
 בס"ד

 פרק חמישי –מסכת אבות 

 משנה י"ד

ה ְוֵאינֹו הֹוֵלְך, ה, ְשַכר ֲהִליָכה ְבָידֹו. עֹושֶׂ  ַאְרַבע ִמּדֹות ְבהֹוְלֵכי ְלֵבית ַהִמְדָרׁש. הֹוֵלְך ְוֵאינֹו עֹושֶׂ

ה, ָרָׁשע: ה, ָחִסיד. לֹא הֹוֵלְך ְולֹא עֹושֶׂ ה ְבָידֹו. הֹוֵלְך ְועֹושֶׂ  ְשַכר ַמֲעשֶׂ

 תפארת ישראל /יכין/ על מסכת אבות פרק ה משנה יד 

ר"ל בהליכה לביהמ"ד, והוא המקום שמלמדין לעם  - ארבע מדות בהולכי בית המדרש

בדרוש בתוכחות מוסר, האמונות והדעות וד"א ואופן עשיית המצות, אבל א"א לומר דאיירי 

 הולך ואינו עושה כמים:הכא בתלמידים, דהרי כבר נקט להו בהבבא אחריתא ביושבי' לפני ח

לא שבמזיד עובר על דבריהם, דא"כ רשע הוא, אלא ר"ל שאין כח בידו לכבוש יצרו בשעת  -

דעכ"פ נכסף לשמוע דברי אלהים חיים, ואולי באורך הזמן, יעשה  - שכר הליכה בידו מעשה:

נו עושה ואי שמיעתו בנפשו רושם שיכבש יצרו, דתלמוד מביא לידי מעשה ]כב"ק די"ז א[:

שכובש יצרו לעשות כפי המצווה בתורה ובד"א, אבל חושב שא"צ לדברי החכמים  -הולך 

אבל עכ"פ הפסיד הרווחת ההליכה, דאילו היה הולך היה  - שכר מעשה בידו ותוכחותיהם:

אעפ"י שתלמודו בידו ויודע מה ראוי  - הולך ועושה עושה יותר, כמ"ש הולך את חכמים יחכם:

 - לא הולך ולא עושה לשמוע דברי מוסר, למען לחזק נפשו בדרך ה':לעשות, ואעפ"כ הולך 

 שיודע שהוא חסר דעת ואעפ"כ לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך ]משלי ט"ו י"ב[:

 

 משנה יד פרקי אבות פרק חמישי עבודת ישראל 

ארבע מדות בהולכי לבית המדרש הולך ועושה כו'. גם בכאן מקשים העולם, אמאי קרי 

לכולהו הולכי לבית המדרש, הלא יש ביניהם שאין הולכין כלל, אך דהענין רומז על זה 

המוכיח את העולם ואומר להם דברי תורה ומוסר ה', שצריך זה האדם להיות הולך בתוך 

לבבות בני ישראל בלב כל אחד ואחד אף בשפל הדיוטא התחתונה, אף בלב הרשעים גמורים 

ת השי"ת, ואז יוכל להעלות אותם על ידי שיעלה הוא בעבודתו רח"ל למען יעורר לבבם לעבוד

 ויעלו הם עמו ויאחז בידם להעלותם מעומק הקליפות. 

אך דיש כמה בני אדם אשר המה כל כך מגושמים אשר לא יועיל להם כל זאת אף שהצדיק 

מק יוריד עצמו אליהם לא יומשכו אחריו. ויש גם כן שהצדיק לא יוריד עצמו אליהם לתוך עו

הקליפה שמפחד שלפעמים יודבק בו גם כן ממיני החטאים האלה בנפשותם, כי בלא זה אי 

אפשר כי באפס מה אי אפשר שלא יודבק בו. רק עושה על דרך זה שאומר להם דברי תורה 

 ומוסר ה' עד שיעורר לבבם הערל שיחזרו בתשובה, כל זה הוא טוב והכל יפה בעתו:

יות שלא מסתייעא מילתא כנ"ל שלא היה יכול להעלותם, אף ולזה אמר הולך ואינו עושה, בה

על פי כן שכר הליכה בידו, על שהיה אוחז בהם בידו להעלותם משפלותם, ואף על פי שלא 

פעל, אף על פי כן אין המניעה ממנו והוא עשה מה שמוטל עליו. וכן עושה ואינו הולך, אף על 

שמפחד כנ"ל, על כל פנים עושה, רצ"ל פי שאינו הולך בתוך לבותם להעלותם הוא מחמת 

 בתורתו ובמוסרו מחזירם למוטב, אף על פי כן שכר מעשה בידו:

הולך ועושה חסיד. כי בודאי אין למעלה ממנו, אבל כשאינו הולך ולא עושה, רק דורש 

בדברים רק להתפאר ועבור איזה טובה שיגיע לו ממנה הרי זה רשע. כמאמר התנא )אבות 

 טרה להתגדל בה, על זה הענין נקרא רשע:פ"ד מ"ז( ולא ע

 

 



 משנה י"דאבות פרק ה' 

ת ַהכֹ  הּוא סֹוֵפג אֶׂ ת, ְוָנָפה. ְספֹוג, ׁשֶׂ רֶׂ ל. ַאְרַבע ִמּדֹות ְביֹוְׁשִבים ְלְפֵני ֲחָכִמים. ְספֹוג, ּוַמְׁשֵפְך, ְמַׁשמֶׂ

מֹו ת, ׁשֶׂ רֶׂ ַמְכִניס ָבזֹו ּומֹוִציא ָבזֹו. ְמַׁשמֶׂ ת ַהְשָמִרים. ְוָנָפה, ַמְׁשֵפְך, ׁשֶׂ ת אֶׂ טֶׂ ת ַהַיִין ְוקֹולֶׂ ִציָאה אֶׂ

ת: ת ַהֹסלֶׂ ת אֶׂ טֶׂ ַמח ְוקֹולֶׂ ת ַהקֶׂ מֹוִציָאה אֶׂ  ׁשֶׂ

 

 רע"ב על מסכת אבות פרק ה משנה טו 

לעיל בד' מדות בתלמידים איירי בענין הזכרון והשכחה. והשתא מיירי  - ביושבי לפני חכמים

שהוא סופג את המים בין  - ספוג הישרה וברירת הדבר הצודק מהבלתי צודק: בענין הסברא

עכורים בין צלולים כך יש מי שלבו רחב ומקבל כל מה ששמע ואין בו כח לברור האמת מן 

שמכניס בזו ומוציא  כשרוצים למלאות יין או שמן:לי שנותנים ע"פ חבית כ - משפך השקר:

מוציא כל מה ששומע  - משמרת וכבולעו כך פולטו: כך יש מי שמקבל כל מה שלומד - בזו

לאחר שמוציאים הסובין והמורסן מן הקמח הנטחן  - נפה בבה"מ. וקולט דבר של בטלה:

ונשאר הקמח הדק עם הסולת הגס והוא החשוב. מעבירין אותו בנפה דקה מאוד ויורד ממנה 

שוב. וכן היו עושין כל אותו הקמח הדק שהוא כעין עפרורית לבנה ונשאר הסולת הגס הח

 למנחות. כך יש מי שיש בו כח לברר וללבן שמועותיו וקולט האמת מן השקר והבטל:


