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שחור על גבי לבן
תייר  הודיע  זהב",  בצבע  תעשה  התפילין  בתי  "את 
ואני  כסף  הרבה  לי  "יש  התפילין.  בתי  ליצרן  אמריקני 
רוצה משהו ייחודי". היצרן נענע בראשו בשלילה: "אסור. 

הלכה למשה מסיני שהבתים יהיו בצבע שחור".
היצרן  זהב".  "בצבע  התייר,  התעקש  הרצועות",  את  "אז 

 - מסיני  למשה  "הלכה  בשלילה:  משיב 
לבקשת  התגובה  הייתה  גם  כך  שחור". 
בדיו  הפרשיות  את  לכתוב  האמריקני 

מוזהב. ההלכה אומרת רק שחור.
התייר  כשביקש  התפילין,  בתי  בקבלת 
"אין חשבונית.  היצרן:  חשבונית, השיב 

הלכה למשה מסיני - רק בשחור"... 
***

"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה 
המפרשים  רוב  יעקב".  את  אוהבת 
הפסוק:  של  הראשון  בחלקו  עוסקים 
ומהו  הרשע  עשו  את  יצחק  אהב  כיצד 
פשר הטעם "כי ציד בפיו". האם שמתם 
לב לסוף הפסוק? "ורבקה 'אוהבת' את 
יעקב. למה לא כתוב "ותאהב רבקה את 

יעקב", כמו אצל יצחק?
אומר המדרש (בראשית רבה סג, י): ככל שהייתה שומעת 
את קולו של יעקב, הייתה מוסיפה לו אהבה על אהבתו... 
שבו  התורה  לימוד  קול  הינו  כמובן,  יעקב,  של  [קולו 

הצטיין יעקב "איש תם יושב אוהלים"].
לא  ליעקב  רבקה  של  האהבה  בפשט:  הדברים  ביאור 
הייתה קבועה, כי אם מתגברת והולכת, לכן נקטה התורה 

לשון "אוהבת", כביכול כעת היא 'אוהבת' אותו מחדש. 

רוצים  מסוים,  מישהו  אוהבים  שכאשר  היא  הטבע  דרך 
אותו.  מעריצים  אם  בעיקר  יותר.  אליו  קרובים  להיות 
ההערצה,  למושא  יותר  שמתקרבים  ככל  פלא:  זה  וראו 
ויותר  יותר  אט  אט  מגלים  אוהבים,  שאותו  לאדם  או 

חסרונות ממה שראינו (או שלא) קודם לכן. 
שלגביהם  הצדיקים,  אצל  הדבר  שונה 
שמתקרבים  ככל  הפוכה:  התופעה 
ולומדים  לדרכיו  נחשפים  לצדיק, 
ויותר  יותר  אותו  מעריכים  מאורחותיו, 
לא  כמה  עד  רואים  הרוממות.  יראת 
השגנו אותו ועד כמה רחוקים אנו ממנו. 
אלא  חסרונות,  מגלים  שלא  די  לא 
מגלים שהחיסרון עד עתה היה בנו ולכן 

לא הכרנו מספיק...
לגבי הצדיקים, ככל שמתקרבים רואים 

שאין חיסרון. ואיפה אנחנו? בתמונה. 
ליתר דיוק, בציור...

הראה  בעולם  מהקתדרות  באחת 
חלק,  נייר  גיליון  לתלמידיו  הפרופסור 
נקודה  התנוססה  הגיליון  במרכז 
שחורה. אחת. קטנה. כמעט בלתי מורגשת. "העבירו את 
הגיליון ביניכם", הורה הפרופסור, "אמרו נא לי, מה אתם 

רואים?"
התלמידים התבוננו בדף בזה אחר זה, כשהסבב הסתיים 

כולם ענו כאחד: "נקודה שחורה". 
הפרופסור היה מאוכזב ממש: "גיליון נייר לבן וצח מונח 
לבן  של  אחוזים  ותשעה  מתשעים  למעלה  עיניכם.  למול 

ונקי. כל מה שהנכם רואים זו רק הנקודה השחורה?!"...

נקודה שחורה 
על גיליון לבן 

ככל שמתקרבים 
מגלים חסרונות



חלק  גם  בעבר  מהמקרים  בחלק   - הציור  משיטות  אחת 
נקראת   - זהה  עיקרון  על  התבססו  ההדפסה  משיטות 
לבן/בהיר  גיליון  על  נקודה).   = (פוינט  'פוינטיליזם' 
צבעוניות  או  שחורות  נקודות  ובסמיכות  ברצף  מסמנים 
של  מראה  יוצר  שמתקבל  הרצף  לזו.  זו  שונה  בצפיפות 
מסמיכים  כהה,  משהו  לצייר  רוצים  כאשר  מסוים.  עצם 

ככל  שטח,  באותו  נקודות  ויותר  יותר 
תפחת  כך  יותר,  בהיר  המתבקש  שהגוון 

צפיפותן של הנקודות זו לזו. 
במבט ראשוני: מה שיוצר את הציור הוא 
מעמיק  מבט  אולם  הנקודות.  ספק  ללא 
המשמש  הלבן  הרקע  שללא  לנו  יגלה 
כל תועלת  אין  לנקודות שמעליו,  כבסיס 

מסביב  הכל  שכן  אחרת,  או  כזו  בצורה  נקודות  בפיזור 
כהה וחשוך, הנקודות הללו לא תיצורנה שום צורה כאשר 

צבע כהה נמצא על רקע כהה. 
הרי שהרקע הלבן הוא בעל משמעות רבה ועמוקה בציור 

שלפנינו, ולא רק כרקע בלבד.
שנשכיל  ככל  תגדל  מהציור  שלנו  ההתפעלות  מידת 

שנתקרב  ככל  ולהיפך,  סבירה,  בצורה  מהציור  להתרחק 
לא  פשר,  חסרות  שחורות,  נקודות  רק  נראה  ויותר  יותר 
נעימות לעין. השילוב בין הרקע הבהיר לנקודות הכהות 

הוא שיוצר תמונה מרהיבה.
***

בבתי התפילין ההלכה למשה מסיני היא 
לסובב  ביחס  אולם  שחור.  יהיה  שהכל 
יותר,  אלינו  קרוב  שהאדם  ככל  אותנו, 
גבי  על  שחור  אותו  לראות  עלינו  כך 
לבן, יש בו תכונות טובות לצד חסרונות 
ככל  אצלנו.  כמו  בדיוק  נעימים.  פחות 
ב'ציור'  ולהתבונן  להתרחק  שנשכיל 
התמונה  את  לראות  נוכל  מרחוק, 

השלמה, את היופי שמורכב ומזוג זה בזה. 
של  מאהבתה  ללמוד  יכולים  שאנו  הלקח  שזהו  אפשר 
על  להוסיף  הפסיקה  לא  היא  אמנם  ליעקב:  רבקה 
אהבתה, שכן בצדיקים כאמור, הדבר שונה. אולם גם לנו 
ולא  חברינו  מעלת  לראות  ההזדמנות  ניתנת  הפשוטים 

חסרונם חלילה...

"שני ֹּגיִים בבטנך" (כה, כג)

אחד מהצדיקים שהה בדרך עם סיעה מחסידיו, בדרכם 
ולאגור  לנוח  כדי  הדרך  אם  על  הפונדקים  לאחד  נכנסו 
נענו  ושלם  ירא  ביהודי  שמדובר  שראו  לאחר  כח. 
להפצרתו של בעל הפונדק לכבד אותם בקדרת תבשיל 
ונתן  האש  על  הכירה  את  העמיד  הפונדקאי  מהבילה. 

לתבשיל להיעשות כל צרכו. 

ששיער  לאחר  ביותר,  רעב  היה  החסידים  מן  אחד 
ואנה  אנה  התהלך  בישול  רוב  התבשל  כבר  שהתבשיל 
ממנה  שלה  הקדרה  ליד  עבר  וכאשר  באקראי,  כאילו 

תפוח אדמה אחד ואכלו בחשאי תוך כדי הילוך.

נעשה  אשר  כל  את  שידע  הצדיק  אליו  ניגש  מכן  לאחר 
ואילפו בינה: "על הפסוק 'שני גיים בבטנך' דרשו חז"ל: 
"אלו אנטונינוס ורבי שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון 
על  אלו  ממילים  אנו  למדים  מה  ולכאורה,  חזרת".  ולא 

רוב תפארתם?

וחזרת  כצנון  מועט  דבר  שאפילו  לומר  הכתוב  בא  אלא 
הבריות  מן  שיש  למרות  שולחנם"  מעל  פסקו  "לא 
שאוכלים זאת בעמידה ובדרך הילוך, הם אכלו זאת רק 

ליד השולחן ובדרך ארץ...

"אנכי עשו בכורך" (כז, יט)

בכורך"  הוא  ועשו  לך,  המביא  אנכי,   – בכורך  עשו  "אנכי 
(רש"י).

יצחק,  אצל  יעקב  שהה  כאשר  שגם  רש"י  מדברי  למדנו 
מכל  לעשו,  והתחזה  העיזים  גדיי  עורות  את  שלבש  לאחר 
מקום עשה תחבולות ושינה בדבריו כדי שלא יצטרך לשקר 

ממש. 

אלא שהאר"י הקדוש מקשה: מה הועילו חכמים בתקנתם, 
דיברת  כאשר  "עשיתי  ואומר:  ממשיך  שהכתוב  לאחר 

אלי", ויצחק לא ציווה את יעקב להביא מאומה.

"אשר  בלשונה:  דקדקה  שהתורה  הקדוש  האר"י  מבאר 
דיברת אלי" לא נאמר, אלא בכ' הדמיון – "כאשר דיברת 
לי  מצווה  היית  אם  לומר:  התכוון  שיעקב  וביאורו:  אלי", 
כאשר  ואף  במלואו,  הציווי  את  מקיים  הייתי  כך,  לעשות 
לא ציוויתני, מכל מקום אני עשיתי "כ-אשר", כאילו אשר 

ציוויתני.

אנוס  היה  כאשר  גם  דקדוק  מיני  בכל  דקדק  שיעקב  הרי 
על פי הציווי של רבקה, שלא להוציא דבר שקר מפיו, אלא 

שיצחק סבר וקיבל דברים כפשוטם ולכן בירכו.

שחורה 
אני ונאוה



"ויבז עשו את הבכורה" (כה, לד)
(מודז'יץ)  ישראל"  "דברי  בספר 
מבאר בדרך רמז את חטאו של עשו, 
שאינו  הנחה  מנקודת  יצא  שהוא 
יעקב  כמו  ה'  את  לעבוד  מסוגל 
הוא  שדה,  איש  הוא  שכן  הצדיק. 
לעולם לא יגיע להיות "איש תם יושב 

אוהלים". 
ניסה להתחיל  לפיכך הוא אפילו לא 
את  עשו  "ויבז  ה'.  את  לעבוד 
העבודה,  בהתחלת  זלזל  'הבכורה'", 
התורה  מדגישה  זה  חטא  בבכורה. 
מה  מפני  עשו:  של  לחובתו  וזוקפת 

לא ניסית לכל הפחות.
 ***

באחת מנסיעותיו של ה"שפת אמת" 
מגור, הגיעה הפמליה לתחנת הרכבת 
אחד  שתגיע.  לרכבת  והמתינו 
אמת"  ה"שפת  אל  ניגש  החסידים 
קולך  הוד  את  "ותשמיעם  וביקש 
ודברות קדשך", רצונו לשמוע 'תורה' 

מהרבי.
יאמר  שהוא  נענה  אמת"  ה"שפת 

'תורה של הרכבת'...
מורכבת  הרכבת  הסביר:  וכה 
השוקלים  ברזל  עשויים  מקרונות 
עשרות טונות, וזה עוד טרם מחשבים 
את משקל האנשים והסחורות. היאך 
תא  ישנו  לנסוע?  לרכבת  גורמים 
(או:  ַהְדָוִדים"  "תא  שנקרא  מיוחד 
חדר המכונות), בתא זה ישנם דודי-
מים ענקיים שאטומים לחלוטין מכל 
אש  מבעירים  הדוד  תחת  צדדיהם. 

עד אשר המים מגיעים לרתיחה.
ליציאה,  פתח  לאדים  שאין  מאחר 
הדוד  בתוך  עצום  לחץ  שנוצר  הרי 

צר  חרך  משחררים  אז  או  הענק, 
בלחץ  קיטור  פורץ  ודרכו  וקטן 
אדיר, הלחץ הזה גורם לגלגל שיניים 
הגלגל  במהירות,  להסתובב  מסוים 
אף  ומניע  נוסף  לגלגל  מחובר  הזה 
אותו, וכך מערכת שלמה של גלגלים 
מסתובבים במהירות אדירה ובסופו 
הרכבת  את  המניעים  הם  דבר  של 

למרחקים גדולים.

האדם  כאשר  אמת":  ה"שפת  סיים 
יראת  ועוד  תורה  עוד  תוכו  אל  אוגר 
פירור  על  אף  מוותר  ולא  שמים 
'לחץ'  מצטבר  שבתוכו  הרי  מתוכם, 
יוצא החוצה  הזה  גדול. כאשר הלחץ 
מתוכו, הוא יכול להשפיע למרחקים 

כבירים...
 ***

מניעים  בו  בתהליך  נתמקד  אנו 
בו  לשלב  נגיע  טרם  עוד  הרכבת  את 

נוסעים, שכן ב'בכורה' עסקינן.
ה'  עבודת  את  לעבוד  סירב  עשו 
יצליח  לא  ממילא  שהוא  בטענה 
להגיע  סיכוי  לו  אין  רחוק,  להגיע 
יהיה  מוטב  ולכן  כלשהו  להישג 

להתבטל לחלוטין. 
קכה  (אות  תבונות"  "דעת  בספר 
על  הרמח"ל  רבינו  עומד  והלאה) 

ההבדלים במעשי האדם ופעולותיהם, 
ובין דבריו הוא מדגיש שלכל פעולה 
קדשו:  ובלשון  והשלכה.  השפעה  יש 
שבאדם  קטנה  תנועה  שכל  "נמצא, 
מנועעת דברים רבים וגדולים - כלל 
והתחתונים,  העליונים  הנבראים  כל 
הכוחות  וכל  והרוחניים,  הגשמיים 

הנבדלים, והשפעותיו יתברך בהם".
מגלגלי הרכבת נוכל לראות שאפילו 
כאשר  רותחים,  מים  של  אדים 
מסוימת,  בצורה  בהם  משתמשים 
הן אמת  שיניים.  גלגל  להניע  יכולים 
בפני  משמעות  אין  הקטן  שלגלגל 
עצמו, אולם הוא מחובר לגלגל אחר 
דבר,  של  בסופו  אותו.  אף  ומניע 
היא  והראשונית  הקטנה  הפעולה 
"גופא  היתר.  את  אחריה  שגוררת 

בתר רישא גריר".
ציווי  את  רמז  בדרך  להסמיך  ונראה 
התורה "כי את הבכור... יכיר לתת לו 

פי שניים... לו משפט הבכורה". 
בגלל  לא  היא  הבכור  של  חשיבותו 
שהוא היה ראשון, שכן לא הוא בחר 
להיות בכור, לא בידו היה הדבר. אלא 
ההמשך,  נעשה  שמכוחו  זה  שהוא 
הוא זה שפעל את הפעולה הראשונה, 
זו חיונית  לכן בחשבון הכולל פעולה 

לכל ההמשך.
את  הבכורה,  את  שביזה  עשו  כנגד 
לא  שלדעתו  הראשונית  הפעולה 
הגמור:  ההיפך  את  מצאנו  מהותית. 
לא  בעקב,  אפילו  אוחז  יעקב 
חסרי  שנראים  דברים  על  גם  מוותר 

משמעות. 
וימכור את בכורתו ליעקב.

נוצר לחץ עצום בתוך 
הדוד הענק, או אז 
משחררים חרך צר 
וקטן ודרכו פורץ 
קיטור בלחץ אדיר

ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


