- Rabbi Blue says: you should say the things that are essential to your soul in Hebrew, and all
else in English.
-No, says Rabbi Yellow, you should always speak Hebrew.  ? משל למה הדבר דומהIt is like riding a
new bike versus an old one; just as you would replace the old, gross bike with the new one
entirely, so too you should completely replace your everyday language with Hebrew.
- Rabbi Blue responded  ומהwe save chicken soup for shabbat to make it special,  אינו דיןwe
should save Hebrew for only things that are important to us!
- ’ גופהthings that are essential to your soul ;׳each person can decide what is important to his
own soul
- No, rather we should have something important to us as a community
- Completely wrong!  והא איכהpersonal things that are important, such as family or health
issues?
-  התםthose things are individual problems,  הכאwe are talking about shared ideals.
– ’ שהוא מקיף לשמואל,( דתנן ׳חוץ ממי שארעו דברmishnah midot 2:2); because the person with
individual problems is singled out so that people can address them, it shows that one person's
individual problems are the entire community’s concern.
- That is not correct.  ? משל למה הדבר דומהIt is how if each person in the class picks their own
favorite color to try to paint the walls, it would create divisions within the class because they
couldn’t decide. Just as colors could create divisions within the class, so too choosing individual
problems to be important over community could create divisions because people wouldn’t be
able to agree.

 והשאר באנגלית, כדאי לאמר רק את הדברים שהם חשובים לנפשך בעברית:אמר רבי כחול.
 מי שקנתה-  משל למה הדבר דומה? זה כמו לאופניים חדשים. כדאי רק לדבר בעברית, אמר רבי צהוב,לא
אופניים חדשות ומפוארות מחליף את העתיקות ומסירה אותן מהבית; כמו שארצה להחליף את האופניים
 גם כדאי להחליף את השפה שלך לעברית כל הזמן,העתיקים באופניים החדשים.
 אינו דין שצריכים לשמור את העברית רק לדברים שהם,אמר רבי כחול ומה אנחנו רק אוכלים מרק עוף בשבת
!חשובים לנו
גופה ׳הדברים שהם חשובים לנפשך׳; כל אחד יכול לבחור את הדברים שהם חשובים לעצמם.
 כדאי לנו לבחור דברים שחשובים לקהילה שלנו,לא.
 כמו בעיות במשפחה או בריאות,?לא נכון! והא איכה עניינים אישיים שחשובים
 הכא אנו עוסקים באידיאלים משותפים,התם אלא דברים פרטים.
ב(; מכיון שאיש אם בעיות אישיות התיחד: שהוא מקיף לשמואל׳ )משנה מידות ב,דתנן ׳חוץ ממי שארעו דבר
 יודעים שהבעיות, או עשה את עמצו מחיוד( כדי שאנשים יכולים לדבר איתם1 =עשה את עצמו בולט- )התבלט
של היחיד הן הבעיות של כל הקהילה.
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“Sticking out”

לא נכון .משל למה הדבר דומה? לכיתה שבה זה כמו עם כל אחד בכיתה יבחור הצבע האהוב לצבוע את הקיר
ולא צבע אחד שכולם אוהבים ,תהיה מחלוקת בכיתה .עם כולם יבחורו את הדברים שחשובים רק להם ,ולא דברים
.שחשובים לכל הקהילה ,תהיה מחלוקות

