
 

  בס"ד

 

 ,לכל הלומדיםשלום 

 היום נלמד את משנה י"א בפרק ד' של פרקי אבות. 

 רבי אליעזר בן יעקב אומר: 

 קונה לו פרקליט אחד.  –העושה מצוה אחת 

 קונה לו קטיגור אחד.  –והעובר עבירה אחת 

 הפורענות. תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני 

 רבי יוחנן הסנדלר אומר: 

 סופה להתקיים.  –כל כנסיה שהיא לשם שמים 

 אין סופה להתקיים.  –ושאינה לשם שמים 

 

 פירושי מילים: 

 מישהו שמלמד זכות על האדם, שאומר עליו דברים טובים.   = 'פרקליט'

 בדיוק ההפך. מישהו שאומר על האדם דברים לא טובים.   =  'קטיגור'

 'כנסיה' = התכנסות, התאספות = אסיפה.                מגן.    =    יס''תר

 ללמד אותנו בדבריו?  מה רוצה ר' אליעזר *

לזל בקיום מצווה, אפילו אחת ר' אליעזר בן יעקב רוצה ללמד אותנו שלא נז –לפי פירוש 'המאירי' 

צמו: 'מה זה חשוב? רק אדם יכול לומר לעאפילו אחת קטנה.  –וגם לא בעשיית עבירה קטנה. 

 'מה כבר עשיתי? מעשה לא טוב אחד קטן?...'  '...  מצווה אחת. בשביל זה צריך להתאמץ?!

 לא נזלזל במעשים הקטנים. ר' אליעזר בן יעקב, שלנו על זה אומר  -

 תנו דוגמה מהכיתה או מהבית, למקרה שבו אנחנו מזלזלים במעשים קטנים, טובים * 

 או לא טובים...   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 סופה להתקיים'...  –לשם שמים  כל כנסיה שהיארבי יוחנן הסנדלר אומר: '



 

 מה זה 'לשם שמים'?   _____________________________________________________________

 _______________________________________ -כתבו על דבר שעשיתם פעם 'לשם שמים' * 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 אחת הדוגמאות שמביאים המפרשים ל'אסיפה שלא לשם שמים', היא מגדל בבל... 

 לאחר בריאת העולם, כאשר היו עדיין מעט אנשים בעולם, התכנסו כולם ובנו עיר גדולה ומגדל ענק.    

ַוְיִהי ְבָנְסָעם ִמֶקֶדם ַוִיְמְצאּו : ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים" :כתוב על כך בספר בראשית

ְשבּו ָשם ָפה ַוְתִהי ָלהֶ : ִבְקָעה ְבֶאֶרץ ִשְנָער ַויֵּ ִנים ְוִנְשְרָפה ִלְשרֵּ הּו ָהָבה ִנְלְבָנה ְלבֵּ עֵּ אְמרּו ִאיש ֶאל רֵּ ם ַויֹּ

ֶמר ָמר ָהָיה ָלֶהם ַלחֹּ ָנה ְלָאֶבן ְוַהחֵּ ם  :ַהְלבֵּ אשוֹּ ַבָשַמִים ְוַנֲעֶשה ָלנּו שֵּ אְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגָדל ְורֹּ ַויֹּ

 ..."ֶפן ָנפּוץ ַעל ְפנֵּי ָכל ָהָאֶרץ

 

 

 מה היתה מטרתם של האנשים שבנו את מגדל בבל? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 מה היה סופם? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 אסיפה לשם שמים...

 היזכרו בהתכנסות או אסיפה של הרבה אנשים, שהייתם בה פעם. * 

 ________________________________________________________מה היתה מטרת ההתכנסות?    

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 בזמן האחרון היינו בכל מיני אסיפות והתכנסויות לשם שמים, ועדיין לא ראינו את הצלחתן. 

  אנו מתפללים שבהמשך הזמן נזכה ונגלה שבסופו של דבר מטרתם התקיימה...
 

 למי שיספיק... 

 . יחידשוב את המשנה, ושימו לב! רבי אליעזר בן יעקב מדבר על אדם קראו * 

 , אסיפה של אנשים. ציבוררבי יוחנן הסנדלר מדבר על...         

 ? יחידיש יותר כוח, מאשר לתפילתו ומעשיו של  ציבורמדוע לתפילה ולהתכנסות של * 

 

 וטוב! פורהלימוד 


