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Special Tefilla for Work (Aside from Manna)


A) Life and Daily Transition 

What we have davened for

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנו הקדמה


 .סדר משא ומתן, ובו סעיף אחד

 מגן אברהם סימן קנו הקדמה
 עיין בהלכות דיעות להרמב"ם וכלל הדבר שילך אדם בדרך המיצוע לא (מחה"ש) (פמ"ג)

 יקמץ יותר מדאי ולא יפזר יותר מדאי רק הגאוה והכעס יתרחק ממנה עד קצה

,האחרון

The Torah/Work Balance- For Everyone?


 שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנו הקדמה - סעיף א

סעיף א

 א) אח"כ (א) ילך א'} [א] לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה * סופה בטלה ('א)
 וגוררת עון, כי העוני יעבירנו ע"ד קונו; ומ"מ לא (ב') יעשה א מלאכתו (ב) עיקר, א]

 אלא ב'} [ב] עראי, ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים (ג) בידו; (ג') וישא ויתן ב] (ד) באמונה;

 ;ויזהר מלהזכיר ג] שם שמים לבטלה, שבכ"מ (ד') שהזכרת השם מצויה, מיתה מצויה

How to greet others outside of sanctified space 
 שערי תשובה סימן קנו ס"ק [א]

[א] לעסקיו. עיין בה"ט וכתב בר"י בשם מהר"י צמח הרב זללה"ה כשהיה הולך בדרך 
ונותנים לו שלום היה מסתכל שאם היה במקום טהור ונקי היה משיב עליכם 


שלום, ואם היה מקום מטונף היה משיב ברכה טובה עכ"ל: 

Practical Suggestion 
 באור הלכה סימן קנו סעיף א ד"ה * סופה בטלה

סופה בטלה וגוררת עון - כתבו הספרים שזהו נאמר לכלל העולם שאין כולם יכולים *
לזכות לעלות למדרגה רמה זו להיות עסקם רק בתורה לבדה אבל אנשים יחידים 
יוכל להמצא בכל עת באופן זה [וזהו שאמרו בברכות ל"ו ע"ב הרבה עשו כרשב"י 

ולא עלתה בידן ר"ל דוקא הרבה] והקב"ה בודאי ימציא להם פרנסתם וכעין זה כתב 
הרמב"ם פי"ג מהלכות שמיטין ויובלות ולא שבט לוי בלבד וכו' עי"ש ובפרט אם כבר 

נמצאו אנשים שרוצים להספיק לו צרכיו כדי שיעסוק בתורה בודאי לא שייך זה 

ויששכר וזבלון יוכיח: 
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Is there no inherent value in using your talents in a particular field? See 
Chovot Halevavot Share Habitachon 

Strategies- Will see very Practical ones

Ongoing Guidance 

 משנה ברורה סימן קנו ס"ק ד
 באמונה - היינו שלא ימצא בעסקו שום גזל ותרמית וגם ע"ז שואלין לו לאדם בשעת (ד)

 הדין כמו שאחז"ל. והנה יש כמה מצות תדיריות [עשין ולאוין] שמוטלות על האדם
 לעשות ולהזהר בהן בכל עת ואינן מובאות בהשו"ע וכמה מהן העתיקן המ"א מדברי
 הרמב"ם ושארי הראשוני' וכן כמה הנהגות טובות המוזכרים בדחז"ל לכן לא אחדול

 ג"כ מלהעתיק מקצת מהדברים פה. כתב הרמב"ם (פ"ו מהלכות דעות הלכה ב) מצות
 עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם כענין שנאמר ובו תדבק וכי

 אפשר לו לאדם להתדבק בשכינה אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצוה זו הדבק
 בחכמים ותלמידיהם לפיכך צריך אדם להשתדל שישא בת ת"ח וישיא בתו לת"ח
 ולאכול ולשתות עם ת"ח ולעשות פרקמטיא לת"ח ולהתחבר להן בכל מיני חיבור
 שנאמר ולדבקה בו עכ"ל ואמרו חז"ל כל הנהנה מסעודה שת"ח שרוי בתוכה כאלו

 נהנה מזיו השכינה (ברכות ס"ד)


