
 "השילוש האדיפלי" :אבות ובנים ויין

 רפי ועקנין

 תקציר

 (.יב א[ מרגליות]ויקרא רבה )מאוצר האגדה התלמודית מאמר זה עוסק בסיפור אגדה 

למצוא בו תובנות  אפשרשונים ו םניתן לקריאה באופני הוא, כמו כל סיפור אגדה

יאה מפרשת הקריאה המוצעת להלן היא קר. ומשמעויות שונות ברובדי עומק שונים

 .חינוכיות-המבקשת לחלץ מהסיפור תובנות פסיכולוגיות

מזמינה ואף מחייבת חיפוש  ,שבה כתוב סיפור מקאברי זה, הכתיבה המצפינה

סרו נראה לי שהיין וסכנותיו אינם אלא מּו, לפיכך. הבנות שהן מעבר להבנה הראשונית

סיפור שראשיתו מזימה . בעוד שמוסרו הסמוי הוא יחסי אבות ובנים, הגלוי של הסיפור

 .השלמה ופיוס, אחריתו תיקוןו, וקלקלה

 תיקון, ירושה, בנים, אב, שכרות: מילות מפתח
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 מבוא

ניתן  הוא, כמו כל סיפור אגדה. מאוצר האגדה התלמודיתמאמר זה עוסק בסיפור אגדה 

למצוא בו תובנות ומשמעויות שונות ברובדי עומק  אפשרשונים ו םלקריאה באופני

הקריאה המוצעת להלן היא קריאה מפרשת המבקשת לחלץ מהסיפור תובנות . שונים

שבה כתוב סיפור מקאברי זה מזמינה ואף , הכתיבה המצפינה .חינוכיות-פסיכולוגיות

לי שהיין וסכנותיו  נראה, לפיכך. מחייבת חיפוש הבנות שהן מעבר להבנה הראשונית

. בעוד שמוסרו הסמוי הוא יחסי אבות ובנים, אינם אלא מוסרו הגלוי של הסיפור

 ,חשיבותיש לכך . תרגום לעבריתלאחריו הו, ארמיתב –הסיפור מובא ככתבו וכלשונו 

משום שתרגום אינו יכול להעביר את כל דקויות הלשון ואת כל הנימים של המשמעויות 

 1.החבויות בה

קורות , אחא מעשה באדם אחד שהיה מוכר כל כלי ביתו ושותה בהן ייןר "א
לית הדין סבא אבינו נפיק מן ' והיו בניו מלינים ואומרי. ביתו ושותה בהן יין

איתין ונשקוניה , מה נעביד ליה. עלמא ולא שביק לן לאחר מיתתיה כלום
עבדין . שכביהונשכרוניה ונטענוניה ונפקוניה ונימר דהוא מית ונשכביניה בגו מ

עברון שפאין . נסוניה ואשקוניה ושכרוניה ואפקוניה ויהבוניה בחד בית עלם, כן
שמעון דאנגריא , עברון ציבחד חמרין למעול לההיא קרתא, בתרע בית עלם

, עבדין כן. אמרין איתון ונפרוק אילין זיקיא בהדין משכבא ונערוק. במדינתא
והוה ההוא גבר . חמי מה קלא במדינתאפרקון טעוניהון בגו בית עלם ואזלון למי

מן דאיתער משינתיה חמא זיקא יהיבא לעילא . תמן חמון יתיה סברון הוא מת
בתר תלתא . כיון דרוי שרי זמר, מן רישיה שרא יתה ויהבה בפומיה שרי שתי

אתן . אי חיי אי מיית, יומין אמרון בניה לית אנן אזלין וחמן ההוא אבון מה עביד
אמרון ליה אף הכא ביני . זיקא יהיבה בפומיה והוא יתיב שתיאשכחוניה והא 

הואיל ומן שמיא יהבו לך לית אנן , מיתיא לא שבקך ברייך וביני חייא שביק לך
עבדין ליה . איתון נעליניה ונתקניניה ונעביד ליה קטסטסיס, ידעינן מה נעביד לך

 . תקנה כל חד וחד משקי ליה יומיה

קורות ביתו ושותה , כל כלי ביתו ושותה בהן יין מעשה באדם אחד שהיה מוכר]
אין אבינו הזקן הזה יוצא מן העולם ואינו  :והיו בניו מלינים ואומרים. בהן יין

בואו ונשקנו ונשכרנו ונטענו ונוציאו ? מה נעשה לו ,משאיר לנו לאחר מותו כלום
 לקחוהו והשקוהו ושיכרוהו, עשו כן. קברוונאמר שהוא מת ונשכיבו בתוך 

עברו . עברו מוכרי יין בשער בית הקברות. והוציאוהו ונתנוהו בבית עולם אחד
: אמרו. במדינה קול של גובי המיסיםשמעו , קצת חמרים להיכנס לאותה עיר

פרקו מטענם בתוך בית הקברות . עשו כן. בואו נפרוק נאדת אלו בקבר זה ונברח
ח שם ראו אותו סברו והיה אותו איש מונ. נשמע במדינהקול והלכו לראות מה 

התיר אותו ונתנו , כשנתעורר משנתו ראה נאד נתון למעלה מראשו. שהוא מת
 :לאחר שלושה ימים אמרו בניו. כיוון שרווה התחיל מזמר, בפיו והתחיל שותה

באו ומצאוהו ? או מת הוא וכי אין אנו הולכים ורואים מה אבינו עושה אם  חי
אף כאן בין המתים לא עזבך  :אמרו לו. תהוהנה נאד נתון בפיו והוא יושב ושו

הואיל ומן השמיים נתנו לך אין אנו יודעים מה ? האם בין החיים יעזבך, בוראך
עשו לו תקנה כל אחד ואחד . בואו נכניסנו ונתקננו ונעשה לו חוק קבוע. נעשה לך

 2[.יהיה משקה אותו יומו

                                                             
1

 1: 0991, בעניין זה ראו פרנקל 
 רמה ,יב א( מרגליות)ויקרא רבה  2
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ת אתה ובניך אתך בבאכם יין ושכר אל תש: "לסיפור זה קודמת דרשה של שני פסוקים

, אל תרא יין כי יתאדם"ו;  (ט ויקרא י" )אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם

נאמר , כזכור, הפסוק הראשון(.  ל משלי כג" )עינו יתהלך במישרים[ בכיס]כי יתן בכוס 

ובאמצעות , אחר מות שני בניו על שנכנסו שתויי יין למשכןלכציווי ייחודי לאהרון 

הדרשן נותן לו פירוש אוניברסלי והופך אותו לציווי , ק ממשלי המוצמד אליוהפסו

 ,בדרשתו מתאר הדרשן שרשרת של נזקים שגורם היין לשותיו. המכוון לכל אדם

שמטמא את ": שמי שנותן בכוס עינו סופו שהוא בא לידי קלקול מוסריהיא  ומסקנתו

זה . ר כל כלי ביתו ושותה בהן ייןמוכ - וגם לידי שבר כלכלי, "הטהור ומטהר את הטמא

ההקשר הוא הפרשן העיקרי של : "וכפי שאמר אביגדור שנאן, הקשרו של הסיפור

מי שנותן : סיפורנו ממחיש את שנאמר בדרשה ואף מוסיף עליה ,ואמנם 3".הדברים

את בני ביתו ואת , סופו שהוא מאבד לא רק את כלי ביתו אלא אף את ביתו ,בכוס עינו

ֵצא כי אז נימ, ר ברובד זה של משמעותלם אי אפשר לקריאת הסיפור שתישאאו. עולמו

  4.למדים שהסיפור מצדד בשכרות והשיכור יוצא נשכר

 ל אבבניו ש

שהרי במצב , ד עבורםועמידתם של בנים נוכח אביהם השיכור היא סיטואציה קשה מא

ביזיון ורפיון   -כפשוטו וכמשמעו " עירום". "עירומו"זה האב נגלה לעיניהם במלוא 

כי היא , ם שהשכרות היא חרפה גדולה יותר מהעירום"בעניין זה אומר הרמב. הדעת

. רגשיתסיטואציה זו קשה היא ואולי אף בלתי אפשרית מבחינה  5".הפסד השכל והגוף"

 :ק היטיב לתארה'יאנוש קורצ

שנפרמה בטנם ומעיהם , ראיתי פצועים שנקטעה ידם. שלוש מלחמות ראיתי
אבל אומר . חיילים ומבוגרים וילדים פצועים - ראיתי פצעים בפנים ובראש ,יצאו

ילד המוביל את אביו  [...] הרע והנורא ביותר שאפשר לראותו הוא: אני לכם
  6.בוא הביתה, אבא, אבא: השיכור ומתחנן

ולא זה הדבר שהביא את הבנים בסיפורנו לעשות , אולם לא זו התמונה המצטיירת כאן

לית הדין סבא אבינו נפיק מן עלמא ולא שביק לן לאחר : "אמרו הבנים .ואת אשר עש

אין אבינו הזקן הזה יוצא מן העולם ואינו משאיר לנו לאחר מותו " ]מיתתיה כלום

, אלא ממונו, גם לא כבודם ושלומם הטרידו את מנוחתם, לא כבודו ושלומו[. כלום

. ממונם משתיינותו של אביהם להציל את חרד לבם .ירושתם - שבעיניהם הוא  ממונם

הציפייה למותו של , הדבר הזה.  'מתי ימות זקן זה ואנו נירש את ממונו': והם כאומרים

 : כפי שהוא מסופר במדרש, מזכיר את חטאם של נדב ואביהוא, האב כדי לרשת אותו

                                                             
ם שלסיפור זה היה קיו( ז"תשכ)כאן ראוי להזכיר את קביעתו של אלבוים . 01: א"תשע, שנאן3 

 . עצמאי קודם לשיבוצו בדרשה על היין ונזקיו
4

   (0911) ויוסף היינמן (ז"תשכ) על הקושי הזה עמדו אלבוים 
5

 פרק ב, מורה הנבוכים חלק ג 
 691: ז"תשל, ק'קורצ  6
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היו מהלכין אחריהן וכל  אוכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהו
אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני " :אמר לו נדב לאביהוא. ישראל אחריהן

  7."הנראה מי קובר את מי": אמר להן הקדוש ברוך הוא "?ואתה ננהיג את הדור

, יושם לב 9.למשכן 8"שנכנסו שתויי יין: "וכמובן גם היין קושר את סיפורנו לסיפורם

ם אומרים לו ולּו מילה ואינ ליופונים א ן הםאי, שבבואם לעשות לאביהם את אשר עשו

הכיצד אין איש שואל את פי האב על אף שבו ? מה פשר השתקה זו שהם נוהגים בו .אחת

נראה לי שהשתיקוהו משום שלא  .הופך למּושאו, נושאו של הסיפור, והוא? מדובר

שהוא " הזקן הזה: "בפיהם הוא קרוי, "אדם אחד: "בעוד המספר קוראו, החשיבוהו

ובעיניהם הוא מי שלא מצא לגוף טוב אלא שתייה וגם זה  10.העולםכמי שעבר ובטל מן 

שכרות נאמרת רק ביחסם  11.שהרי המספר אינו מייחס לו שכרות במפורש, בעיניהםרק 

ולבסוף כשהם , "בואו ונשקנו ונשכרנו: "בתחילה כשהם זוממים, של הבנים אל אביהם

אינו ראוי לשיחה ובוודאי ושיכור כמובן ". השקוהו ושיכרוהו: "עושים את אשר זממו

שמא יאמר , או אולי השתיקוהו דווקא משום שהחשיבוהו וחששו מפניו. לא לעצה

, זאתעם  .ולא עמו עליוהוא אמנם  דיבורם 12.דברים של טעם ויסתור את דבריהם

משפטים  שלושהלאורך , בגוף שני, בדבריהם בסוף הסיפור הם פונים אליו מפורשות

  .יבור עליו בגוף שלישי ביניהםורק אחריהם עוברים לד

משל היה זה חפץ שאדם נוטלו ממקום  .בו יחדיו ואינם נועציםעליו הם נועצים 

דה )=ה זו החפצ. עושה בו ככל העולה על רוחואחד ומניחו במקום אחר ו

. חּוש אותו ואת כאבולושומר עליהם מ, יוצרת חיץ המבודד בינם לבינו 13,(פרסונליזציה

בנים אלו דוברים . עשויי המאפשר לאדם לעשות בזולתו מעשים שלא יזה המנגנון הנפש

, לקחוהו": עצתם עצה אחת והם פועלים באופן הנראה החלטי ונחוש, בקול אחד

, רצף של חמישה פעלים ".בבית עולם אחד ונתנוהו, והוציאוהו, ושיכרוהו, והשקוהו

                                                             
 לחטא זה של נדב( 081-081: ג"תשמ)ראו ביאורו של אביגדור שנאן . סנהדרין נב עא, בבלי 7

בראשית רבה )פי המדרש -על .נה אחד עם העניין הנדון כאןביאור העולה בק, אואביהו
: קין והבל  ניסו לנכס לעצמם את נכסי הוריהם בעוד אלה בחיים, (כב ח, [אלבק-תיאודור]

וזה הביא לעולם , "המיטלטלין[ נטל]אחד נטל את הקרקעות ואחד . בוא ונחלוק העולם: אמרו"
 .את רצח האח הבראשיתי

 יב א (מרגליות)ויקרא רבה  8
9

 . ערך השוואה מפורטת בין שני הסיפורים והציג את האחד כהיפוכו של האחר (ג"תשנ) לוינסון 
10

 .נשמע כביטוי של לעג וזלזול, "זקן אחד"ואף לא " אדם אחד"ולא  "הזקן הזה"הכינוי  
11

כמו למשל בסיפור מדרשי אחר הדומה בעלילתו , המדרש יודע לעשות זאת כשהוא חפץ בכך 
מעשה בתלמיד חסיד והיה לו אבא ששתה יין (: "שמיני יא[ ורשא]תנחומא )לסיפורנו  ובעניינו

הרבה ובכל פעם שהיה נופל בשוק היו באים נערים ומכים אותו באבנים ובצרורות וצווחים 
מה , והמספר מאריך שם בתיאור קלונו וביזיונו של אותו אב" 'ראו שיכור': וקוראים אחריו

וגם זה שונה " ששתה יין הרבה"עוד יש לציין ששם מדובר באב . רנושאין המספר עושה בסיפו
  010-011: ד"תשע ,ראו ועקנין. מהנאמר על האב בסיפורנו

וכך , בלתי פוסקת, המטופל נתפס לדברנות מרובה .תופעה זו מצויה גם בפרקטיקה הטיפולית 12
, שהואאת המטפל מחשש שמא יאמר דברים " משתיק", הוא משתלט על מהלך השיחה

 .בורח מפניהם, המטופל
נתנה ביטוי לתחושה זו בשיר שכתבה במיטת חוליה , המשוררת הנערצת, (מישקובסקי)זלדה  13

 "בלי לשאול את נפשי/ התבוננו בעניי/ עשרה ראשים של דרקון נעלה: "בבית החולים
שבמהלך , דונלד ווד ויניקוט, בעניין זה מסופר על הפסיכואנליטיקאי הנודע. (661: ה"תשמ)

התנסות אשר הביאה אותו למסקנה כי על כל , לימודיו אושפז לשלושה חדשים בשל מחלה
  (61: 0995, קולקה) .ת החולה והאשפוז מתוך עצמוירופא לחוות את חווי
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שהיא כמעטה ,  overdoing עשייה מרובה זו קרויה במינוח הפסיכולוגי. פועל רודף פועל

חיצוני המכסה את הספקות והחששות שכרסמו בלבם בבואם לעשות את המעשה 

הם מנצלים את , מכל מקום 14.ואולי אובדן מעצורים ואובדן שליטה יש כאן. הנורא הזה

חולשת הדעת או חולשת : תהא זו שכרות כפשוטה או כמשמעה, חולשתו של אביהם

אם בדרך של הערמה ואם בדרך , כדי לנסות להשתלט על נכסיו, או זו וזו גם יחד, הגוף

פשוטו " רצח אב". קברוהו בעודו חי, כלומר" נתנוהו בבית עולם. "של התאכזרות

בלתי  : כן אין לומר עליו-פי-על-אףו, אבסורדי ומקומם, אכן מעשה אכזרי .כמשמעו

" הבא במחתרת גנב"סוגיית , אפשר ואפשר שכך יעשו בנים לאביהם מולידם .אפשרי

 .תוכיח

  כרחם אב על בנים

ה ומת"  אם זרחה השמש עליו דמים לו. אין לו דמים, אם במחתרת ימצא הגנב וֻהכָּ

גנב שהיה חותר תחת הבית ובתוך כך : חכמים פירשו פסוקים אלו במדרשם 15."[...]

 משום שעל מנת כן, אין זה רצחכלומר , "אין לו דמים", די בעל הבית ומתי-הוכה על

אבל אם ברור כשמש . יהרגנו הגנב - שאם יעמוד בעל הבית נגדו להציל ממונו, הוא בא

בידוע שרחמי האב על הבן , כגון אב החותר לגנוב ממון הבן, שלא על מנת להרוג בא

ההנחה הבסיסית היא שאין בכוונת האב להרוג את , כלומר. ואינו בא על עסקי נפשות

מצב שבו הבן הוא החותר לגנוב  ?הדין במצב הפוךאולם מה . הבן אם הוא יעמוד נגדו

בידוע שרחמי הבן על האב ואינו בא על עסקי : "האם גם אז נאמר ?אבנו של ממואת 

 : התשובה היא? "נפשות

דוודאי רחמי האב על בנו , מספק אל יהרגנו בנו - אב הבא על הבן במחתרת
דודאי , הרגהו מספק [...] אבל בן על האב. ואפילו הוא מציל ממונו לא יהרגהו

 בודאי על דעת זאת הוא]דאי קיימת ליה לאפיה קטיל לך , אדעתא דהכי אתא
  16[.שאם תעמוד כנגדו יהרוג אותך, בא

ההנחה הבסיסית היא שיש בדעתו להרוג את אביו אם המצב ידרוש , ביחס לבן, כלומר

מפגש המעורר , מפגישה את האדם עם החריג והסוטה, סיפורנו גם כמו, סוגיה זו .זאת

, 'חולי'ידי תיוגו בתג של -או על, בו דחייה וסלידה עד כדי התעלמות ממנו ואף הכחשתו

אינה אלא בריחה מהתמודדות עם האתגר כזו אולם תגובה . וכיוצא בזה 'סטייה'

 'אחר'השתקפות של ה(  החיצוני) 'אחר'שמפגש זה מציב בפניו של אדם והוא לראות ב

כשם שהמסתכל בראי רואה : "מרתו הידועה של הבעל שם טובכאי, החבוי בו( הפנימי)

סיפורנו הוא , אכן 17".כך כשרואה חסרון בזולתו ידע שיש אף בו שמץ הימנו, חסרונו

שהאדם מסרב , אבל הוא ממחיש ומייצג את הצד האפל שבאדם, סיפור קיצוני ומבעית

                                                             
14

חמש עבירות עבר " -, (בראשית כה לד" )ויאכל וישת ויקם וילך ויבז: "בדומה לאמור בעשיו 
וילך : "לאמור ביעקב, ולהבדיל(. פרשה א[ שנאן]שמות רבה " )[...] עשיו הרשע באותו היום

, סה[ אלבק-תיאודור]בראשית רבה " )אנוס וכפוף ובוכה" - (בראשית כז יד" )ויקח ויבא לאמו
 (.יד

15
 ב-א שמות כב 
16

 סנהדרין עב עב, בבלי 
 18: 0996,  רז 17
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אל  היהסטית ואת והוא יוצא נגד הניסיון לדחוק את החריגּו ,להכיר בקיומו בתוכו

העובדה שדמויות הגיבורים בסיפור חסרות מאפייני אישיות . מחוץ לגדר התודעה

ידי -מזמינה את הקורא למלא חסרים אלו על, חסרות שם וחסרות זהות, ייחודיים

כך . התאמת סיפורה של הדמות לעצמובכך מאפייניו שלו על אחת מן הדמויות ו תאמתה

 . ל כל אדםהופך הסיפור להיות סיפורו ש

, לפרשה קשהמדרשם ללמדנו ב ו חכמיםדומני שאת הדבר העקרוני הזה ביקש

  18."פרשת סוטה: "ושמה מעיד עליה, שאף היא מתולדותיו של היין, קיצונית וחריגה

לומר לך שכל הרואה סוטה ? למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה': רבי אומר"

חריגה , היא תופעה אנושית קשהאישה סוטה  19".'בקלקולה יזיר עצמו מן היין

מוטב לו למי שראה . אבל אל לו לאדם לומר שבשל כך היא בלתי רלבנטית, וקיצונית

, "הזיר עצמו מן היין"לבדוק האם הוא  20,שראה איך שמנוולין אותה "סוטה בקלקולה"

 : ט"בעניין זה אמר הבעש. סטייה חמורה זו תרחשאפשר שגם בו ת ,שאם לא כן

 –מידה מגונה שיש בו או שהוא עבר עבירה  –אצל אדם דבר פגום אם אתה רואה 
אתה . הרי לא היית מבחין בו, שאם הדבר הפגום הזה לא היה קיים בך, דע

כדי לרמוז , מן השמים רוצים שתראה זאת. בכך אצלו מפני שזה קיים בך מבחין
  21.לך לשוב בתשובה

 אביהם של בנים

הרי מת מחמת , ט הקבר שבתוכו הניחוהו בניוואביהם של בנים אם לא מת מצער חיבו

נראה שכך סברו . שמנעו ממנו( ואולי גם מחמת דברים אחרים) 22שציערו אותו מן היין

בעל הפירוש , יששכר בער הכהן כץ' ר. שהרי הם קברוהו, הבנים ואולי אף ציפו לכך

בניו היה וכוונת , הוציאוהו וקברוהו: "אומר זאת במפורש, על המדרש" מתנות כהונה"

 : ימים לבדוק מה עלה בגורלו  נדהמו לראות האך כשבאו לאחר שלוש". שימות שם

אף כאן בין המתים לא : אמרו. נתון בפיו והוא יושב ושותה [של יין]והנה נאד 
הואיל ומן השמיים נתנו לך אין אנו יודעים ? האם בין החיים יעזבך, עזבך בוראך

עשו לו תקנה כל אחד . ונעשה לו חוק קבוע בואו נכניסנו ונתקננו. מה נעשה לך
 .ואחד יהיה משקה אותו יומו

: רמז למנהג קדום ואפשר שזה? מה פשר בדיקה זו שביקשו לעשות לאחר שלושה ימים

שרואין אחריו דלמא : "פירוש 23".ימים' יוצאין לבית הקברות ופוקדין על המתים עד ג"

                                                             
18

 לא-יא: במדבר ה 
 סוטה ב עא, בבלי 19
20

 ח עב :שם 
21

 18-11: 6105, מובא אצל השל 
 ".זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא: "תענית יא עא, פי בבלי-על 22
ופוקדין : "מביא זאת כהלכה פסוקה, "בעל הטורים", אשר' יעקב בן ר' ר. א, שמחות ח, בבלי 23

בעל , יהושע פלק כץ' ור(. סעיף ג, ד"סימן שצ, שולחן ערוך יורה דעה" )על המתים שלושה ימים
בהלכה זו " קבר. ""ה היה דווקא בימיהםז: "כותב, "טור"על ה" פרישה ודרישה"ור החיב

 .ובסיפורנו פירושו קבר במערת קבורה ולא קבר באדמה
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לוינסון אומר  .'וידּוא הריגה'כלומר  ,בדיוק כפי שעשו הבנים הללו 24,"חי הוא עדיין

אלא , הבנים הולכים לא כדי לראות אם אביהם חי: "שאכן זה היה המניע לבדיקה זו

אך התמונה שנגלתה לעיניהם לעגה להם  25".מת' אותו הזקן'כדי להבטיח לעצמם שאכן 

 זה שלא מצא לגוף, שקולו לא נשמע מתחילת הסיפור ועד סופו, האב המושתק. לעג מר

 [בקבר]גם כאן : והוא  כאומר ,ובשיר, משמיע כאן לראשונה את קולו, טוב אלא שתיקה

ה "בידיו של הקב 26שהרי מפתח של קברות, מצאתי דרך להיות מחובר לעורק של חיים

, שבתחילה חרדו לבזבוז ממונו שלו ,הם, למרבה האירוניה, יתר על כן. ולא בידיכם

עשו לו תקנה כל אחד ואחד יהיה ": שלהםממונם עליו את  וציאיםנמצאים עתה מ

כעת הגוף . בקול אחד ובדעה אחת, קודם לכן הם פעלו כגוף אחד ".משקה אותו יומו

דבר שכנראה איפשר להם לשמוע גם קולות , הזה נפרט לפרטים המרכיבים אותו

האם בין , אף כאן בין המתים לא עזבך בוראך: "ובעיקר את  קול לבם האומר, אחרים

באקורד האחרון של הסיפור , עתה". [...] הואיל ומן השמיים נתנו לך? יעזבךהחיים 

להים -יש יראת אאכן : נגלה דבר שהיה מכוסה מעיניהם של הבנים עד כה וגם מעינינו

יחסים זו ממד  נותנת למערכת, ה בשעה זו ובמקום זה"הנכחתו של הקב. במקום הזה

ח את עיניהם לראות את מה שלא ראו דבר זה פוק. מטפיזי המטעין אותה במטען אחר

 ,ולהבין את מה שלא הבינו קודם לכן, לשמוע את מה שלא שמעו קודם לכן, קודם לכן

, ומעשיו אינם ישרים בעיניהם, גם במצב שבו התנהגותו של אב נראית פסולהש והוא

אב הוא תמיד אב והם בנים החייבים לנהוג בו כבוד  27.זה כבודו - כיוון שזה רצונו

כל עשו לו תקנה ": ואת זאת הם עושים עתה, ולהתחשב כמידת האפשר בדעתו וברצונו

ה גם מחוללת תיקון ביחסם של "הנכחתו של הקב". אחד ואחד יהיה משקה אותו יומו

 'סם החיים' אלא 'סם המוות'הלא יין ביסודו אינו . וביחסם אל היין, הבנים לאביהם

. שמחה וקדושה וגם מנסכים אותו על גבי המזבח, שהרי הוא משמש כמשקה של ברכה

אין פירושו של דבר שמכאן  ".כל אחד ואחד יהיה משקה אותו יומועשו לו תקנה : "ולכן

אלא מכאן ואילך שתייתו תהיה שתייה , ואילך ישקוהו יין עד כדי שכרות וכילוי ממון

: כפי שאמר יהושע לוינסון, ה שאינה מביאה בהכרח לשכרותסדירה וסדּור ,מתוקנת

ובתקנתו נמצאו  28".אינה שתייה מופרזת, אחד ליום[ כד של יין]=שתיית קסיט "

בואו : "אם בתחילה מזימתם הייתה להוציאו ולהשקותו למיתה, מתקנים גם את עצמם

להכניסו  הרי עתה עצתם היא, "ונאמר שהוא מתונוציאו ונשקנו ונשכרנו ונטענו 

 ". כל אחד ואחד יהיה משקה אותו יומו [...] ונתקננו נכניסנובואו : "ולהשקותו לחיים

                                                             
 .ס"על המסכתות הקטנות של הש" נחלת יעקב"בעל הפירוש , ברוך נוימבורג' יעקב בן ר' ר 24
 01: ג"תשנ, לוינסון 25
26

 טז, ויצא( בובר)תנחומא  
27

אף שמעשיה נראו לו מעשים משונים , ישמעאל לנהוג באמו הזקנה' ו חכמים לרכך הור 
 (010-011: ד"תשע, ראו ועקנין .ב"א ע"ס, ז"א ה"ירושלמי קידושין פ)

28
 וכבר לימדונו חכמים שהיין מגלה את עומק דעתו . וההפניות שם 00: ג"תשנ, ראו לוינסון 

 (עא: שם" )המתפתה ביינו יש בו מדעת קונוכל "ו, (ב"עירובין סה ע, בבלי)ואמיתו של אדם 
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  האדיפלי שולהמש

ושהבנים  29,שגם בהם מסופר שהיין גרם לפירוד בין אב לבניו, שני סיפורים מן המקרא

האחד הוא סיפור . מהדהדים בסיפורנו, נכשלו בכישלונות חמורים ביחסם אל אביהם

על כך אמרו  30."וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה: "שבו נאמר, ותו של נחשכר

וגרם , היין? מי גרם לו להתבזות"ו 31,"שתה שלא במידה ונתבזה: "חכמים במדרשיהם

וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו : "ועוד נאמר 32".לו להביא קללה על זרעו

 הסיפור 34".ד אמר ֵסרסו וחד אמר רבעוח: "בפירושו של זה נחלקו חכמים 33,"הקטן

ואיש אין  אבינו זקןותאמר הבכירה אל הצעירה : "האחר הוא סיפור שכרותו של לוט

לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו . בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ

  ".שמא ימות או יפסוק מהוליד - אבינו זקן": י"פירש רש 35."זרע

שכרותו של אב  (א): הללו  נקשרים אל סיפורנו בשלושה ענייניםשני הסיפורים 

המניע שהביא את הבנים  (ב) ;ועשיימביאה את הבנים לעשות לאביהם מעשים אשר לא 

בסיפורי . לעשות לאביהם מעשים אלו הוא הדאגה שמא אין האב מותיר אחריו מאומה

השילוש "צרים יחדיו  את שלושת הסיפורים יו (ג)-ו; ממון - ובסיפורנו, זרע - המקרא

הצלע הראשונה במשולש  37.מבית מדרשו של פרויד (Oedipus complex) 36"האדיפלי

ומשאלתה של הבת לשאת את אביה , משאלתו של הבן לשאת את אמו לאישה היא, זה

 "תסביך הסירוס"היא  הצלע השנייה. כמסופר על לוט ומה שעשו בו בנותיו, לאיש

(Castration complex) ,וזה , חדיו של הבן שאביו יסרסו כעונש על תשוקתו לאמופ

, והצלע השלישית 38.פי המדרש עשה לו בנו-מתקשר לסיפור שכרותו של נח ומה שעל

 39.כמסופר בסיפורנו על מה שעשו הבנים לאביהם, (Patricide) "רצח אב"

, הסיפור בא ללמד על חובתם של שני הצדדים זה לזה ,בכל העניינים הללו

כך יש , "מצוות הבן על האב"כשם שיש . של בנים לאביהם וחובתו של אב לבניוחובתם 

האב מצווה לא להביא את בניו למצב בלתי אפשרי שמא  40".מצוות האב על הבן"גם 

                                                             
והוא מונה גם את סיפור מותם של נדב ואביהוא במניין הסיפורים , המדרש מביאם בהמשך 29

 (יב א[ מרגליות]ויקרא רבה )שבהם הפריש היין בין אב לבניו 
30

 כא :בראשית ט 
31

 לו ד( אלבק-תיאודור)בראשית רבה  
32

 שמיני יא( ורשא)תנחומא  
33

 ט כדבראשית  
34

 סנהדרין ע עא, בבלי 
35

 לב-לא בראשית יט 
36

 11: 0991, אריקסון 
את ההורה  'לכבוש'עיקרו של תסביך זה הוא משאלות לא מודעות המתמקדות בתשוקה  37

 (616-609: 0988,  פרויד) מין את ההורה בן אותו 'לסלק'מהמין הנגדי ו
38

ורם את מרכיב הסירוס ביחסי מכל מקום סיפור זה ת, אמנם כאן הבן הוא המסרס את אביו 
 .אבות ובנים

39
אלא , הוא סיפור על משאלת רצח אב, (סנהדרין נב עא)גם הסיפור המדרשי על נדב ואביהוא  

הקבלה מפורטת בין סיפורנו לסיפור מותם . מפורשת וגלויה, שבסיפורנו משאלתם של הבנים
  15-11: ד"תשס ,ראו מאלי, של נדב ואביהוא ולסיפור יוסף ואחיו

 קידושין כט עא, בבלי 40
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האחריות למצב המביש שאליו , כלומר 41".ר לא תיתן מכשוללפני עּוֵ "בבחינת , ייכשלו בו

על כתפיו של האב וכישלונם של הבנים הוא מוטלת גם , הגיעו הבנים ביחסם אל אביהם

האב מצווה לתת את דעתו על כך שמגיע זמן שהוא , כמו כן. גם תוצאת כישלונו של האב

כדי לא לאלץ את בניו לנשוף , את נוכחותו ולעשות את עצמו למיותר 42צריך לצמצם

 וכפי, במדרש שהבאתי לעיל אכמסופר על נדב ואביהו, בעורפו ולבקש לדחוק את רגליו

יהושע בן קרחה ' את תורת הצמצום הזאת ביקש ר. שעשו הבנים לאביהם בסיפורנו

 :בסיפור הבא( יהודה הנשיא' ר)=ללמד את רבי 

 "?קצת בחיי": אמר לו "?במה הארכת ימים": יהושע בן קרחה' שאל רבי את ר
בן יהושע ' של ר]בשעת פטירתו  ".[...] תורה היא וללמוד אני צריך, רבי": אמר לו

: [אמר לו]. "יהי רצון שתגיע לחצי ימי": אמר לו. "ברכני, רבי": אמר לו [קרחה
 43"!?הבאים אחריך בהמה ירעו": אמר לו "?ולכולהו לא"

אם גם . לעושר ולכבוד, לתורה, יהודה הנשיא זכה לחכמה' ר: פירושם של הדברים

במה , להתגדר בואם לא ימצאו מקום פנוי ? מה יישאר לבניו, אריכות ימים תינתן לו

נות מרחבי מחיה כדי שהבנים ימצאו להם בקעה פ  ל  , חייב האב ביוזמתו? יגדל שמם

ממונו של אב הוא , אכן. ולא יצטרכו לייחל למותו כדי לרשת אותו, פנויה להתגדר בה

אבל . אין לבנים כל זכות או תביעה בממון זה, וכל עוד נשמת חיים באפיו, שלו ורק שלו

, ממון זה לעתיד לבוא יהיה ממונם של הבנים, וכך דרכו של עולם ,בסופו של דבר

הלא פירות שאדם אוכל בעולמו הם מאילן שאבותיו  44."ועזבו לאחרים ֵחילם"בבחינת 

אב המכלה  את . כך מצווה הוא לנטוע לבניו אחריו, וכשם שאבותיו נטעו לו, נטעו לו

יכולה היא , ות רק כפשוטהואין לראות את השכר? מה יותיר לבניו אחריו, ממונו

פרט לנזקיה , וזו, צריכה מופרזת ובזבזנית, להתפרש גם כביטוי לצריכה מעל למידה

. היא מחסרת ממונם של הדורות הבאים. גורמת גם לנזקים לעתיד לבוא, המיידיים

דור , גורמת למחסור בדור האחר, דור האבות, בזבזנית בדור האחדו צריכה מופרזת

 .הבנים

. א סוגיית השכרות היא לבו של הסיפור כי אם יחסי אבות ובניםל ,כאמור

 - שעיקרו, העיסוק בסוגיה זו הביאני אל הקומפלקס האדיפלי מבית מדרשו של פרויד

שהם שני היסודות העמוקים ביותר , אביו ואמו - עיסוקו הרב של הילד בדמויות הוריו

 ?המשולשעו השלישית של צל, האםאיה  .עיקר חסר מן הסיפור, אם כך. בהתפתחותו

 :נשוב ונתבונן במחזה שנגלה לעיני הבנים בבואם לבקר את אביהם בבית הקברות

. וכשנתעורר משנתו ראה נאד נתון למעלה מראשו [...[ ]בקבר]והיה אותו איש מונח שם "

 . "כיוון שרווה התחיל מזמר, התיר אותו ונתנו בפיו והתחיל שותה

                                                             
 611-659: ד"תשע ,ראו ועקנין. ודבר הלכה מפורש הוא .יד ויקרא יט 41
 91-91: ו"תשע, ראו ועקנין, דיפליותפקידו בפתרון התסביך הא 'צמצום'על המושג  42
43

 מגילה כח עא, בבלי 
44

 יא תהלים מט 
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מעורסל ה יתן לראות כאן תמונה של תינוק ישןנ ,פסיכואנליטיתמנקודת מבט 

 זה" למעלה מראשו"הדבר הראשון שהוא רואה  ,וכשהוא מתעורר משנתו, אמו בחיק

ד האם את  כיוון שינק ו, (יין)את מה שמחייה אותו  נותנו בפיו ויונק ממנו הוא 45.(נאד)ש 

 46,בדמות האםתמונה זו מכילה את כל הייצוגים הנפשיים הקשורים . התחיל מזמר דיֹו

התינוק שזה : שפירושו 47,"ל עלי נפשימֻ גָּ ל עלי אימו כ  מֻ גָּ כ  " :והיא מזכירה את הפסוק

 48.שוכב בחיקה מתוך תחושה של שובע והוא שקט ושלו, עתה סיים לינוק חלב מאמו

קראנו , זאת ועוד  49.זהו הדימוי המוצלח ביותר להתפייסות הנפש עם עצמה ועם זולתה

ושה ימים הלכו הבנים לפתוח את קבר אביהם ולבדוק אם חי הוא אם לעיל שלאחר של

על אישה שרחמּה נפתח , מופיעה בתלמוד גם במשמעות של לידה 'פתיחת הקבר'. מת

המחזה שראו הבנים  50".בלא דם אפשר לפתיחת הקבראי : "לקראת לידה נאמר

כיוון שראו  . בעומדם לפני קבר אביהם היה בבחינת לידה מחודשת של האב בעיניהם

 היואף עשו את שתיינותו לשתי, חדלו להתנגד לו, את היין כדבר המחייה את אביהם

לקבלו והתגייסו הבנים למדו , שראו נכוחה את מצוקתו של אביהםמ, עתה. מתוקנת

, אחריתו תיקון, סיפור שראשיתו הייתה מזימה וקלקלה ,וכך .ולסעדווך בו לתמ

 . השלמה ופיוס

 רשימת מקורות

 , 02 ,םמחניי, "מעשים בשכור ומכוער באגדתנו ובאגדת יוון", עקב(. ז"תשכ)' י, ויםאלב
 .קכט-קכב

 .ספריית פועלים: אביב-תל .(הדס 'ר 'תר) נעורים ומשבר, זהות(. 0991) ה"א, אריקסון

 .19-19 , 02 ,הספרות .אמוראי ארץ ישראל כאמני הדרשה(. 0911)' י, היינמן

: ירושלים (.בארי' רייזר וא 'ד 'תר) במאבק למען חיי אמת :קוצק(. 6105) י"א, השל
 .מגיד

 .עם עובד: אביב-תל .(מילוא 'י 'תר) משחק ומציאות(. 0995) ו"ד, ויניקוט

 .בית אל: ירושלים .מבט אל הנפש באגדה ובמדרש :מה שלבך חפץ(. ד"תשע)' ר, ועקנין

: אביב-תל. ל"אור מדרשי חזפסיכולוגיה של הזהות ל -נפש יהודי  .(ו"תשע)' ר, ועקנין
 .לאומי-ןבית הוצאה בי, קונטנטו דה סמריק

 מחקרי ירושלים .עיון בסיפור השיכור ובניו :עולם הפוך ראיתי(. ג"תשנ)' י, לוינסון
 .69-1, יד ,בספרות עברית

                                                             
השד . יצוגו הסמלי בנפשמתייחס לי 'שד האם'המונח , בתאוריה הפסיכואנליטית של ויניקוט 45

מקור ההזנה הנפשית ואובייקט המספק צרכים , שהיא מוקד המשאלות האורליות 'אם'הופך ל
, מתאר גם הוא את תקופת הינקות, יוסף אבן פקודה' רבנו בחיי בן ר(. 51-15: 0995, ויניקוט)

 ."והילד בתחילת התפתחותו הוא בוטח על שדי אמ: "כתקופה של תלות מוחלטת בשד האם
 (שעב-שעא' עמ" לב טוב"ופירוש , שער הבטחון פרק ז, "חובות הלבבות")

 51-51: ו"תשע, ועקנין; 51-15: 0995, ראו ויניקוט 46
47

 ב תהלים קלא 
48

 .על אתר" דעת מקרא"י ו"ראו פירוש רש 
49

 111-115: ב"תשע, פי סמט-על 
 נידה כא עב, בבלי 50
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  .ספרות האגדה ב .(15-11' עמ) השיכור ובניו(. ד"תשס)' י, מאלי

 .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל .שירי זלדה(. ה"תשמ) (זלדה) 'ז, מישקובסקי

 .ידיעות ספרים: אביב-תל .עיונים במזמורי תהלים(. ב"תשע)' א, סמט

 .דביר: אביב-תל .(חיים איזק 'תר) מבוא לפסיכואנליזה(. 0988)' ז, פרויד

 .האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל .דרכי האגדה והמדרש(. 0991)' י, פרנקל

משחק  ,ו ויניקוט"ד: בתוך. מהפכנית בפסיכואנליזה המשכיות(. 0995)' ר, קולקה
 .עם עובד: אביב-תל(. 11-01' עמ) ומציאות

 .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל .ילדות של כבוד(. ז"תשל)' י, ק'קורצ

 .ירושלים .פתגמי חסידים(. 0996)' ש, רז

 .מקראה בספרות האגדה. ל"חטאיהם של נדב ואביהוא באגדת חז(. ג"תשמ)' א, שנאן
  .רושליםי

 - 00 'עמ) מבוא למדרשים, (עורך) רייזל' ע: בתוך. מבוא למדרשים(. א"תשע)' א, שנאן
 .אלון שבות (.61



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


