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שובבים  007למעשה תשע
מהלכי העבודה
 ...כמובן צריך ללמוד על מנת לעשות )עי׳ קידושין מ׳ ב׳( .כידוע ישנם כמה וכמה דרכים לתקן את פגם היסוד .ישנה דרך
הכוונות ,ודרך התעניות ,ודרך הפדיון צדקה ,ודרך לינה בעומקה של תורה ,ודרך הגדרים בפרישות מתאוה ,ועוד ועוד .תוקף
נקודת הדבר ,״לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים״)קהלת ג׳ א׳( .אבל בעומק ,יש לדעת שישנו מהלך הנקרא נפש ,וישנו
מהלך הנקרא זמן .אדם העובד במהלכי הזמנים ,הרי שבעומק ,לא עליו נאמר מקדש ישראל והזמנים .מפני שמקדש ישראל
והזמנים ,פירושו שישראל הם מקדשי הזמנים ,כי הם מעל הזמן ,כי הנפש מעל הזמן .אבל כאשר האדם מסדר את סדר
עבודתו לפי הזמנים ,הרי שבעצם הוא מוריד את מדרגת הנפש למדרגת הזמן ]ובדקות יותר ,למטה מן הזמן ,כי הוא מקבל מן
הזמן[ .צורת העבודה הפנימית יותר ,היא שאדם עובד במהלכי הנפש .והרי הוא כאדם שהולך בדרך ,ומוצא מציאות .כלומר
הוא בבחינה של יגעת בבחינת נפש ,ומצאת בבחינת זמן .ולכן ברור ופשוט הדבר ,שמי שהעבודה שלו שייכת לעבודה של
בחינת נפש ,הרי שהוא אינו יכול לבנות מהלכי עבודה בהבחנה של זמנים ,שבראש השנה הוא עובד בנקודה אחת ,ובעשרת
ימי תשובה הוא משנה לנקודה אחרת ,וביום כיפור הוא משנה ,ובסוכות הוא משנה ,ובחנוכה הוא משנה ,ובשובבי״ם הוא
משנה ,ובפורים הוא משנה ,ובפסח הוא משנה ,וכן על זה הדרך .ובכל מהלך ישנם שלושים יום קודם ,ואחד מתערב בשני כי
השלושים יום קודם מתחיל קודם שסיים המהלך הקודם.
שלילת עבודה ע״פ סדר זמנים
יש לדעת שהתשוקה של הנפש לעבוד לפי סדר הזמנים ,היא בעצם נפילה מהמקום האמיתי של מדרגת הנפש שבה הוא
נמצא .ובעומק ,קודם חטא אדה״ר ,הוא היה למעלה מן הזמן ,ובחטאו הוא ירד ללמטה מן הזמן .הזמנים הם הממוצע בין
נשמת האדם לגופו ,כלומר הם למטה מנשמתו ולמעלה מגופו .כאשר האדם עובד עם גופו ,אזי כל מהלכי עבודתו הם
במהלכי הזמן .משא״כ כאשר האדם עובד עבודה פנימית ,עבודה של נשמה ,הרי שעבודתו היא למעלה מן הזמן ,והזמן הוא
בבחינה של מצאת כנ״ל ,שעל ידי כן הגוף נעשה יותר כלי קיבול לקבל את עבודת הנפש .אבל מהלכי העבודה שבנפש,
בעומק הם אינם במהלכי הזמן .ולכן אי אפשר להעמיד סדר של עבודה ע״פ תוכנית שבועית ,כגון שבשבוע מסוים האדם
יעבוד על תיקון מסוים ,וקל וחומר שא״א שבכל יום מימות אותו שבוע ,יעבוד האדם על איזו הבחנה מסוימת השייכת לאותו
תיקון .אלא עומק העבודה היא שהאדם יש לו סדר של עבודה בכללות .תורה מביאה לידי זהירות ,לידי זריזות ,וכן על זה
הדרך .וכאשר הוא מגיע לסוגיות הללו ,הוא עוסק בהם כסדר במהלכי עבודתו .אבל כאמור ,העבודה אינה יכולה להיות בנויה
על פי סדר זמנים ,וכל זמן וזמן לשנות את סדר העבודה.
חכם ומבין מדעתו
ומכיון שכך הם פני הדברים ,הרי כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות ,ואין נפש דומה לחברתה ,לכן גם מהלכי
העבודה כאשר הם אינם במהלכי זמנים אלא במהלכי נפש ,הרי אי אפשר להשוות בין אדם לחבירו .רק יתכן ,שמי שהוא
בבחינה של חכם ומבין מדעתו)עי׳ חגיגה י״א ב׳( ,יהיה לו כח הדעת להוליד מכח ההשכלה במאמרים ,כיצד להוציא את
הדברים מן הכח אל הפועל .אבל אם לא ,אז אולי רק שכר תלמודו בידו .ייתן ה׳ יתברך שנזכה להשלים חלקנו בבריאה ,נסיר
את הזוהמה ,נגלה את נשמתנו ,ובתוכה נגלה את הבורא יתברך שמו.
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