ַייִן וְ ֵשׁכָר אַל ֵתּ ְשׁ ְתּ?!
דליה מרקס
מיד לאחר תיאור מותם של שני בני אהרון נאמר" :וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל אַהֲ רֹן לֵאמֹרַ :ייִן וְ ֵשׁכָר
אַל ֵתּ ְשׁ ְתּ אַ ָתּה וּבָ נֶי� ִא ָתּ� בְּ בֹאֲ כֶם אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ �א ָתמֻ תוּ חֻ ַקּת ע ֹולָם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם"
)ויקרא י ,ח-ט( .אין קשר טקסטואלי ברור בין שתי הפסקאות ,אבל הסמיכות ביניהן
גרמה לרבי ישמעאל לדרוש" :לא מתו שני בני אהרן אלא על ידי שנכנסו שתויי יין"
)ויקר"ר יב ,א( .ואכן אחד ההסברים הנפוצים למותם האלים והמפתיע של נדב ואביהו
הוא ,שהם נכנסו לשרת בקודש במצב של שכרות 1 .כשאדם מייצג את הציבור ועומד
בפני האל ,עליו להיות פיכח ,חד ועירני.
אולם במקורות ישראל ,יין כשלעצמו אינו דבר שלילי .נעים תהלים ישראל אמר עליו:
"וְ ַייִן י ְַשׂמַּ ח לְ בַ ב אֱ נוֹשׁ" )תהלים קד ,טו( .בכל החגים ובכל אירועי החיים היהודיים
המרכזיים שותים יין .מעמדו של היין מיוחד אף בכך ,שברכה מיוחדת נתכנה לו ,ברכת
"בורא פרי הגפן".
אכן ,היין כלעצמו אינו טוב או רע – הוא טוב כשהוא נצרך במידה ,במקום ובזמן
הנכונים ,והוא רע כשצורכים אותו בהגזמה ובאופן בלתי מובחן .ולא רק היין אינו
טוב או רע במהותו אלא בשימוש שנעשה בו אלא גם עניינים רבים אחרים ,כמו
אכילה ,הנאה מיחסי מין ,שינה ועוד .לעומת דתות אחרות ,מסורת ישראל אינה רואה
בהם בדרך כלל מהויות טובות או רעות .היחס אליהם תלוי באופן שבו הם באים לידי
ביטוי ,במקום שמקנים להם ובהתייחסות אליהם.
*
בשורות הבאות אבקש לעסוק בקצרה ביצירה ליטורגית או פרא-ליטורגית ,שעניינה
היין והממד המקודש שבשתייתו .אביא שתי ברכות יין מפויטות מתקופות שונות,
האחת נכתבה על ידי פייטן בימי הביניים ,ששמו לא נודע לנו ,והשנייה היא פרי עטו
של משורר ויוצר בן זמננו.
ברכת יין עסיס
בימי הביניים נתחברה ברכה מפויטת המיוחדת בלשונה הנמלצת והשמחה על שתיית
יין עסיס" .ברכה זו האומרת שירה על היין" ,כתב פרופ' נפתלי וידר ,שפִּ רסמהּ
לראשונה" ,היא הדוגמה הקדומה ביותר ל'שיר יין' בספרותנו" 2 .הנה היא לפניכם:
בָּ רוּ� אַ ָתּה ה' אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ ע ֹולָם
אֲ ֶשׁר בָּ ָרא יֵין עָ ִסיס  /וְ ִתירוֹשׁ טוֹב מֵ עֲ צֵ י גְפָ ִנים
וּמ ַשׂמֵּ חַ לֵב וּמַ ְצ ִהיל פָּ ִנים
וְ הוּא עָ ֵרב ַלנֶּפֶ שׁ וְ טוֹב לָאָדָ ם ְ /
ישׁן
ְחוּמין לַאֲ בֵ לִ ים  /וּמָ ֵרי נֶפֶ שׁ י ְִשׁכְּ חוּ ִר ָ
וְ הוּא ַתנ ִ
וְ הוּא ְרפוּאָה לְ כָל שׁו ָֹתיו  /לְ ִמי ֶשׁיּ ְִשׁ ֶתּנּוּ בְּ טַ עַ ם וּבְ ַדעַ ת
הוּא ִשׂ ְמחַ ת לֵבָ ב ָשׂשׂוֹן  /וְ רֹב ִגּילָה לַשּׁו ִֹתים אוֹת ֹו
הוּא אֱ �הֵ ינוּ יְצָ ר ֹו מֵ אָז  /לְ ִה ְתעַ נֵּג בְּ מַ עֲ ִשׂים כּוֹנְנוּ מֵ רֹאשׁ
ישׁבְּ חוּ לְ יוֹצֵ ר בִּ ינָה
ֶשׁכָּל שׁו ָֹתיו יְבָ ְרכוּ לָאֵ ל  /וִ ַ
אָרץ
הַ מֵּ כִ ין מַ עֲ דַ נֵּי תֵ בֵ ל  /וְ יָצַ ר לִ ְמתוּקֵ י ֶ
 1זהו אחד מבין למעלה מתריסר הסברים ,שניתנו לחטאם של בני אהרון .ראו :אביגדור שנאן ,ה' שנאן ,תל אביב
תשע"ד ,עמ' .105-86
 2נפתלי וידר ,התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב ,א ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .234

הוּא אֱ �הֵ ינוּ
אֲ ֶשׁר בָּ ָרא ִתירוֹשׁ ִמן הַ גֶּפֶ ן  /וְ ִה ְת ִקין עָ ִסיס ִמן הָ עֲ נָבִ ים
לְ הַ ְשׂבִּ יעַ נֶפֶ שׁ ְרעֵ בָ ה  /וּלְ מַ לֵּא נֶפֶ שׁ שׁוֹקֵ ָקה
שׁו ָֹתיו י ְִשׂמַ ח לִ בּ ֹו  /עַ ל פְּ ִרי מַ עֲ ָשׂיו יְבָ ְרכוּ לְ בו ְֹראֵ הוּ
בָּ רוּ� אַ ָתּה ה' הַ מֶּ לֶ� הַ ְמרוֹמָ ם לְ בַ דּ ֹו
הָ אֵ ל הַ ָקּדוֹשׁ  /בּו ֵֹרא פְּ ִרי הַ גָּפֶ ן3

הפייטן האנונימי פותח בסגולותיו של היין לשמח ולהשכיח צער ,ממשיך בסגולותיו
הרפואיות ,תוך שהוא שותל אזהרה מעודנת ,שהדברים נכונים "לְ ִמי ֶשׁיּ ְִשׁ ֶתּנּוּ בְּ טַ עַ ם
וּבְ ַדעַ ת" ,כלומר שהשתיה צריכה להיות מבוקרת .מכאן ממשיך הפייטן בתיאור היין
כעדות להשגחת האל וטובו ,המתבטאים בבריאת "יֵין עָ ִסיס וְ ִתירוֹשׁ טוֹב מֵ עֲ צֵ י
גְ פָ נִים" 4 ,המעורר את שותיו להודות לבוראם .הפיוט נחתם בעיבוד של חתימת הברכה
המסורתית התקנית.
ברכת "יין עסיס" עוררה התנגדויות בקרב אחדים מן הגאונים ,ובהם רב סעדיה גאון.
אולם על אף שהיא לא זכתה להיכנס לליטורגיה הממוסדת ,נוכל ללמוד מתשובת
גאונים שברכת "יין עסיס" הייתה בשעתה מוכרת וחביבה בקהילות שונות ,וכי היא
נאמרה דווקא בפסח ,על השאלה "מהי ברכה ארוכה" עונה הגאון:
כך ראינו שעד אן )=כאן( ברכת בורא פרי הגפן ארוכה נאמרת בכמה מקומות,
וחביבה בעיני בני בצרה ועילם ופרס ומדינת הים אשר שם ורגילין בה לילי
פסחים ,ואין אומרין כלשון הזה בורא פרי הגפן אלא מאריכין דברים וכך אומרין
אשר ברא יין עסיס ותירוש טוב וכול' וזו דרכן שלרוב שאר בני אדם שאינם
תלמידי חכמים כאן ,שאין יודעין לעסוק בתורה ובהלכות ענין מאריכין ][...
ברכות ותפילות ועל זו הדרך תוקנה החזנות והקרובות שאומרין הפיטנים
הפורטים .ומכמו אלה נועדו עם רב אשי ותבעו אותו בברכת קידוש ארוכה כי
הם היו מכירים מדברי הפורטים והוא שהיה חכם לא היה מכיר כי אין זה חובה
ואף לא מצוה ואף לא דרכן של תלמ' חכמ' ואין אנו רגילין בה כל עיקר5 .

בתשובה ניכרים דברי ביקורת מובלעים על חובבי הברכה "שאינם תלמידי חכמים",
ועל כן ,מאריכים בתפילותיהם .לעומתם ,תלמידי חכמים אינם "רגילין בה כל עיקר".
בסופו של דבר הביקורת צלחה והברכה נשתקעה.
ברכה על כוסית שיכר ,מאת מאיר אריאל
הטקסט השני הוא ברכה על כוסית שיכר ,שחיבר המשורר והיוצר מאיר אריאל ז"ל.
ברכה זו מרגשת אותי במיוחד ,מפני שהיא מערערת על החלוקה הבינארית בין
"דתיים" ובין "חילוניים" ,ומציגה יצירה יהודית רליגיוזית עמוקה ומלאת השראה:
בָּ רוּ� אַ ָתּה אֲ ד ֹונֵנוּ
אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ ע ֹולָם
הַ סּוֹחֵ ט אֶ ת ַתּ ְמצִ ית הָ ע ֹולָם הַ זֶּה
נֵטֶ ף נֵטֶ ף אֵ ל כּו ִֹסי
הַ ְמּחַ לְ חֵ ל אֶ ת הַ מַּ יִם בַּ סֶּ לַע – בָּ רוּ�
 3מתוך :אופיר מינץ מנור ,הפיוט הקדום ,תל אביב :אוניברסיטת ת"א ,תשע"ה ,עמ' .56
 4ובדומה לברכת "המוציא לחם מן הארץ" המודה על המוצר המוגמר ,הודיה כאן היא על בריאת היין ,ולא על בריאת
הגפן שממנה הוא מיוצר.
 5דוד רוזנטל )עורך( ,אוסף הגניזה הקהירית בז'נבה :קטלוג ומחקרים ,ירושלים :מאגנס ,תש"ע  ,עמ' ) 266הדגשה שלי(.

הַ מַּ עֲ לֶה או ָֹתם בְּ גִבְ עוֹל – בָּ רוּ�
הַ מַּ ְת ִסיס או ָֹתם בַּ פְּ ִרי – בָּ רוּ�
הַ מּוֹסֵ � ִדּבְ ֵרי יְמֵ י ע ֹולָם בַּ מַּ יִם – בָּ רוּ�
הַ ְמּפַ ְעפֵּ עַ בָּ הֶ ם תּ ֹולַעַ ת ִקצָּ ם – בָּ רוּ�
הַ ְמּ ַשׁמֵּ ר תּוֹלְ דוֹת הָ ע ֹולָם הַ זֶּה בְּ כו ִֹסי – בָּ רוּ�.
ָתּבוֹא לְ ִגימַ ת ֵשׁכָר ז ֹו בִּ ְק ָרבַ י
לְ הַ ְר ִחיב עו ֵֹרק וְ לִ פְ תֹּחַ לֵב
וּלְ הוֹדוֹת בְּ ִשׁיר:
בָּ רוּ� אַ ָתּה אֲ -דֹני
אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ ע ֹולָם
אָמֵ ן6 .

מאיר אריאל לא היה דתי במובן המקובל של המילה אבל ללא ספק הוא היה איש
ספר ואיש אמונה .במכתב לדוב אלבוים ,שהתפרסם בידיעות אחרונות בשנת ,1997
הוא כתב" :אם לוחצים אותי לקיר אני מודה בשפה רפה שיש לי אמונה באלוהים,
בתורת משה ובעם ישראל .ומה שאני עושה עם זה ,זה ממש לא עניינו של איש ,כשם
שזה לא ענייני מה מישהו עושה בשביל האמונה שלו" .אריאל ,שהתקרב במהלך
השנים ליהדות ,לא אימץ נוסחה מן המוכן שלה אלא עיבד את המסורת באופן חי,
ועיצב אותה באמצעות אישיותו המיוחדת.
הברכה על כוסית שיכר משקפת אמונה חיה ,הכרות עם המסורת ונינוחות עם
מקורותיה .אריאל מתאר את האל הסוחט את " ַתּ ְמ ִצית הָ ע ֹולָם הַ זֶּה" אל כוסו והפועל
בו בדרכים גלויות ונסתרות .בלשון פיוטית הוא הוגה אודות התהליך הקוסמי האדיר
ורב השלבים ,שהקב"ה מחולל בעולמו ,תהליך שסופו בכוסית שהמשורר אוחז בידו.
בשנותיו האחרונות נהג מאיר אריאל לקיים קבלות שבת רבות משתתפים ומלאות
השראה .אוהביו יכולים בוודאי לדמיין אותו אומר את הברכה שלו בערבי שבתות,
גביע בידו ,קולו מתרונן והמשתתפים עונים לו" :בָּ רוּ�" על כל קריאה וקריאה.
לפחות אלף שנה מפרידות בין שני הטקסטים הללו החוגגים את החיים ואת השמחה
שביין .שתיהן אינן הלכתיות במובן הרגיל של הדבר אולם לדעתי אלה תפילות יהודיות
לכל דבר.
7
בסידורנו ,סידור תפילת האדם ,ביקשנו להביא בצד תפילות ישראל המסורתיות גם
תפילות נוספות – עתיקות וחדשות ומגוונים שונים – כדי להרחיב את השיחה
הליטורגית-אמונית שלנו .ועל כן ,לצד הקידוש על היין )האשכנזי והספרדי כאחד(
הבאנו את שתי התפילות המפויטות הללו.
*
ביין ,כמו כל מה שגורם הנאה ושמחה ,גלומה ברכה אם נצרוך אותו במידה ונדע לתעל
אותו להודיה על הרעות ,הבריאה והבורא ,ועלול להיות בו גלום גם חלילה וחס היפוכו
של דבר.
שורות אלה נכתבות בימי התגברות משבר הקורונה .אני מקווה שבעת שהן ייקראו,
נהיה במקום בטוח וטוב יותר .מי ייתן שהסבל והקושי יולידו גם סולידריות וערבות
הדדית ,ומי ייתן שנזכה לברך בבריאות טובה ובכל עת על הבריאה ועל יפי החיים!
התפרסם לראשונה בנתיבות שלום :עוז ושלום תש"ף

 6אני מודה לשחר אריאל על הרשות לצטט את הפיוט של אביו ,מאיר אריאל ז"ל.
 7תפילת האדם :סידור רפורמי ,בעריכת אלונה ליסיצה ודליה מרקס עתיד לראות אור לקראת הקיץ.

