בס"ד לקראת אדר תשע"ח

' כי אנחנו טעמנו היין הטוב'
הכנה לאדר

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

אָ מַ ר מָ שָ ל.:

שֶׁ ַפ ַעם אַ חַ ת נָסַ ע סֹוחֵ ר גָדֹול עִ ם יַיִ ן טֹוב ִאינְ ג ִַרישֶׁ ער [אּונְ ג ִַרי]. .

הַ ְמשָ ֵרת וְ הַ בַ עַלֲ -ע ָגלָה לְ הַ בַ ַעל-הַ בַ יִ ת.
ְתנּו לָנּו לִ ְטעם ְמ ַעט. .

כָל כְָך

נֹוסעִ ים בַ דֶׁ ֶׁרְך הַ זֶׁה עִ ם הַ יַיִ ן הַ זֶׁה .
ֲהל ֹא אָ נּו ְ
וְ נָתַ ן לָהֶׁ ם לִ ְטעם ִמזֶׁה הַ יַיִ ן הַ ּטֹוב.

ַפ ַעם אַ חַ ת אָ מַ ר
סֹובלִ ים הַ צַ עַ ר
וְ אָ נּו ְ

לְ אַ חַ ר י ִָמים נִ ְתגַלְ גֵל שֶׁ זֶׁה

הַ ְמשָ ֵרת נִ ְת ַועֵד יַחַ ד עִ ם שֹותֵ י ַייִן בְ עִ יר קְ טַ נָה וְ שָ תּו יַיִ ן וְ ִשבְ חּו אֹותֹו ְמאד ,וְ אָ ְמרּו שֶׁ הּוא יַיִ ן אּונְ ג ִַרישֶׁ ער .
אָ מַ ר הַ ְמשָ ֵרת הַ ַנ"לְ :תנּו לִ י לִ ְטעם וְ נ ְָתנּו לֹו  .וְ אָ מַ ר :אֲנִ י יֹודֵ ַע שֶׁ אֵ ין זֶׁה יַיִ ן טֹוב אּונְ ג ִַרישֶׁ ער כְ לָל  .וְ ָגעֲרּו
יתי אֵ צֶׁ ל סֹוחֵ ר
בֹו וְ דָ חֲפּו אֹותֹו  .וְ הּוא אָ מַ רֲ :הל ֹא אֲנִ י יֹודֵ ַע שֶׁ אֵ ין זֶׁה יַיִ ן אּונְ ג ִַרישֶׁ ער כְ לָל כִ י ֲהל ֹא אֲ נִ י הָ יִ ִ
גָדֹול ָכזֶׁה וְ כּו'  .וְ הֵ ם ל ֹא הִ ְשגִ יחּו ָע ָליו  .וְ אָ מַ רֲ :אבָ ל ֶׁלע ִָתיד כְ שֶׁ יָבֹוא מָ ִשיחַ אָ ז י ְֵדעּו כְ שֶׁ יִ ְתנּו יַיִ ן הַ ְמשֻׁ מָ ר .
יאמרּו לָהֶׁ ם שֶׁ הּוא יַיִ ן הַ ּטֹוב הַ ְמשֻׁ מָ ר
ֲאזַי ַל ֲאחֵ ִרים יּוכְ לּו לְ הַ ְטעֹות  .וְ יִ ְתנּו לָהֶׁ ם יַיִ ן וָואלִ יחְ שֶׁ ין סְ ְט ָראוִ ויצְ טֶׁ יר וְ ְ
ֲאבָ ל לְ אַ נְ שֵ י ְשלֹומֵ נּו ל ֹא יּוכְ לּו לְ הַ ְטעֹות  .כִ י ֲאנַחְ נּו טָ ַע ְמנּו הַ יַיִ ן הַ ּטֹוב וְ כּו'

שיח שרפי קודש .ח"א ,סי' תשכ"ג
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כְ שֶׁ ִדבֵ ר ַפ ַעם מֹוהַ ְר ַנ" ְת ִמ ְשטּות דֶׁ ֶׁרְך הָ עֹולָם ,אָ מַ ר:

וְ ִשגְ עֹונֹו),

וְ גַם אֲנִ י כְ מֹותָ ם. ,

כָל ְבנֵי הָ עֹולָם ְמשּוגָעִ ים הֵ מָ ה (כָל אֶׁ חָ ד

אּולָם זאת מַ ֲעל ִָתי ,שֶׁ הִ כ ְַר ִתי פִ קֵ חַ !

ָארן"]
[" ִדי גַאנְ צֶׁ ע וֶׁועלְ ט ִאיז ְמשּוגָע ,אּון ִאיְך אֹויְך ,נָאר ִאיְך הָ אב גִ יקֶׁ ענְ ט אַ קְ ל ְ

שמחת ישראל ,חלק ב' – מאמרי שמחה
ירושלים ,תשי"ח ,סי' נ"ח (עמ' נ"ד-נ"ה)

ר' ש מ ח ה ב ו נ ם מ פ ש י ס ח א
במשנה בפאה(ח' ,ט')' :מי שאינו חיגר או סומא ועושה את עצמו כאחד מהם אינו מת מן הזקנה עד שיהא
כאחד מהם' .והקשה הרבי ר' בונם :אלא מעתה מי שאינו רבי ועושה עצמו רבי וכי היושר שיהא נעשה
אח"כ רבי נמצא חוטא נשכר? ואמר משל על זה:
שאדון אחד נסע בדרך וראה עני אחד שיכור שוכב בדרך וצוה למשרתיו שיניחו אותו על העגלה שלו
וכשבא לבית צוה למשרתיו שיקחו השיכור ויניחו אותו בחדר יפה וירחצו אותו ויגלחו אותו וילבישוהו
כתונת חדש ויניחו אותו במטה יפה ויניחו אצלו בגדים של כומרים וכן עשו .כ"ז בהיותו עדיין שיכור והי'
ישן בהמטה.
והאדון צוה למשרתיו שכשיקיץ השיכור ילכו תיכף אליו וישאלו לו ויקראו אותו בלשון אדוני כומר מה
אתה רוצה וכשהקיץ השיכור העני הזה ,והמשרתים עשו כאשר נצטוו מאדוניהם ויתמה השיכור מאד מה
זאת שהוא זוכר שהוא איש עני ובזוי ועתה שוכב בחדר יפה וקוראים אותו אדוני כומר גם מונח אצלו
בגדים של כומרים על כן היה נבוך מאד ומסופק :אפשר מה שהוא זוכר שהיה עני ובזוי הוא רק חלום אבל
באמת הוא כומר? או להיפך שבאמת הוא איש עני ובזוי ועתה הוא חלום? והמשרתים נותנים לו כל מה
שהוא רוצה וקוראים אותו אדוני כומר
והתיישב את עצמו לעשות מבחן אם הוא באמת כומר או חלום הוא היינו שיעיין בהספרים של הכומרים
ויראה :אם יוכל ללמוד בהם הנה אז וודאי אמת שהוא כומר ומה שזוכר שהי' איש עני ובזוי הוא חלום
ובאם לא יוכל ללמוד בהם וודאי מה שזוכר שהי' עני זהו האמת ומה שקוראין לו כעת כומר זהו חלום.
ובחן וקרא בהספרים הנ"ל וראה שאין יכול ללמוד בהם ואעפי"כ קוראין לו כומר.
חזר ויישב את עצמו שלעולם באמת הוא כומר וראיה לזה שקוראין לו כומר
ומה שאינו יכול ללמוד בספרים של הכומרים אין ראיה שכל הכומרים אינם יכולים ללמוד בספרים של
הכמרים...
והנמשל..

