ניחוחות לשבת פרשת ניצבים -
בפיך ובלבבך לעשותו
טעימה מניחוחות השבת

"כי המצוה הזאת...בפיך ובלבבך לעשותו"(דברים ל' י"א – י"ד)
בקטע מכונן זה מחדשת לנו התורה שהדרישה מאיתנו היא ברת
ביצוע.
ואמנם נחלקו הדעות אם פסוקים אלו קשורים למצות התשובה או לכלל
מצוות התורה.
אם מדובר בתשובה מובן החידוש באמירה שתשובה היא תביעה
ש"לא בשמים היא" .שהרי בעל תשובה עובר מהפך ומשתנה  ,הוא
אדם חדש ואחר .ובכ"ז קלה התשובה "בפיך ובלבבך" – בווידוי בפיו
ובחרטה בליבו וקבלה בלב שלם לעתיד וכבר סר עוונך וחטאתך
תכופר.
אך אם הכוונה לעול המצוות האם נטל זעיר הוא? הן המצוות מלוות
את האדם על כל צעד ושעל כל יום כל היום מקומו עד עלותו על יצועו,
וכל ימיו עד שמחזיר נשמתו לבוראו וכל פעולה מחייבת דקדוקי הלכה
לעשות רצון קונו?! ואפילו אם נקבל ונסכים שאכן בפיך ובלבבך
לעשותו בקלות יש לתמוה למה כותבת התורה לא בשמים היא?
יתכן לפרש שאכן עבודת ה' שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה
וראשו מגיע השמימה ,והשמים הם הגבול ,אך התביעה המעשית
מאתנו היא לקדם את נקודת הבחירה ,להשתפר כל פעם במעט.
להעלות את הרף צעד אחר צעד .הצו המידי הוא קרוב אליך .התורה
היא תורת חיים וכל המצוות הן עצות טובות לחיים טובים הניתנות
לביצוע ובהישג ידינו.
פתגם סיני עתיק אומר שגם מסלול של אלף קילומטר מתחיל בצעד
קטן אחד .את הצעד הקטן הזה אנו נתבעים לעשות כאן ועכשיו.
בפתחה של השנה החדשה כל אחד מאיתנו מחשב דרכיו מתכנן מה
יעשה על מנת שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה טובה יותר
מקודמתה ,אנו מסמנים לעצמנו צעדים גדולים וצעדים קטנים
להתקדמות ולצמיחה.

גם דרך ארוכה היא עדיין דרך
אחת האמרות המפורסמות שמביא רבי קלונימוס שפירא
הי"ד באגרת "צו וזירוז" מציעה לאדם שכדי להקל על עצמו
בהתקדמות מנקודה לנקודה ,הוא יעצור לעשות דמיון
מודרך קל .נאמר ששמך ראובן ,הוא אומר ,בכל שנה יקבע
האדם בליבו איזה ראובן הוא ירצה להיות בשנה הבאה,
להיכן ירצה להגיע .על מה הוא ישתדל לעבוד :אם רצונך
לעבוד את ה' ולהעלות את עצמך מעלה ,ולא תעמוד בשנת
השבעים לחייך כביום הבר-מצווה שלך ,עשה זאת אפוא:
בכל שנה עשה לך מטרה .צייר בעצמך ,אם שמך ראובן
למשל ,איזה ראובן תהיה בשנה הבאה ,מה יהיו השגותיו,
עבודתו ,מידותיו וכל תוכנו בעוד שנה .והראובן הדמיוני
יהיה לך למידה למדוד עצמך בו לאורך השנה ,כמה חסר
לך עוד להראובן הדמיוני ,האם עבודתך ותיקון מעשיך של
יום יום יספיקו להשלים את הראובן של השנה הבאה .כך,
בכל פעם שתעבור שנה -תוכל לעשות דין וחשבון בינך לבין
עצמך מה השתנה בך ואיזה תהליך עברת .כי אם אין
שינוי ,אם נשארנו אותו האדם שהיינו או חלילה מזה-
התדרדרנו ,אז יש מקום לחשבון נפש עמוק.
הסבר חסידי על הפסוק "מראשית השנה עד אחרית
שנה"(דברים י"א י"ב) מבאר שבכל שנה בתחילתה אנו
בטוחים שזו תהיה השנה ,אך בסופה כאשר אנו מתבוננים
לאחור עולים הספקות האם אכן כך.
יהי רצון שנזכה לנציב יעדים ברי השגה ,קבלות קטנות
ופשוטות שניתן לעמוד בהם ,בעז"ה תתחדש עלינו שנה
טובה ומתוקה.
כתיבה וחתימה טובה לכם ולכל בני ביתכם.
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