ניסן

 .1ראיתי בבני יששכר ששמות החודשים התקבלו בסיני רק התגלו בבבל.
 ,2נ  -נפילה  ,ס  -סמיכה = נס ,ניסים,
 ,3ניסן = פה כפול  - 2פה סח מצה ומרור או כשר ושמח,
 ,4מהרי שלוש סאים קמח  ,קמח= פסח] ,כל הסיפור היה בפסח[
ישראל  -יגאלו בפסח.
משה  -יבוא עם המשיח והוציא את בנ"י בפסח.
חזקיהו  -הנס עם סנחריב היה בפסח  ,והיה צריך ליהות משיח.
שילה ]משיח[ יבוא בפסח
]אברהם גם ספר את הכוכבים בפסח[
 ,5יש את ההבדל בר"ה של תשרי לר"ה של ניסן
 ,6ניסן בריבוע =  400להכניע את הכוח של ] 400דור רביעי ישובו הנה[  -יש לי
כשישים דברים של .400
 ,7הסיפור הידוע עם האשה שהייתה נשואה  20שנה ושאלה את בעלה אם כבר מכר
את כל החמץ בבית  ,הוא ענה לה שכמעט הכל רק נשאר חמצץ אחד גדול ]היא[ אך
היא ענתה לו שאת זה אבא שלה מכר לגוי לפני  20שנה  ,וכ"
ראיתי בספרים שה 12 -יום שבתחילת החודש מסמלים את מה שיקרה בכל 12
החודשים של השנה ,ולכן מקריבים ה  12נשיאים ב  12ימים כי כל נשיא הוא נציג של
,שבט וידוע שכל שבט מסמל אחד מהחודשים  ,ובשביל זה הקריבו כל יום
מסופר על החוזה מלובלין שע"פ כל יום היה כותב מראש מה יקרה לו במשך השנה
,וכך היה  ,עד ששנה אחת לא כתב על חודש אב ובחודש זה  ,נפטר
]אביב = אב י"ב] ,שיחות התחזקות ,לוח דבר בעתו ,החוזה ועוד  -וזה הכוונה

כתוב בספר יצירה" ,המליך אות ה' בשיחה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם טלה בעולם וניסן
בשנה ורגל ימין בנפש זכר ונקבה ".הכח העיקרי הפועל בחודש זה הוא כח השיחה ,כח הדיבור.
בחודש הזה אנו זוכים לתיקון הפה .עיקר תיקון הדיבור הינו התיקון של השיחה בין אדם לקונו .כתוב
על יצחק אבינו" ,וַ ֵיּצֵא יִצְחָ ק לָ שׂוּחַ ַבּשָּׂ ֶדה ,לִ פְ נוֹת עָ ֶרב( "בראשית כ"ד ס"ג( ,יצא להתפלל ,תיקן את
תפילת מנחה .גם ענין ההגדה של פסח ,זה הכל ענין של שיחה ,סיפור ודיבור.
בספר "בני יששכר" כתוב מפני מה בני ישראל מתפללים ואינם נענים? מפני שאינם יודעים להתפלל
בשם הנכון ,שנאמר" ,אֲ שַׂ ְגּ ֵבהוּ ,כִּי-י ַָדע שְׁ מִ י .י ִקְ ָראֵ נִי ,וְאֶ עֱ נֵהוּ( "תהילים צ"א( .כביכול ,הקב"ה אומר,
למה אני עונה לו? כי הוא קורא לי בשמי .השימוש בשם הנכון הוא דבר מאוד חשוב .חשוב להכיר את
הצירוף של השם השולט באותו חודש .כמו שנאמר" ,וָאֶ תְ חַ נַּן ,אֶ ל-ה'ָ ,בּעֵ ת הַ הִ וא( "דברים ג' כ"ג(.
מרומז שסגולה שתפילותינו תתקבלנה היא שנכוון אל השם של אותה עת ,לאותו השם של אותו
חודש ,לצירוף הנכון.
ניסן הוא החודש היחיד ששם השם כסדרו י.ק.ו.ק ,כפי שהוא ,הארה ישרה שלמה וזה נקרא,
"אתערותא דלעילה" .זוהי התכונה המרכזית של החודש ,החיבור הזה בין שמים וארץ .כאמור ,הצרוף
אָרץ( "תהילים צ"ו י"א).
יוצא מראשי התיבות של הפסוק" ,י ִשְׂ מְ חוּ הַ שָּׁ מַ י ִם ,וְתָ גֵל הָ ֶ

התעוררות מלמעלה
חודש ניסן הינו חודש של ניסים ,חודש שפותחים לאדם מלמעלה .כמו שמסופר על קריעת ים סוף,
"ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא בחזון המרכבה" .האישה הפשוטה
ביותר ראתה גילוי אלוקות שלם ,מה שלא ראה אחד מגדולי הנביאים .כתוב בספרי הסוד ,אדם יושב
בליל הסדר שותה כוס ראשונה ומקבל גדלות ב' ,הארה אלוקית מאוד גדולה .אמנם אחרי זה יש,
"אתערותא דלתתא" 49 ,ימים של ספירת העומר שבהם צריך האדם ,בעצם העבודה שלו ,להתאמץ
ולקנות את אותה הארה שקיבל מלמעלה בליל הסדר על מנת שיקבל אותה מחדש בחג מתן תורה,
 50יום לאחר הפסח.
יציאה מהגלות
עיקר הכח של יציאת מצרים זה פסח ,אותיות 'פה סח' ,פה מדבר )ס"ח בגימטרייה = חיים( .לעומת
פרעה = פה רע ,שלא יכול לדבר ,חוסם את התפילה .מתי התחילה גאולת מצרים" ?וַתַּ עַ ל שַׁ וְעָ תָ ם "
(שמות ב' כ"ג( 210 .שנים בני ישראל במצרים ,עד שהם צועקים לקב"ה ,הצעקה עולה מעלה ושוברת
את הקליפה של פרעה .הגלות שלנו נקראת גלות הדיבור והגאולה נקראת גאולת הדיבור.
בני ישראל במצרים ,במייצר ,במקום של צרות .כשאדם בצרות הוא אינו יכול לראות דבר ,קשה לו
אפילו לפתוח את הפה ולהתפלל .לכן עיקר התיקון של חודש ניסן זה תפילה ויש סייעתא דשמיא
מיוחדת בתפילות .אדם שבימים רגילים קשה לו להתפלל ,עכשיו זו עת רצון .בחודש ניסן נפתחים
השמיים לשיחה ,לדיבור ולתפילה .בני ישראל יוצאים למדבר .מדבר מלשון מדבר .מה קורה כשאדם
נעשה מדבר? )דיבורים נכונים כמובן( המהות של היהודי היא הודיה ,מודה בדיבור ,תפילת הודיה,
אמירת הלל .קודם כל אומר תודה כשפוקח את עיניו בבוקר ,תפילה הינה יצירת קשר עם הקב"ה .אנו
נקראים" תולעת יעקב "כי הכח של התולעים הוא בפה .כל הכח של היהודי זה בפה .ליל הסדר הוא
הלילה היחידי בו אנו אומרים הלל שלם ,כח הדיבור בשלמותו .
חיבור שבדיבור
אומר שלמה המלך" ,נַפְ שִׁ י ,יָצְאָה ב ְַדבְּרוֹ( "שיר השירים ה' ו'( .כשאדם מדבר הנפש שלו יוצאת.
כשאדם מדבר הוא יוצר קשר בדרך של אור עם אור ,אור אלוקי ,נפש אלוקית ,נשמה אלוקית
מתחברת עם האור האלוקי שבבריאה ,מפגש בין נשמות.
הכח המאפיין את האדם הוא הדיבור .אנחנו אומרים ,דומם ,חי ,צומח ,מדבר .האדם נקרא מדבר על
שום כח הדיבור שבו" .כִּי-חַ יִּים הֵ ם ,לְ מֹצְאֵ יהֶ ם( "משלי ד' כ"ב( ,זאת אומרת" ,מוצאיהם ",מוציאים
אותם ,מדברים אותם .תפילה מלשון פתילה .פתיל של אור שיוצא מן האדם ומחבר אותו למקום
שאינו שייך לשם עדיין .מצד המציאות האדם עדיין קרוב יותר לאדמה אבל על-ידי תפילה ,על-ידי
דיבור ,אדם עולה ויכול להגיע עד לעולם אצילות .האדם נברא כנפש חיה ,בתרגום" ,רוח ממללה ",
רוח מדברת .זה כל הכח של חיבור.
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תחילת השנה .ניסן הוא החודש הראשון בשנה" ,
ֶ
בשניים עשר הימים הראשונים של חודש ניסן אנחנו קוראים את הפרשיות של קורבנות הנשיאים
שהקריבו בחנוכת המשכן .כל נשיא ,כל יום ,הוא כנגד חודש בשנה ,כנגד צרוף שם השם שבכל חודש
בשנה וכנגד כל שבט משבטי ישראל .ימים אלו הינם שורש וישנה חשיבות גדולה מאוד בימים אלו לא
לכעוס מכיוון ששניים עשר יום אלה ,הם כנגד חודשי השנה כשורש לענף .אומר רבי חיים ויטל זיע"א,
הימים האלה הם כנגד לידה של אדם ,חודש לכל לידה רוחנית ,יציאה החוצה ,יציאה ממצרים.
המלכות המתוקנת
דוד המלך אומר" ,וְלִ ִבּי ,חָ לַ ל בּ ְִק ְר ִבּי( "תהילים ק"ט כ"ב( .דוד המלך מסמל במערכת הספירות את
ספירת המלכות ,הספירה האחרונה ,הכלי לקבלת השפע .בשם השם יש ארבע אותיות  -י.ק.ו.ק -
שהן כנגד עשר ספירות ,כשה-ה' האחרונה נקראת ספירת המלכות .בעצם ,המלכות היא הרצון שלנו.
מדוע זה נקרא מלכות? כי הרצון מולך על כל המעשים שלנו ,על-פי מה שאנחנו רוצים כך אנו נוהגים.
אנו מנהגים את חיינו כדי שאותו רצון יבוא לידי מימוש ואותו אור אלוקי יתלבש בכלי שלנו לקבלת

שפע .תורת הקבלה מסבירה את כל המציאות בדרך של אורות וכלים .כל תענוג שבעולם הוא אור
אלוקי ,כל הרצון שלנו לקבלת שפע זה הכלי לקבלת אור .האות של החודש היא האות ה' המעידה על
הכלי השלם לקבלת השפע .
דוד המלך מלמד את סוד המלכות המתוקנת ,הכלי המתוקן .הכלי המושלם הוא" ,וְלִ ִבּי ,חָ לַ ל בּ ְִק ְר ִבּי ".
הלב שהוא משכן הרצון ,עובר תיקון" .מה ליבך חפץ ?"הקב"ה מבקש את ליבו של האדם .שלמה
המלך אומר" ,תְּ נָהְ -בנִי לִ בְּ[ לִ י( "משלי כ"ג כ"ו( .כלי מתוקן יכול לתת לשפע האלוקי להתיישב בתוכו.
זה נקרא לעשות נחת רוח לשם יתברך ,שהרוח האלוקית תנחת ,השפע יתיישב בתוך הכלי ,בתוך
הלב הנכון .חודש ניסן הינו המלכות המתוקנת .המלכות המתוקנת זהו לב שלא רוצה לעצמו שום
דבר ,רוצה את רצון הבורא ,רוצה להשפיע לאחרים" ,ואהבת לרעך כמוך" .בניסן ,בפסח ,אפשר
לפסוח על כל המדרגות ולהגיע למצב תודעה חדש ,ללב חדש" .לֵ ב טָ הוֹר ,בּ ְָרא-לִ י אֱ ִ
]קים; וְרוּחַ נָכוֹן,
חַ ֵדּשׁ בּ ְִק ְר ִבּי( "תהילים נ"א י"ב ).
סוף דבר
אנו נולדים מחדש בניסן ,זו עת רצון גדולה מן השמיים ,מתחילים ברגל ימין )האיבר של החודש(,
בחסד ,ניסים רבים ,כל הטבע מתחדש ,הכול צומח )חג האביב  -אב י"ב חודשים),

חודש :ניסן.
שבט:ראובן
אותיות המזל :ד – מאדים ,ה – טלה.
חודש עברי :ניסן .הוא החודש הראשון לשנה ,לפי התורה ,חודש תחילת האביב .ובקבלה ,אביב =
אב  +י"ב ,דהיינו ראש לשנים עשר החודשים ) .שלושת המזלות הבאים ,ניסן ,סיון ,אייר ,מיצגים את
עונת האש ,אות י' ,המסמלת את ספירת חכמה(.
ספירה :חסד .כוכב שליט :מאדים .הקבלה :ראש האדם.
יסוד משפיע :אש.
קו האנרגיה לפי עץ הקבלה – ימין ),קו החסד(.
תכונות בולטות:
בעל כישורים מגוונים בתחומים רבים ,חוש הומור ,מרבה לצחוק ,אומץ לב ,משמעת
עצמית ,ישר דרך  -יקפיד תמיד שלא לעבור על החוק ,יפה תואר ובעל חוש אסטטי,
אוהב מסעות למקומות רחוקים ונידחים ולא מאבד עשתונותיו גם בעת מצוקה ,לוקח על
עצמו סיכון וקורא אתגר לסכנות ,יכולת טובה בניהול משא ומתן ,אופטימיסט מושבע
ואוהב לעזור לזולת.
בשל תכונותיו אלו ,רבים מקנאים בו ולא תמיד אוהבים אותו .הוא מהיר חימה ,בעל אגו
מנופח ,מרבה בדיבורים ,מרוכז בעצמו ,וחסר סבלנות.
על מנת לעשות תיקון ,ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם ,עליהם ללמוד לקחת פסק זמן ,לנשום
עמוקות ,לעצור את המחשבות והעשייה ,ולהקשיב לבני האדם.

נקבה :מדברת לא מעט אך תמיד תאמר דברי טעם ,נוטה לבטל דעתה מפני אחרים.
נותנת אמון באדם ,אך מגלה קנאה וחשדנות כלפי בעלה.
הקשר בין המזל לבריאות מתאפיין באברים הבאים:
ראש ,מוח ,עיניים ,כאבי ראש וסחרחורות ,דלקת חניכיים ,דרכי העיכול ,עצבים,
בלוטת מין ,עורקים.
בעל רצון עז להבריא מהר וחזור לשגרה.
שותפויות ובני זוג:
יש להבין דבר בסיסי בשותפות עם בני מזל טלה ,הם חייבים להיות בראש .כדאי אפוא להפקיד
בידיהם תפקידים שבהם ירגישו מובילים .כשנעלה בפניהם רעיון ,עלינו לאפשר להם לחשוב כי הרעיון
היה שלהם.

בן מזל טלה  -אביב נצחי זורם בעורקיו ,והוא מלא התלהבות ואימפולסיביות .הוא מתאהב בקלות
ומתלהב בדרך ילדותית בדרך כלל .אישה המחפשת גבר בוגר ואחראי ,הטלה לא תמיד יתאים לה.
הוא יתאים לאישה שמחפשת לחיות את הנעורים לנצח.

בת מזל טלה לעתים אינה נשית .היא יוזמת ,יוצרת ותמיד בראש .היא אינה מעוניינת בגבר שייסחב
מאחריה ,ומצד שני גם לא בגבר שירוץ לפניה וינהיג אותה .היא תעדיף חבר למשחק וליצירה ,מישהו
בעל אנרגיה שווה לשלה.

