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 מסכת אבות פרק חמישי

 

 משנה מסכת אבות פרק ה 

ֶמּנּו ְבָחְכָמה  י ֶשהּוא ָגדֹול מִׁ ְפֵני מִׁ ֵבר בִׁ ְבָעה ֶבָחָכם. ָחָכם ֵאינֹו ְמדַּ ֶלם ְושִׁ גֹּ ים בַּ ְבָעה ְדָברִׁ )ז( שִׁ

ְנָין ֲהָלָכה, ְואֹוֵמר עַּ ּוְבמִׁ יב כַּ ְנָין ּוֵמשִׁ יב, שֹוֵאל ָכעִׁ ְבָהל ְלָהשִׁ ְבֵרי ֲחֵברֹו, ְוֵאינֹו נִׁ ְכָנס ְלתֹוְך דִׁ ל , ְוֵאינֹו נִׁ

ל ָהֱאֶמת.  י, ּומֹוֶדה עַּ ְעתִׁ ֹּא ָשמַּ ע, אֹוֵמר ל ֹּא ָשמַּ ה ֶשל ל מַּ ֲחרֹון, ְועַּ ֲחרֹון אַּ ל אַּ אשֹון ְועַּ אשֹון רִׁ רִׁ

לּוֵפיהֶ  ֶלם:ְוחִׁ גֹּ  ן בַּ

 

 מסכת אבות פרק ה משנה ז  -רמב"ם פירוש המשניות 

הנני מפרש תחילה אלו המדות שנכפלות הרבה בדברי חכמים, והוא בור, עם הארץ, וגולם, 

 וחכם, וחסיד, 

הוא איש אשר אין לו לא מעלות שכליות ולא מעלות המדות ר"ל לא חכמה ולא בור אמנם 

כאילו הוא ערום מן הטוב ומן הרע והוא הנקרא בור, לדמותו מוסר ואין לו ג"כ קנין הדעות 

 כארץ לא יזרע בה דבר מן הדברים והיא הנקראת שדה בור כמו שנתבאר בזרעים:

הוא איש שיש לו מעלות המדות אבל אין לו מעלות שכליות רצונו לומר שיש לו  ועם הארץ

וב הארץ ולקבוצי המדינות דרך ארץ ואין בידו תורה והוא הנקרא ע"ה. ר"ל שהוא טוב ליש

 מפני שיש לו מעלות המדות שתיטב בהם חברתו עם זולתו כמו שביארנו בתחילת חבורינו:

הוא איש שיש לו מעלות שכליות ומעלות המדות אמנם אינם שלמות ולא הולכות על  וגולם.

סדר כראוי אבל יש בהם ערבוביא ובלבולים והתערב בהם חסרון ומפני זה נקרא גולם. 

דמותו לכלי אשר יעשהו האומן ותהיה בו הצורה המלאכיית שיחסרוהו ההשלמה והתקון, לה

כסכין והסייף כשיעשה הנפח גולמים והגיע להם צורתם קודם שישחיזם ויחדדם וימרטם 

ויפתח בהם מה שדרכו לפתח וישלים תקונם, והם הנקראים לפני זה גולמי כלי מתכות, כמו 

ת גלמי ראו עיניך. ר"ל חומר שלי קודם הגיע צורת האדם שהתבאר בכלים, והיא מלה עברי

בה, וכאשר לא הגיע לזאת הצורה שלמותה קראוהו גולם, לדמותו כחומר הנמצא מוכן לקבל 

 צורה אחרת ישוב בה יותר שלם:

 הוא האיש שהגיעו לו שני המינים מן המעלות על השלמות כמו שצריך: וחכם.

לה ר"ל במעלות המדות עד שיטה אל הקצה האחד הוא האיש החכם כשיוסיף במע וחסיד.

מחכמתו, ומפני זה נקרא חסיד. לתוספתו,  מעט כמו שביארנו בפרק הד' ויהיו מעשיו מרובין

 כי ההפלגה בדבר יקרא חסיד תהיה ההפלגה ההיא בטוב או ברע 

ם ואמר הנה שהחכם יהיו לו אלו הז' מעלות והם עקרים גדולים, ומפני זה יכוין אליהם שבה

, והוא שאינו מדבר לפני הארבעה מהם הם מעלות המדותאפשר הגמרא והלמוד והמעשה. 

מי שגדול ממנו בחכמה, ואינו נכנס בתוך דברי חבירו אבל ינוח עד שישלים דבריו, ולא יתפאר 

במה שלא ידע, והוא אמרו על מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ולא יתעקש אבל כשישמע 

אפשר לו לדחות ולחלוק ולהטעות לא ירצה לעשותו, וזהו אמרו האמת יודהו ואפילו במה ש

 ומודה על האמת. 

הם כשיטעהו מטעה במלאכת המטעה לא יבהל וישאר מסופק באמת  הג' מעלות שכליות

ויבארהו והוא אמרו ואינו נבהל להשיב, וזה אמנם יהיה  אבל ירגיש מהרה למקום הטעותו

בקלות ההבנה וטוב ההתבוננות למאמר המטעה להבין הפרש הדברים, והמעלה הב' שישאל 

מה שצריך לשאול בדבר ההוא ולא יבקש מופת למודי בחכמת הטבע ולא טענה טבעית 



ין השאלה אם ישאל בחכמות הלמודיות וכיוצא בזה, ואם יהיה הוא הנשאל ג"כ יענה מענ

בעניינים שבטבעם מופת יענה מענין השואל במופת, ואם ישאל במה שלמטה מזה יענה לפי 

מה שבדעתו וטבעו ועוד לא ישאל ממנו סיבה חמרית או ישאל סיבה צוריית ויתן סיבה 

חמרית אלא ישיב מצד התכלית, וזהו אמרו שואל כענין ומשיב כהלכה, וזה לא יהיה אלא 

תירה. והמעלה הג' שיסדר תלמודו ויקדים מה שראוי להקדימו ויאחר מה שראוי אחר חכמה י

לאחרו, שזה הדרך מועיל בלמוד מאד, והוא אומרו אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון 

 ואלו כולם הם בגולם בהיפך מפני שהוא בלתי שלם כמו שביארנו ולא הגיע לזאת המעלה:

 

 

 ז  רע"ב על מסכת אבות פרק ה משנה

לשון גולמי כלים שלא נגמרה מלאכתן. כך אדם שאינו נגמר בדעתו לא במדות ולא  -גולם 

 בחכמה קרוי גולם:

שכן מצינו באלעזר ואיתמר שלא רצו לדבר בפני  - אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה

 אביהן כשקצף עליהם משה והשיב אהרן:

דכתיב )במדבר יב( שמעו נא דברי. המתינו לי שלא יערבבנו  - ואינו נכנס לתוך דברי חבירו

 עד שאדבר קל וחומר להדיוט:

כדי שתהא תשובתו כהלכה וכן באליהוא הוא אומר )איוב לו( כתב לי  - ואינו נבהל להשיב

 זעיר ואחוך:

לדבר אחד הוא נמנה כאן. והכי פירושו התלמיד שואל כענין  - שואל כענין ומשיב כהלכה

עוסקים בו. ואז הרב משיב כהלכה. אבל אם ישאל התלמיד שלא  כלומר באותו ענין שהם

כענין הוא מביא לרב שישיב שלא כהלכה על דרך שאמר רבי חייא לרב )שבת דף נ( כי קאי 

רבי בהאי מסכתא לא תשייליה במסכת אחריתי. וכן אתה מוצא באנשים אשר היו טמאים 

 ענין: לנפש אדם שראו את משה עוסק בהל' הפסח ושאלו לו אותו

וכן מצינו בהקב"ה שאמר לו משה )שמות ג( מי אנכי כי אלך אל  - ואומר על ראשון ראשון

פרעה היא הראשונה. וכי אוציא את בני ישראל הרי שניה. והשיבו הקב"ה על הראשונה כי 

 אהיה עמך. ועל השניה בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים:

ם פוסק דין מן הסברא מדעתו לא יאמר כך שמעתי א - ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי

מרבותי. ומצינו באנשי חרן כששאל מהם יעקב )בראשית כט( השלום לו אמרו לו שלום והנה 

ה רחל בתו באה עם הצאן. רחל בתו באה עם הצאן. כלומר זה אנו יודעים ואם תשאל יותר הנ

 תגיד לך כי אנחנו לא ידענו יותר מזה:והיא 

ואף על פי שיכול להעמיד את דבריו על ידי טענות שבידו. וכן מצינו במשה  - ומודה על האמת

)ויקרא י( כשסלקו אהרן וא"ל אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורות וישמע 

 משה וייטב בעיניו הודה ולא בוש לומר לא שמעתי אלא שמעתי ושכחתי:

 חלוף הדברים הללו שבחכם הם בגולם: - וחלופיהן בגולם


