"תורתו אומנותו" ובטחו
מדור מיוחד קובע לעצמו מי שתורתו אומנותו לגבי מידת הבטחו ,כדאיתא בסו' דגמ' ברכות לה ,ע"ב:
"ואספת דגנ מה ת"ל לפי שנא' לא ימוש ספר התורה הזה מפי יכול דברי ככתב ת"ל ואספת דגנ – הנהג
בה מנהג דר אר דברי ר' ישמעאל .ר"ש ב יוחי אומר אפשר אד חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה
וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח – תורה מה תהא עליה! אלא בזמ שישראל עושי
רצונו של מקו מלאכת נעשית ע"י אחרי שנא' ועמדו זרי ורעו צאנכ וגו' ובזמ שאי ישראל עושי רצונו
של מקו מלאכת נעשית ע"י עצמ שנא' ואספת דגנ ...
אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה ביד ,כר' שמעו ב יוחי ולא עלתה ביד .א"ל רבא לרבנ במטותא
מינייכו ביומי ניס וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא".
הרבי שעשו כרשב"י "ולא עלתה ביד" התמודדו להגיע למידה של בטחו שהיתה למעלה ממצב ,ולכ לא הצליחו,
וכבר דייק הגר"ח בנפה"ח כי "רבי" דווקא לא עלתה ביד ,כי דרכו של רשב"י אינו דר להמו הע" ,כי בודאי
להמו הע כמעט בלתי אפשרי שיתמידו כל ימיה רק בעסק התורה שלא לפנות א" שעה מועטת לשו עסק
פרנסת מזונות כלל ,ועז"א באבות כל תורה שאי עמה מלאכה וכו' ,אבל יחיד לעצמו שאפשר לו להיות א עסוק כל
ימיו בתורתו ועבודתו ית"ש ,ודאי שחובה מוטלת עליו שלא לפרוש א" זמ מועט מתורה ועבודה לעסק פרנסה ח"ו
וכדעת רשב"י" )שער א' פ"ח עייש"ה( .פשוט וברור הוא כי המדריגות בזה מתחלקות לפי דרגת הבטחו ,וכ ביאר
רבינו הגר"י סלנטר בדרשה )אב ישראל סי' א( .א שניה ,ר"י ורשב"י מדברי בתלמיד חכ שתורתו אומנותו,
היינו ש"עוסק ומהרהר בה כל שעה ואינו הול ד' אמות בלא תורה" ,כדברי תוס' סוטה כא ,ע"א ד"ה זה ת"ח .ואי זה
ת"ח בעל מדריגות ,לא ירא חטא גדול ולא פוסק דאסוקי ליה שמעתתא אליבא דהלכתא ,שהתמדה זו היא "החפצא"
של ת"ח .א ת"ח זה הוא ג בעל מדריגה גדולה בבטחו ,יזכה שמלאכתו נעשית ע"י אחרי והוא יתמסר לתורה כל
ימיו במסי"נ .אול ,שני תנאי יש בזה ,ונמנה אות כא בהיות ג ה מגדרי הבטחו.
א.
רשב"י אומר "בזמ שישראל עושי רצונו של מקו מלאכת נעשית ע"י אחרי ובזמ שאי עושי רש"מ מלאכת
נעשית ע"י עצמ" ,והיקשו התוס' ש דפסוק 'ואספת דגנ ' כתוב בפרשה שניה של ק"ש המתחילה "והיה א שמוע
תשמעו אל מצותי" ,הרי שהיא מדברת בעושי רצונו של מקו ,ואי אמר רשב"י ד"ואספת דגנ " מדבר באי עושי
רש"מ? ותירצו "דמיירי ודאי שעושי רצונו אבל אי עושי רצונו של מקו כל כ  ,דאינ צדיקי גמורי" .התוס'
סתמו ולא ביארו מה חסר לה שאינ צדיקי גמורי ,א המהרש"א מבאר :בפרשה ראשונה כתוב "ואהבת כו' בכל
לבב ובכל נפש ובכל מאד" ,ומפרש בגמ' שיש אד שממונו חביב עליו מגופו וע"ז נאמר "ובכל מאד " שג א
ממונו חביב עליו כל כ ימסור אותו לאהבת ה' .בפרשה שניה כתוב רק "ולעבדו בכל לבבכ ובכל נפשכ" ,ולא
"בכל מאדכ" ,ומדברת הפרשה במי שמוסר יצרו ונפשו לעבודת ה' ,א לא ממונו ,והוא אשר התוס' רמזו דמיירי
במי שבממונ אינ צדיקי .לכ ענש מידה כנגד מידה :כיו שממונ חביב עליה כל כ שאינ מוותרי עליו
לעבודת ה' – מלאכת לא נעשית ע"י אחרי וה צריכי בעצמ לטרוח בה.
מכא הוראה למעשה ,שהרוצה להקדיש חייו לתורה ולבטוח בהשי"ת שימציא לו פרנסתו ,חייב להיות נקי לגמרי
בעניני ממונות .אוהב כס ורכוש לא יצליח להקדיש חייו לתורה! המבזבז כס" למותרות והמגלגל בהלואות לא
יכו בשו אופ להיות תורתו אומנותו .ואי צרי לומר שהמיסד ביתו במיטב הטע ובריהוט מפואר ואי לו כס
לזה ,כי מוטב שיבקש פרנסה באיזה מקצוע ולא יתיימר להיות "ת"ח שתורתו אומנותו"! על זה כתב מר בעל החזו'
איש נ"ע ב"הנהגות לב תורה"" :ליזהר מאד שלא ללות כס" משו אד" )אגרות ,ח"א סי' כ(.
הלווה כס" בלי פקוח נפש ויודע מראש שיצטר לגלגל בהלואות כי אי לו במה לשל – על מי הוא בוטח? בודאי
אי כא אלא בטחו של הבל ,ותלמיד חכ שתורתו אומנותו הוא לא יהיה!
ב.
גדר שני ,הקשור בראשו ,הוא זה :איתא בביצה טז ,ע"א:
"כל מזונותיו של אד קצובי לו מר"ה ועד יו הכפורי חו מהוצאת שבתות והוצאת ימי טובי והוצאת
בניו לתלמוד תורה שא פחת פוחתי לו וא הוסי" מוסיפי לו".
רש"י" :כל מזונותיו של אד – כל מה שעתיד להשתכר בשנה שיהא ניזו מש קצוב לו כ וכ ישתכר בשנה
זו ויש לו ליזהר מלעשות יציאה מרובה שלא יוסיפו לו שכר למזונות אלא מה שפסקו לו".
הרי מזונותיו של אד קצובי ,ולכ ג הוצאתו צריכה להיות קצובה .זוהי הוראה לכל אד ,ומה ג לת"ח שתורתו
אומנותו .וידע נאמנה :א אינו יכול לבנות חייו על הסתפקות במועט לא ייתכ שיצליח בתורתו! הוא עתיד להיות
בעל חוב ויצטר לגלגל בהלואות ,ובזה יהיה טרוד לא פחות ממי שעוסק במלאכה ,והרי שמעתתא בעי צילותא
וראשו אינו פנוי .אול ,הדברי בתוקפ ג למי שעושה כר' ישמעאל ,וכלל הוא :בטחו מחייב הסתפקות!
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