ  an expression ,ַותִּ

of pulsating and beating. 
 

 119 עמוד ו פרשה אליעזר רבי משנת .2
 .נבואה שאינו לחלום נבואה שהוא חלום בין שהפר
 חלומו כגון, פתרונו לשאל צריך בעליו נבואה שאינו חלום •

 בו' שנ, מדיני של חלומו, נבוכדנאצר של חלומו, פרעה של
 אם כי זאת אין ויאמר רעהו ויען ,שערים לחם צליל והנה
 .גדעון חרב

 אין, סתומין שדבריו פי על אף, נבואה שהוא חלום אבל •
 . וחביריו דניאל כגון, פתרונו לשאל צריך הנביא

 

 יסודי התורה ז:בהל'  .3
ִביִאים ַמֲעלֹות ַמֲעלֹות ֵהן.  ַהנְּ

דֹול  ם גָּ כָּ ה חָּ ְכמָּ ְכמֹו ֶשֵיש ַבחָּ
יא  בִּ ה נָּ ְך ַבְנבּואָּ ֵמֲחֵברֹו כָּ
ין  ן ֵאין רֹואִּ יא. ְוֻכלָּ בִּ נָּ דֹול מִּ גָּ
א ַבֲחלֹום ה ֶאלָּ  ַמְרֵאה ַהְנבּואָּ

ה. אֹו ַביֹום ַאַחר  ְבֶחְזיֹון ַלְילָּ
ה ְכמֹו  פל ֲעֵליֶהן ַתְרֵדמָּ ֶשתִּ
ֶשֶנֱאַמר )במדבר יב ו( 
ע  יו ֶאְתַודָּ ה ֵאלָּ "ַבַמְראָּ
ן  ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר בֹו". ְוֻכלָּ
ים ֵאיְבֵריֶהן  ְתַנְבאִּ ְכֶשמִּ
ֵשל  ין ְוֹכַח ַהגּוף כָּ ְזַדְעְזעִּ מִּ

ְרפֹות ְוֶעְשתֹונֹו ְתטָּ ֵתיֶהם מִּ
ין  בִּ ֵאר ַהַדַעת ְפנּויָּה ְלהָּ שָּ ְותִּ
ְרֶאה. ְכמֹו ֶשֶנֱאַמר  ַמה ֶשתִּ

ָרָהם ַאבְּ )בראשית טו יב(  בְּ
ה  ה ְגדלָּ ה ֲחֵשכָּ ֵנה ֵאימָּ "ְוהִּ
יו". ּוְכמֹו ֶשֶנֱאַמר  לָּ ֹנֶפֶלת עָּ

ָדִניֵּאל י  בְּ )דניאל י ח( "ְוהֹודִּ
י ַלי ְלַמְשחִּ ת ְולֹא ֶנְהַפְך עָּ

י ֹכחַ  ַצְרתִּ  "עָּ

Rambam Foundations 7:2 

There are a number of levels 

among the prophets. Just as with 

regard to wisdom, one sage is 

greater than his colleague, so, 

too, with regard to prophecy, one 

prophet is greater than another. 

They all, [however, share certain 

commonalities]. They receive 

prophetic visions only in a 

visionary dream or during the 

day after slumber has overtaken 

them, as [Numbers 12:6] states: 

"I make Myself known to him in 

a vision. I speak to him in a 

dream."  When any of them 

prophesy, their limbs tremble, 

their physical powers become 

weak, they lose control of their 

senses, and thus, their minds are 

free to comprehend what they 

see, as [Genesis 15:12] states 

concerning Abraham: "and a 

great, dark dread fell over him." 

Similarly, Daniel [10:8] states: 

"My appearance was horribly 

changed and I retained no 

strength." 

 
 רמב"ם מו"נ ח"ב פמ"ה .4

 -המדרגה השניה היא 
שימצא האדם כאילו ענין 
אחד חל עליו וכח אחר 
התחדש וישימהו לדבר 
וידבר בחכמות או 
בתשבחות או בדברי הזהרה 
מועילים או בענינים 

ם או אלוקיים וזה הנהגיי

Guide to the Perplexed II:45 

The second degree is this: A 

person feels as if something 

came upon him, and as if he had 

received a new power that 

encourages him to speak. He 

treats of science, or composes 

hymns, exhorts his fellow-men, 

discusses political and 

כולו בעת היקיצה והשתמש 
וזהו  -החושים על מנהגיהם 

אשר יאמר עליו שהוא 
מדבר ב'רוח הקודש'. ובזה 
המין מ'רוח הקודש' חיבר 
דוד תלים וחיבר שלמה 
משלי וקוהלת ושיר 
השירים; וכן דניאל ואיוב 
ודברי הימים ושאר 
ה'כתובים' בזה המין מ'רוח 

ולזה  -הקודש' חוברו 
רוצים  -ראום 'כתובים' יק

לומר שהם 'כתובים ברוח 
 ...הקודש'

 -וממה שצריך שנעורר עליו 
שדוד ושלמה ודניאל הם 
מזה הכת ואינם מכת 
ישעיה וירמיה ונתן הנביא 
ואחיה השילוני וחבריהם 

רצוני לומר דוד  -שאלו 
אמנם דברו  -ושלמה ודניאל 

וזכרו מה שזכרו ב'רוח 
 הקודש'.

theological problems; all this he 

does while awake, and in the full 

possession of his senses. Such a 

person is said to speak by the 

holy spirit. David composed the 

Psalms, and Solomon the Book 

of Proverbs, Ecclesiastes, and 

the Song of Solomon by this 

spirit; also Daniel, Job, 

Chronicles, and the rest of the 

Hagiographa were written in this 

holy spirit; therefore they are 

called ketubim (Writings, or 

Written), i.e., written by men 

inspired by the holy spirit…. 

We must especially point out 

that David, Solomon, and Daniel 

belonged to this class, and not to 

the class of Isaiah, Jeremiah, 

Nathan the prophet, Elijah the 

Shilonite, and those like them. 

For David, Solomon, and Daniel 

spoke and wrote inspired by the 

holy spirit 

 
 דניאל י:ז  .5

י  מִּ יּו עִּ ים ֲאֶשר הָּ שִּ ֲאנָּ ה ְוהָּ י ֶאת־ַהַמְראָּ ֵיאל ְלַבדִּ נִּ י דָּ י ֲאנִּ יתִּ אִּ ְורָּ
ְבְרחּו  ה ֲעֵליֶהם ַויִּ ְפלָּ ה נָּ ה ְגֹדלָּ דָּ ל ֲחרָּ ה ֲאבָּ אּו ֶאת־ַהַמְראָּ לֹא רָּ

ֵבא:  ְבֵהחָּ
I, Daniel, alone saw the vision; the men who were with me did not see 

the vision, yet they were seized with a great terror and fled into hiding. 

 
 מגילה ג ע"אגמ'  .6

י  ֵיאל ְלַבדִּ נִּ י דָּ י ֲאנִּ יתִּ אִּ ״ְורָּ
ים ֲאֶשר  שִּ ֲאנָּ ה ְוהָּ ֶאת ַהַמְראָּ
ה  אּו ֶאת ַהַמְראָּ י לֹא רָּ מִּ יּו עִּ הָּ
ה  ְפלָּ ה נָּ ה ְגדֹולָּ דָּ ל ֲחרָּ ֲאבָּ

ְבְרחּו בְ  ֵבא״. ֲעֵליֶהם ַויִּ ֵהחָּ
י  ַמר ַרבִּ ים? אָּ שִּ יְנהּו ֲאנָּ ַמאן נִּ
יָּיא  י חִּ א ַרבִּ יֵתימָּ ְרְמיָּה ְואִּ יִּ

א: ֶזה  ָיה ַבר ַאבָּ ַכרְּ ַחַגי זְּ
ָאִכי.  ּוַמלְּ

יהּו  יֵניּה, ְואִּ י מִּ יפִּ יְנהּו ֲעדִּ אִּ
י  יפִּ יְנהּו ֲעדִּ יַנְייהּו. אִּ יף מִּ ֲעדִּ

יֵניּה  יֵאי  —מִּ יְנהּו ְנבִּ ְדאִּ
יהּו לָּ  יף ְואִּ יהּו ֲעדִּ יא. אִּ בִּ או נָּ

יַנְייהּו  א  —מִּ יהּו ֲחזָּ ְדאִּ
א ֲחזֹו. יְנהּו לָּ  ְואִּ

Megilah 3a 

The verse states: “And I, Daniel, 

alone saw the vision, for the men 

who were with me did not see the 

vision; but a great trembling fell 

upon them, so that they fled to 

hide themselves” (Daniel 10:7). 

Who were these men? Rabbi 

Yirmeya said, and some say that 

it was Rabbi Ḥiyya bar Abba 

who said: These are Haggai, 

Zechariah, and Malachi. 

The Gemara comments: In 

certain ways they were greater 

than him and in certain ways he 

was greater than them. They 

were greater than him, as they 

were prophets and he was not a 

prophet. He was greater than 

them, as he saw this vision, and 

they did not see this vision… 
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 ברכות נה ע"ב .7
י  נִּ י ְשמּוֵאל ַבר ַנְחמָּ ַמר ַרבִּ אָּ

ן: ֵאין מַ  תָּ י יֹונָּ ַמר ַרבִּ ין אָּ ְראִּ
ְרהּוֵרי  א ֵמהִּ ם ֶאלָּ דָּ לֹו ְלאָּ
א  בֹו. ֶשֶנֱאַמר: ״ַאְנְת ַמְלכָּ לִּ

קּו״. ְך ְסלִּ ְשְכבָּ ְך ַעל מִּ  ַרְעיֹונָּ

Brachot 55b 

Rabbi Shmuel bar Naḥmani said 

that Rabbi Yonatan said: A 

person is shown in his dream 

only the thoughts of his heart 

when he was awake, as it 

says:“As for you, O king, your 

thoughts came upon your bed, 

what should come to pass 

hereafter” (Daniel 2:29). 

 
 גמ' ברכות נז: .8

ים  —ֲחלֹום  שִּ שִּ ד מִּ ֶאחָּ
ה.  ַלְנבּואָּ

Brachot 57b 

dream is one-sixtieth of 

prophecy. 

 
 כדרמב"ם מו"נ ח"ג  .9

והענין השני להודיע אותנו 
איך יאמינו הנביאים באמת 
מה שיבואם מאת השם 
בנבואה, שלא יחשוב 
החושב בעבור שהוא בחלום 
או במראה כמו שבארנו, 
ובאמצעות הכח המדמה, 
שפעמים לא יהיה מה 
שישמעוהו או מה שיומשל 

ב בו להם אמת או יתער
קצת ספק, ורצה להודיענו 
שכל מה שיראה הנביא 
במראה הנבואה הוא אמת 
ויציב אצל הנביא לא יסופק 
בדבר ממנו אצלו כלל, ודינו 
אצלו כדין הענינים 
הנמצאים כלם המושגים 
בחושים או בשכל, והראיה 
על זה הסכים אברהם 
לשחוט בנו יחידו אשר אהב 
כמו שצווה ואף על פי 

יא שהיתה המצוה הה
בחלום או במראה, ולו היו 
הנביאים מסופקים בחלום 
של נבואה או היה אצלם 
ספק במה שישיגוהו במראה 
הנבואה, לא היו מסכימים 
לעשות במה שימאנהו 
הטבע ולא היה מוצא בנפשו 
לעשות זה המעשה הגדול 

 .מספק

Rambam Guide 3:24 

The second purpose is to show 

how the prophets believed in the 

truth of that which came to them 

from God by way of inspiration. 

We shall not think that what the 

prophets heard or saw in 

allegorical figures may at times 

have included incorrect or 

doubtful elements, since the 

Divine communication was 

made to them, as we have 

shown, in a dream or a vision 

and through the imaginative 

faculty. Scripture thus tells us 

that whatever the Prophet 

perceives in a prophetic vision, 

he considers as true and correct 

and not open to any doubt; it is 

in his eyes like all other things 

perceived by the senses or by the 

intellect. This is proved by the 

consent of Abraham to slay “his 

only son whom he loved,” as he 

was commanded, although the 

commandment was received in a 

dream or a vision. If the Prophets 

had any doubt or suspicion as 

regards the truth of what they 

saw in a prophetic dream or 

perceived in a prophetic vision, 

they would not have consented 

to do what is unnatural, and 

Abraham would not have found 

in his soul strength enough to 

perform that act, if he had any 

doubt [as regards the truth of the 

commandment]. 

 

 ירמיהו פרק כג .10

י ֶשֶקר  ְשמִּ ים בִּ ְבאִּ ים ַהנִּ אִּ ְמרּו ַהְנבִּ י ֵאת ֲאֶשר אָּ ַמְעתִּ )כה( שָּ
ְבֵאי  ים נִּ אִּ ַתי ֲהֵיש ְבֵלב ַהְנבִּ י: )כו( ַעד מָּ ְמתִּ לָּ י חָּ ַלְמתִּ ֵלאֹמר חָּ

ם: ) בָּ ת לִּ יֵאי ַתְרמִּ ֶקר ּוְנבִּ י ַהשָּ יַח ֶאת ַעמִּ ים ְלַהְשכִּ כז( ַהֹחְשבִּ
ם  ְכחּו ֲאבֹותָּ יש ְלֵרֵעהּו ַכֲאֶשר שָּ ם ֲאֶשר ְיַסְפרּו אִּ י ַבֲחלֹוֹמתָּ ְשמִּ
תֹו ֲחלֹום ְיַסֵפר ֲחלֹום ַוֲאֶשר  יא ֲאֶשר אִּ בִּ ַעל: )כח( ַהנָּ י ַבבָּ ֶאת ְשמִּ

י ֱאֶמת ַמה ַלֶת  רִּ תֹו ְיַדֵבר ְדבָּ י אִּ רִּ ק: )כט( ְדבָּ ר ְנֻאם ְיקֹוָּ ֶבן ֶאת ַהבָּ
ַלע: ס יש ְיֹפֵצץ סָּ ק ּוְכַפטִּ ֵאש ְנֻאם ְיקֹוָּ י כָּ רִּ  ֲהלֹוא ֹכה ְדבָּ

 

I have heard what the prophets say, who prophesy falsely in My name: 

“I had a dream, I had a dream.”  How long will there be in the minds of 

the prophets who prophesy falsehood—the prophets of their own 

deceitful minds— the plan to make My people forget My name, by 

means of the dreams which they tell each other, just as their fathers 

forgot My name because of Baal?  Let the prophet who has a dream tell 

the dream; and let him who has received My word report My word 

faithfully! How can straw be compared to grain?—says the LORD.  

Behold, My word is like fire—declares the LORD—and like a hammer 

that shatters rock! 

 


