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"ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות"

בה  שהיתה  צניעות  בשכר  אלעזר:  רבי  אמר 
ובשכר  שאול,  ממנה  ויצא  זכתה   - ברחל 
ויצאת ממנו  זכה   - בו בשאול  צניעות שהיה 

אסתר (מגילה יג,ב).

רחל אמנו, שאול המלך ואסתר המלכה, היה בהם 
שילוב מיוחד של יופי חיצוני וצניעות פנימית. 
מראה  ויפת  תאר  יפת  שהיתה  נאמר  רחל  על 
אלא  לחופתה  עד  הכירה  לא  אבינו  יעקב  אבל 
על שאול  לזה.  זה  באמצעות הסימנים שמסרו 

ומעלה,  משכמו  שהיה  נאמר 
גבוה מכל העם אך נחבא אל 
הכלים. אסתר המלכה הייתה 
רואיה,  כל  בעיני  חן  נושאת 
לשון  הוא  'אסתר'  ומאידך 
מגדת  אסתר  ש"אין  הסתר, 
יתקנאו  שלא  כדי  עמה",  את 

בה .

זה  לגיליון  רשימתנו  את 
שניחוח  בשעה  המתפרסם 
מש  לא  עדיין  הפורים  ימי 
לדמותו  נקדיש  מאפנו, 
מרדכי  הרב  של  המיוחדת 
יפה - "בעל הלבושים". הוא 
היה משכמו ומעלה בין חכמי 
נחבא   - וכיום  הדורות  כל 
תואר,  יפה  איש  הכלים.  אל 
אותו  העמיד  החיצוני  שיופיו 
בניסיון ומשום כך וויתר עליו, 

כפי שיסופר בהמשך.
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רבי מרדכי יפה, נודע בשם "בעל הלבושים" על 
שם עשרת חלקי ספרו "לבוש מלכות", שכולם 
מוזכרים במגילת אסתר. על פי הפסוק "ומרדכי 
וחור  תכלת  מלכות:  בלבוש  המלך  מלפני  יצא 
והעיר  וארגמן  בוץ  ותכריך  גדולה,  זהב  ועטרת 
חמשת  שמות  הם  כך   - ושמחה"  צהלה  שושן 
ספריו ההלכתיים על ארבעת חלקי הטור: לבוש 
לבוש  זהב,  עטרת  לבוש  החור,  לבוש  התכלת, 
חיבר  בנוסף  שושן.  עיר  לבוש  והארגמן,  הבוץ 
(על  שונים  בעניינים  "לבושים"  חמשה  עוד 
ועוד).  נבוכים  מורה  על  לתורה,  רש"י  פירוש 
מהדורה חדשה של חלקי "הלבושים", בתוספת 
ישראל,  גדולי  של  יד  מכתבי  והערות  פירושים 
נדפסה בשבעה כרכים מהודרים בהוצאת מכון 

זכרון אהרן בשנת תש"ס (2000).

מוסמך  כספר  הלבוש"  "ספר  נתקבל  בזמנו 
מקומו  נדחק  יותר  מאוחר  ההלכה.  לפסיקת 
ערוך:  שולחן  על  ה'מגינים'  של  הופעתם  עם 
מגן אברהם ומגן דוד. על גדולתו בתורה של ר' 
מרדכי יפה תעיד העובדה שמילא את מקומו של 
המהר"ל מפרג ברבנות פעמיים: בפרג, ואחריה 

בעיר פוזנא. 
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על חסידותו וצניעותו 
יעיד המעשה הבא כפי 

ה"חפץ  בעל  מרן  שמביא 
חיים" בספרו נדחי ישראל (פרק כג):

ונמצא בספרים על הגאון בעל הלבוש, שלכך 
הנחמדים  החבורים  לעשות  השמים  מן  זכה 
בימי  הלבושים, שפעם אחת  ספרי  והם  שלו, 
בחרותו היה לו נסיון גדול, שבא אצל דוכסית 
לעבירה,  אותו  ופתתה  סחורה,  לסחור  אחת 
מקום  שום  לו  היה  ולא 
שהיה  ממנה,  להמלט 
חצרה סגור, אם לא תחת 
וביזה  הכסא,  בית  מקום 
את עצמו ונס ונמלט דרך 
אותו המקום הבזוי הנ"ל, 
והיה לבוש אז בכמה מיני 
וילכלך  וימאס  בגדים, 
אחר  זכה  ולכך  כולן,  את 
לחיבור  השמים  מן  כך 

הלבושים.

נשמע  הסיפור  המשך 
יצחק  לוי  רבי  של  מפיו 
דעה  דור  משרידי  בנדר, 
בדור  ברסלב  חסידי  של 
למד  בצעירותו  הקודם. 
עילוי,  בחור  בישיבה  עמו 
פנים  זיו  בתואר  שהתברך 
סף  על  במיוחד.  מרשים 
מלחמת  של  התפרצותה 
הגיעו  הראשונה  העולם 
כדי  לישיבה  רבים  הורים 
באחד  הגיע  כך  הביתה.  בניהם  את  להשיב 
פני  למראה  בחור.  אותו  של  אביו  אף  הימים 
האב נדהמו הבחורים על השינוי הרב בין מראה 
קומה  גבה  היה  הבן  בעוד  הבן.  לחזות  האב 
ובעל פנים עדינות ומאירות - היה אביו אדם 
גוץ וגוון פניו שחור כפחם. מרוב השתוממותו 
בפניו.  ותמה  בחור  לאותו  יצחק  לוי  ר'  פנה 
הלה השיבו שהוא מצאצאי ר' מרדכי יפה בעל 
לו את כל אותו  וסיפר  הלבושים, הנזכר לעיל, 
סיפור. והוסיף הוא, שר' מרדכי התפלל באותה 
הדורות  עשרת  שכל  בניסיון,  שעמד  שעה 
הבאים שייצאו ממנו - יהיו מכוערים למראה, 
כדי שלא יגיעו לידי נסיון בשל יופיים החיצוני... 
הסתיימו  הדורות  עשרת  בחור:  אותו  וסיים 
האחד  הדור  מתחיל  ממני  ואילו   - אבי  אצל 

עשר! (איש חסידיך, עמ' יג)

ר' מרדכי יפה נפטר בג' אדר שני שע"ב (1612), 
השנה מלאו ארבע מאות שנה לפטירתו.
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