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Pélé Yoets

Omanout - Métier - Aleph

אמרו רבותינו ז''ל (קדושין פב, ב), שחיב אדם ללמד את בנו
אמנות, ושילמדנו אמנות נקיה וקלה. והן אמת שראוי

לכל אדם לתפש עצת רבי נהוראי שאמר (שם במשנה) מניח
אני כל אמניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה. (כמו
שאכתב לקמן בערך ''תורה'' בסיעתא דשמיא). אבל על כל

פנים אם בא להוציאו לחנות, אפלו אם הוא אמיד מאד
בנכסים לא יבוש מללמד את בניו אמנות לשלמות שימצא
בידם, כי לא ידע מה ילד יום, כי הזוזים זזים, כאשר עינינו

הרואות כמה עשירים שירדו נכסיהם לטמיון ונשארו
נודדים ללחם ושואלים צדקה. אבל אם ימצא בידם אמנות,
יפנו אל אמנותם ויתפרנסו בכבוד. ועוד מצד אחר יפה האמנות

יותר מן הסחורה, שאף אם אין עשירות מן האמנות כמו מן
הסחורה, מכל מקום העוסק באמנות חיי נחת יחיה,

ועל הרב אינו צריך לילך בדרכים ולהיות עובר ימים ונהרות,
ולא לקח הלואות הנקראות בלשוננו פוליצא''ס (וועכזעל),
שממרקין גופו של אדם, ולא לתן כל כך בהקפה, ולא יכהו

שרב ושמש, אלא בתוך ביתו יעשה מלאכתו. וגם בסחורה
יכול אדם להיות בוחר הרע במעוטו, ולא יבקש ללכת בגדולות
ונפלאות, ולהיות יגע להעשיר על ידי הקפות והלואות והליכה

בדרכים וימים ונהרות,
אלא יסתפק במועט, ויהא משאו ומתנו בנחת בדברים שקרובים
לשכר ורחוקים מאד מן ההפסד, כי טוב פת חרבה ושלוה בה
(משלי יז א). ואמרו רבותינו ז''ל (פסחים קיד, א) אכל בצל ושב
בצל. וטרדת הזמן ויגיעת הדרכים ופזור הנפש בנתינת נכסיו
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בהקפה מנפש ועד בשר יכלו, שחיי צער יחיה ולא יוכל לעבד
את בוראו עבודה שלמה, אלא חסרה ופגומה. לכן יבחר לו
אמנות או סחורה נקיה וקלה, ויתפלל למי שהעשר והנכסים
שלו, כי אין מעצר לה' להושיע בין רב למעט, וה' לא ימנע טוב
להולכים בתמים: והנה מה שאמרו אמנות נקיה פרשו רבותינו
ז''ל (קדושין פב, ב) שתהא נקיה מן הגזל. והן בעון, הגזל נעשה
כהתר לקצת בעלי אמניות, כגון החיטים, וכן אצל הסוחרים
נמצא כמה דברים שהם גזל גמור, אלא ששנו את שמם ובשם
חריפות וחריצות והשתדלות יקראו, והיא לא תצלח, וכמו
שנכתב במקומו. והולך בישר ימצא חיים ועשר ולא יבואנו חסר:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.torah-box.com/editions/livre_6.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_6.html
http://www.torah-box.com/editions
http://www.tcpdf.org

