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"ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך" )כז, כ(.
הקשה בספר 'פנים יפות': מדוע כאן נאמר "שמן זית" ואילו בשאר המקומות, 
כגון במנחות ובמצורע, לא נאמר אלא 'שמן' סתם? ועוד, מדוע נאמר 'שמן זית' 

ולא 'שמן זיתים'?
והנה, יש לחקור מהיכן היה לישראל שמן טהור במדבר, הרי לא היו להם זיתים 
משלהם, אלא כנראה הביאו ממצרים או קנו מעכו"ם בדרך במדבר, וא"כ הוא 
שמן שבא מזיתים טמאים, וממילא גם השמן טמא! וכיצד איפוא השתמשו בו 

למנורה?
באופן  רק  נטמא  הזית  מן  )לג:( שהשמן הבא  בגמרא בפסחים  אולם מבואר 
שהאדם סוחט בפעם אחת יותר מכביצה ]שני זיתים[. ומכך נשמע שהסוחט זית 
אחד בכל פעם – אין השמן מקבל את טומאת הזית. ומעתה יש לומר שמשום 
כך נאמר "ויקחו אליך שמן זית", כדי להזהיר את ישראל שיסחטו בכל פעם זית 
)מתוקים מדבש( אחד כדי שהשמן לא יהיה טמא...  

"ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיָך ... ְלַכֲהנֹו ִלי" )כח, א(.
וזה  א(,  ז,  )קהלת  טוב"  משמן  שם  "טוב  הפסוק  על  רבה(  )קהלת  במדרש  מצינו 
לשונו: "אמר הקב"ה למשה, לך ומנה לי כהן גדול. אמר לפניו: רבש"ע, מאיזה 
שבט? אמר לו: משבט לוי. ובמה אני מושחו? אמר לו: בשמן המשחה. באותה 

שעה שמח משה, אמר: כך שבִטי חביב לפני הקב"ה"!
והוא טעון ביאור רב: מה ענין שמן המשלה לחביבות שבט לוי?

והנה, מבואר בגמרא בשבת )צב.( שכל שבט לוי שבאותו הדור היו גבוהים עשר 
אמות ]שרק כך היו יכולים לפרוס את אוהל המשכן[. וקשה: הלא ידוע ששאול 
וכן מצינו  גבוה מכל העם רק משום שהיה משוח בשמן המשחה,  המלך היה 
אנשים  להגביה  ונמצא שטבעה של משיחת שמן המשחה  דוד,  בית  במלכות 
הנמשחים בה, וא"כ כיצד נצטוה משה למשוח את הכהן בשמן המשחה, הלא 
גובה המשכן היה י' אמה, ואם ימשחו את הכהן הוא יגבה יותר מן המשכן, ולא 
יוכל להיכנס למשכן ]אא"כ יתכופף[! אך יש לתרץ, שאע"פ שהיה הכהן גבוה, 

מ"מ נעשה נס ונכנס למשכן בריווח ובאופן רגיל.
עתה יובן המדרש היטב: ודאי שבתחילה משה ידע שמושחים בשמן המשחה, 
אך חשש שהכהו הנמשח יגבה מאד ולא יוכל להיכנס למשכן! ולכן טען: הלא 
'למעט בניסא עדיף', ומוטב איפוא לקחת כהן משבט אחר, שהרי שבט לוי היו 
גבוהים ממילא י' אמה ואם ימשח אחד מהם – הוא יעפיל לגובה רב ביותר ויהיה 
בזה נס עצום, אך בשאר השבטים שהם נמוכים יותר – ימעט הנס, ולכאורה עדיף 

כך, ולכן שאל "מאיזה שבט"?.
ולכן, לאחר שהקב"ה השיב לו "משבט לוי", טען משה שוב: לכאורה עדיף שלא 
יימשח בשמן המשחה כדי למעט בנס, ולמרות זאת השיבו הקב"ה שימשח את 

הכהן "בשמן המשחה"!    
לאחר תשובות אלו של הקב"ה הסיק משה: "כמה חביב שבטי לפני הקב"ה" 
)מתוקים מדבש( עד שהוא מוכן להרבות כ"כ בנסים בשבילו! 

"ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת" )כח, ב(.
הכהנים היו הולכים בארבעה בגדים: כתונת ומכנסיים, אבנט ומצנפת, ותו לא. 
מוסיף עליו הכהן הגדול ארבעה: מעיל תכלת ובשוליו פעמונים ורימונים, חושן 

המשפט עשוי זהב ובו אבנים יקרות, אפוד בד, וציץ בד על מצחו.
וכתב רבינו בחיי זצ"ל, שפלא גדול היה שהמוני הכהנים עבדו בעזרה החשופה 
לגופם,  בלבד  בד  בכתונת  הירושלמי  החורף  של  בעיצומו  הבית  הר  במרומי 

כשהם יחפים, על ריצפת השיש הקרה - איך לא היו מתים!
על  עמד  הצאר  בצבא  חייל  שהיה.  מעשה  בסיפור  התשובה  טמונה  ואולי 

המשמר בקור הרוסי המקפיא ואוזניו קפאו ונשברו, רח"ל. הביאוהו למשפט - 
ודנוהו למלקות.

על  בעמדו  בחום  בו  לתסוס  דמו  צריך  הצאר  בצבא  שחייל  משום  ומדוע? 
משמרתו!

)מעין השבוע(  מעשה שהיה הוא, והנמשל מובן... 

"ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכֹתֶנת ַּתְׁשֵּבץ 
ְלַכֲהנֹו  ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך, ּוְלָבָניו  ִבְגֵדי ֹקֶדׁש  ְוַאְבֵנט ְוָעׂשּו  ִמְצֶנֶפת 

ִלי" )כח, ד(.
מסופר בגמרא בשבת )לא.(: "מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש 
אמר:  ואפוד'.  חושן  יעשו  אשר  הבגדים  'ואלה  אומר  שהיה  סופר  קול  ושמע 
הללו למי? אמרו לו: לכהן גדול. אמר אותו נכרי בעצמו: אלך ואתגייר בשביל 
כהן  גיירני על מנת שתשמיני  ליה:  לפני שמאי, אמר  גדול. בא  כהן  שישימוני 
גדול! דחפו באמת הבנין שבידו )וביארו במפרשים, ששמאי היה בנאי(. בא לפני הלל, 
"והזר  לנכרי את הפסוק  הראה  לבאר שלאחר שהלל  והגמ' ממשיכה  גייריה", 

הקרב יומת", נשא נכרי ק"ו, והבין שאינו יכול לשמש בכהונה גדולה.
וצריך  תינוקות'.  'מלמד  היה  הנכרי,  שמע  שאותו  שהסופר  ביאר,  )שם(  רש"י 

להבין, מדוע הוצרך רש"י לפרש כך?
הפסוק  את  שמעת  אם  הלא  נכרי:  אותו  על  קושיה  נקדים  זאת  ליישב  כדי 
יוצא מפי הסופר, היה לך להאזין לסופו של הפסוק – "ועשו בגדי קודש לאהרון 
ולבניו לכהנו לי", ולהבין מכך כבר מתחילה שרק צאצאי אהרון יכולים לשמש 

בכהונה גדולה!
אלא  בשלמותו,  הפסוק  את  מפיו  הוציא  לא  סופר  שאותו  לומר,  צריך  אלא 
ואפוד". אולם על כך  יעשו חושן  "ואלה הבגדים אשר  כפי שהוא מובא בגמ': 
יש להקשות: הלא אמרו חז"ל בגמרא במגילה )כב:( "כל פסוק שלא פסקו משה 
– אנן לא פסקינן", וכיצד איפוא התיר לעצמו אותו סופר 'לחתוך' את הפסוק 

ולומר רק את חלקו?
ברם, בגמרא שם מובא שרבי חנינא הגדול "לא התיר לפסוק ]באמצע פסוק[ 
אלא לתינוקות של בית רבן הואיל ולהתלמד עשויין". עתה מובן מדוע רש"י 
מבאר שהיה אותו סופר "מלמד תינוקות" – כדי לבאר לו את ההיתר של אותו 
)אסיפת חכמים( סופר להפסיק באמצע הפסוק... 

"ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו" )כח, ל(.
)דף עג:( כיצד היו אותיות החושן מראות את  נחלקו האמוראים בגמרא ביומא 
ממקומן  ]זזות  מצטרפות  אמר  לקיש  ריש  בולטות,  אומר  יוחנן  "רבי  הדין, 
ומצטרפות זו לזו[. והא לא כתיב בהו צד"י? – אמר רב שמואל בר יצחק: 'אברהם 
יצחק ויעקב' כתיב שם. והא לא כתיב טי"ת? – אמר רב אחא בר יעקב: 'שבטי 

ישורון' כתיב שם".
צד"י' למחלוקת  'והא לא כתיב בהו  ותמהו המפרשים: מה שייכות הקושיה 

האמוראים?
ונראה לבאר את דברי הגמרא בטוב טעם. כי הנה נפסק בשו"ע )או"ח לב, כה( 
צד"י  כגון  אותיות,  לשתי  חלוקה  אחת  אות  "היתה  שאם  סת"ם,  כתיבת  לגבי 
שכתב יו"ד נו"ן – היא אות פסולה. ואמנם, אע"פ שלגבי כתיבת סת"ם היא אות 

פסולה, הרי מוכח שאפשר ליצור מהאותיות י' ו-נ' את האות צ'.
לא  החושן  שאותיות  וסובר  לקיש  ריש  על  חולק  יוחנן  ורבי  מאחר  מעתה, 
 – צד"י"  בהו  כתיב  לא  "והא  לקיש:  ריש  אותו  שאל  בולטות,  אלא  מצטרפות 
ובשלמא לשיטתי יתכן שיהיה צ' על ידי שהאותיות י' ו-נ' יצטרפו, אלא לדבריך 
)שני המאורות( כיצד יהיה אות צד"י?... 

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל
ברכת מזל טוב חמה ולבבית לידידנו היקר, העומד לימיננו מזה שנים, 

ליבו רחב כפתחו של אולם לכל דבר שבקדושה, רודף צדקה וחסד, אוהב 
תורה - כותבה והוגה בה,

ר' רפאל שמלוב הי"ו
לרגל נישואי בתו שתחי' בשעטו"מ.

יה"ר שיזכו להקים את ביתם על אדני התורה והיראה, יזכו לראות את 
כל ילדיהם הולכים בדרך ישראל סבא, ושקול ששון וקול שמחה יישמע 

בביתם כל הימים, לכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ותשרה הברכה בכל 
מעשי ידיהם, אכי"ר. המאחלים בברכה, מערכת העלון.

נהנת מהעלון? מה עם הכרת הטוב?...
העלון זקוק בדחיפות לעזרתך!

בכדי שנוכל להמשיך – עזור לנו בתרומתך!
העבר את כספי 'זכר למחצית השקל' לעלון, ותהיה

שותף בזיכוי הרבים של אלפי משפחות בארץ ובעולם!
כל סכום יתקבל בברכה. ניתן להקדיש שמות לכל מטרה.

פרטים בטל' המערכת.

תצוה - זכור

גליון מס’בסיעתא דשמיא, ח' באדר התשע"ח
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האם יוצאים ידי חובת 'מתנות לאביונים', בשטר גדול אחד - לשני אביונים?
כתב בשו"ת תורה לשמה' )סי' קצ( המיוחס לרבינו יוסף חיים זיע"א בעל ה'בן איש חי', שכשאדם בא 
לקיים מצות 'מתנות לאביונים', ויש לפניו ב' אביונים ומטבע כסף גדול – כשיעור שמספיק לקיום 
ויטלו כאחד, אלא  ידיהם  יפשטו  בו-זמנית, הגם ששניהם  ראוי לתת לשניהם  המצוה בשניהם, לא 

יחליף המטבע ההוא אצל השולחני במטבעות קטנים ויתן לכל אחד בפני עצמו.
וטעמו, דאיתא בפסחים )קב:( ובסוטה )ח.( דאין עושין מצוות חבילות חבילות, והיינו, אסור לעשות 

ב' מצוות כאחד.
)ח"ב, סי' שמו(, דלפי"ז לא רק בפורים,  והקשה הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות 
אלא בכל השנה לא יתן לאדם אחד עבור כמה עניים. ותמוה, דהא כאן המצוה היא שהאביונים או 

העניים יקבלו, ולא אכפת לן שזה לא בנפרד. ע"כ. ואפשר ליישב. וע"ע שם בתירוצו.
והנה, בטעם איסור זה נחלקו הראשונים: תוס' במועד קטן )ח.( ביארו, דבעינן שיהא ליבו פנוי למצוה 

אחת. אך רש"י בסוטה )ח.(, ורשב"ם בפסחים )קב:( ועוד ביארו, שהוא מפני שנראה עליו כמשאוי.
ומצינו לכמה וכמה מגדולי האחרונים )תפארת ישראל שבת פ"ב מ"ב, החיד"א בספרו יעיר אוזן ]מע' א' אות כ'[, 
275, ובפאת השדה כלל צה, שו"ת צבי תפארת ]לגאון בעל דרכי תשובה[ ס"ס  שדי חמד כללים מערכת א', כלל לט, עמ' 

פב, ועוד( דלא אמרינן אין עושין מצוות חבילות חבילות אלא כשעושה שתי פעולות כאחת, כגון אין 

משקין שתי סוטות כאחת, אבל כשעושה מעשה אחד שיעלה לו בגין שתי מצוות, שפיר דמי.
וביאר הגאון רבי אברהם פלאג'י זצ"ל )בן הגר"ח, בשו"ת ויען אברהם ]סי' נ[(, שדוקא בשתי מצוות הניכרות 
לעיני הכל והנעשות בשתי פעולות, איכא להך דינא, אבל במעשה אחד כעין שניים שעולה לכאן 
ולכאן, שפיר דמי, שזה דבר התלוי רק בכוונת הלב. והוסיף, שזה שדייקו חז"ל בלשונם "אין עושין 

מצוות וכו' ", שהכל תלוי בעשיה, אך לא בכוונת הלב. ודפח"ח.
ובשו"ת בית שערים )חאו"ח ס"ס נג( כתב, שגם לפי ב' הטעמים שהובאו בראשונים – בפעולה אחת 
אין זה שייך, דגם לא מיחזי כמשוי שממהר להיפטר ממנו, וגם ליבו פנוי, משא"כ בב' פעולות. ונראה, 
שהתורה לשמה לא ס"ל מחילוק זה. וכן מוכח מדבריו בסימן שנט, שם חזר על יסוד זה לענין הלנת 

שכר שכיר, ע"ש. וכן מוכח גם בשו"ת הוד יוסף לגרי"ח זיע"א )סימן סא(.
אמנם, דבר זה שנוי במחלוקת, שיש דעות באחרונים )ארעא דרבנן ]מער' א' אות ב'[ למהרי"ט אלגזי זצ"ל, גזע 
ישי( שגם בפעולה אחת שייך דין זה. וכבר נתבאר לעיל שלכאורה, אין מחלוקתם תלויה במחלוקת 

הראשונים בטעם האיסור.
ומרן הגר"ע יוסף זצוק"ל )חזו"ע פורים, עמ' קנח( כתב ראיה נפלאה להתיר בפעולה אחת, מהא דאיתא 
בפסחים )לה.( שהכהנים יוצאים ידי חובת מצה בחלה ובתרומה, אע"פ שיש מצוה באכילת תרומה 
פט"ו  תרומות  הל'  )רמב"ם  תרומה  לאכול  אקב"ו  עליה  ומברכים  סוע"ב(,  עב  דף  שם,  )כדאיתא  עצמה  בפני 
הכ"ב(, ואעפ"כ יוצאים בה ידי חובת מצה לכתחילה, ולא אמרינן דהוי מצוות חבילות חבילות. ומוכח 

כמשנ"ל.
ומכח ראיה זו והפוסקים שהובאו, ס"ל למרן הגר"ע יוסף זצ"ל )שם, עמ' קסז( שיכול לתת שטר גדול 
עבור שני אביונים. וכ"כ גם בילקוט יוסף )פורים, מהד' התשע"ב, עמ' שמג(, וכן משמע גם במועד לכל חי 

)לא, כז(, ע"ש ודו"ק.

ואפשר להוסיף סברה נוספת בזה, ע"פ מה שכתב ה'אור שמח' )פרק יא מטומאת צרעת הלכה ו( שכתב 
ש'נראה לו ברור', שכל הדין הנ"ל אמור רק במצוות שבגופו, או מצות כמו השקאת ב' סוטות ועריפת 

שתי
היכא  אבל  המצוה,  המקיים  הוא  העושה  שהכהן  שליח,  בזה  שייך  ולא  בכהן,  שהוא  וכו'  עגלות 
שאפשר ע"י שליח, ליכא להך דינא, כיון שנתנה לו התורה רשות לפרוק המצוה על אחר שאינו מצווה 
כלל בזה. ולכן מצינו שהמקדש לחמש נשים כאחת, שמקודשות )קידושין נא.(, ואע"פ שגם זה מצוה, 
כיון דיכול לעשות ע"י שליח. ע"כ. וא"כ, ה"ה למתנות לאביונים מועיל לתת כאחד. ויש להעיר על 
דבריו, ממה שכתב התשב"ץ )ח"ב, סי' מב(, שבסוג מצוה אחת שמוטלת על אדם אחד, ליכא להך דאין 

עושין וכו'. ויש להאריך עוד בזה. ואכמ"ל. 

האם במשתה אחשורוש היו כלי-זמר?
המפרשים התחבטו, האם במשתה אחשורוש היו כלי נגינה.

המהר"ם שיף ב'דרושים נחמדים' )סוף מס' חולין( כתב בשם יש אומרים, שהיו כלי זמר, רק 'שלא היה 
צריך לאומרו, שודאי בכל השמחות יש כלי זמר, וכמו שלא אומר לך מיני מאכלים'. ונראה, שכוונתו 

למהר"ל מפראג זיע"א, שכתב כן בחיבורו 'אור חדש'. 
מאידך, רבינו משה אלשיך זצ"ל, בפירושו 'משאת משה' )על המגילה, א, ז(, ה'מנות הלוי' לרבי שלמה 
הלוי בן אלקבץ זצ"ל )בשם רבי מאיר עראמה זצ"ל, בנו של רבי יצחק עראמה זצ"ל בעל ה'עקידת יצחק'(, וכן המהר"ם 

שיף )שם, בפי' הראשון( כתבו, שלא היה כלי זמר בסעודה.
ובסברת דעה זו, מצינו ג' ביאורים נפלאים: א. האלשיך ו'המנות הלוי' ביארו, אחשורוש הקפיד שכל 
אחד יהנה מהמאכלים אליהם הוא הורגל, ומה שיערב לאחד לא יערב לרעהו, וכן בסוג המאכלים, 
זה יאכל מאכלים גסים וזה מאכלים עדינים יותר וכד', ומשום כך הוציא הוצאות מרובות על זה, וכך 

קיים את "כרצון איש ואיש".
והנה, במאכלים אפשר לתקן לכל אחד מה שחפץ, אך בשמיעת קול הזמר, הנשמע לכולם באופן 
שוה, יתכן שיש ונהנה מהקולות הללו, ויש שמזיק לו, ועל כן לא היו שם כלי זמר. ויל"ע, מה יענו 

החולקים על טענו זו. 
ב. המהר"ם שיף ביאר, שהרי הסעודה היתה בלי אונס, אלא כל אחד הגיע מרצונו, וישראל גזרו 
על עצמן מיום החורבן 'בשיר לא ישתו יין' )ישעיה כד, ט, ועיין גיטין ז.(, ואם יהיו שם כלי זמר לא יבואו 

ישראל למשתה.
ג. עוד הוסיף ה'מנות הלוי' לבאר, וז"ל: "ואני שמעתי מפי זקן, טעם נפלא שנעדר הנגינה בסעודה 
משתיו  וביין  המלך  בג  בפת  ישראל  בני  שיתגאלו  זאת,  בסעודה  אחשורוש  שכוונת  כידוע  ההיא. 

]במאכלות אסורות[.
והנה, כח הניגון מושך מאד את נפש האדם ויערב לנפש מאד, וטעם הדבר כי הנפש מורגלת קול 
נגינה בהיותה במרום וכו', מאז ששמעה מלאכי מרום פותחים את פיהם מברכין משבחין ומפארין 
ויש שתקפוץ  הם.  איפה  ידעו  לבל  חושיהם  עד שיתבטלו  הנגינה,  להם  אנשים שיערב  וישנם  וכו'. 
עליהם השינה, כי תתבודד הנפש לשמוע הנגינה, עד שתנוח הגוף כפגר מת. כמו הקטנים יונקי שדים 
כי לא ישנו אם לא ישמעו קול הרינה, וכשומעם ינוחו על משכבותם וערבה שנתם, והטעם לזה כי 
צלצול קולם והנועם עדיין נקבעת בנפשם, למיעוט זמן ִהפרצם ממנו. וכן יקרה לחולים, כי בהיחלש 

כוחות החומריים ינשאו הנפשיים לעומתם.
ימנעו מתענוג  וח"ו  יהיה להם התענוג הנפשי,  זמר לסעודתו, שלא  כלי  לכן לא הביא אחשורוש 

האכילה". עכ"ל. ודפח"ח.           

   סיפור לחג הפורים

 פנינים לחג הפורים
 משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, 
עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור וכל התורמים והמסייעים בהפצה. יהודה בן 

מרגו, נסים ואריה דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. 

לעילוי נשמת דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, שושנה פורן בת טאוס, יעל 
בת רבקה, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, רחל בת פנינה פרלה ע"ה. אורי ז"ל בן אשר 

אנשל יבדל"א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל פנחס בן דוד, איתן בן פנחס, לאה בת ישכר, שרה בת פנחס 

 לזיווג הגון
 שרה בת אילה,

אליהו בן אביגיל

נכנס יין יצא סוד

לעת זקנותו זכה רבי נסים צוקרמן לבן זכר. הברית 
החתם  מרן  היה  והמוהל  הפורים  ביום  התקיימה 
"ליהודים  מרחשות  מרן  של  שפתותיו  זיע"א.  סופר 
היתה אורה וששון ויקר", אורה - זו תורה, שמחה - זה 
יום טוב, ששון - זו מילה, ויקר אלו תפילין. ועכשיו 
נתן החתם  כל אלה. כאשר  נתקיימו  בברית המילה 
אמר  הנימול,  הרך  של  פיו  אל  יין  באצבעו  סופר 
לפלא!  הדבר  ויהי  סוד'.  יצא  יין  'נכנס  בבדיחותא 
יהיה,  גדול  הקטן,  זה  מרדכי'.  'ברוך  לתינוק  ויקראו 
ושקדן  גדול  שמים  ירא  היה  ישיבה',  'בחור  ונעשה 
הצליח  לא  בתורה.  מאומה  ידע  לא  אבל  בתורה, 
'המתמיד  על  ברחמנות  הסתכלו  הכל  בבחינות, 
הוא  הארץ'.  ועם  'בור  שלמעשה  בישיבה'.  הגדול 
עצמו אמר למלמדיו: 'מה אעשה ולא חוננתי בכשרון, 

ברוך שעשני כרצונו... '.

בגופו.  חסון  אך  בלימודו,  חלש  היה  מרדכי  ברוך 
בעיר.  שיטפונות  וגרמו  גשמי-עז  ירדו  גדליה,  בצום 
בדרכו לבית המדרש, ראה הבחור את הגאון החתם 
הרחוב  את  לחצות  יכול  שאינו  זקנותו  בעת  סופר 
על  הרב  את  מרדכי  ברוך  לקח  שוצף.  לנחל  שהפך 
שאל  אברכך?  'מה  המדרש.  בית  מפתן  עד  כתפיו 
מידת  בי  תשלוט  שלא  רבי  'ברכני  סופר.  החתם 
הגאוה... ' אמר הרב: 'כן יהי רצון'. והבחור ענה: 'אמן'.

ברוך מרדכי הגיע לגיל שמונה עשרה, ואין כל סיכוי 
שיוצע לו שידוך, כי קלא דלא פסיק שאינו יודע לא 
הארץ  'עם  אותו  מכנים  הילדים  גמרא.  ולא  מקרא 
על   - וחסיד  תורה,  יודע  שאינו   - הארץ  עם  חסיד', 
שמתפלל בדמעות שליש, ויושב כל היום ליד גמרא 
פתוחה ומתנועע. פעם ישב, ולפניו מסכת סוכה. והנה, 
אך יצא לרגע לצרכיו, עמד ליצן אחד והחליף לו את 

הגמרא במסכת בבא מציעא. כאשר חזר ברוך מרדכי 
'ללמוד', לא הרגיש אפילו שהחליפו את הגמרא, והיה 
מקום  היה  לא  כזה,  במצב  הבחורים.  בעיני  לשחוק 
לו  הציע  סופר  הכתב  עם  התייעץ  כאשר  לשידוך. 
ויצא לארץ  בעיניו,  חן  לירושלים. מצא  הרב לעלות 
הבחור  כי  להעיד  'הנני  המלצה:  כתב  ובידו  ישראל 
ברוך מרדכי למד מנערותו ועד עתה בישיבתנו, הוא 
ירא שמים ומתפלל היטב, ויש לו חפץ ורצון ללמוד'.

בעיר  האפלות  בסמטאות  הסתובב  תועה  כזר, 
העתיקה, עד לשעה מאוחרת, לפתע ראה אור מנצנץ 
דרך חלון, דפק בדלת, והגאון רבי ישעיה ברדקי יצא 
לקראתו ואספו אל ביתו. רבי ישעיה הופתע למראה 
יראתו של הבחור, אבל למחרת, אחר התפילה, ניסה 
מימינו  יודע  אינו  והנה,  בתורה,  הבחור  עם  לשוחח 
לשמאלו. תמה רבי ישעיה: בחור ישיבה כל ימיו אינו 

יודע כלום? אפילו לא פרשת השבוע?
בחודש  כי  ישעיה  רבי  לגאון  סיפר  מרדכי  ברוך 
רבי  להינשא.  ורוצה  שנה,  עשרים  לו  ימלאו  אדר 
ישעיה שוב חמל עליו, לא נח ולא שקט עד ששידך 
לו יתומה שהסכימה להינשא לבחור שיש לו יראת 
שמים תמימה. כאשר נפטר רבי ישעיה ברדקי זצ"ל, 
להיות  אשתו,  ובדעת  בדעתו  מרדכי  ברוך  נתיישב 
עבד  שעות  שלוש  עשה.  וכך  מים.  שואב  מעתה 
לפרנסתו, והשאר בבית המדרש. כאשר הציע ברוך 
מרדכי להוביל מים לבית אחד מגאוני ירושלים, אמר 
אותו גאון לרבנית: 'איני רוצה שהוא יביא לנו מים'. 

סתם ולא פירש.
בפורים, לאחר יובל שנים, הצטופפו הכל בביתו של 
ממנו  לקבל  זצ"ל  מלובלין  זלמן  שניאור  רבי  הגאון 
ברכה, ביניהם גם ברוך מרדכי שלנו. פנה לרבי ואמר: 

'רבי, היום הזה מלאו לי שבעים שנה מיום שנכנסתי 
הרבי  אמר  כן  אם  אבינו!  אברהם  של  לבריתו 
בבדיחותא, מגיע לך כוס גדולה של יין. לא יכול היה 
ברוך מרדכי לסרב, שתה את כל הכוס, נשתכר כהוגן 
והחל להשתולל. לקפץ על השולחן ולדבר לא לענין.

פתאום פנה הרבי מלובלין אל ברוך מרדכי בקול 
גערה: 'מה אתה משתולל? קדושת פורים! דרך ארץ! 
ענין  'באיזה  היום'.  לכבוד  מה  דבר  שתאמר  מוטב 
משיב  פורים!  'בענייני  שאל.  שאומר?  הרבי  מבקש 
עוד  ומה  שלמה,  מסכת  ישנה  פורים  על  'הרי  הרב. 
שואל  מגילה?  במסכת  נאמר  'ומה  לומר?!  אפשר 
שוב הרב מלובלין. קם על רגליו ברוך מרדכי והתחיל 
במילה  מילה  מגילה  מסכת  את  פה  בעל  לצטט 
דבריו בתוספות.  דף, מתבל את  דף אחר  ברהיטות, 
כל הקהל עומד מוכה תדהמה - מה קורה? זהו ברוך 
אותו  שואל  מרפה,  אינו  הרב  המים?  שואב  מרדכי 
במסכת שבת - והוא משיב. במסכת בבא מציעא - 
רש"י,  גמרא עם  גמרא אחר  פה  משיב. מצטט בעל 
תוס', רא"ש, רי"ף, ר"ן, מהרש"א ועוד... מעיני הגאון 
מלובלין פורצות דמעות... ברוך מרדכי שהיה מבוסם 

עד אבדן ההכרה, כרע תחתיו ונרדם.

גאון  הוא  מרדכי  ברוך  רבי   - כמרקחה  ירושלים 
ישר  והמפרשים  נפלא בקי בכל הש"ס  עולם, למדן 
הוא  כאילו  העולם  את  שולל  הוליך  ובאמת,  והפוך, 
בור ועם הארץ. שבעים שנה שמר רבי ברוך מרדכי 

על הסוד. אך כאשר נכנס היין יצא הסוד.

ביום הברית,  קודשו  ברוח  זאת  ראה  סופר  החתם 
כאשר אמר 'נכנס יין יצא סוד': יין = שבעים, סוד = 
)האמנתי ואספרה( שבעים. 
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השנה חוגגים את משתה פורים וגם 
מחזקים את החקלאים שומרי שביעית

יין איכותי ביותר - הנאה מושלמת מובטחת
בפיקוחו האישי ותחת השגחתו לפי שיטת מרן הבית יוסף

 של הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א 
יו"ר המכון למצוות התלויות בארץ

במחירי המעונינים לפנות לטל:
אוצר בי"ד 

הכי זולים בארץ
)שליש ממחיר 

השוק(


