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Davening as Preparation for Work
ב"ח אורח חיים סימן קלג

ואומר עלינו לשבח וכו'. הטעם הוא לתקוע בלבבינו קודם שנפטרים לבתיהם א
יחוד מלכות שמים ושיחזק בלבבינו אמונה זו שיעביר הגילולים מן הארץ 

והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות שדי כי אז גם כי יש לכל אחד 
מישראל משא ומתן עם הגוים עובדי עבודה זרה וגילוליהם ומצליחים לא נפנה 

לבבינו אל האלילים ולא יעלה במחשבה חס ושלום שום הרהור עבירה: \

Learning as Preparation for Work
שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנה

 .לילך מבהכ"נ לבית המדרש, ובו ב' סעיפים
סעיף א

 א) אחר שיצא מבהכ"נ, א'] א א] (א) ילך א'} [א] לבה"מ; ב] * (ב) ויקבע * עת {א} ('א)
 (ג) ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע ג] (ד) שלא יעבירנו אף אם הוא סבור (ה)

 להרויח הרבה. הגה: ואף מי שאינו יודע ללמוד (ו) ילך לבה"מ ושכר הליכה בידו, (ז) או
 יקבע לו מקום (ח) וילמוד (ט) מעט במה שיודע ב (י) ויחשוב בעניניו ויכנס בלבו יראת

 .שמים (הר"י פ"ק דברכות)
How about Breakfast?

סעיף ב
 ב) קודם שילך לבה"מ * יוכל לאכול <א> ג ד] א} פת ב'} שחרית אם הוא רגיל בו, ב'] ('ב)

 .(יא) וטוב שירגיל בו

טור אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנה
 ואחר שיצא מב"ה ילך לבית המדרש קודם שילך לעסקיו ויקבע עת ללמוד(א) א)דאמר
 רבא בשעה שמכניסין האדם לדין אומרים לו קבעת עתים לתורה א]נשאת ונתת
 באמונה וקביעות העת צריך שיהא קבוע ותקוע בענין שלא יעבירנו אף אם הוא סבר

 להרויח הרבה
A “Post” Tefilla Concern - The Central Prayer followup

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד א
 מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי: אלהי, נצור לשוני מרע ושפתותי

 מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך ובמצותיך
 תרדוף נפשי, ותצילני מפגע רע מיצר הרע ומאשה רעה ומכל רעות המתרגשות לבא

 בעולם, וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם, יהיו לרצון אמרי
  .פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי

Mar, son of Ravina, upon concluding his prayer, added the following: "My God, 
guard my tongue from evil and my lips from speaking guile.  May my soul 
be silent to them that curse me and may my soul be as dust to all.  Open 
my heart to Your Torah, and may my soul pursue Your commandments.  
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Deliver me from evil occurrences, from the evil impulse, from any evil 
woman and from all evils that threaten to come upon the world.  As for all 
that design evil against me, speedily annul their counsel and frustrate 
their designs.  'Let the words of my mouth and the meditation of my heart 
be acceptable before You, God, my Rock and my Redeemer.'"

 


