SHMUZ #51

Background

Bitachon Part 2: Finding the Balance

T

hese two Gemaras seem to be in open contradition. On one hand, we are being told
that the entire amount of money that a
person will make in a given year is set that Rosh
Hashanah. And yet we are being taught that a man
must constantly strengthen himself to work hard.

א/תלמוד בבלי מסכת ביצה דף טז

כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה
ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת
יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה שאם פחת
פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו
All of a man’s sustenance is set from Rosh Hashanah till Yom Kippur, except for money he spends
for Shabbos, Yom Tov, and Torah education for
his children. In regard to these, if he decreases [his
spending], what he receives will be decreased. If
he increases [his spending], what he receives will
be increased.

Questions

א/רש”י ביצה דף טז

I

f the amount of money that I will make this
year is already set, then why do I have to work
hard at my job or business? HASHEM has already decreed the amount that I will make this year.
Let me proceed in any which way, and the amount
that HASHEM has set will come to me anyway.

 כל מה שעתיד להשתכר- כל מזונותיו של אדם
 כך וכך ישתכר, שיהא נזון משם קצוב לו,בשנה
 ויש לו,בשנה זו
ליזהר מלעשות יציאה מרובה שלא יוסיפו לו
שכר למזונות אלא מה שפסקו לו
 אותה לא פסקו לו מה- חוץ מהוצאת שבתות
 אלא לפי מה, ומהיכן תבואהו,ישתכר לצרכה
 לשעה,שרגיל ממציאים לו
או לאחר שעה
 כלומר ממציאין לו שכר מועט- פוחתין לו
ב/תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב

תנו רבנן ארבעה צריכין חזוק ואלו הן תורה
ומעשים טובים תפלה ודרך ארץ
ב/רש”י ברכות דף לב

 שיתחזק אדם בהם תמיד בכל- צריכין חזוק
כחו
 אם סוחר, אם אומן הוא לאומנתו- דרך ארץ
 אם איש מלחמה הוא למלחמתו,הוא לסחורתו
Four things require strengthening: [emotional
fortification for] Torah, good actions, prayer, and
derech eretz. (Rashi explains that derech eretz refers to working for a living.)
www.TheShmuz.com | 866-613- TORAH (8672)

