
5782 #4 Yaakov & All Around Effort ויצא

Mechanical- Lacking  Quality Effort & Heart
ספר חסידים (מרגליות) סימן מו

 ולא יעשה כאדם העושה דבר כמנהג ומוציא דברים מפיו בלא הגיון הלב ועל זה חרה אף ה' בעמו ושלח לנו את
 עבדו ישעי' ואמר יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי' יראתם אותי מצות אנשים
 מלומדה (ישעי' כ"ט י"ג) אמר הקדוש ברוך הוא לישעיהו ישעי' ראה מעשי בני כי אינו אלא לפנים ומחזיקים בי

 כאדם שמחזיק ונוהג מנהג אבותיו בידו באים בביתי ומתפללים לפי תפלות הקבועות כמנהג אבותם בלא לב
 שלם הם מנקים את ידיהם ומברכים על נט"י ובוצעים ומברכים ברכת המוציא שותים ומברכים כמו שהדבר
 שגור בפיהם אך בעת שהן מברכין אינן מתכונים לברכני לכן על כן חרה אפו בו ונשבע בשמו הגדול לאבד חכמת
 חכמיו היודעים אותו ומברכים אותו כמנהג ולא בכוונה דכתיב בתרי' (שם שם י"ד) לכן הנני יוסף להפליא [את] העם
 הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר, לפיכך הזהירו חכמים על הדבר ואמרו ועשה דברים
 לשם פועלם. כי כל אשר ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לכבודו בראו ואל תעשם עטרה להתעטר בו בעשותך
 המצות בפני הבריות להתהלל בהם כי לא נגיע אל רצון בוראינו לפי שאנו עובדים למצוא חן בעיני אדם ויצא שכרנו

 לאשר נתכווננו לו חנם שלא נקבל שכר בכך

Yaakov & his “Voluntary” Prayer
בראשית (פרשת ויצא) פרק כח פסוק יא

ֶָׂ֖שם ְמַרֲֽאֹׁשָת֑יו וַּיְִׁשּכַ֖ב ַּבָּמקֹ֥ום ַההּֽוא ֵ֣י ַהָּמקֹ֔ום וַּי ֶָ֤לן ָׁשם֙ ּכִי־ָב֣א ַהֶּׁשֶ֔מׁש וַּיִַּקח֙ ֵמַאְבנ  :וַּיְִפּגַ֨ע ַּבָּמקֹ֜ום וַּי

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד ב
 איתמר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר: תפלות אבות תקנום; רבי יהושע בן לוי אמר: תפלות כנגד תמידין

 .תקנום
 יעקב תקן תפלת ערבית - שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר ואתה אל

 .תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי
 .ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי: ו

 ומפני מה אמרו תפלת הערב אין לה קבע - שהרי אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב קרבים והולכים
;כל הלילה

KORBANOT
רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א הלכה ה

 ,וכן תקנו שיהא מנין התפלות כמנין הקרבנות
רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א הלכה ו

 וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפלה אחת בלילה שהרי איברי תמיד של בין הערבים מתעכלין והולכין כל
 הלילה שנאמר היא העולה וגו' כענין שנאמר ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי, ואין תפלת
 ערבית ג חובה כתפלת שחרית ומנחה, ואף ע"פ כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל

 .ערבית וקבלוה עליהם כתפלת ד חובה

Don’t Ignore the Avot
תוספות מסכת יומא דף פז עמוד ב

 ואומר ר"י נהי דרשות היא אין לבטלה בחנם אם לא מפני שום מצוה עוברת או שרא המייניה דפ"ק
 דשבת (דף ט:) דלא מטרחינן ליה וכן עלה על מטתו דירושלמי דאין מטריחין אותו שירד תדע כיון

 דיעקב אבינו תיקנה לא תיקנה לבטלה ועוד כיון דכנגד אברים ופדרים היא שמעלן ומקטירן כל הלילה
נהי דלא מעכבי כפרה מ"מ מצוה להקטיר תפלת ערבית נמי מצוה



5782 #4 Yaakov & All Around Effort ויצא
Even the Rambam Includes the Role of Avot

רמב"ם הלכות מלכים פרק ט הלכה א
 בא אברהם ונצטוה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית, ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפלה אחרת

 ,לפנות היום, ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית

Both Play a Role
אור שמח הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ג הלכה ט

 כיצד טעה ולא התפלל שחרית כו', טעה ולא התפלל מנחה עד ששקעה החמה יתפלל ערבית [ט]
.'שתים כו

 בגמרא (ברכות כו, א) טעה ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים ואין בזה משום עבר יומו
 בטל קרבנו, ומשום הכי מסיים ואין בזה כו', דבלא זה הו"א דאיהו סובר דזמן מנחה עד פלג

 המנחה, ואחרי פלג המנחה הוי זמן מעריב, לכן מתפלל שתים מנחה ומעריב, אבל הכל באותו
 יום, לכן קמ"ל דאף ביום של אחריו מצי להתפלל, וכן כתב רבינו ולא התפלל מנחה עד ששקעה
 החמה, ונראה דזה רק אי נימא תפלות אבות תקנום (שם ע"ב) ואם כן צריך להתפלל למחר
 משום תפלות אבות, אבל אי נימא דתפלות כנגד תמידים תקנום, אם כן עבר יומו בטל קרבנו,

,ובאמת קיי"ל כתרווייהו

Why the  Original Flexibility with Maariv 

תורה תמימה הערות בראשית פרק כח הערה ה
 ה) עיין מש"כ בענין תפלות אבות תקנום לעיל בפ' וירא בפסוק וישכם אברהם בבקר אל המקום
 אשר עמד שם (י"ט כ"ז). ודין תפלת ערבית בפרט מבואר באו"ח סי' רל"ה. ומה דקיי"ל תפלת

 ערבית רשות לא נתבאר יפה הטעם, ונראה לומר בזה ע"פ מה דקיי"ל בעירובין ס"ה א' הבא
 בדרך ומן הדרך אל יתפלל ב' ימים משום שא"א לכוין בתפלה, וא"כ מדינא הי' יעקב פטור

.מלהתפלל, ומה שהתפלל היתה תפלת רשות ולכן נקבעה רשות גם לדורות

Model of Hard Work- including WORK OF THE HEART - best version of self 
רמב"ם הלכות שכירות פרק יג הלכה ז

 וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן, לפיכך נטל שכר זאת
 ./אף בעולם הזה שנאמר ויפרץ האיש מאד מאד. /סליקו להו הלכות שכירות

שולחן ערוך חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלז סעיף כ
 יט] מוזהר הפועל שלא יבטל מעט כאן ומעט כאן, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, {מ} שהרי הקפידו ('ד)
 על ברכה טו'} רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה; וכן חייב לעבוד בכל כחו, שהרי יעקב הצדיק

 אמר: כי בכל כחי עבדתי את אביכן (בראשית לא, ו); לפיכך נטל שכרו אף בעולם הזה, שנאמר: ויפרוץ
 .האיש מאד מאד (בראשית ל, מג)


