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אחועו הצע 'רה  ,עומלע לעשוע כוערע מנצנ^ ס  ,רסיסי טל
ינוצצו על הציצים  ,יעליהרסיסים יטצצו אגלי דמעועיה ״ —
ידידיה  ,שפרה אחויבי רעיעי ! מה זאת ? — ולמה עבכי ? —
שפרה  ,הלא גס אעה אתי עבצה ; — אמכם אהה אחי!
ולמה לא •נבכה ? אס לא ראית  ,כאשר ענרה לפכיא
אמט כמגינה .לב  ,איך • חבקה באהבה עזה אועט "
J
ומסעיר אי ; דמעע עיניה •
ידידיה  ,הן דאיעי זאע ; אהה ( הלא אביכן היקר חולה
למאוד  ,והמחלה קשעה המס יוערמיאמש •

י■

שפרה  ,אהה אחי ! אחי 1לו לא ימותי ? — מה
גברה אהבעו אלינו  ,איך ינשק ,איך ילבב אוענו
׳א© אנחנו עואים אע רצונו  ,ואע רצון אבינושבשמים!
ידידיה  ,אהה אחועי רעיעי 1אע הכל יעטה עוגה <
לשוא יחליקני השה הקטן  ,כמעט אהה  ,כמעט שכתעי
ל ^ע לו מספוא  :לשוא עדאה מנעי עלי כעפי ,
ועעגב בפיה עלי שפעועינו הן כל שמחה שבעה מני!
•  :אויה י סא ימוע אבינו  ,גס אנכי אמוע ! —
שפרה  ,,אהה ! הידוע עדע אחי  ,כי עעה מ ימיה
חמשה אשר לקח אבינו אע שנינו עלי חיקו  ,ועפעפיו
דמעו —־־־־
ידידיה  ,אהה ששרה 1כאשר ״הציג אועכו עלי יזאוץ ,
וכאשר הלבינו פניו  ,כה אמר  ,לא אוכל נשוא עוד
בניס היקרים י כי נעזגועי לע מאד  ,ולכו
אעכס
סחרחר  :ויחוג וינוע אלי ערשו ומט וא הוא נפל
לע ערס דוי •יי—
שפרה  ,והמחלה עככד כל מס ? — עעה' אחי אגיד לך אי3
אשר אני עושה  :כבוקר השכמעי לצאע חן האוהל
 1ללקוט כציס רענגיס ולעשוע מהס כוערע 4אחרי כן

• אלז

קסג
אלו אל כמין אלהיס ואכמיר בוי קדנציה  ,יען ממיד
הגידו אבינו ואמנו  ,כי טוב אלהיס  [ ,ושומע רניג
 01pלבב  ,על כן לקול מודה אסוכבה קרנומ הבמה ,
רוח נשברה מיכון לפניו  ,להעמר לי ולהחלים
אמ אבי !

ידידיה,

I

אחומי

רעימי! חבי נמעט רגע  ,גס אנכי

אלך אמך  ,תכי נא עדי אביא סלי מלא מגדיס ' וממכה
טובה  ,וגס אמ יונמי אקריב לפניו י — וירן וישב
מהר  ,וילכו שניהם יחדיו אל הכמה ויפלו על ברכיהס,
וכה המפללו אל אלהיס ;

ידידיה ,אמה שדי אשר בחסדך מגין עלאדממינו  ,נא
שמע הקשיבה אמ מפילמינו  ,כחנו כני גרזילי החולה
שמע נא הקשיבה מפילמיכו י
שפרה ,טוב לכל ! שמע נא אמקולנו ,
משאמ כפינו ממכחמ ערב  ,כי צעירים אנחנו  ,ואין
כל לנו xולולא היה לני יומר ,הלא בשמחה הקרכבן
לך ( ,גמה טוב לכל ! הצל נא נפש אכינו ממומ ,
הוסיף ימיס על ימיו  ,למען נגילה בו והוא יגיל
בנו לאורך ימים— I

מכון לפניך

ידידיה ,

הנה הבאמי לך הטנא

עס פריהאדמה  ,הנחמדים

אשר לי  ,נא מקחם כקרבן כליל ;
חפצמילהקריב
לפניך עמודים ממכלאומי אך חזקו ממני כי קטון אנכי,
אמנס כי אגדל אז אקריב לפניו מדי שנה בשנה  ,יען
נממ לנו אמ אכינו < אך התייהו נא כיוס הזה ! —

שפרה,
אמ הצפול הזה
הוא
מכל
אשר
לי
,
ראה
איך יעיף אלי כפי לבקש
אוכל  ,אמנס לך טוב לכל אעלהוI

אעלה לך  ,טוב לכל ! חביב

ידידיה  ,גסיזגמי ( .יקרה לי) אזנח ל , 7דאי' אידמכרכריג
וממופפמ  ,אחנס לך  ,חונן Iאקריבה  ,למען
ממן לנו אמ אבינו  :נא קדוש *Iשמע נא ממינו ן

nny

\

קסד

ידי ילדים רחמנים שלחו לשבות —־ והנה קול
עתה
מדבר אליהם מועם לרכזת — .נבחר לאלהיסהקשב
רנת ישרי לב ,אל מזבחו את אשר יקר בעיניכם יכ
#זד יחיה אביבס ! — —
ואביחבם קס ויחי מאליו  :ואבותס צוהלים שמחים עלי חומק
בניהם הלכו יחד בעצם המס הזה לשפוך רנה
ותודה לאלהיס תושיע חוסיו ; וברד לי חי עוד שכיס רבים ,
ויראה בני בניס מלאים ברכת ״ה •
#
* #

אבות

מאושרים ,
שישו ובילו

#

אלה

תוצאי

#

נטעו

אמת ,

בהם

שמעון כר״ז •
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ב
מכתבים
ח ק י ר ־ד  ,ש ש • ח •
רב • זבולון בני Iככה בניתי בית זבול לך בחובת האזרח לעירו,
כבדני נא נגד זקני העם באשר הורית ?
הוא דבר הנלמד בפרט וכלל ופרע -
רביחודה

זבולון•

ונשמענה ?
מידתך
אהבתהריע  ,ק״ו נחויב #ל.

אס נצטווינו על
אהבת קכיצת ריעיס  ,ומזה יצא  ,כי אם נחוייב
נתחייב
לנו ,
מהדומים
אחל
לתועלת
מכל
\

מכל ישנן על הסכת קביצתם  :ונוסף על זה פי
כהיות .גס אנו מיושביה  ,בשלומה יהיה לנו שללם •
רב •

האס חוייבנו בזה מחוקת .התורה ?

?בולו? ״ גס אחרי אשר גורשנו ממצרים  ,אשר מרדו איג
ז חיינו בפרך  ,מקרא מלא הוא לא תתעב חצרי  ,כי
גר היית .כארצו •
בר

• ואס יטען טוען  ,ני זו היא חובת הגר ,
בחשד  :ולא האזרח  ,מה משיג I

אשר

גר

זבולון • מה אשיב ? מי איבוא הוא  ,אשר יעיז לומר ,
’כי הגר העוכר ושב יחוייב בטובת ועבודת & עיר.
מהאזרח  ,אשר הוא עצם מעצמיה ? וכי נחיייב לעבול
אשר כלונו ואשד הדימונו  « ,אשר קבלונז באהבה j
אחוה  ,שלום  ,וריעות ?
׳%

רב  .אני שאלתיך על חוקות התורה ?
זבולון * כרוך זוכר הנשכחות ? אמת הוא ,כי גס על
העניין הזה למדתני דבר הנדרש בק״ו  ,והוא ינ עת
אשר גלינו לבבל עיר הדמים ורבת המשטמה אשר נתנה
לשבי עוזנו  ,ואשר חללה את תפארתינו הנביא מכריז
ואומר  :ודרשו את שלוס העיר אשר אתם בתוכה י
רב • מה

לך

עוד

לע

הדבר הזה?

זבולון • אס על ערי האויבים נתחייבנו לשאול  .לשלוםa
ושלא לכרות עץ מאכל  :והיוצא מן הגללים הטובים;
ההס  ,היאך לא נתחייב בטוב העיר  ,אשר היא לנד
הלילה למשמר והיוס למלאכה ?
רב •
אודה האחת  ,כי הואלתי נשוא  ,אס למדת את
אשר הוריתיך ? אמת היא חוקה אחת היא לגד
ולאזרח האח הכל כאשר לכל ,חוייבנו להיטיב לדומים
לנו  :וכפרט המטיב לרבים טובת הרבים תלויה בו ,
כאשד למדונו ר״זל משה זנה וזיכה את הרבים  ,זכות
הרבים

יו

הסי
הרבים מלוי ,בו,,
עם ישראל •

חקירה
גד J׳הגידה לי

שנאמר צדקמ ס' עשה (משפטיו

שביעי. . r -v
מס מוייב אדס לרעהו

לאהבה אומו לעזרו בכל דבר  ,ולשמרו מכל נזון
כנפשו  :כי כן צוונו האלהיס ואהכע לרעך כמוך •
אממ היא  ,כי הז כלל גדול במורה  :אך המורה
עצמה יצאה מן הכלל לפרט ?
אחי יהודה < אשר למד יומר ממט  ,קבב אמ פט
הדבר  ,והוכיח כי רוב מצוומ מורע האלהיס  .סוכגוע
על החוג הזה■י
אס כן חייב אדס לבזבז כל ממוט לרעיו ?
המורה נמנה שיעור  ,מעשר לעניים  ,לקט  ,שכחה ,
פאה
■• ,ועזללומ .׳בשדה  ,ורבומיט ז״ל יגזרו כיהימכזגז
לא■יבזבז יומר מחויוש  :על כי לא הומר לאדם לפזר
לג רטשו ולהיומ למעמס לאחרים  ,ועל זה הוזהר■
שלא יפזר ממונו  ,ויהי כימו פמות  .לרוחה לכל שואל,
למען יהיו עניים גניו ובני כימו •
עוד מה הורימיך באהכמ הרע ?
<זובמ המו נחה להסירו מדרך• רעה לדרך טובה  ,ולהיוע
לו למופמ ולאומ במעשינו הטוכיס "
בין שמירמממוטנו לממון מכירנו

המ

הפרשהורונו חז״ל I

.ה-ס הורונו  ,גי החובל עצמו וממונו אף לע פי שאיט
רשאי פטור :
והחובל אמ סבירו כין בגופו בין
בממונו חייב לשלם ".

דס

י

רב • אס כן

יד

לכו

שלא למק קבירינו כגון 4וממון ?

 1ד * .לא כך למדתגו רכיכו  :חייבים אנחנו להתרחק מהלכנק
הפנים  ,ומכל דבר הדומה לגכזע  ,עד כי נאסר
לנו לומד עלה דג זה למי שנעלה קרובו  ,ולספר
בשבח &וס אדס בפני שונאו  ,שלא יבא לגנועו מעון
שבחו  ,כאשר הורינו לדעע מספרי המוסר •
!רב • •עשה אפוא ,כאשר דברע בכל
ננריה יפ היא
החזק כחוסר אל ערן
זד•1־V

עע

אהוב הרע ,
חייך ,ובלצר

הזה עאריז יקיס על האדמה  :כי כל פעל ה" למענהו
יוכפרס האדם  ,אשר יצר אועו בצלם דמוע עבניעי
חייבים אנו לנשאו  ,לכבדו  ,להועילו  ,ולהטועו אל‘
ואס נטה מן הדרן  ,ה" הטוב יכפרבעדו^
האמע
ו 4ס המריע לנו לא נשגא אועו  ,גי אס מעשיו :
-גא&ר פירשו קדמזגיגו ג יעמו חטאים ולא חוטאים ־••

שמינים

זז ק׳י ר ד.
בר *

גפתלי ז גפעולי■אלהיס נפעלעי ע־ם אחיך נתובא׳
האדס לרעהו  :גא פרש מה יחריב  ,גלסן
על זה  ,היהודי •לאחיו ?

!פתילי " יידוע .לכל כי סס המשפחה ניען להיוע כל אחד
לעזר לאחיו  ,ועל זה חקקה העורה־האלהיע
חקיס טוכיס נחיהו בהס ביסודי איש אחיהו * *

רב  -ומה■־הם t
העבוט ,ושמיטע הקרקעוע ■ ,ומשא
העגבת
 1פתלי *
כלדי  ,חזדע העבד בשביעיע וביובל;
וח? רע׳ הגיע והשדה לאשר הוא לו ,.,ועוד רכועגהנה •

רב• ומה
!פתלי ״

טעס

לא שזו

׳הדבדיכש

נזה גל

מי האדם זבס מיאיש ?

האלה לא חוייכנו םב מצד הדין /
(אין מזע הדין לוקה נזה  tכי

קפח
לא יחוייב כן אדס להחזיר אשר קנה במעותיו  ,או
שלא להעביד אשר חכר עצמו  :רק הוא תזכה .זנדבה
אשר קבלנו על עצמנו כעת אשר נכנסנו בברית ,ונעשינו
בניס למקזס  :וזו היא חבה יתירה הנודעת .לנו חלף
עכודתינו  ,׳ לא תדרכינה רגל אשר לא יעמד לע
הר סיני *
כאשר ככל מדינה ניתן חירות יותר
ליושביה  ,ואין כל אדס זוכה להיות מרואי פני המלך;
כי אס היושבים ראשונה כמלכות  :ושאר בעס די להס
אם מפרי יגיעם יאכלו  ,והיו כאחד האדס •

*

רב •

מה

הוריתיך על ענין הרבית• ?

נפתלי • כי
לכל עם מדינה ומדינה ניתן חיק  ,כמה
יגבו משכר מעותיו  ,והיהודי היישב בהם
אסור לו ליקח יותר מאשר גבל? בדינא דמלכותא  :אן
ליהודי חוייב להלוות חנם אין כסף  ,ואס אין לו כמ*
יפרע ולקח ממנו משכון  ,עבוט ישיכ ,ואס יבא
היובל לבני ישראל  ,או קרבה שנת השבע  ,לא יהיה
לו כנושה  ,ולא ירע לבבו כתתו לו פעם אחרת ,אס
יבא לידיי חדה זו י
*

רב • ומד־־י!

הוא

הנזעם?

נפתלי • ה0זי ככש
הראשון הוא  ,כי ראתה החכמה
האלהיתלקדשנו במצוותיו  ,ולעשות
ממנו אימה ^ אשר כללה יהיה כגוף אחד וגוי קדוש ;
ועם שאר משפחות האדמה די לנו כי תהיה לנו איפות
צדק  ,גוזרים ומקימים  ,ואוהבים אותם כאהבת
עצמינו  ,והיא האהבה אשר חוייכנו בה מצד הטבע
והתורה ואמת הוא כי רז״ל אסרוהו גם לגויים באתרם
כספו לא נתן בנסך אפילו רכית דגוי •

דב •

מד־־יקפירשתי לך

על ז״ עממין  ,אשרהוריש

ה״ מעינו  ,ומה תוייבנו בס ?

נפתלי *
הגוייכם
ההם אשר ה ? מ חוק ועברו גבול
תורת האדם  ,וכל תועבות ה" אשר
שנא עשו לאלהיהס  ,ויוכחו את בניהם לשדים  ,נעשינו
שלוחים למקום להשמיד זכרם  . :נאשר גזרה החכמה
האלהות
$

T

5== = =s

קסט

האלהית על המיס כדוד .המבול  ,על האש בהפיכת.
סדס ובנותיה  :וכאשר לא גרשס מפנינו מהר
פן
תהיה הארץ שממה  ,צוונו לבלתי התחתן בס ולא נחנס •
וחכמינו כאשר ראו  ,כי התכס מכל האדם ואהוב
לאלהיו היה  ,אותו החטיאו הנשיס הנכריות וכנו מזבחות
לשקזציהס בעיר אשר בחר ה" לשוס שמו שס  ,ובבית
השני הרבו לפשוע  :פן נוסיף לחשוא מרו הזהרות
רמת להרחיק הקרוב והחיתון בע״עז  /כענין יניקת
הכניס  ,הרפואה  ,הייחוד  ,וההילוך עמהס  ,וגבל!
זמן ואופן המשא ומתן  ,בתתם נ 1עס ודעת גס על ני
היו חשודים על ההריגה  ,הזכור  ,וכל התועבות :
אף עתה כי הגויים ,אשר אנו שרויים ביניהם  ,הס
יודעים תא ה״ ,ואת המעשה הטוב אשר עשה לישראל
ומודים בבריאה  ,שכר ועונש  ,ומוסיפים ועונשים על
כל תועבת ה" וכל עול הנעשה  ,הגם חסידי אומות
העולם אשר שובחו מפי רז״ל  :באשר הס שומרים
מצוות בני נח  ,אשר הם יסוד תורת האדם  ,וכמונז
כמוהם ככל מעשי האדם  ,ואנו רופאים אותם ומתרפאים
מהם ,אנו מניקיס את בניהם  ,והס את בנינו ,
ונושאים ונותנים עמהס בכל עת ורגע מלמדים אותם,
.ולומדים מהם  :הכלל היוצא אין שום דבר בינינו,
כי אס מעשי התורה  ,אשר נתחייבו אבותינו בשמירתה,
ולאבותיהם לא נתנה ולא נתתייבו בה •
ר• 2
נפתל '
אילה שלוחה את להשיב אמרישפר  ,ומי
יתן כל העם בידי וידעו כמוך אמיתת
הדברים ! אך תן תודה לאל  ,אשר נטע עתה ברוב
העולס אהבת האדם ועזרת הרע  ,וסרה קנאת אפרים
וצוררי יהודה  :כן יוסיף ה" שגית ידו להפוך לב כל
בני האדם לאהוב איש את רעהו  ,ואת אחיו  ,איש
תחת גפנו ותחת תאנתו לבטח  :ואתה אזור מתנין
ושמע עצה וקבל מוסר למען תתכס באחריתך.
i

ה pי ו ה ת ש  rי h
רג •

דן

ידץ דיני השגת אשרלמדתי ?

P

. . JTכשפי! אסיר לנ׳ו כל עשייע עלאגה ;  *.בי  !4שגעבוראמ
מבריאע העולם *
רב "
ןד

רין

המלאכה היא האסירה I

־י' איסור לגו גס הבישול -באמרו■יעכרל  ,אע אשר<עאפ*
אפו  ,,ואע אשר הג& לו בשלו  ,וגס ההוצאה •

רב•»

באיזה מקום הזזהרבו

ההוצאה ?
על

:דן-.ג מספר אזרע האלהיס כעכין המז ובספר הנביאירמיה';*
אשר אסר למלפי יהודה ולשריה לבלעי שאע משא ביום'
השבע iוידוע מא כי המלך והשר אין דרכם לישא,,
גי םא החרב; המקל^ והצלוחיע אפרסמון להריע* וכדומה*
רב*

מי! אסר

לנוהסקוויהI

ד? • וי־״זל אסרוה ,כדי שלא כבא לכעוב ; אבל עיקר
הגזירה היא מימוע עזרא הסופר * ונחמיה הוא
הערשעא והנס בכעוביס •* -
דב

מה בין איסור שבע לאיסור■ יום טוב?

ך? •

הנעשה לאכילע או לשעייע האדם ,ככעוב בספר
ספורה  ,אל כל אשר יאכל לבל נפש הוא לבדו
יעשה לבס *

דבי•־ .על *,ה המס ,די  ,ובשנההבאה <

עד

הדינים  ,אמור
הגניבה ?

רן*
רב *

מפסוק

לאעגנזכו •

,

מפני מה לא השיבוע מפסוק

דן״ למדעני  ,מורי*
בר *

יל

הדברממקור

עעה מאיזה פסוק בלמוד איסור

אל

כי בהגוכב

עגנוב t

מדבר
נפשועהכעוב '

כמה מלכיס מלכו על\ יהודה משלמה עד החרב! י

,

קעא
דן ״ שבע עשרה *
רב •

ועל ישראל

-

מירבעם עד גלוע

ישראל

מעל א7ימיכנ ?

דן • עשע עשרה * /
דב * אודה יפ הועלע בלימודיך  ,דע גי שומר מ5וה שומר
,נפשו  ,והזהר בדיבורך ובמעשיך  ,השר ממ ! עקשוע
הפ ולזות .שפעים השר אמך.

זז ק י ד דית
רב •

אשד כי אשרוך ■ כניסI
ראש לכולנה ?

אשר.
רב .ממילמדנוה ?

עשיריית*
מה היא המצוה אשר היא

לקום בבוקר לעבודע מראו

אשר׳י
רב־•

ולהתפלללפנוי' .

?ואבינו אברהם אשר קס  .בבוקר

באיזה מקום הוזהרנו על

;

לעכודעהאל *

העפלה%

אשר  .כה עשו אבועיגו  ,אברהם אל המקום אשר מע 1
.שם  ,יצפק .לשות בשדה  ,ויעקב ויפגע במקום •
בר

•

שאלעי על המצוה ?

.אשר * התורה אמרה ולחדעס
כדרך  ,ושננעס לבניך  ,ולעבדו בכל לבבכם  :ותנמימ
אמרו כי עגולה בלב וו עפלה •

אועסבשבעך  ,וגלכיעז

רב •

היכן הוזהרנו נגד אמירע הסקר I

אשר .

ערי 1ק\

מדבר שקר

ר  3׳,

רב• ומדבריהקבלה ?
אשר •

דיבר שקרים לא ינון לנגד עיני"■",

רב •־ כמה דורות .מאדם יעד נת ?
אשר ־ עשרה :

רב״

וכן מנת עד אברהם* • ,

במה מלכים
ישראל ?

מלכובאדום ,

אשר• שמונה "
רב• מי המלך הראשון
אשר • שאולי ,

אשר

לפני מלוך

מלן מט

מלועלינו ?

ואחריו דוד •

רב * די היום ,אשר בגי  ,שמנה לחמך לפישניך  ,אמור
לחצמה אחועי אע ומודע לבינה מקרא  :וכאשר אמרתי
קוס כבוקר .השכם  ,ומעט שנוע  ,מעט ענומוע ,
מעט חיבוק ידים לשכב  :כי הקם כבוקר לעכודע
״ יוצרו מאריך היום  ,והרשע הישן מקצר אוחו  ,כמאמר
המלך החכם יראע ' ה" עום* ן ימים  :ושנוע רשעים
עקצורנה *

זין ק * ר
בר

ד־ז

אחרז

;

שרח•

 .יוםן> ! כי בן זקוטס  .אעה  ,פרש ל* מצוות .כבוד
ויראע ההורים ?

*וסף • העורה אמרה ,

כבד אע אביך• זאע .אמך *

f

ר \גכ
רב •

« י קודס ביראה וכבוד ,

האב או האס •

יוסף • כפסוק אחד הוקדס האב ובשני האס ,
שניהם שוויץ *
1

רב•

ללמד *

עלהמצלה  ,ד*מ

ואס ימצא אבאשר ' יצוה לעבור
להביא לו אש כשבע  ,נשמע בקולו ?

יוסף• אס ימצא אב כזה ,מצוה שלא לשמוע בקול(  :כי
כן החהרנל איש אחל לאביו מיראל לאמ שבמלמי משמלרל •
י

רב«

מומר לגנוב מאמ האב

אוהאס ?

יוסף• על דבר הזה המלמדמ לימדה אומי פסוק כיוס העוריס )• :
והוא גוזל אביו ואתו ותומר אין פשע  . ,קכ 1הוא
י
לאיש משחימ •
רב •

כמה כניס היו לו לאדם הראשון ?

יוסף• שלשה ,
רב" מי הרג

ושמם קין ,הבל  ,ושמ •

אמאחיו ?

יוסף״ קין הרג אמ הכל •
רב• כתה בניס היו לנח ?
יוסף• שלשה :
רב •

והס שס

חם  ,זיפת

יוסף כני ! מאל אבין ויעזרך ואמ שדי ויברכך  ,ופרימ
ורב־מ כאחד האדס  ,נצור כני מצומ אביך ואלמגזוש
מורמאמך  ,וישחת אביך ואמך ומגל מלד <ך  :המלאך
הגואל אומי מכל רע יברך אמ הנערים  /ויקרא כהס
שתי ושס אכומי  ,לידגו לרוב בקרב הארץ •

חרררד־־־ן
ו־  1י9ל*יווד • וחס הכויי®
• ) גתזילחס י 6להם נשיס חלחדות מרס ילכו4
אשי וכל היזהנל יכול להיוו  /לאוהיל »ל • גנינה והמלה אשל w׳ w
מיי «יואמ*י • ’
הל ® ןי< ת 0* 9גח • » 919

r

*

קיכד
ח ק י ר.
רב •

h

עית

ים

עשר ד־י.,

בנימין ידיד ה״ ! אשר הואלת לשפזן בצל החכמה,
דלהיייב מעיר לעזור לכל כושל  ,אשאלך ותודיעני אשר
למדי; על הדרך המוכה  ,אשר בו דרכערגלך*«־

בניס•7p

פתח פיך

ויאירו דכריך I

רב ״ מה הועילו  .לימוד ההגדות? ,
בנימין • הועילכי יוער מפריס החג דע פרוס הפסח  ,ממה
שהועילו לשלושים כערים ,אשר היו לומדים בס
 Jג" שנים "
רב

״־־

ומה טעם עען על דכרן זה ?

בנימין • הטעם הוא  ,כי ההגדות הס הדברים  ,אשר
רז״ל כתבו בפנימיותם עיקר ,
ומבחר חכמתם ,
להסתיר אותם להמון ,אשר די להם והותר ידיעתם
הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון  :בין יכין
דרכם הטובה ,מי אשר הבין ספד התורה והנמשך
ממנה ודברי חכמי האומות אשר יזיו בזמנים ההם,
אשר גס הס הסתירו דבריהם במשלים וחידות כידוע •
וכאשר אבותינו נטו מני אורח ולמדו אותם לנערים ,
אז יחלק העם לחצי  ,על כי אשר לקחום כפשוטם ,
כבהמות נדחו כעיני שאר העם  :וחכמי הגויס והעם ,
אשר חשכו עצמם לחכמים  ,כאשר לא הבינו הנסתר
והופראו להכחיש הנגלה חרקו שן על אשר כתבוםויפצו
פיהם  ,גס על אשר הורו בין דם לדם 4בין נגע
לנגע  ,ותהי האתת נעדרת  :וכאשר ידוע הוא ,
כי כנגד ד" כניס דברה תורה  :התס תם בתומו ,
והרשע מחזיק כרשעתו  :וכנים אין לישראל  ,ויורש
אין לו ,כי אס החכם ושאינו יודע לשאול  ,אשר
הס שני הקצוות ,ואין אתנו יודע עד מה הדרך
האמצע  %,אשר הוא השלם והשווה לכל נכשI

דב

יל? יאן תוכיח

זה

לחכמי

שארהאומות ?
בנימין •

בנימי? •
לא אם חכמינו האחרונים היו לומדי החכמות כראשונים,
היו נשלם מהם הידעת האמת הזה לכל  :אן כדבר
הזה גילה טפח אחד מאחינו  ,אשר בהחליצו בעד
התלמוד ( א ) פסוח והציל הביא מאמר ילדה אשה
י במצרים "pרכזא
לאשר נאשר נאמר כאשד הצביר היה מתנמנם)
ודימה אותו
דגר היווני הדורש טוב לעמו כמשל
שכירות צל החמיר כמדבר  :ומאמר רכה בר בר חנה
אשר ספד עבור הסוחר על הגמל ורומח בידו תתע
רגל אחד מחתי מדבר  ,לאשר ראש חכמי הנוצרים
כתב  ,ני ראה בעיניו ראש ענק נכה שן גדול נ"
פעמים משני שאר האנשים •
’ רב ; אס כניס
את דבריך יפורשו הדברים להמון  ,וידעו בי
האמת
רבותינו? ,
בנימי? •
הוא
זכר
אשד
לא
נכתב להמון כאשר דברת  ,ודי
’ לנו לבאר אותם להמון החגמיס כאשר עשה הנשר הגמל
אשר לו הרקמה ר׳ יצחק כן עראמה ז״ל  ,אשר הביא
על כל נרשה מדרש ומאמר מס" המדות לאריסטיוהיו
לאחדים בידו  ,זהו פועל חנם תהי משכורתו שלימה,
כאשר הוא חכם ויבא טוב לאומתינו  ,כאשר■ כתב
הרמ״כס ז״ל כס" המורה אשר אמר ני הם תפוחי זהב
כמשני! ת כסף זכאשר למדתני •
רב  .מה הועלת בעדן הדרוש?
בנים* ן •
למדתני" ואמת הוא כי
היושב על הבימה לדרוש
כאשר יידע לנגוע בלכס לב כל העם בילו כתומר ביד
היוצר  ,וכצכא כיד השר  ,ועל זה אין הזמן ההוא
זמן אמירת חלושים או רמזים אך היא עת לבנות כנין
החכמה ותיקון המעשים  ,ועת לעקור קיץממאיר
וסילון מכאיב המעשיםהרעים  :והדבר הזה יסודתו
כהררי קדש  ,כאשר כימים הראשונים הנביא  ,אשד
שמו נגזר מניב שפתים לפנים יקרא הרואה  :על כי
כל מגמתו היתה לראות מעשי העם ולהוכיח אותם על
מעשיהם ונבואת צופה כתתיך לבית ישראל תוכיח  ,כאפר
הורתני •
רב • דבר זה ידוע ומפורסם ?
בנימי] • היה ידוע בימי
קדמונינו  :אלאךדתיעתה אשר טלטלנו
מעם לעס  ,והלכנו מדחי
שכחנו מעשינו
_
_
הטונים
^א )  -אני היא ’‘״ 37י3הפ
לי * 0י5י•31,׳ 5* 3, 1ייהי< ן" אנ ,וחא6ר «*ג**
« r!pוהציל נין כנין עי&5ןיז עבדן י

קעו
הטובים  ,וכל החפץ ימלא את .ידי  ,דש דורשגרביס
דברים אשד לא נענו להאמר כישיבה בעי כנטילת
של ע״ה •
רב * מה הועלע כעניין ?■ יני ממונוע ?

בנימי] •

נככד הדרך אשר בחרו ראשי

העדה לשלות

הכחוריס ללמוד אל דרך הגויים קולס הגיעם ללימוד
הטוב הזה האחרון  :על כי אמע הוא כי אשר למד
חוקי האלהיס ועורעו  ,ידע  ,כי כולם יכרעו להם
ברך ויקראו לפניהם אברך  ,ומדי שובם אל לימוד
עורעינו יוער עוסיף חן וחםד בעיניהם , .כי בע מלך
היא  :מאשר סיפר כי חכם מחכמי הנוצרים איטלקי
אשר קרא ספר המשנה בלשון חמי קרא אות״ה
עורע העירוע "
רב • ומה הועלע כדיני הטרפיוע למיניהם ?
בנים  • ],גס הפעם אודה אע ה" אשר שס בלב מורי העדה
לשלוח אוענו לחדרי החכמוע  :יען אמע היא ־כי הלומד
חכמע הטבע ידע העמד דבר על בוריו  ,ובין כדבר  ,על כי
אין טוב כאדם כי אס הראה אע נפשו טובה בעמלו בעעו
טעם ודעע לדברים אשר ראה ולמד במופע ואוע •
רב • מה למדע בסערי עורה ?
בנימי? • האלהיס אשר העהלכו אכועינו לפניו שלח מלאכו
׳ הרמ״בס זל אשר הורנו כספר היד כעורה שככעב  ,וכספר
המורה בעזרה שב״עפ  ,והדברים אשר למדעני בו לא יכילם
ספר  :אך מעוך מעשי כין עבין אע אשר למדעני להועיל,
ולא אמנע כל ימי להידוע אע שמך כטוב  ,והעפלל אל אל
עליון  ,ישלח עזרך מקודש  ,וכל נטיעוע אשר יטעו ממן,
כמוך יהיו  ,ויעשו פרי מזה לעץ  ,והייע אךשמחי.
רב • בנימין בני ! מכורצע ה"ארצך  ,אשרעשכזןבה  ,ואשאי
העם א־שר ישעו מימך ,זכור אעבוראך  ,אע בורך ואעבארך
בכל מעשיך  ,ואהוב כל ברואיו כזו *ז אשר איננו זובח  ,לך
בדרך הטובים  ,והישר הנוטה מכי אורח  ,קת לך מזמרע הארן
מעט דכש ללקיחע עענוג ומעט צרי לשקורע בריאוע,
< 7מער החרים • היה עיניסלעור  ,ורגלים לפסח  ,מעט
לדל ומחסה לאביון  ,אב ליעוס וךע לאלמנה  ,והוי ק אע
כל האדם לכף וטע  ,האמן כל מה שהאמין אחרון הגאונים
בזמן ראשם בחשיטע הרמ״בס ו״ל ואז אדע כי לאאבוש  ,לני
בנל תדרי החכמה והעזרה אע ה" אלהוך עירא •

