לומדים יחד וזוכרים
את הנופלים
משנה לעילוי נשמה

כתיבה ,עריכה ועיצוב -

שִעוּר:
שֶא ֵין לָה ֶם ׁ
א ֵל ּו ּדְבָרִים ׁ
ה ַ ּפֵא ָה ,וְה ַב ִּכ ּוּרִים ,וְהָרְא ָיוֹן,
וּגְמִילוּת חֲסָדִים ,וְת ַל ְמוּד תּ ֹורָה.
שֶאָדָם אוֹכ ֵל ּפ ֵר ֹות ֵיה ֶם ב ָּעוֹל ָם ה ַז ּ ֶה,
א ֵל ּו ּדְבָרִים ׁ
קרֶן קַי ֶ ּמֶת ל ֹו ל ָעוֹל ָם ה ַב ָּא:
וְה ַ ֶּ
כ ּ ִב ּוּד א ָב וָא ֵם,
וּגְמִילוּת חֲסָדִים,
שָלוֹם ב ֵּין אָדָם לַח ֲב ֵרוֹ;
וַה ֲבָא ַת ׁ
וְת ַל ְמוּד תּ ֹורָה כ ּ ְנ ֶג ֶד כ ּ ֻל ּ ָם.
פאה א' ,א'

ביאורי מילים
פאה -משמעותה של המילה הוא :צד,
קצה או פינה .זוהי מצווה מהתורה להותיר
את שולי השדה עבור העניים ולא לקחת
מהתבואה שגדלה שם .פאת השדה היא
אחת ממתנות עניים שחייבה התורה את
בעל השדה
ביכוריםּ ִ -ב ּיכו ִּרים הם הפירות הראשונים
של השנה משבעת המינים שהתברכה
בהם ארץ ישראל .מצווה מהתורה להביא
את הביכורים לבית המקדש ולהעניקם
לכהנים בחג השבועות
ראיון -מצווה על כל זכר להראות בבית
המקדש בשלוש הרגלים .בזמן זה היו
מביאים קורבן שנקרא "עולת ראיה".

מסכת פאה היא המסכת השנייה
שבסדר זרעים שבמשנה.
היא נקראת על שם מצוות פאה,
שלפיה על החקלאי להשאיר את פאת )קצה( השדה
לעניים ,שילקטו בה תבואה.
למעשה ,המסכת עוסקת בפרטי שלוש המצוות:
לקט ,שכחה ופאה
שהן מצוות מרכזיות בין המצוות
המכונות מתנות עניים.

"אין להם שיעור"?
מה הכוונה?

הלכנו לבדוק במילון ,מה הפירוש למילה '-שיעור'
וקבלנו שתי אפשרויות ,
לאלו מהפירושים לדעתכם התכוונה המשנה?

הידעתם?
הביטוי "לאין שיעור" פרושו -
ׁ
בשפע ,הָ מוֹן
הַ רְ ב ֶּה,

בואו נראה אם הבנו-

ע"פ המשנה,
למצוות פאה ,ביכורים ,ראיון ,גמילות חסדים ,ותלמוד תורה
"אין שיעור" זאת אומרת-
שאין מידה או כמות שנקבעו ע"י התורה.

בואו נבדוק בתורה היכן צוונו במצוות האלו,
והאם ניתן לנו שיעור מדוייק:

פאה:

"לא תכלה פאת שדך בקצרך"
)ויקרא כ"ג(

בכורים:
"בראשית ביכורי אדמתך
תביא בית ה' אלוקיך"
)שמות כ"ג(

ראיון:

"שלוש פעמים בשנה
יראה כל זכורך"
)אבל יכול אדם לעלות למקדש כל אימת שיחפוץ(
פירוש אחר:
עולת ראיה ושלמי חגיגה שחייב להביא,

"איש כמתנת ידו"
)דברים ט"ז(

ותלמוד תורה:
"והגית בו יומם ולילה".
)יהושע א(

האם באמת אין להם שיעור?
אתם בטוחים?

הברטנורא מפרש-
"אלו דברים שאין להם שיעור" מדאורייתא
) זאת אומרת מהתורה(,
אבל מדרבנן )מחכמים( יש להם שיעור.

נחזור למשנה...
שֶאָדָם אוֹכ ֵל ּפ ֵר ֹות ֵיה ֶם ב ָּעוֹל ָם ה ַז ּ ֶה,
א ֵל ּו ּדְבָרִים ׁ
קרֶן קַי ֶ ּמֶת ל ֹו ל ָעוֹל ָם ה ַב ָּא:
וְה ַ ֶּ

מה הכוונה?

"אוכל פרותיהם בעולם הזה" –

נהנה מהתוצאות בעולם הזה

ומה זו הקרן?!
הביטו בפירושים השונים למילה קרן,
ומצאו את הפרוש המתאים לנו-

אם כך,
בטח הבנתם שה"קרן"
זהו השכר על המעשה
במשנה מפרטים לנו רשימה של מעשים ,וערכים חשובים אשר
החכמים לא קבעו הגבלה מסויימת מתי ועד כמה יש לעשותם,
והם מבטיחים לנו שממעשים אלו נהנה פעמיים!

גם בעולם הזה ,וגם בעולם הבא.

הביטו על רשימת המעשים ומצאו
את המכנה המשותף ביניהם:

כיבוד אב ואם,
גמילות חסדים,
הבאת שלום
בין אדם לחברו.

אם כך...
כל הערכים הללו נחשבים למעשה צדקה ונתינה.
ומי שמקיים אותם "מרוויח" שתיים באחת!!
גם בעולם הזה וגם בעולם הבא..

מה לדעתכם ה"רווח" שמקבל אדם
שעושה מעשים אלו בעוה"ז?

לחצו
וצפו בסרטון

קראו את הציטוטים הבאים:
"אדם נדיב באמת הוא זה שתמיד נותן ,בין אם מעט או
הרבה,לפני שהוא נתבקש לעשות זאת" )אורחות צדיקים(

"אף אחד לא הפך להיות עני מנתינה" )אנה פרנק(
לעשות מעשה טוב הוא משימתו המהוללת ביותר
של האדם) .סופוקלס(

משימה
סרטוני השראה

עשו רשימה לפי סדר הא"ב
של מעשים טובים שאתם
יכולים לעשות!
חשבו איך אתם יכולים להניע
את סביבתכם ליצור עוד
ועוד מעשים טובים

רגע ,רגע!
עדיין לא סיימנו את המשנה!

וְת ַל ְמוּד תּ ֹורָה כ ּ ְנ ֶג ֶד כ ּ ֻל ּ ָם.
האמנם?!
משימ-שחק :סניגור-קטיגור
על הסניגור לשכנע את כולם מדוע תלמוד תורה ,זהו הדבר החשוב
ביותר .והוא שווה בערכו לכל המצוות כולן.
ועל הקטיגור לשכנע את כולם ,מדוע אין זה כך! ותלמוד תורה לא
יכול להיות שקול כנגד כל המצוות.

מי שכנע את הרוב?
ומה היא דעתכם?

גם חכמים התלבטו בשאלה זו.
במסכת קידושין מובא הדיון הבא:

"וכבר היה ר' טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד.
נשאלה שאלה זו בפניהם:
תלמוד גדול או מעשה גדול?
נענה ר' טרפון ואמר מעשה גדול.
נענה ר' עקיבא ואמר תלמוד גדול.
נענו כולם ואמרו :תלמוד גדול ,שהתלמוד מביא לידי מעשה"

למה אתם חושבים שהם התכוונו?

ציטוטים נוספים על חשיבות הלימוד
* איזהוא חכם ,הלומד מכל אדם) .מסכת אבות ד' א'(
* אל תאמר לכשאפנה אשנה ,שמא לא תפנה) .מסכת אבות ב' ד'(
* אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ )עבודה זרה יט א(

בס"ד

תעודת "לומד ועושה"

ניתנת בזאת ל-
________________
על לימוד משנה לעילוי נשמה
יום הזכרון לחללי צה"ל
ונפגעי פעולות האיבה.

