
#5 Davening as Part of Effort Vayishlach

רמב"ן בראשית (פרשת וישלח) פרק לב פסוק ד
(ד) נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו וגאלו מיד חזק 
ממנו, וישלח מלאך ויצילהו. וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה 

בכל יכלתו. ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו 
תמיד עם בני עשו, וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים 

שהזמין הוא את עצמו, לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהנצל, וכבר 
ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט, לג טו):

Back to Vayetze- Tip to RAI

בראשית (פרשת ויצא) פרק ל פסוק א
(א) וַּתֵֶ֣רא ָרחֵ֗ל ּכִ֣י ֹל֤א יָֽלְָדה֙ לְיַעֲֹק֔ב וַּתְַקּנֵ֥א ָרחֵ֖ל ּבַאֲחֹתָּ֑ה וַּתֹ֤אמֶר אֶֽל־יַעֲֹקב֙ הָֽבָה־ּלִ֣י בָנִ֔ים 

וְאִם־אַ֖יִן מֵתָ֥ה אָנֹֽכִי 

Why haven’t you tried enough?
רש"י בראשית (פרשת ויצא) פרק ל פסוק א

הבה לי - וכי כך עשה אביך לאמך, והלא התפלל עליה: 
Maybe her Accusation?

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

Rachel Had to Try Harder - TIP LMB
בראשית (פרשת ויצא) פרק ל פסוק יז

 :וַּיִׁשְמַ֥ע אֱֹלהִ֖ים אֶל־לֵאָ֑ה וַּתַ֛הַר וַּתֵ֥לֶד לְיַעֲֹק֖ב ּבֵ֥ן חֲמִיׁשִֽי

.אור החיים בראשית ל:יז
וישמע אלהים: מגיד שהתפללה לה’.

בראשית (פרשת ויצא) פרק ל פסוק כב
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וַּיִזְּכֹ֥ר אֱֹלהִ֖ים אֶת־ָרחֵ֑ל וַּיִׁשְמַ֤ע אֵלֶ֙יהָ֙ אֱֹלהִ֔ים וַּיִפְּתַ֖ח אֶת־ ַרחְמָּֽה: 

אור החיים בראשית (פרשת ויצא) פרק ל פסוק כב

(כב) ויזכור אלהים וגו'. מגיד הכתוב כי הגם שעלה זכרונה לפניו עוד הוצרכה לתפלה 

כאומרו וישמע אליה וגו': 

ספורנו בראשית (פרשת ויצא) פרק ל פסוק כב
(כב) ויזכור אלהים את רחל. שהשתדלה להוליד בהכניסה צרתה לביתה ובענין 

הדודאים:
וישמע אליה אלהים. שהתפללה אחר שעשתה שני מיני השתדלות:

R Wolbe on Vayishlach- Quotes Ramban Re Yaakov
 

בראשית (פרשת מקץ) פרק מג פסוק יד
 וְאֵ֣ל ׁשַּדַ֗י יִּתֵ֨ן לָכֶ֤ם ַרחֲמִים֙ לִפְנֵ֣י הָאִ֔יׁש וְׁשִּלַ֥ח לָכֶ֛ם אֶת־אֲחִיכֶ֥ם אַחֵ֖ר וְאֶת־ ּבִנְיָמִ֑ין וַאֲנִ֕י

 ּכַאֲׁשֶ֥ר ׁשָכֹ֖לְּתִי ׁשָכָֽלְּתִי

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רל סעיף ד
(ה') הנכנס ו ה'} ה] (ו) להקיז דם, אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי 

לרפואה כי רופא חנם אתה; ולאחר שהקיז, יאמר: <ג> (ז) ברוך ו] רופא חולים. 

משנה ברורה סימן רל ס"ק ו
(ו) להקיז דם - וה"ה [ח] בכל מידי דרפואה יאמר זה ולא יחשוב שתהיה איזה דבר 

לו רפואה אלא ע"י הבורא ית"ש ולכן ע"י תפלה זו ישים בטחונו בו ויבקש ממנו 
שתהיה לו לרפואה:

משנה ברורה סימן רל ס"ק ז
(ז) ברוך רופא חולים - וצריך לומר בשם ומלכות [ב"י וט"ז] אבל [ט] לא ראיתי נוהגין כן 

[פמ"ג]. 


