
 

 

 

 

TTfT 0008- Brachos 8- Davening in Advance 

How early is too early to daven for something? Can a person daven in advance for things that 

will happen in the distant future?  

Also, included in this session are some great marriage tips and perspectives. 

  ] רמז תתקמ[מעוני תורה פרשת וילך ילקוט ש

ודבר זה קל בעיניו של משה שאמר ישראל חטאו כמה חטאות גדולות כמה פעמים ובקשתי עליהם רחמים מיד קבל  

אני שלא חטאתי מנעורי לא כל שכן , סלחתי כדברך' מה כתיב תמן ויאמר ה, ממני שנאמר הרף ממני ואשמידם

ה שקל היה בעיניו של משה ואינו עומד בתפלה מיד קצף עליו ונשבע "שראה הקבוכיון , שאתפלל על עצמי ויקבל ממני

  בשמו הגדול שלא יכנס 

  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א 

+ ח"משלי י: +זו אשה שנאמר -לעת מצא : אמר רבי חנינא, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא+ תהלים לב+

  .מצא אשה מצא טוב

  

מצא אשה מצא טוב ויפק + ח"משלי י+דכתיב  -מצא ? מצא או מוצא: אמרי ליה הכי, אינש אתתאכי נסיב , במערבא

  .'ומוצא אני מר ממות את האשה וגו+ 'קהלת ז: +מוצא דכתיב', רצון מה

  

  .'כי מצאי מצא חיים וגו+ 'משלי ח: +שנאמר, זו תורה - לעת מצא : רבי נתן אומר 

  

תשע מאות ושלשה : תניא נמי הכי. למות תוצאות+ ח"תהלים ס+שנאמר ,  מיתהזו -לעת מצא : רב נחמן בר יצחק אמר 

 -ניחא שבכלן , אסכרא -קשה שבכלן . תוצאות בגימטריא הכי הוו -למות תוצאות : שנאמר, מיני מיתה נבראו בעולם

 דמיא כמשחל נשיקה. כפיטורי בפי ושט: ואיכא דאמרי, דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא - אסכרא ; נשיקה

  .בניתא מחלבא

  

. השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר+ 'איוב ג +-מאי קרא : אמר רבי חנינא. זו קבורה -לעת מצא : רבי יוחנן אמר

  .ליבעי אינש רחמי אפילו עד זיבולא בתרייתא שלמא: היינו דאמרי אינשי, אמר רבה בר רב שילא

  

  . הא דמר זוטרא עדיפא מכלהו: רי במערבאאמ. זה בית הכסא -לעת מצא : מר זוטרא אמר

  

  

  

Quick Review: 
To daven in advance of need: Wife, Torah, Death, Burial, bathroom.  

Medrash discussing Moshe Rabbeinu to enter Eretz Yisroel 

"Found spouse," satisfying. "Finding spouse," still wondering if couldn't do better= bitter.  

Goal is like Odom and Chava, clarity that it is right person. 

 


