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ֵעיֶניָך ַהֶמֶלְך"  " ִאם ָמָצאִתי ֵחן בְּ

 שמות פרק יז   .1
ם:  ידִּ פִּ רְׂ ֵאל בִּ רָּ שְׂ ם יִּ ֶחם עִּ לָּ ֵלק וַיִּ ב ַעל רֹאש     )ח( וַיָּבֹא ֲעמָּ צָּ י נִּ ֹנכִּ ר אָּ חָּ ֵלק מָּ ֵחם ַבֲעמָּ לָּ ֵצא הִּ ים וְׂ נּו ֲאנָּשִּ ַחר לָּ ַע בְׂ )ט( וַיֹאֶמר מֶשה ֶאל יְׂהֹושֻׁ

י: יָּדִּ ים בְׂ ֱאֹלהִּ ה ּוַמֵטה הָּ עָּ בְׂ ה:)י( וַַיַעש יְׂהֹושֻׁ    ַהגִּ עָּ בְׂ לּו רֹאש ַהגִּ ֵלק ּומֶשה ַאֲהֹרן וְׂחּור עָּ ֵחם ַבֲעמָּ לָּ הִּ ַמר לֹו מֶשה לְׂ )יג( ...   ַע ַכֲאֶשר אָּ
ֶרב: י חָּ פִּ ֶאת ַעּמֹו לְׂ ֵלק וְׂ ַע ֶאת ֲעמָּ ֹתב זֹאת    וַַיֲחלש יְׂהֹושֻׁ ֹהוָּה ֶאל מֶשה כְׂ ֶחה   )יד( וַיֹאֶמר יְׂ ֹחה ֶאמְׂ י מָּ ַע כִּ ֵני יְׂהֹושֻׁ זְׂ אָּ ים בְׂ שִּ כָּרֹון ַבֵסֶפר וְׂ זִּ

ם יִּ מָּ ַתַחת ַהשָּ ֵלק מִּ  .. ֶאת ֵזֶכר ֲעמָּ
 רמז רסד   - פרק יז  -ילקוט שמעוני שמות  .2

. כתיב והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו  ולמה אמר ליהושע מפני שבא משבטו של יוסף יאמר משה אל יהושע  ו
 זה יהושע שהרג עמלק.   לקש תצא להבה מבית יוסף ותאכל קש של בית עשו 

דכתיב אם לא יסחבום צעירי הצאן. ולמה   רחל עשו נופל מסורת אגדה היא ביד בניה של ר' פנחס בשם ר' שמואל בר נחמן 
קוראם כך שהן קטנים של שבטים. וכתיב ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. וכתיב וירד מיעקב והאביד שריד מעיר. זה כתיב בו  

וים. וזה כתיב בו נער והוא נער את בני בלהה. זה גדל בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהן. וזה גדל  קטן הנה קטן נתתיך בג 
בין שני רשעים ולא למד ממעשיהן. זה חס על כבוד קונו וזה בזה על כבוד קונו. זה כתיב בו ולא ירא אלהים וזה כתיב בו את  

 .  יבוא זה ויפול ביד זההאלהים אני ירא. 
לא על חנם צוני אלא שראה   ולא צוה משה אלא לי גדולים יש כאן בדור הזה אהרן וחור ושבעים זקנים  אמר יהושע כמה ..

 שנופל בידי מיד ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק.  
 פסיקתא רבתי פרשה יג   .3

רַ " י ֶאפְׂ נִּ םמִּ שָּ רְׂ ֵלק יִּם, שָּ ֶמיָך  ,ַבֲעמָּ ין ַבֲעמָּ יָּמִּ נְׂ  )שופטים ה, יד( "ַאֲחֶריָך בִּ
כיון שמלך שאול אמר הקדוש ברוך הוא אין זרעו של עמלק נופל אלא ביד בנה של רחל כן אתה מוצא ברפידים נפל   א.

מניין ממה   להיפרע מן עמלק לעולם השבט הזה מוכן ביד יהושע שנאמר ויחלוש יהושע את עמלק )שם שם י"ג( אמר הקב"ה 
 שהשלים בנביא מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימן:  

שנאמר   ממני היה הדבר מימיו של משה ד"א מני אפרים מהו מני אפרים רבותינו אומרים אמר הקדוש ברוך הוא  ב. 
יכול היה יהושע למחות זרעו של  וכי מדעת עצמו אמר לו לאו אלא מפי הדיבור  )שמות י"ז ט'(ויאמר משה אל יהושע בחר ]וגו'[ 

 עמלק מאותה שעה מני אפרים שרשם בעמלק:  
מהו מני אפרים אלא שמימיו של יעקב היה השבט הזה מתוקן להיפרע מן עשו אימתי   )ד"א(דבר אחר מני אפרים  ג. 

מיצר ויירא יעקב  אלא כשהיה יעקב בא מפדן ארם התחיל עשו מקדים אותו ואת בניו להרוג אותם וכיון שראה יעקב התחיל 
הם עתידים  חייך  הא בנים של רחל עמך ואתה מתיירא באותה שעה נגלה הקב"ה עליו ואמר לו  )בראשית ל"ב ח'(מאד ויצר לו 

   להיפרע הימנו בכל שעה שיהא עומד על בניך 
 מני אפרים שרשם בעמלק:    שנימנו בני רחל להיפרע מן הזרע הרע הזה ולמה כך אלא ...
ותדע לך איש   לעולם אחריך בנימן לתבוע מן זרעו של עמלקד"א מני אפרים ]וגו'[ מהו אחריך בנימן אמר הקב"ה  ד. 

מזרעו של עמלק עמד ונזדווג לישראל ולא עמד כנגדו אלא מזרעו של בנימן ומי היה זה זה המן הרשע שנאמר גדל המלך  
וש ברוך הוא חייך איש מזרעו של בנימן מוכן לך לבא ולקעקע  אמר לו הקד  )אסתר ג' א'(אחשורוש את המן בן המדתא האגגי 

את שרשיך ומי הוא זה זה היה מרדכי שנאמר איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני  
 )שם ב' ה'(: 

הכינותי לו הוא  אבל לעתיד לבא השבט ש אמר הקדוש ברוך הוא בעה"ז אמרתי להם למחות את שמו של עמלק  ה. 
 ומשרש ביצתו מן העולם מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין:    פורע ממנו

 

 מגילה דף יג/א   .4
בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות   ' לא יגרע מצדיק עיניו'  אמר רבי אלעזר מאי דכתיב

   . שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר
וכי אחי אביה הוא והלא בן אחות אביה הוא אלא   ' ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא'בה ברחל דכתיב ומאי צניעות היתה 

אמר לה מינסבא לי אמרה ליה אין מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה אמר לה אחיו אנא ברמאות אמרה ליה ומי שרי לצדיקי  
ה ומאי רמיותא אמרה ליה אית לי אחתא דקשישא מינאי  אמר ל   'עם נבר תתבר ועם עקש תתפל ' לסגויי ברמיותא אמר לה אין  

ויהי בבקר  'ולא מנסיב לי מקמה מסר לה סימנים כי מטא ליליא אמרה השתא מיכספא אחתאי מסרתינהו ניהלה והיינו דכתיב  
מכלל דעד השתא לאו לאה היא אלא מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא לפיכך זכתה   'והנה היא לאה 

  זכה ויצאת ממנו אסתר  'ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל 'ויצא ממנה שאול ומה צניעות היתה בשאול דכתיב  
   . ('מולדתהעמה ואת  את אין אסתר מגדת 'ואסתר מאי היא דכתיב   ת הב"ח: והגה)

 רש"י מגילה דף יג/ב   .5
שהיה    - זכתה ויצא ממנה שאול  דה:    נותן עיניו במעשה הצדיקים לשלם להם אף לימים רבים מדה במ   -  לא יגרע מצדיק עיניו 

בתרגום של מגילה מייחס מרדכי ועושהו עשירי לשאול, ומשאול עד בנימין, וכתיב היא  - זכה ויצאת ממנו אסתרצנוע:   
ללאה, והוא צניעות, שלא יתפרסם הדבר שמסר לה   -מסרתן  אסתר בת דודו, ואין לו ראיה אחרת בכתובים שיצאה משאול:    

 סימנין:    
 מדרש רבה אסתר פרשה ו פסקה יב   .6

כרחל זקנתה שתפשה פלך שתיקה עמדו כל גדולי זרעה  שתפשה שתיקה בעצמה )יב( אין אסתר מגדת מולדתה מלמד 
בנימין בנה תפש בשתיקה תדע שאבנו שהיתה   .פלך שתיקה ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה רחל תפשה  . בשתיקה

ואת דבר המלוכה לא הגיד  )ש"א י'(  שאול בן בנה  . בחשן היתה ישפה לומר יודע היה במכירת יוסף ושותק ישפה יש פה ושותק 
 לו אסתר אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה:  



2 
ֵעיֶניָך ַהֶמֶלְך"  " ִאם ָמָצאִתי ֵחן בְּ

 מדרש שמואל פרשה כח   .7
. בנימין אבנו ישפה. מהו ישפה, יש פה יודע במכירתו של יוסף,  בניה בעלי מיסתורין פלך השתיקה, ועמדו כל  רחל תפסה

 ואת דבר המלוכה לא הגיד לו. )אסתר ב, י( לא הגידה אסתר וגו':  )שמואל א י, טז(  ושותק. שאול, 
 שמואל א פרק ט   .8

יש ֶבן אֲ ) מֹו קִּ ין ּושְׂ ן יָּמִּ בִּ יש מִּ י אִּ הִּ יַח ֶבן  א( וַיְׂ כֹוַרת ֶבן ֲאפִּ רֹור ֶבן בְׂ יֵאל ֶבן צְׂ יבִּ ינִּ מִּ יש יְׂ ל:   אִּ יִּ בֹור חָּ  גִּ
 שמואל א פרק י   .9

י  ) ֵקהּו וַיֹאֶמר ֲהלֹוא כִּ שָּ ֹצק ַעל רֹאשֹו וַיִּ מּוֵאל ֶאת ַפְך ַהֶשֶמן וַיִּ ַקח שְׂ ֹדוָּדא( וַיִּ ֲחָך יְׂ שָּ יד:  מְׂ נָּגִּ תֹו לְׂ אתָּ      ַעל ַנֲחלָּ צָּ י ּומָּ דִּ ּמָּ ָך ַהיֹום ֵמעִּ תְׂ ֶלכְׂ )ב( בְׂ
ים  ֵני ֲאנָּשִּ ֵחל שְׂ ַרת רָּ בֻׁ ם קְׂ יָך ֶאת  עִּ בִּ ֵנה נַָּטש אָּ הִּ ַבֵקש וְׂ תָּ לְׂ ַלכְׂ ֲאֹתנֹות ֲאֶשר הָּ אּו הָּ צְׂ מְׂ רּו ֵאֶליָך נִּ מְׂ אָּ ַצח וְׂ ֶצלְׂ ן בְׂ יָּמִּ נְׂ בּול בִּ גְׂ ֲאֹתנֹות   בִּ ֵרי הָּ בְׂ דִּ

י: נִּ בְׂ ה ֶאֱעֶשה לִּ ֶכם ֵלאֹמר מָּ ַאג לָּ דָּ ֶאל ַנעֲ ...        וְׂ יו וְׂ אּול ֵאלָּ ן וַנָּבֹוא  )יד( וַיֹאֶמר דֹוד שָּ י ַאיִּ ֶאה כִּ רְׂ ֲאֹתנֹות וַנִּ ַבֵקש ֶאת הָּ ֶתם וַיֹאֶמר לְׂ ן ֲהַלכְׂ רֹו אָּ
מּוֵאל:  מּוֵאל:    ֶאל שְׂ ֶכם שְׂ ַמר לָּ ה אָּ י מָּ ה נָּא לִּ ידָּ אּול ַהגִּ ֲאתֹ    )טו( וַיֹאֶמר דֹוד שָּ אּו הָּ צְׂ מְׂ י נִּ נּו כִּ יד לָּ גִּ אּול ֶאל דֹודֹו ַהֵגד הִּ נֹות  )טז( וַיֹאֶמר שָּ

ֶאת  ידוְׂ גִּ לּוכָּה לֹא הִּ ַבר ַהּמְׂ מּו דְׂ ַמר שְׂ  אל. לֹו ֲאֶשר אָּ
 

 פרק א    -נתיב הצניעות   -נתיבות עולם ב  .10
יוצא  והיא יצאה אחרונה אל הגלוי שהרי נולדה באחרונה, וכל אשר  רחל היתה הקטנהדע כי ראויה היתה רחל לצניעות מפני כי 

. וכן תמצא בבנות לוט בצעירה שקראת בן עמי וזה דרך וזהו הצניעותביותר  נסתרכי הוא  בר צניעותאחרונה אל הגלוי הוא ד
צניעות, לא כמו הבכירה שקראה מואב ופרסמה הדבר וזהו בלתי צניעות, ומזה תבין כי הצעירה מוכנת לצניעות כי היא יצאה אחרונה  

   .זרעה פנימית בצניעותאל הגלוי להיות נמצא בעולם ולכך 
 פרק א   -נתיב השתיקה   - ספר נתיבות עולם ב  .11

בשכר צניעות  )י"ג, ב'( והטעם הזה כי מעוט דברים מורה על צניעות כמו שאמרו על שאול ואת דבר המלוכה לא הגיד, אמרו במגיל'  
  ה על צניעותמעוט גלוי דברים מור שהיה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתר ומאי צניעות היתה באסתר שנאמר אין אסתר מגדת, כי 

 כמו שהוא לשון צנוע. 
 

 פרשת ויצא   - שפת אמת ליקוטים  .12
, אכן יתכן לומר דהיא דרחל עלמא דאתגליא אין זה כסוגית המדרשרחל תפסה פלך שתיקה, לכאורה למ"ש בזוה"ק  

ן נקרא יש פה, ולו מגלין סתרי תורה, לכ ששולט על הפההנותנת, כמו שאמרו בשם ישפה יש פה ואינו מגיד, שזה 
והמלוכה הוא עולם הדיבור,  'דבר המלוכה לא הגיד'רחל שתפסה פלך שתיקה היא מכוונת לעלמא דאתגליא, וכן 

 כנ"ל:  להיות לו מדת השתיקהוצריך ומנהיג נקרא דברן 
 לארבע פרשיות ופורים  - שפת אמת ליקוטים  .13

, אמנם זה עצמו סוד  שתיקהאדרבה מה השם ישפה הוראה על הובמדרש השבט צנוע ישפה יש פה כו' ולכאורה 
מי שהפה ברשותו המתהפכת כי מי שאין יכול לעצור דבורו אין לו פה והוא ברשות פיו כמו רשעים ברשות לבן, אבל  

 .שהפה והלב ברשותו, ופי' צנוע ושתיקה שכתוב שם במדרש עיין שם נקרא יש פה
 

 ספר אור חדש עמוד קיב   .14
ההדס אשר עליו שלו חופין את עצו ובזה הוא צנוע ולכך השם הראוי לה הדסה וזה פי' ומפני כי אסתר צנועה היתה וכמו שהתבאר ו

בשביל הצניעות שבה ובשביל כך זכתה לגאולת ישראל ומה שאמר שהיתה   מדריגה פנימית נסתרתהוא אסתר כלומר שיש לה 
יורה על מדריגת    הוא  שנקראת אסתרמה    מסתתרת דבריה פי' שהיה לה מידת הצניעות ולפיכך זכתה לאבד את המן ודבר זה ידוע כי

 . הצניעות דוקא מאבד זרע המןנסתרת עליונה ופנימית שהיה לה וכמו שיתבאר בסמוך כי  
הקול קול יעקב והידים ידי עשו כלומר יעקב יש לו כח הקול שהוא יוצא מפנימית האדם ועשו יש לו )בראשית כז, כב( לכך כתיב ..

ואלו דברים הם דברי חכמה   והקול הפנימי גובר על הידים שהם בחוץן הידים שמתפשטים לחוץ הידים שאין לך דבר חוצה יותר מ
 . שהוא מזרע עמלק שהוא מזרע עשו מכח השם של אסתר היתה גוברת על המןמאוד ולכך שם אסתר ראוי לה לגמרי כי 
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שמה הדסה על שם הצדיקים  ויהי אומן את הדסה קרי לה הדסה וקרי לה אסתר תניא רבי מאיר אומר אסתר שמה ולמה נקרא  

שנקראו הדסים וכן הוא אומר והוא עומד בין ההדסים רבי יהודה אומר הדסה שמה ולמה נקראת שמה אסתר על שם שהיתה  
 מסתרת דבריה שנאמר אין אסתר מגדת את עמה וגו'  

אי אומר אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה אלא בינונית כהדסה רבי יהושע בן קרחה אמר אסתר ירקרוקת היתה וחוט  בן עז..
 של חסד משוך עליה  

 ותהי אסתר נשאת חן אמר רבי אלעזר מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו ..
 רש"י מגילה דף יג/ב   .16

       ירח, יפה כלבנה: -  אסתהר       בין הצדיקים שגלו לבבל, ובשכינה משתעי קרא:  - בין ההדסים אשר במצולה  
 מאת הקדוש ברוך הוא, לכך נראית יפה לאומות ולאחשורוש:  -  אלא חוט של חסד משוך עליה      כהדסה זו: - ירקרוקת היתה 
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והוא מרצוניות שבלב ועל דברי תורה כתיב ומתוקים מדבש ונופת    רצון לדבר הערב שיש    .]י[ דביה רעוא דרעוין. רצון הרצוניות

כמו מצא  רצון בלא טעםוהוא במוח. ויש  שכלוהוא על פי  רצון לדבר המועילורוצה בהם. ויש  מתיקותצופים שמרגיש בהם 
וכן אמר משה רבינו ואתה אמרת וגו', ואם מצאת חן בעיני וכן אם נא מצאתי חן וגו', למען  . רצון של כל הרצוניותחן והוא 

 ני וגו',  אמצא חן בעיניך. כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך. והשם יתברך השיבו, כי מצאת חן בעי
וכמו שמצינו באסתר דכתיב ותהי אסתר נושאת חן ואמרו )מגילה יג.( אסתר ירקרוקת היתה וכו'.  ומציאת חן הוא בלא טעם

וכתיב ואוהב את יעקב וגו', והיינו אף כי אח עשו ליעקב. והוא על פי מה שאמרו )מד"ת צו ב( מה עשו עושה בטליתו כזקן  
כשיעקב עושה חס וחלילה כמעשה עשו מכל ינו שמדמה מעשיו למעשה יעקב. וכן להיפך ובא ויושב לו אצל יעקב וכו'. והי

 . וזהו מציאת חן מרצון הרצוניות מעתיקא.  מקום ואוהב את יעקב אהבה בלא טעם


