
 

 

 
 

 
 ...זמן הרבה חזר ולא הלך הילד אבל
 ,עצוב היה והעץ

 על ותתנדנד שלי הגזע על תטפס, ילד, בוא: "ואמר שמחה מרוב רעד והעץ חזר הילד אחד יום ואז
 ".מאושר ותהיה שלי הענפים

 אתה" אמר. הוא ,"חם לי שיהיה בית רוצה אני" הילד. אמר ,"העצים על לטפס בשביל עסוק מידי יותר אני"
 "בית? לי לתת יכול

 ".מאושר תהיה ואז בית, ולבנות שלי הענפים את לקצץ יכול אתה אבל ביתי. הוא היער" העץ, אמר ,"בית לי אין"
 .ביתו את לבנות איתו אותם ולקח ענפיו את לעץ קיצץ הילד

 והעץ היה מאושר.

 (*של סילברסטיין)מתוך "העץ הנדיב", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איןש דברים אלו
)=כמות  שיעור להם

 הפאה :מוגבלת(
)=השארת קצה השדה 

 כוריםוהב   ,לעניים(
)=הבאת הפירות הראשונים 

 והראיון ,המקדש(לבית 
)=הקרבן שמקריבים 

 ,כשעולים לרגל(
 חסדים וגמילות
 תורה...  ותלמוד

 (משנה, פאה א,א)

אלעזר איש בירתא, כשהיו רואים אותו גבאי הצדקה, היו נחבאים ממנו, 
שכל מה שהיה לו היה נותן להם. יום אחד הלך לשוק לקנות צרכי נדוניה 

הצדקה ונחבאו מפניו. רץ . ראו אותו גבאי )שעמדה להתחתן(לבתו 
במה אתם  ליאחריהם והשיגם, אמר להם: "משביע אני אתכם שתאמרו 

אני נשבע שהם "עוסקים". אמרו לו: "בחתונת יתום ויתומה". אמר להם: 
. לקח כל מה שהיה לו ונתן להם. נשאר לו מטבע אחד, קנה "קודמים לבתי

ואה. שאלה אשתו , הלך לביתו והניחם באוצר התב)לחתונת בתו(בו חטים 
אמרה לה: כל מה שהביא, שם באוצר  –את בתה: "מה הביא אביך"? 

התבואה. באה לפתוח את דלת האוצר, ראתה שהוא מלא חטים, ויוצאות 
החטים דרך החור שבדלת, ואין הדלת נפתחת מרוב חטים. הלכה בתו 

". אמר הקב"ה(=)לבית המדרש, אמרה לו: "בוא וראה מה עשה לך אוהבך 
ואין לך רשות להשתמש לה: "אני נשבע שכל החטים מוקדשות לעניים, 

 ".בהם אלא כאחד מעניי ישראל

 (תרגום חופשי ע"פ בבלי תענית כד.)
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על מה מוותר "העץ הנדיב" כדי 
להעניק לילד את מבוקשו 

)בפסקה זו, ובסיפור כולו, ע"פ 
זכרונכם(? איזו תחושה גורמים 

 לו ויתורים אלו?

  ,העץ מייצג מודל של נתינה אינסופית
גם כשהיא באה על חשבון עצמו . האם 

 זהו מודל חיובי או שלילי?

  האם לעובדה ש"העץ היה מאושר" יש
 משמעות בהקשר זה?

האם הייתם מוכנים "לקצץ מהענפים" שלכם בשביל לעשות חסד? מה לגבי "לקטוף פירות" 
 שלכם? ו"לכרות את הגזע"?

5 
 בס"ד

 

זמר וקריקטוריסט  וי "הדוד שלבי". משורר, מוזיקאי,(, נודע בכינ1930-1999)ארה"ב,  אלן )של( סילברסטיין שלדון
 אמריקאי.-יהודי

  ,איזו הדרכה מעשית יוצאת מהמשנה
לפי ההבנה שגמילות חסדים צריכה להיות 

 ?ללא גבול

  האם אלעזר חושב שמגיע לו להשתמש
)להרחבה בממונו יותר מלעניים? איך זה מתבטא במעשיו? 

ם אותו עם אלעזר עיינו בדברי ר' אלעזר בן ברתותא ]שיש המזהי
 (1, מקור דף ההרחבותאיש בירתא[, 

 וכאשר זה ? שלכם כאשר זה בא על חשבון הנאות או מותרות חסד, כמה לדעתכם צריך להשקיע בעשיית
 (2, מקור דף ההרחבותלץ לעיין בדברי פיטר סינגר, )מומ? על חשבון צרכים בסיסייםאו ? שלכם חשבון חלומות על

  האם צריך לתת לאחר דווקא כדי לאפשר לו צרכים בסיסיים, או שצריך לעזור לו להגיע לרמת חיים שהוא
 ?בדף ההרחבות( 3 )עיינו מקור היה רגיל אליה

  מה כוונת המשנה בכך שגמילות חסדים
היא דבר שאין לו שיעור? האם הכוונה 

שמספיק לעשות מעשה קטן ביותר, או 
 דבר ללא גבול? להיפך, שגמילות חסדים היא

  למי אלעזר איש בירתא מעניק יותר, לחתונת היתומים או
 לחתונת בתו?

  מה בוחר אלעזר לעשות עם התבואה הרבה שהגיעה לו
 שלא כצפוי?



 תניא. חמישית(=) מחומש יותר יבזבז אל - נותן לעניים(=) המבזבז, התקינו באושא: אילעא מר ר'א
 .לבריות יצטרך שמא, מחומש יותר יבזבז אל - המבזבז: שנו גם כך(=) הכי נמי

 (בבלי כתובות נ.)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 מדה זו ",שלך ושלך שלי שלי" :האומר – באדם מדות ארבע
 עם – "שלי ושלך שלך שלי" .סדום מדת זו אומרים ויש ,בינונית

 –" שלי ושלך שלי שלי" .חסיד – "שלך ושלך שלך שלי" .הארץ
 .רשע

 אבות ה, י( ,משנה)

ה נ ֵּ  ְסדֹם ֲעֹון ָהָיה ֶזה ה 
ךְ  אֹון ֲאחֹותֵּ ְבַעת ג ָ  ֶלֶחם ש  
ְלַות ַ ט ְוש  קֵּ  ָלה   ָהָיה ַהש ְ

ְבנֹוֶתיהָ  י ְוַיד ְול   ְוֶאְביֹון ָענ 
יָקה לֹא  :ֶהֱחז 

 להשתמש שלי, לשמור, להחזיק שלי. הוא שלי זה פלא. אני אדם )יחזקאל טז, מט(
 !לפניו ברך לכרוע ושלי בו

 רוחי של עשרה. בהם חולק לא גם, אוצרותי את מסגיר אינני
 לכל ולהתפזר זולה נחושת למטבעות להתפורר בכדי קיים אינו
, מחשבתי את: אוצרותי את אני שומר. הרוח לעניי כנדבה רוח

 .הדרור הוא אלה שבכל והגדול ודרורי רצוני
 אינני .מהם חובות גובה אינני וגם לאחי מאומה חייב אינני

 חומד איני. אחרים למען חי אינני ואני למעני לחיות מאיש מבקש
 .לחמדה שלהם נשמתי ואין איש של נשמתו

 (*איין ראנד)מתוך "המנון", 

 היה בלבד(=) לבד זה
 השחיתו ולא סדום עון

 סדום=) התגאה (...) יותר

 בעבור (היתה גאה
 שהיה והשלום השובע

 עני יד החזיקה ולא ,לה
 :מחסורו לתת

 , שם(**מצודת דוד)
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תקנת אושא קוצבת את 
הנתינה חסרת הגבול 

שראינו במשנה. באיזה 
 נימוק?

  האם תקנת אושא באה להעלות את רף הנתינה
לחומש, או להגביל אותו כך שלא יתנו יותר? 

 )עיינומדוע נצרכת התקנה לפי כל אפשרות? 
אמוזג, -בדברי הרב אליהו בן במקבילה בירושלמי, וכן

 ?(5-4, מקורות דף ההרחבות

 לחומש, במקרה שהאדם יכול לתת  מדוע יש להגביל את הנתינה
 6 גם בסיפור במקור )עיינוועדיין הוא "לא יצטרך לבריות"?  %50גם 

 ?בדף ההרחבות(

האם טייקון שמרוויח מיליוני שקלים בחודש ומביא חמישית לצדקה ממצה בזה את חובתו המוסרית? 
האם יש לו צידוק מוסרי להשתמש בשאר המיליונים שלו להנאת עצמו, בעוד יש אנשים שרעבים 

 ללחם? 

 חדשים? לבגדים כסף להם שאין אנשים שיש בזמן בחו"ל, לחופשה לטוס שרוצה ממוצע, אדם לגבי ומה

 ומי שאומר שזוהי מידת  במה חולקים מי שאומר ש"שלי שלי שלך שלך" זוהי מידה בינונית
 ?סדום

  לדעת מי שאומר שזוהי מידת סדום, מה כ"כ בעייתי בעובדה שכל אחד שומר על נכסיו, מעין
"חיה ותן לחיות"? האם מצב של "שלי שלך ושלך שלך" הוא לא מצב של "לפנים משורת 

 ?הדין"

  ,מה היחס של ארבעת האנשים שהמשנה מתארת לממון שלהם? איזה יחס לממון נתפס כחיובי
 ?איזה כשלילי, ואיזה כ"ניייטרלי"

 מה חושבת איין ראנד על הצורך לחלוק את הממון עם האחר? 

 "מה היה חטאה של העיר סדום ע"פ יחזקאל? האם זהו חטא "אקטיבי? 

 איזו דעה מייצגת איין ראנד, ואיזו דעה מייצגת הנבואה ביחזקאל? 

(, סופרת 1982-, נפטרה בארה"ב ב1905-)נולדה ברוסיה ב איין ראנד
פילוסופית אמריקאית יהודייה, שזכתה לפרסום בזכות ספריה "מרד הנפילים", ו

 "אנו החיים" ו"כמעיין המתגבר", ובזכות פילוסופיית האובייקטיביזם שלה.

של רבי פירושו לתנ"ך  –מצודת דוד 
(, 1687-1769דוד אלטשולר )פולין,  

 מגדולי פרשני התנ"ך ביהדות פולין.









 


