
 פרשת תולדות / הרב אלישע וולפין   

 עשו יקר,

  

 כבר קרוב לארבעת אלפים שנה שהמכתב הזה מתבשל לי בראש.

  

אל תצפה למכתב התנצלות, כי זה לא. אל תצפה לשמוע ממני 
 התרפסות. אני כבר לא שם. 

  

באלפיים השנים הראשונות מאז אותו יום נורא עדיין מאוד פחדתי 

ממך, ולכן כל פעם שהתיישבתי לכתוב, יצאו לי מילים של חנופה 
והתרפסות. אתה זוכר? כשהתחבקנו ובכינו במעבר היבוק, כשחזרתי 

שנות בריחה, ניסיתי לשחד אותך בכל דרך  02הביתה מחרן אחרי 
נא אותי, שלא תפגע בי. ואתה אז אפשרית, שרק תסלח לי, שלא תש

אמרת לי שאתה לא צריך שום דבר, שיש לך הכל. אבל אז עדיין לא 
 הבנתי בדיוק מה אתה אומר לי. 

  

באלפיים השנים שאחרי, ממש עד לאחרונה בעצם, הייתי עסוק 

בלהצדיק את כל מה שעשיתי לך. הסברתי לעצמי שאתה נחות ממני. 
ורה, שזה הגיע לך, שאני הייתי צריך שהייתי חייב לקחת ממך את הבכ

להיוולד לפניך אבל אתה נדחפת ברגע הלידה. ובעיקר, שכנעתי את 
עצמי שהייתי חייב איכשהו לחטוף לך את הברכה, כי היא יועדה לי, 

ואבא טעה. שכנעתי את עצמי שזה היה רצון השם, שזה מה שהוא אמר 
תמיד אמרתי רק לאימא שלנו )ואו, מרגש אותי לומר "אימא שלנו", 

"אמא שלי". אני מקווה שבקרוב אוכל גם להגיד "אבא שלנו" בלי 
 להרגיש שאני מרמה מישהו(. 

  

מתוך ארבעת אלפים השנים שחלפו, אלו היו אלפיים השנים הקשות. כי 

הזמנים השתנו. השתנו לרעה. אני איבדתי את כל הגדולה שהייתה לי, 
איזו שכנה  -סתם" אדום והגיע תורך לשלוט בעולם. אתה הפכת מ"

לשליט הכל יכול באיזור. הורדוס, הצאצא שלך,  -קטנה, מזרחית לירדן 
שמשפחתו חצתה את הקווים והתגיירה, השתלט כאן על ארצי, ולאט 

לאט השתעבדנו לחבריך, הרומאים. אתה והרומאים הפכתם לאדוני 
הארץ והגיע תורי לחוות את ההשפלה ואובדן הבכורה והברכה. 

פכת לנוצרי אדוק, הסבל שלנו רק גבר. לא חסכת ממני כל וכשה
הזדמנות לנקמה. אבל לנו היהודים יש מנגנון עתיק יומין: ככל 

שהושפלנו יותר, כך צחקנו עליך יותר. כך בזנו לך. אתה היית הצייד 
הפרוע, חיה רעה, ואני התלמיד החכם. אתה הפרימיטיבי, ואני הנאור. 

 הודי, איש הספר.אתה גוי, עם הארץ, אני הי

  

והנה... שוב חלפו להן השנים. שוב השתנו הזמנים, עשו. עברו להן 
ארבעת אלפים שנים. אני כבר פחות פוחד ממך )רק לפעמים, קצת(. 

אני גם כבר לא בז לך )נו, שוין, לפעמים, קצת(. מאה שנים של 
ציונות נתנו לי שוב את הביטחון העצמי שאיבדתי. יצאתי מהישיבות, 



ספרים, מהגלות שהטלת עלי לפני אלפיים שנה וחזרתי הביתה, מה

 לארץ שנקראת על שמי. 

  

כמו אז, כשחזרתי מחרן עם שם חדש, ישראל, גם עכשיו חזרתי אחר. 
אבל  –איבדתי הרי שליש ממשפחתי  –כמו אז, חזרתי צולע ומדמם 

 חזרתי מפוכח.

  

 עשו, אחי התאום. אחי היחידי. 

  

 להגיד לך מה שלא אמרתי לך מעולם.  אני חושב שאני בשל

  

אני פשוט כל כך קינאתי בך! הייתי אכול קנאה. קנאתי בכוח שלך. 
קנאתי בריח השדה שנדף ממך. קנאתי בהסתפקות שלך במה שיש לך. 

אני כל הזמן רק רציתי עוד ועוד... הנדסתי את עצמי לדעת, ועדיין 
ואתה... אתה לא מצאתי לי מנוח. לא מצאתי את מקומי בעולם. 

 הגעת למנוחה ולנחלה.

  

אבל עשו, זו האמת החלקית. הקנאה הגדולה ביותר הייתה שאבא כל 
כך אהב אותך. אוי, איך הוא אהב אותך. הוא היה מריח אותך, את 

ריח השדה שהיית מביא הביתה. הייתי רואה מזווית העין שלי, איך הריח 
אהבה יותר אותי.  שלך מרגיע אותו, עושה אותו מאושר. נכון שאמא

אבל אני רציתי שאבא יאהב אותי! כל כך רציתי שהוא יריח גם אותי 
מדי פעם, שיגיד לי שריח התבשילים שדבק בבגדיי עושים לו טוב! אבל 

 זה לא קרה.

  

אז חשבתי שאם רק אקח ממך את הבכורה הכל ישתנה. מי יודע, אולי 
יך לנצל את אפילו אהפוך להיות צייד כמוך. ואני הרי ידעתי א

תמימותך. למדתי להכיר אותך ברגעיך הרעבים. ידעתי שיש כמה 
 תבלינים )בעיקר "הסומק" האדום( שאתה לא עומד בהם! 

  

חשבתי שאם אקנה ממך את הבכורה, אני באמת אהיה הבכור. גם אני 

הייתי תמים. וכמובן, כלום לא השתנה. אבא מעולם לא הריח אותי, 
גאוות אב, כפי שנאנח כשאתה היית נכנס מעולם לא נאנח אנחה של 

 לאוהל, מביא איתך שובל של ריח השדות. 

  

רעיון קניית הבכורה היה שלי, אבל גניבת הברכה היה של אמא. אמא 
של שנינו! אני אמנם רציתי שאבא יאהב גם אותי, אבל לא התכוונתי 

יום. לשקר לו. גם לא לך! מסכנה אמא, היא אבדה את שנינו באותו 
אני הרי שוב לא ראיתי אותה יותר. אני מניח שגם אתה לא דיברת 

 איתה עד יום מותה. 

  

ואתה יודע, עשו, הברכה הזאת, שאבא נתן לי במקום לך, לא עזרה 
לי. מעולם לא הרגשתי באמת מבורך. תמיד ידעתי שקיבלתי את 



הברכה במרמה. אתה יודע מה זה לחיות עם המחשבה שזכיתי בברכה 

בה? תמיד ידעתי שאתה קיבלת את הברכה האמיתית: אותך אבא גנו
אהב! אתה לא יודע כמה זה היה משפיל כשהבאתי לאבא את הצלי 

האהוב עליו. זה שהוא ביקש ממך, שאמא מיהרה והכינה בזמן שאתה 
יצאת לצייד, לא מבין בכלל מה מתבשל מאחורי גבך. אבא שמע בקול 

שה ביותר. הוא ביקש ממני שלי שאני לא אתה. ואז בא הרגע הק
להתקרב. הלב שלי דפק נורא. הוא התחיל להריח אותי, כמו שהורים 

אוהבים מסניפים את תינוקם. אמא הלבישה אותי בבגדים שלך, אז 
בעצם הוא הריח אותך! אתה מבין עשו, הוא הריח אותך! ואז הוא 

י... נאנח אנחה גדולה של נחת. נחת ממך, עשו. מהריח שלך! ואני... אנ
כמו עם אות קין הסתובבתי מאז בעולם בידיעה שאני נושא עלי את 

 ברכתו של אחי. ברכה גנובה. ברכה שגנבתי מאחי התאום. 

  

עשו. לקח לי ארבעת אלפים שנה. אבל אני יודע היום את מה שלא 
 יכולתי לדעת אז:

 שהבכורה היא משמים.

, ובטח שלא שאי אפשר לקחת אותה, גם לא בעורמה. גם לא עבור כסף

 בעבור נזיד עדשים. בכורה לא קונים בשוחד.

 שברכת אב היא דבר נפלא, אבל היא אינה שווה כשהיא גנובה.

 שאין ברכה בברכה שיועדה למישהו אחר. 

שהתערבתי בגסות בענייניו של הבורא. שאם היו לו תכניות, כפי שאמא 

(, הוא רמזה לי בסוד )אתה יודע, אמא הייתה הרי מדברת איתו הרבה
 יוכל לממש אותם בלי שאצטרך לגנוב ולשקר. 

  

עשו. אני לא מבקש ממך סליחה. מה גם, שראיתי שאתה לא אוהב 

 התרפסות... אז אפילו לא אנסה.

  

 אבל כן אני רוצה להגיד לך, משהו שאולי יפתיע אותך. 

  

 אני רוצה להגיד לך תודה!

  

כן... אתה יילדת אותי! הייתי כל כך חלש, שאם תודה שיילדת אותי. כן 
לא הייתי אוחז בעקב שלך ונעזר בכוח שלך, ספק אם הייתי מגיח חי 

 לעולם. 

תודה שיילדת אותי שוב לאחר שגנבתי לך את הברכה, כשצרחת ואיימת 

להרוג אותי, ואני ברחתי כל עוד נפשי בי... שאם לא היית מגרש אותי, 
 ת הסינר של אמא והופך להיות ישראל. לעולם לא הייתי עוזב א

שנה. אתה  02תודה שבאת לקבל את פני כשחזרתי הביתה אחרי 
הראשון ששם לב לשינוי שחל בי, ראית שאני כבר לא האח הקטן 

והמעצבן שלך, אלא גבר, בדיוק כמוך. לא אשכח לעולם איך רצת 
היה אלי, חיבקת אותי, נישקת אותי. זה היה היום המאושר בחיי. זה 

 הרגע שבו הרגשתי שהברכה של אבא נכנסת לתוקפה.



תודה על שפינית לי את הבית ועברת לגור באדום. אני עדיין לא הייתי 

בשל להילחם עליו, ואילולא המחווה הזאת, אני לא יודע איך הדברים 
 היו נגמרים!

  

רק עכשיו אני מבין, אחי. שגם אתה התגעגעת. אז זה לא עלה כלל 

ארתי לעצמי שאתה, אחי הגדול, הצייד, איש השדה, יכול בדעתי. לא תי
להתגעגע אלי, הקטן, החנון, המתחכם, ובוא נודה על האמת... 

 המעצבן.

  

עשו. אני עייף ממלחמות ושנאה. אני גם לא מאמין בהן יותר. אני 
בשל למשהו חדש שיתחיל. משהו שאין בו קנאה. שאין בו פחד. שאין בו 

 זלזול ויהירות. 

  

ו. אני בשל לראות את הברכה הקיימת בכל. בבכור. בקטן. בריח עש
השדה. בריח התבשילים. אני הבנתי שזה לא או אני או אתה. אין אדם 

 שאינו מבורך. אין דבר שאין בו ברכה.

  

שגנבתי לך את הברכה. איך התחננת אני זוכר איך בכית כשגילית 
לאבא שיברך גם אותך. עד היום אני שומע באזניי את קול בכייך. כל 

שאתה מצאת את ברכתך.  –אז, כששבתי מחרן  –כך התרגשתי לגלות 
 מצאת אותה עוד הרבה לפני.

  

עשו. בוא נלמד את ילדינו שיש מספיק ברכה לכולם. שאין ילד שאינו 

 מבורך. 

  

 . שלום, אחי

  

 שלום על ישראל.

  

 באהבה,

  

 יעקב,

 ישראל,

 אחיך,

 התאום.

 


