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  ס"ר', כ' סי, השגתו נוראות גדולת. ן"מוהר חיי

ַפַעם:.      ָמָשל ָאַמר.       ער טֹוב ַיִין ִעם ָגדֹול סֹוֵחר ָנַסע ַאַחת שֶׁ  ָאַמר ַאַחת ַפַעם.       [.אּוְנַגִרי] ִאיְנַגִרישֶׁ

ְך נֹוְסִעים ָאנּו ֲהלֹא.      ַהַבִית-ְלַהַבַעל ֲעָגָלה-ְוַהַבַעל ַהְמָשֵרת רֶׁ  ַהַצַער סֹוְבִלים ְוָאנּו.      ַהזֶׁה  ַהַיִין ִעם ַהזֶׁה ַבדֶׁ

ם ְוָנַתן.       .ְמַעט ִלְטעם ָלנּו ְתנּו      ָכְך  ָכל זֶׁה ִנְתַגְלֵגל ָיִמים ְלַאַחר      .ַהּטֹוב ַהַיִין ִמזֶׁה ִלְטעם ָלהֶׁ  שֶׁ

הּוא ְוָאְמרּו, ְמאד אֹותֹו ְוִשְבחּו ַיִין ְוָשתּו ְקַטָנה  ְבִעיר ַיִין שֹוֵתי ִעם ַיַחד ִנְתַוֵעד ַהְמָשֵרת ער  ַיִין שֶׁ .   אּוְנַגִרישֶׁ

ֵאין יֹוֵדעַ  ֲאִני: ְוָאַמר.   לֹו  ְוָנְתנּו ִלְטעם ִלי ְתנּו: ל"ַהנַ  ַהְמָשֵרת ָאַמר ער טֹוב ַיִין זֶׁה שֶׁ  ְוָגֲערּו.   ְכָלל  אּוְנַגִרישֶׁ

ֵאין יֹוֵדעַ  ֲאִני ֲהלֹא: ָאַמר ְוהּוא.   אֹותֹו  ְוָדֲחפּו בֹו ער ַיִין זֶׁה שֶׁ ל ָהִייִתי ֲאִני ֲהלֹא ִכי   ְכָלל  אּוְנַגִרישֶׁ  סֹוֵחר ֵאצֶׁ

ָעִתיד ֲאָבל: ְוָאַמר.   יו ָעלָ  ִהְשִגיחּו לֹא ְוֵהם.    'ְוכּו ָכזֶׁה ָגדֹול ָיבֹוא לֶׁ ִיְתנּו ֵיְדעּו ָאז ָמִשיחַ  ְכשֶׁ ָמר  ַיִין ְכשֶׁ .   ַהְמשֻׁ

ם ְוִיְתנּו.   ְלַהְטעֹות  יּוְכלּו ַלֲאֵחִרים ֲאַזי ין ַיִין ָלהֶׁ יר ָוואִליְחשֶׁ ם ְויאְמרּו ְסְטָראִוויְצטֶׁ הּוא ָלהֶׁ ָמר  ַהּטֹוב ַיִין שֶׁ    ַהְמשֻׁ

  'ְוכּו ַהּטֹוב ַהַיִין ָטַעְמנּו ֲאַנְחנּו ִכי.   ְלַהְטעֹות  יּוְכלּו לֹא ְשלֹוֵמנּו ְלַאְנֵשי ֲאָבל

  

  ג "תשכ' סי, א"ח. קודש שרפי שיח

ִדֵבר.      1 ְך ִמְשטּות תְ "מֹוַהְרנַ  ַפַעם ְכשֶׁ רֶׁ ָחד ָכל) ֵהָמה ְמשּוָגִעים ָהעֹוָלם ְבֵני ָכל      :ָאַמר, ָהעֹוָלם דֶׁ  אֶׁ

ִהַכְרִתי, ַמֲעָלִתי זאת אּוָלם.       ,ְכמֹוָתם ֲאִני ְוַגם       (,ְוִשְגעֹונֹו    !ִפֵקחַ  שֶׁ

ע ִדי]" ועְלט ַגאְנצֶׁ עְנט ָהאב ִאיְך ָנאר, אֹויְך ִאיְך אּון, ְמשּוָגע ִאיז וֶׁ  "[ְקָלאְרן אַ  ִגיקֶׁ

 

 

 

 

 



 שמחה מאמרי –' ב חלק, ישראל שמחת

 (ה"נ-ד"נ' עמ) ח"נ' סי, ח"תשי, ירושלים
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 שיהא עד הזקנה מן מת אינו מהם כאחד עצמו את ועושה סומא או חיגר שאינו מי'(: 'ט', ח)בפאה במשנה

 נעשה שיהא היושר וכי רבי עצמו ועושה רבי שאינו מי מעתה אלא: בונם' ר הרבי והקשה'. מהם כאחד

   :זה על משל ואמר? נשכר חוטא נמצא רבי כ"אח

 שלו העגלה על אותו שיניחו למשרתיו בדרך וצוה שוכב שיכור אחד עני וראה בדרך נסע אחד שאדון

 וילבישוהו אותו ויגלחו אותו וירחצו יפה בחדר אותו ויניחו השיכור שיקחו למשרתיו צוה לבית וכשבא

' והי שיכור עדיין בהיותו ז"כ. עשו כומרים וכן של בגדים אצלו ויניחו יפה במטה אותו ויניחו חדש כתונת

 .בהמטה ישן

 מה כומר אדוני בלשון אותו לו ויקראו וישאלו אליו תיכף ילכו השיכור שכשיקיץ למשרתיו צוה והאדון

 מה מאד השיכור מאדוניהם ויתמה נצטוו כאשר עשו והמשרתים, הזה העני השיכור רוצה וכשהקיץ אתה

 אצלו מונח כומר גם אדוני אותו וקוראים יפה בחדר שוכב ועתה ובזוי עני איש שהוא זוכר שהוא זאת

 אבל חלום רק הוא ובזוי עני שהיה זוכר שהוא מה אפשר :ומסופק מאד נבוך היה כן על כומרים של בגדים

 מה כל לו נותנים והמשרתים ?חלום הוא ועתה ובזוי עני איש הוא שבאמת להיפך או ?כומר הוא באמת

 כומר אדוני אותו וקוראים רוצה שהוא

 הכומרים של בהספרים שיעיין היינו הוא חלום או כומר באמת הוא אם מבחן לעשות עצמו את והתיישב

 חלום הוא ובזוי עני איש' שהי שזוכר ומה כומר שהוא אמת וודאי אז הנה בהם ללמוד יוכל אם: ויראה

 .חלום זהו כומר כעת לו שקוראין ומה האמת זהו עני' שהי שזוכר מה וודאי בהם ללמוד יוכל לא ובאם

 .כומר לו קוראין כ"ואעפי בהם ללמוד יכול שאין וראה ל"הנ בהספרים וקרא ובחן

 כומר לו שקוראין לזה וראיה כומר הוא באמת שלעולם עצמו את ויישב חזר

 של בספרים ללמוד יכולים אינם הכומרים שכל ראיה אין הכומרים של בספרים ללמוד יכול שאינו ומה

 הכמרים...

 והנמשל..


