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 פורים תשפ"א          בס"ד 

 לעי"נ א"מ הכ"מ אידה ייטע בת הר' יהושע הלוי  וברכה טידער הי"ד 

 

 ' דרושי חג הפורים דרוש א   -שער הכוונות   .1

 . דרוש א': בענין הפורים 

ועתה נבוא אל ביאור ענין ימי פורים, והמגילה, והמרדכי, ומעות מגב]י[ת פורים, והמשתה,  ...

 והשמחה. 

הנה נתבאר אצלנו בדרושי נוקבא דז"א ובענין מיעוט הירח, כי בכל זמן של הגלות עומדים זעיר  

.  (לולי בשעות התפלה ובשבתות וכיוצא בזה, כמו שנתבאר שם   )ונוקביה אחור באחור כל ימי החול, 

שתיעשה   והנה כאשר רוצים לחזור פנים בפנים, צריך שתקדים בחינת הפלת הדורמיטא על ז"א, כדי

הנסירה ותוכל לחזור עמו אפין באפין )כנזכר בדרושי ר"ה(. ולהיות כי ענין מרדכי ואסתר היה בסוף  

לכן אז כבר בימיהם התחיל ענין תיקון זו"ן כדי לחזור אפין באפין    -השבעים שנה של גלות בבל כנודע  

 . ויגאלו ישראל 

זהו סוד הצרה העצומה שהיתה אז  וענין התחלה זו, היא ענין הדורמיטא שנעשה אז בימיהם. ו 

לישראל אשר עליו נאמר "והנה אימה חשיכה גדולה כו'", וארז"ל: "חשכה זו גלות מדי, שהחשיך  

עיניהם של ישראל". וענינו הוא, לפי שאז היה ז"א בסוד הדורמיטא. ונודע כי המן הרשע היה  

כו'". ובפרט במה שכתוב בספר הזוהר  אוסטורלוגוס גדול, כנודע בענין "ויפל פור הוא הגורל מיום ליום 

כי הוא ועשרת בניו כוללים כל עשרה קליפין החיצונים, וידע בחכמתו ענין מיעוט השגחתו ית' על  

, ולכן חשב ועלה בלבו כי הזמן מוכן לאבד שונאיהם של  השינהישראל בימים ההם, להיותו בבחינת 

 ישראל. 

בידם עצה זו, והשיב לו המן "ישנו עם כו'", ודרשו  וזהו סוד ענין ויכוח המן עם אחשורוש אם יעלה  

 רז"ל: "ישן הוא האלוה שלהם". והבן זה. 

, כדי שתנסר הנקבה מאחורוי ויחזרו פנים בפנים  ולהיות כי הדורמיטא ההיא היא לטובתן של ישראל

דימו  לכן התייעצו שניהם, כי בזמן ההוא שהאלוה שלהם הוא ישן יק  -ויגאלו ישראל ויבנה בית המקדש  

הם לאבד ולהשמיד שונאיהם של ישראל, כדי שלא ישארו אפילו מתי מעט שיהיו ראוים לגאולה, ועל  

ידי כן לא יבנה בהמ"ק. ונודע' עצת המן מן שמשי ספרא בנו וכתביהם אל אחשורוש הנק'  

 ארתחששתא בספר עזרא עד שביטלו בנין בית המקדש בראותם כי הגיע זמנו להבנות. ודי בזה. 

ף בזמן הדורמיטא אין הנקבה ישנה, כי אז מסתלקין המוחין מן ז"א ונכנסין בנקבה כדי להבנות  והנה א

)כנודע בענין דרוש השופר של ר"ה(, ובהכרח יש הארה   כדי שתוכל לחזור אפין באפין ולתקן פרצופה, 

 . וענין אותה הארה היתה ענין מרדכי הצדיק כמו שנבאר בע"ה. מצידה והשגחה זו על ישראל 

נתיעץ עם זרש אשתו   -וכראות המן את מרדכי שעל ידו היתה הארה והשגחה על ישראל בזמן ההוא  

ושס"ה יועציו כו', וארז"ל, כי זרש אשתו היתה מכשפה גדולה ועצתה שקולה מכל שס"ה יועציו,  

ף, כמבואר  " ועלתה עצתם להרוג את מרדכי ולתלותו על העץ, הוא זנבה של נחש, המשך רגל הקו

יוכל אח"כ לאבד את שונאיהם   - וכנזכר בספר הזהר שיר השירים. ודי בזה. ואם ח"ו ככה יעלה אצלנו 

 של ישראל. 

ואז השי"ת ברחמיו האיר הארת נוקבא העליונה, והיא גדולת מרדכי ואסתר, ועל ידם נושעו ישראל מן  

 הצרה הגדולה ההיא כמו שנבאר. 
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 ': עזרא פרק ב .2

ֶ֖ל  )א(  בֶּ ְך־ּבָּ לֶּ ָֽ ר מֶּ ֶׁ֥ ּצַ ה נבוכדנצור ְנבּוַכְדנֶּ ָ֛ ְגלָּ ֶׁ֥ר הֶּ ֶּ ה ֲאש  י ַהּגֹולָָּ֔ ִבֵ֣ ְ ֹעִלי֙ם ִמש ּ ָֽ ה הָּ ִדינָָּ֗ י ַהּמְ ֵ֣ נ  ה׀ ּבְ ּלֶּ ֵ֣ ְוא 

ֹו: ה ִאֶׁ֥יש  ְלִעירָֽ ֶ֖ יהּודָּ ם ִוָֽ ַלִֶׁ֥ ָּ ּובּו ִלירּוש  ָ֛ ש  ֶ֑ל ַוּיָּ בֶּ  ְלבָּ

יָּ   רָּ ְמיָּה ש ְ חֶּ ּׁ֡וַע ְנְ֠ ל י ש  בֶָּ֗ אּו ִעם־ְזֻרּבָּ ֵ֣ ר־ּבָּ ֶּ ה  )ב( ֲאש  יָָּ֜ לָּ ע  ַכֶׁ֥י ה ְרָֽ ְרּדֳּ ָ֛ן מָּ ָּ ְלש  ּום    ּבִ ְגַוֶ֖י ְרחֵ֣ ר ּבִ ֶׁ֥ ִמְסּפָּ

ל: ס  ָֽ א  רָּ ֶ֖י ַעֶׁ֥ם ִיש ְ ר ַאְנש   ֶ֑ה ִמְסּפַַּ֕ ֲענָּ  ּבַ

 

 עזרא פרק ד':  .3

ץ ( ַוְיִה֙י ')ד רֶּ אָָּ֔ ֹות: ַעם־הָּ ֶ֖ם ִלְבנָֽ ים אֹותָּ ְמַבֲהִלֶׁ֥ ה ומבלהים ּוָֽ ֶ֑ י ַעם־ְיהּודָּ ֵ֣ ים ְיד  ֶ֖  ְמַרּפִ

ם יהֶָּ֛ ים ֲעל  ש     )ה( ְוֹסְכִרִ֧ וֶּ ֶׁ֥ ְריָּ ּות ּדָּ ס ְוַעד־ַמְלכֶ֖ ַרָ֔ ְך ּפָּ לֶּ ֵ֣ ש  מֶּ ֹורֶּ י ּכּ֚ ל־ְימ ָ֗ ֶ֑ם ּכָּ תָּ ר ֲעצָּ פ ֵ֣ ים ְלהָּ יֹוֲעִצֶ֖

ס: ָֽ רָּ ְך־ּפָּ לֶּ ָֽ    מֶּ

ֶׁ֥י  ב  ְ ה ַעל־יֹש  ְטנָָּ֔ ּו ש ִ ְתבֵ֣ ֹו ּכָּ ת ַמְלכּותֶ֑ ֶ֖ ְתִחּלַ ֹוש  ּבִ רָ֔ ו  ְ ם: ס  )ו( ּוְבַמְלכּות֙ ֲאַחש  לִָָּֽ ָּ ה ִוירּוש  ֶ֖  ְיהּודָּ

 

 ': אסתר פרק ט .4

ם: ָֽ דָּ ת־יָּ ּו אֶּ ְלחֶ֖ ָּ א ש  ה לֶֹׁ֥ ּזָָּ֔ ּבִ גּו ּוַב  ֶ֑ רָּ ים הָּ הּוִדֶ֖ ר ַהּיְ ֶׁ֥ א ֹצר  תָּ ָ֛ דָּ ן־ַהּמְ ָֽ ן ּבֶּ ִ֧ מָּ י הָּ נ   ת ּבְ רֶּ ש ֶּ  )י( ֲעְ֠

 רש"י: 

ראיתי בסדר עולם אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים כמו שכתוב בספר   -)י( עשרת בני המן  

עזרא )עזרא ד( ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על ישבי יהודה וירושלם, ומה היא השטנה  

ילום וכשמת  לבטל העולים מן הגולה בימי כורש שהתחילו לבנות את הבית והלשינו עליהם הכותים והחד

כורש ומלך אחשורוש והתנשא המן דאג שלא יעסקו אותן שבירושלים בבנין ושלחו בשם אחשורוש לשרי עבר  

 הנהר לבטלן: 

 

 מס' חולין קל"ט:  .5

 )ח"א, י "דברים ל( " ואנכי הסתר אסתיר: "  אסתר מן התורה מנין

 

 :ב"פסוק כ  'ישעיהו פרק ס .6

ה ַהּקָֹּטן֙  ֵ֣ ף ִיְהיֶּ לֶּ אֶָּ֔ יר לָּ ֹוי ְוַהּצִָּעֶ֖ ּום ְלגֵ֣ צֶ֑ י עָּ ֶ֖ה ֲאִנֶׁ֥   :ֲאִחיׁשֶָּּֽנָּה  ּבְִעּתֶָּּׁ֥ה ְיהוָּ
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