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Unit 1: Study, Ritual, Financial Giving, and Action יחידה א: לימוד, טקס, תרומה ופעולה

There are a number of ways a person can act to ad-
vance social justice. It’s possible to give money to a
cause, volunteer in one’s community, or work to shift
how power is held and exercised. Even learning and ritu-
al have a place in acting for a more just world.

Through the following texts, we’re going to explore how
these methods of social change interact with each other,
and how we might prioritize among them.

צדק לקדם מנת על לפעול יכול אדם בהן דרכים מספר ישנן
להתנדב מסוימת, למטרה כסף לתרום לדוגמה ניתן חברתי.
מנת על לפעול או משתייכים, אתם אליה הקהילה במסגרת
את יש ולטקסים ללימוד אפילו בחברה. הכוח מבני את לערער

הפוטנציאל ליצור עולם צודק יותר. 

שינוי של אלו פרקטיקות כיצד נחקור הבאים, הטקסטים דרך
של עדיפויות סדר ליצור ניתן וכיצד זו, עם זו מתכתבות חברתי

שימוש בהן.

Overarching questions:

• In thinking about various types of learning and various
kinds of action (like those mentioned above) as ways
of bringing social justice about, which in your experi-
ence have you found easiest and most difficult to take
on? Why?

• Which have you found most and least effective? Why?

שאלות כלליות:

צדק• לקידום פעולות ושל לימוד של השונים הסוגים מבין
ביותר הקל הסוג ניסיונכם פי על מהו לעיל, שהוזכרו חברתי

ליישום ומהו הקשה ביותר? הסבירו מדוע.

אילו פעולות מצאתם כיעילות יותר? ואילו פחות? מדוע?•

The Babylonian Talmud is a compendium of Jewish
laws, debates, and stories compiled in modern-day Iraq
around 1500 years ago. Each part, or “tractate,” is
grounded in a particular subject of Jewish law, although
excurses into other spheres are common. Tractate
Sukkah (“tabernacle”) focuses on the holiday of Sukkot.

וסיפורים מחלוקות הלכות, של אוסף הוא הבבלי התלמוד
לפני – ימינו של עיראק של אזור – בבבל שנה1500שחוברו

של מסוים בנושא מתמקד "מסכת") (המכונה חלק כל לערך.
שכיחות. הינן אחרים נושאים לתוך שזליגות למרות ההלכה,
הקשורים בנושאים מתמקדת היא, כן כשמה אשר סוכה, מסכת

לחג הסוכות

Babylonian Talmud, Tractate Sukkah 49b תלמוד בבלי, מסכת סוכה מט ע"ב

Our rabbis taught: There are three ways in which gemilut
hasadim, or “acts of loving kindness,” are greater than
tzedakah, or “required financial giving”:

תנו רבנן: בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה

First, tzedakah involves only one’s money, while gemilut
hasadim can involve both money and one’s bodily
action. 

צדקה בממונו, גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו;

Second, tzedakah can be given only to the poor, while
gemilut hasadim can be done both for the rich and for
the poor. 

צדקה לעניים, גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים;

Third, tzedakah can be given only to those who are
alive, while gemilut hasadim can be done for both the
living and the dead.

צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים בין למתים.
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This source talks about gemilut hasadim, or “acts of
loving kindness,” and tzedakah, or “required financial
giving.” Can you think of an example of each from your
own experiences?

או וצדקה חסד" "מעשי או חסדים בגמילות עוסק זה מקור
תוכלו האם התורה". עפ"י בה מחוייבים שאנו כספית "נתינה

לחשוב על דוגמה מכל סוג מניסיונכם האישי?

The text suggests three reasons that gemilut hasadim is
greater than tzedakah. Are there other reasons you can
think of to support this stance?

חסדים" "גמילות מדוע סיבות שלוש מציע שקראתם הטקסט
לחשוב תוכלו עליהם נוספות סיבות ישנן האם מ"צדקה". גדולה

שעשויות לתמוך בעמדה זו?

To what extent do you agree with the text? Do you
typically prioritize gemilut hasadim or tzedakah? Why?

כלל בדרך האם הטקסט? עם מסכימים אתם מידה באיזו
תעדיפו "גמילות חסדים" על פני "צדקה"? מדוע?

Can you think of an action you've taken that would be
considered gemilut hasadim? What did you do, and for
whom? What motivated you to take that action? Share
the story with your havruta.

להיחשב שעשויה בעבר שנקטתם פעולה על לחשוב תוכלו האם
אתכם הניע מה מי? ועבור פעלתם כיצד חסדים״? כ״גמילות

לפעול? אנא שתפו את החברותא שלכם בסיפור. 

What connections do you see between “loving kindness”
and “social justice”? Where are they different?

"צדק לבין חסדים" "גמילות בין לראות תוכלו קשרים אילו
חברתי"? במה הם שונים זה מזה?

This particular tractate of the Talmud, Tractate Kiddushin
(“betrothal”), discusses laws of marriage.

שונים בדינים עוסקת קידושין, מסכת התלמוד, של זו מסכת
הקשורים בנישואין.

Babylonian Talmud, Kiddushin 40b תלמוד בבלי, מסכת קידושין מ ע"ב

Rabbi Tarfon and some elders were relaxing on an upper
floor in the house of Nitza in Lod when this question
came up: Which is greater, study or action?

בלוד. נתזה בית בעליית מסובין וזקנים טרפון רבי היה וכבר
נשאלה שאילה זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול?

Rabbi Tarfon answered, saying, “Action is greater.” נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול.

Rabbi Akiva answered, saying, “Study is greater.” .נענה רבי עקיבא ואמר: תלמוד גדול

The others answered and said, “Study is greater
because it leads to action.”

נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה.

This particular tractate of the Talmud, Tractate Berakhot
(“blessings”), explores laws governing blessings.

ההלכות את חוקרת ברכות, מסכת התלמוד, של זו מסכת
השונות הקשורות בברכות.

Babylonian Talmud, Berakhot 7b תלמוד בבלי, מסכת ברכות ז ע"ב

Rabbi Yohanan said in the name of Rabbi Shimon bar
Yohai: Service in accordance with Torah is greater than
studying it. As it says in 2 Kings 3:11, “Here is Elisha the
son of Shaphat, who poured water on the hands of
Elijah.” The text doesn’t tell us “who learned”, but rather
“who poured water”. This teaches that service in the
name of Torah is greater than studying it.

של שימושה גדולה יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי ואמר
בן אלישע פה יא) ג, ב (מלכים שנאמר: מלימודה, יותר תורה
– "יצק" אלא נאמר, לא "למד" אליהו. ידי על מים יצק אשר שפט

מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה:
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The first text suggests that study is greater because it
leads to action, while the second text holds that action is
greater based on the interpretation of a biblical text.
What reasons you can think of to support each of these
stances?

היות יותר גדולה מעלה הינו הלימוד כי מציין הראשון הטקסט
היא שפעולה טוען השני הטקסט בעוד לפעולה, מוביל והוא
המקראי). הטקסט של פרשנות על (בהתבסס יותר גדולה מעלה

נסו למצוא סיבות לתימוכין בכל אחת מעמדות אלו?

To what extent do you agree with each of the texts? How
do you prioritize study or service in your life?

אתם כיצד מהטקסטים? אחד כל עם מסכימים אתם מידה באיזו
למעשה לימוד בין והקדימות העדיפויות סדר את קובעים

בחייכם?
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