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 לשם עבודה -העבודה 

 בירור מהות עם ישראל ועולם העבודה דרך יעקב רחל ולאה 
 

ארם וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי  לך פדנה"בסוף פרשת תולדות יצחק אבינו שולח את יעקב לשליחות מאוד מדויקת  1
 ".אמך

 יעקב מגיע לחרן ושואל את הרועים מהיכן הם ואומרים שהם מחרן.

 שואל אם מכירים את לבן ובדיוק רחל באה.

 לקיים השליחות.היה אמור לעזוב את הרועים וללכת אליה לכאו' יעקב  השגחה גדולה.

 על ענייני עבודה... ומדבר איתם אבל יעקב מתעכב עם הרועים

 וגם איתה מתעסק בהשקיית הצאן..." עודנו מדבר עימם..."גם כשמגיעה, בתחילה: 

 יעקב נמצא חודש בבית לבן ועובד שם... -וכך גם כשמגיע לבית לבן 

 ומה לשליחות? איפה החתונה...?!

 "אעבודך". בדבריו ללבן מתחיל יעקב במילים:   רק לבן אחרי חודש מעלה את נושא החתונה...!

  ...?!ולא לבן ויעקב הוא זה שמציע שבע שנים

 אובססיבי לעבודה!נראה שיש ליעקב  -כמות הפעמים ש'עבודה' מוזכרת היא עצומה נראה שיעקב לא מגיע להתחתן...?! 

 אחרי לידת יוסף מבקש יעקב לחזור הביתה ואז נאלץ לעבודה כפולה בעדר לבן ובעדר של עצמו.וכך 

 ...עבד באופן כפול כעין שתי חוות-ובימים  לא ישן בלילות

 שהכול בגלל רחל.אומר הרב קוק בפנקס ט'ו כ'ט )נכתב בזוימל( 

 כל אישיותה: עבודה לשם עבודה.

 התעורר בו הרעצון לעבודה 'לשם עבודה'. אותה ראהברגע שיעקב כי 

 עבודת ה' ללא שכר, לשם עבודה.

 רא לאהוב את רחל.במה? "אעבודך". זה נק -ויאהב יעקב את רחל 

 היא עצמה רועה צאן.ואנו רואים ש

 . היא מקבלת ילד רק אחר המון עבודה. תפילות.'ויזכור אלוקים את רחל וישמע אליה אלוקים'רחל עקרה. 

 שכר רק "לאחריתך"...

 יעקב קנה את הבכורה מעשיו לעבודת הבכורות.

 כך אומות העולם יכולים לקבל דרשות יפות, אבל לא עבודה...

 לא רועה את הצאן. מקבלת מיד חתן. מיד יש לה ילדים. ראובן מביא לה את הדודאים. אה היא מקבלת.עומת זו לל

 יש לה בן יששכר. לאה זה השכר.

 

 אבל עיקר הבית הוא רחל. עבודה.יש בחיים זמנים וצדדים של התעלות והתרגשות ושכר בעבודת ה', 

 .'ת העבודה לדביר ביתךהשב אזהו תפילתנו: '. ו באנו לעבוד את ה'

 ממקמת אותנו בנושא העיקרי.  רחל מצילה את כל בית ישראל.

 מי שלא ברור לו שבאנו לעבוד גם מה שימצא בתוך התורה יהיה מסולף...!

 אחרת מה שנראה לך שיוצא לך מהתורה זה סתם רגשות ולא כלום. רק על בסיס העבודה מחכימים.

 שבת שלום.
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 פנימי לא מוגהה – []ערב פרשת ויצא ח כסלו תשפ"ב שיכתוב 


