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מסכת ערכין דף יא ע"א

אמר רב יהודה אמר שמואל :מני לעיקר שירה מ התורה? שנאמר) :דברי יח( ושרת בש ה' אלהיו,
איזהו שירות שבש ? הוי אומר :זה שירה .ואימא :נשיאות כפי ! מדכתיב) :דברי י( לשרתו ולבר)
בשמו ,מכלל דברכת כהני לאו שירות היא .רב מתנה אמר ,מהכא) :דברי כ"ח( תחת אשר לא עבדת
את ה' אלהי) בשמחה ובטוב לבב ,איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הוי אומר :זה שירה.
ואימא :דברי תורה ,דכתיב) :תהילי י"ט( פקודי ה' ישרי משמחי לב! משמחי לב איקרי טוב לא
איקרי .ואימא :בכורי  ,דכתיב) :דברי כ"ו( ושמחת בכל הטוב! טוב איקרי ,טוב לבב לא איקרי.
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מתני' <...> .רבי שמעו ב אלעזר אומר :ראית מימי) חיה ועו Fשיש לה אומנות? וה
מתפרנסי שלא בצער ,והלא לא נבראו אלא לשמשני ,ואני נבראתי לשמש את קוני < אינו די
שאתפרנס שלא בצער! אלא שהורעתי מעשי ,וקפחתי את פרנסתי .אבא גוריי איש צדיי אומר
משו אבא גוריא :לא ילמד אד את בנו חמר ,גמל ,קדר ,ספ ,רועה וחנוני ,שאומנות אומנות
ליסטי  .רבי יהודה אומר משמו :החמרי רוב רשעי  ,והגמלי רוב כשרי ,הספני רוב
חסידי  ,טוב שברופאי לגיהנ  ,והכשר שבטבחי שותפו של עמלק .רבי נהוראי אומר :מניח
אני כל אומנות שבעול ואיני מלמד את בני אלא תורה ,שאד אוכל משכרה בעול הזה והקר
קיימת לו לעול הבא :ושאר כל אומנות אינ כ ,כשאד בא לידי חולי או לידי זקנה או לידי
יסורי ואינו יכול לעסוק במלאכתו < הרי הוא מת ברעב ,אבל התורה אינה כ ,אלא משמרתו
מכל רע בנערותו ,ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו ,בנערותו מהו אומר? )ישעיהו מ( וקוי ה'
יחליפו כח ,בזקנותו מה אומר? )תהלי צב( עוד ינובו בשיבה; וכ הוא אומר באברה אבינו:
)בראשית כד( ואברה זק וה' בר) את אברה בכל .מצינו שעשה אברה אבינו את כל התורה
כולה עד שלא ניתנה ,שנאמ') :בראשית כו( עקב אשר שמע אברה בקולי וישמור משמרתי
מצותי חוקותי ותורותי .גמ' .תנו רבנ :כל שעסקיו ע הנשי < סורו רע ,כגו הצורפי ,
והסריקי  ,והנקורות ,והרוכלי ,והגרדיי  ,והספרי  ,והכובסי  ,והגרע ,והבל ,והבורסקי; אי
מעמידי מה לא מל) ולא כה גדול .מאי טעמא? לא משו דפסילי ,אלא משו דזיל
אומנותיהו .תנו רבנ ,עשרה דברי נאמרו בגרע :מהל) על צידו ,ורוחו גסה ,ונתלה ויושב ,ועינו
צרה ,ועינו רעה ,אוכל הרבה ,ומוציא קימעא ,וחשוד על העריות ועל הגזל ועל שפיכות דמי .
דרש בר קפרא :לעול ילמד אד את בנו אומנות נקיה וקלה .מאי היא? אמר רב יהודה:
רמב"ם הלכות סוכה ולולב פרק ח הלכה טו

השמחה שישמח אד בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בה ,עבודה גדולה היא ,וכל המונע עצמו
משמחה זו ראוי להפרע ממנו שנאמר )דברי כ"ח( תחת אשר לא עבדת את ה' אלהי) בשמחה ובטוב
לבב ,וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה ,ועל זה הזהיר
שלמה ואמר אל תתהדר לפני מל) .וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד
העובד מאהבה ,וכ דוד מל) ישראל אמר )שמואל ב' ו'( ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני ,ואי
הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' שנאמר )שמואל ב' ו'( והמל) דוד מפזז ומכרכר לפני ה' .ברי)
רחמנא דסייע.

