
#2 Praying for Possibilities Chayeh Sara

 Rabbi Moses ben Joseph Trani (Mabit)was born in Salonika, in 1500. He studied in Turkey, after which he immigrated
 to the land of Israel and settled in Safed. He studied under Mahari Berav (q. v.)and served in R. Joseph Caro's
 rabbinic court in Safed, with whom he often differed about halachic matters. After R. Caro's death, Mabit became the
 rabbi of the Safed community
 A) A Partial Introduction

בית אלוקים למבי"ט מפתחות
הקדמת המחבר 

In the Intro Omits the Purpose of Yitzxhaks’s “1st” Prayer
בית אלוקים למבי"ט מפתחות

 פרק יח ענין התפלות שהוזכרו בתורה שנתקבלו. תפלת אדם הראשון על
 הגשמים. תפלת נח על המבול. תפלת אברהם אבינו על זרעו בכמה

 מקומות. תפלת יצחק, ויצא יצחק לשוח בשדה. תפלת יצחק ורבקה על
 עקרותה, ויעתר יצחק וגו'. תפלת יעקב ויפגע במקום וילן שם וגו'. וענין

.,תפלתו זאת היתה על גלותנו זה האחרון

In Intro omits this (Seuda Shlishit GS & SB)
A Better Result

בית אלוקים למבי"ט שער התפילה פרק יח
תפלת ישמעאל כמו שאמר כי שמע אלהים וגו' אחז"ל (ילקוט פ' 

וירא) שהתפלל ואמר אלהי אברהם אבי יש לפניך תוצאות מות קח את נפשי 
ולא אמות בצמא. ונעתר לו שנאמר וישמע אלהים את קול הנער וגו' ופי' הכתוב 

במה שמע תפלתו באשר הוא שם, כלו' במה שהיה עומד בצער הצמא הוא 
ששמע תפלתו שנפתח לו הבאר אבל לא במה שאמר קח את נפשי: 

• The Lesser Known Tefilla
• Praying for any type of child- in any location
• Anticipating the complexity of children and guarantees

בית אלוקים למבי"ט שער התפילה פרק יח
 תפלות יצחק ויצא יצחק לשוח בשדה וגו', אין שיחה אלא תפלה כדכתיב ולפני

 ה' ישפוך שיחו, בהיותו בטוח שתקובל תפלת אביו יצא לעת ערב לקראת
 העבד ורבקה כמו שאמרה מי האיש ההולך בשדה לקראתנו וגו', איפשר שכיון
 בתפלתו זאת בשדה לקראת אשתו שיהיה זרעו ממנה מוכן לעבודת האל ית'.

 שצפה שעתיד עשו לצאת ממנו והוא איש ציד איש שדה, ולזה אמר לשוח
 בשדה לעת ערב, והוא רומז כי לעת ערב יהיה צריך לצידת עשו, כמו שכתוב

 (בראשית כ"ז) הנה נא זקנתי וגו' ועתה שא נא כליך וגו' וצא השדה וצודה לי ציד
 וגו', ובשביל תפלתו זאת זכה עשו להיות באחוה שוה עם יעקב בזמן הערב

 שמשו של יצחק כמו שכתוב (שם ל"ה) ויקברו אותו עשו ויעקב בניו, וזהו רמוז
 גם כן במ"ש לשוח בשדה לעת ערב, על ענין איש שדה בהערב שמשו, והיא גם
 היא רמזה ואמרה, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו, כלומר מי הוא זה

,שהולך בשדה, שיוצא ממנו זרע שיאמר עליו איש שדה
Rivka’s Early Premonition
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 והוא לקראתנו נגד רצונה, שהיא היתה אוהבת את יעקב. והעבד השיב הוא 
 אדוני כלומר הוא אדוני ויצא ממנו זרע כשר הוא יעקב אבינו, ואף גם זה יחזור

 .בסוף ימיו להיותו נמשך לאדוני

YN Discussion & Bechira

בראשית (פרשת לך לך) פרק יז פסוק יח 
וַּיֹ֥אמֶר אַבְָרהָ֖ם אֶל־הָֽאֱֹלהִ֑ים לּ֥ו יִׁשְמָעֵ֖אל יִחְיֶ֥ה לְפָנֶֽיָ: 

. רש"י בראשית (פרשת לך לך) פרק יז פסוק יח 
יחיה לפניך - יחיה ביראתך: 

 Parents Prayer Plan for Every Possibility & InsPiration

. שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן מ 
, אבל צריך לומר שהתפלה היתה שלא יהא להם נסיונות וממילא ישובו שלא היו 

חוטאים אלא מחוסר פרנסה וכדומה, וגם שייך להתפלל שהשי"ת יזמין להם שישמעו 
דברי מוסר מאנשים צדיקים וישובו עי"ז בתשובה וזה יותר נכון

. ספר חרדים מצות התשובה פרק ה 
 וכשם שצריך להתפלל אדם על עצמו כך צריך להתפלל על זרעו שיהיו יראי שמים

. משנה ברורה סימן קכב ס"ק ח 
כתב הח"א נכון וראוי לכל אדם להתפלל בכל יום ביחוד על צרכיו ופרנסתו ושלא ימוש 
התורה מפיו וזרעו וזרע זרעו ושיהיו כל יוצאי חלציו עובדי ה' באמת ושלא ימצא ח"ו 
פסול בזרעו וכל מה שיודע בלבו שצריך לו ואם אינו יודע לדבר צחות בלשה"ק יאמרנה 

אף בלשון אשכנז רק שיהיה מקירות לבו. וטוב יותר לקבוע תפלות על כל הענינים 
הצריכים לו אחר שסיים כל הי"ח מלקבעם בברכת שומע תפלה כדי שכשיצטרך לענות 

קדיש או קדושה יהיה יוכל לענות אחר אמירתו יהיו לרצון לכו"ע: 


