
	

המן  -המן מן התורה מניין  -נהנתה מחטא עץ הדעת , והמן בא לקטרג על זה חוש הריח שכנגד אדר , וממנו נהנית עצם הלוז והיא לא -יש על אדר  
 ...העץ = עץ הדעת. ועוד
  

השונמית לא ראתה זבוב על שולחנו ההבדל בין האות ד' לאות ר' , הרוצה להצליח בנכסיו יטע בהם אדר , עמלק והזבוב, כח הזבוב ככח הטומאה, 
בשמע ישראל האות הגדולה היא ד' = אחד, ולא   של אליהו, ר"מ תלמידו של אחר היה מפחד שיבוא זבוב וישפוך מהדיו ויהיה ר' במקום ד',

ר', וכן קוץ קטן בר' -ל ד' ו= ההבדל בין הערך המספרי ש 196תשתחווה לאל אחר , ר' גדולה, ושלא יבואו להחליף, קוץ ודרדר תצמיח לך , קוץ = 
 'עושה אותו לד
 

שנה, ולכן קיבלו את התורה בשמחה 960שנה של הבריה חדשה , ממתן תורה עד פורים עברו  960 -ה . 
  
וריםפ = לי פח רשעים טמנו נוכה , שבזכות הרשעים שניצחנו אנו חוגגיםח ,  , 

	

	

	

 , האחרון בחדשי השנה המתחילה בניסן המכונה 'ראש החדשים'. 12 -חודש אדר הינו החודש ה
 בהמשך לחודש שבט, המסמל את הזמן של צמיחה וטיפוס לגבהים רוחניים, בהיות שיש בו את

 ראש השנה לאילנות ולמין הצומח (ט"ו בשבט), עניינו של חודש אדר הוא, המשכת הגילויים הנעלים,
 והתובנות הרוחניות, אל תוך העולם הגשמי.ההשראות 

דר. האות א' (אלף),מסמלת בספרות הקבלה את  –ענין זה מתבטא באותיות שמו של החודש: א' 
 מהמילה אולפן ולימוד. -) של עולם', הבורא, וגם את יכולת הלימוד וההעמקה: אלף MASTER'אלופו (

 בנות העמוקות והגבוהות אליהן אנו מגיעים.בחודש אדר אנו מקבלים כוחות מיוחדים ליישם את התו
 

 השמחה
הכח לביצוע המשימה הרוחנית החשובה של מימוש ההשראות והתובנות הגבוהות, ניתן לנו ע"י 

השמחה. היכולת 'למשוך' את ההארה לעולם הפיזי ולהשרות את השכינה, היא ע"י השמחה, כפי 
 . שאומרים חכמינו: 'אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה'

מרבים בכל הדברים הטובים והחיוביים והכל באופן  –לכן, המנהג הוא "משנכנס אדר מרבין בשמחה" 
 של שמחה. 

 בחודש אדר נהוג להרבות בעשייה של דברים משמחים בכל תחום מהחיים.
יום של  60אדר ראשון ואדר שני. המשמעות הינה שיש לנו  –שנה מעוברת, בה יש שני חדשי אדר 

ם של שמחה גדולה, שבכוחה לבטל כל אפשרות של עצבות. כל דבר שאינו משמח פשוט יו 60אדר. 
 'בטל בשישים'. 

אחת המשמעויות של שמו של החג 'פורים', היא מלשון פריה ורביה, המרמז על הוספה וריבוי 
 בשמחה.

ן ספר הקבלה הקדמון, שכתיבתו מיוחסת לאברהם אבינו, כתוב שחודש אדר מכוו –בספר 'יצירה' 
כנגד חוש השחוק. ספר יצירה נכתב מאות שנים לפני חג הפורים, והוא מסביר מדוע ראוי חודש אדר 

 חג הפורים. -להיות החודש השמח ביותר, ומדוע הוא זכה 'לארח' את חג השמחה 
 

 מזל החודש
על אדר נאמר שמזלו בריא ותקיף ושמזלו של האדם גובר בחודש זה. בספרות הקבלה כתוב כי מי 

 לד בחודש אדר, לא שולטים בו כשפים. שנו
המדרש מסביר כי בחודש אדר גובר מזלם של בני ישראל, בזכות יום הולדתו של משה רבינו החל ב 

 ז' באדר. –
כתוב בספר הזוהר, ספר היסוד של תורת הקבלה, שמשה רבינו הינו נשמה כללית, הכוללת את 

ולדתו של האדם מזלו גובר, ובהיות שנשמתו נשמותיהם של כל בני ישראל. הקבלה מלמדת שביום ה
 של משה רבינו קשורה לנשמתם של כל בני ישראל, הרי שמזלו המיוחד משפיע לטובה על כולם. 

על הביטוי, 'אין מזל לישראל' מבואר בתורת הקבלה, כי בני ישראל נמצאים מעל המזל באופן שהמזל 
מו המזל של ישראל. ישראל קשורים ב'אין', הוא עצ –אינו שולט בהם. מצד שני, מבואר כי 'אין' 



השורש הקדמון של ה'יש' ('יש מאין') והוא המזל שלהם .תורת הקבלה מלמדת שפירוש המילה 'מזל' 
 המזל 'נוזל', יורד, מאיר ומשפיע כאן למטה בעולם החומרי.  –הוא מהמילה נוזל 

ר בקבלה שהם מסמלים ברכה. על הדגים נאמ –בגלגל המזלות, מזלו של חודש אדר הוא מזל דגים 
זאת מפני שלא שולטת בהם עין הרע, כיוון שהם מכוסים תמיד בתוך המים, שהם מקור חיותם 

 המבורך המגן עליהם.

 

בספר קבלי עתיק ששמו ספר יצירה כתוב לאמור "המליך [כלומר, האלוהים] אות "קוף" וקשר לה כתר 
בעולם, וחודש אדר בשנה, וקורקבן בנפש". מכאן נובע כי קיים קשר קבלי מיסטי בין  מזל דגיםוצר בו: 

	בשילוב עם חודש אדר. מזל דגיםהאות "קוף" ובין 

  מזל דגים והאות "קוף":
ף" [ק] מעין צורה הדומה לקוף של מחט, ואשר ככזו היא בעלת אנרגיה רואה באות "קו תורת הקבלה

המזלות אשר -של הקפה, סיבוב וסגירת מעגל. גם מזל דגים, ממש כמו האות ק', סוגר מעגל של גלגל
נפתח במזל טלה ומסתיים במזל דגים. יש מקובלים רואים בה אות בעלת עוצמה אדירה, וזאת משום 

 קדוש השם צבאות". –קדוש  –ילה קדוש, ומכאן "קדוש שהיא ניצבת בראשה של המ

 מזל דגים וחודש אדר: 
שמו של חודש אדר בא לו מן המילה הקדומה "אודר" שפירושה גבורה או דבר מה נשגב ואדיר וזאת 

משום [כך המקובלים] שבחודש זה נולד משה רבנו. המקובל יוסף ג'קטיליה מייחס לאדר את 
חודש אדר גאו המים והתרבתה דגת הים, ומכאן כי הקשר למזל דגים המשמעות של המילה הדר. ב

 הינו במילה "אדר" במשקל "עדר", שבאה להורות על שלד [או עצם] של דג, כלומר על האידרה.

  השיעור של מזל דגים:
רומנטיות, יצירתיות, אהבה אין קץ, חולמנות, רגישות, מופנמות, ביישנות, –תכונותיו של מזל דגים הן 

גלגל גישות והיסחפות אל חופים אבודים. הדגים צריכים ללמוד שיעור מן המזל הקוטבי להם על ר
דייקנות, ארגון, תכנון, בהירות, חדות, ביקורתיות, ענייניות,  –, שתכונותיו הן בתולהשהוא  המזלות

 תכליתיות, היגיון, יעילות וכדאיות.

  התיקון של מזל דגים:
מלו של התיקון של מזל דגים מבוסס על שבט נפתלי שמזל דגים קשור בו על פי ילקוט שמעוני: ס

פי הרמב"ן] את רוח השבט האצה להפיץ ברבים את -שבט נפתלי הינו איילה שלוחה והוא מייצג [על
 תורת השם. התיקון של מזל דגים צריך להיות מבוסס על יכולתו להפיץ ברבים אנרגיות רוחניות

 

	


