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על השכרות
מערך לימוד – פורים

 ◆

מתניה אליצור

האלכוהול והשכרות, המזוהים כל כך עם פורים, כבר מזמן אינם נחלתו של היום הזה בלבד. בישראל של 
העשורים האחרונים הפך האלכוהול לאחד מאבני הפינה של תרבות הפנאי. רבים מאיתנו יוצאים ושותים וזה 

כבר נראה טבעי מאוד.

בעיניי, פורים הוא הזדמנות לבירור עומק של השכרות כמצב תודעתי-קיומי . הוא מאפשר לעצור ולשאול מה 
השכרות עושה לנו, מה היא מאפשרת ומה הסכנות שבה? באילו מקומות אנחנו אכן נזקקים לה? והיכן חשוב לנו 

להכניס אותה לחיינו? דרך סדרת המקורות הבאים ננסה לגעת בשאלות הללו.

אז קדימה, נצטייד בכוס יין טובה, ונצלול למקורות.

היחס המקראי ליין איננו חד משמעי. מצד אחד היין מצטייר כמקור לשמחה:

מאידך, המקרא אוסר על הכהנים לבוא אל הקודש שתויים, ושלל מקורות מקראיים )שקצרה היריעה מלדון 
בכולם( מספרים על הסכנות שבשכרות: לאחר המבול, נח נוטע כרם, ושותה את יינו לשכרה. לאחר הצלת לוט 
מהפיכת סדום, בנותיו משקות אותו לשכרה על מנת לקיים ממנו זרע. עלי הכהן סבר שחנה השתכרה, ולכן היא 
ממלמלת בשפתיה. דוד השקה את אוריה החיתי לשכרה, כדי לשכנעו לבוא אל ביתו ואל אשתו בת שבע. ועוד. 

להלן נתמקד בסיפור נח )שנראה שהוא מעין ארכיטיפ על יחסי אדם ויין( ובמדרש אחד על אודותיו

מיד לאחר יציאתו מהתיבה מסופר על נח את הסיפור הבא:

֬ח ְלַֽבב־ֱאנֹ֗וׁש  ּמַ  ְוַיִ֤ין ׀ ְיׂשַ

)תהילים קד טו(

ים  ח ַחִיּ ַמּ  ְוַיִין ְיַשׂ

)קהלת י: יט(

י  ֶפן, ֶהֳחַדְלּתִ ַוּתֹאֶמר ָלֶהם, ַהּגֶ

ַח ֱאלִֹהים  ּמֵ י, ַהְמׂשַ ירֹוׁשִ ֶאת-ּתִ

ים )שופטים, ט: יג( ַוֲאָנׁשִ

ויחל נח איש האדמה ויטע כרם כא וישת מן היין 

וישכר ויתגל בתוך אהלה כב וירא חם אבי כנען את 

ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ כג ויקח שם ויפת 

את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית 

ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם 

לא ראו כד וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו 

בנו הקטן כה ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה 

לאחיו כו ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד 

למו כז יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען 

עבד למו.

)בראשית ט: כ-כז(

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

מדוע לדעתכם הדבר הראשון שעושה נח הוא לנטוע כרם? איזו משמעות יש למעשה זה? ◆
בעוד בסיפור אדם, הדעת היא זו שגרמה לאדם להתבייש ולהתלבש, בסיפור נח המקרא מקשר את השכרות  ◆

לעירום, חוסר בושה, וחשיפת הערוה, האם אתם מזדהים עם הקישור שעושה המקרא?
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נקרא מדרש חזל"י אחד על אודות הסיפור המקראי:

על אף היחס השלילי שראינו – הרי שבמסכת מגילה מופיע ציווי הלכתי על 
פיו חייב אדם להשתכר בפורים:

אכן ברבות הדורות והפרשנים רוכך ציווי זה וניתנה לו משמעות חלשה יותר ומאיימת פחות. ר' אפרים פסק 
שישתה אדם יותר ממנהגו, הרמב"ם - עד שיירדם, וכיוצא באלו הקלות, כדי שלא ממש יהיה חייב אדם להשתכר.

מעניין לראות שמיד אחרי הציווי התלמודי על השכרות, מופיעה האגדה 
המשונה הבאה:

אמרו רבותינו זכרונם לברכה: כשבא נח ליטע כרם, 

בא שטן ועמד לפניו אמר לו: מה אתה נוטע? אמר לו: 

כרם. אמר לו: מה טיבו? - פירותיו מתוקים, בין לחים 

בין יבשים, ועושין מהן יין המשמח לבבות, דכתיב: 

'ויין ישמח לבב אנוש' )תהלים קד(. אמר לו שטן: בא 

ונשתתף שנינו בכרם זה. אמר לו - לחיי. מה עשה 

שטן? הביא כבש והרגו תחת הגפן, אחר כך הביא ארי 

והרגו, ואחר כך הביא חזיר והרגו, ואחר כך הביא קוף 

והרגו תחת הכרם. והטיפו דמן באותו הכרם והשקוהו 

מדמיהן. רמז לו, שקודם שישתה אדם מן היין - הרי 

הוא תם ככבש זו שאינה יודעת כלום, וכרחל לפני 

גוזזיה נאלמה. שתה כהוגן - הרי הוא גבור כארי, 

ואומר אין כמותו בעולם. כיוון ששתה יותר מדאי - 

נעשה כחזיר מתלכלך במי רגלים ובדבר אחר. נשתכר 

- נעשה כקוף, עומד ומרקד ומשחק ומוציא לפני הכל 

נבלות הפה ואינו יודע מה יעשה. וכל זה אירע לנח 

הצדיק. מה נח הצדיק, שהקב"ה פירש שבחו כך ]ארע 

לו[ - שאר בני אדם על אחת כמה וכמה. ועוד, שקילל 

זרעו ואמר: 'ארור כנען'

)מדרש תנחומא פרשת נח י"ג(

אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע 

בין ארור המן לברוך מרדכי )מגילה ז, ע"ב(

"רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי 

)רבה ורבי זירא עשו יחד סעודת פורים(. איבסום 

)השתכרו(. קם רבה שחטיה לרבי זירא )קם רבה 

ושחט את רבי זירא(. למחר בעי רחמי ואחייה 

)למחרת, ביקש עליו רחמים והקימו לתחייה(.

לשנה, אמר ליה: ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי 

הדדי )לאחר שנה אמר לו )רבה(: יבוא אדוני ונערוך 

סעודת פורים יחד(. אמר ליה: לא בכל שעתא ושעתא 

מתרחיש ניסא )אמר לו )רבי זירא(: לא בכל שעה 

ושעה מתרחש נס(".

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

המדרש מתאר את "שלבי השכרות", וברור שהיחס שלו למעשה השכרות שלילי ביסודו מעצם הקישור של  ◆
היין לשטן. ואולם, האם לדעתכם בשלב "הארי" יש לשיכרות פוטנציאל חיובי כלשהו? 

האם הגעתם פעם לאותם שלבים מתקדמים של שכרות שמתאר המדרש? מה הרגשתם בבוקר שאחרי?  ◆
האם אתם, בניגוד למדרש, חושבים שלשכרות פוטנציאל חיובי גם ב"שלבים מתקדמים"?

האם הגעתם אי פעם למצב בו השכרות הביאה אתכם לטישטוש הדומה למה שמתארת הגמרא? ◆
מה זה מספר על המצווה הזו, לדעתכם? ◆

מה הניע את רבה לרצות לשחזר את הסיטואציה? מדוע לדעתכם ביקש מחברו לערוך שוב סעודת פורים  ◆
כשברור שסכנת השכרות והאלימות שוב מרחפת באוויר?

מדוע לדעתכם מופיע סיפור אניגמטי ומוזר זה מיד לאחר הציווי ההלכתי על השכרות בפורים? ◆
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תומר פרסיקו קישר באופן מעניין בין האגדה להלכה וסבר ש:

לפי פרסיקו הגמרא למעשה אורגת יחד את ההתעלות המיסטית שטמונה בשכרות )ראיית העולם מן 
הפרספקטיבה האלוהית( – יחד עם הסכנה הטמונה בה )רצח של חבר טוב(. סכנה הנובעת בדיוק מאותה מעלה 

רוחנית שבשכרות – שלא יודעת להבדיל בין טוב לרע.

מעניין לראות שכשם שגם בסיפור נח )עם ההתפשטות מהלבוש וחשיפת הערוה(, וגם בגמרא שקראנו )עם חוסר 
היכולת להבדיל בין טוב לרע(, מייצגת השכרות מצב קיומי המזכיר את המצב שקדם לאכילה מעץ הדעת. מצב 

שהוא חייתי ואלוהי בו זמנית.

 הזיהוי של פרסיקו עם המעלה המיסטית שבשכרות מזכירה את דבריו 
של הפילוסוף והפסיכולוג האמריקאי וויליאם ג'יימס שראה את המדרגה 

המיסטית הטמונה בשכרות:

"להיות במקום שאין מכירים בו בין צדיק לרשע, 

זו מדרגה מיסטית גבוהה, שכן המקום הזה קרוב, 

בוודאי, למקומו של עולם. האלוהות נמצאת מעבר 

לחסד ולדין, מעבר לנצח ולהוד, מעבר אף לבינה 

ולחוכמה. האל הוא המקום שבו, על פי מיסטיקנים 

רבים, הקווים המגבילים של ההפכים )טוב ורע, 

יפה ומכוער, אמת ושקר( ואף של הזמנים נפגשים 

ומתאחדים. רבה הגיע לשם, ומשם, מנקודת המבט 

של הנצח, הכל שווה והכל שווא". )לא כל יום פורים, 

ולא כל יום קורים שני נסים, הארץ ספרים, 23.03.05(

שליטתו של הכוהל על בני האדם נובעת בלי כל ספק 

מכוחו לעורר את הכישרונות המיסטיים שבטבע 

האנושי, המדוכאים כרגיל עד עפר על ידי העובדות 

הקרות והביקורת היבשה של שעות הפיכחון. 

הפיכחון מצמצם, מבחין ואומר לאו; השיכרון מרחיב, 

מאחד, ואומר הן… מביא הוא את האדם מן ההיקף 

הקר של הדברים אל תוך תוכם, רב הנהרה. יש בו 

כדי לאחד את האדם עם האמת למשך רגע־ההווה… 

התודעה השיכורה היא חלק מסוים של התודעה 

המיסטית… התגברות זו על כל המחיצות הרגילות 

שבין היחיד ובין המוחלט – בה הישגה הגדול של 

 המיסטיקה.

)וויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה, עמ' 

275־254(

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

- מהו סוד כוחו של האלכוהול בעיני ג'יימס? על מה הוא גובר? ◆
- האם אתם מזדהים עם חוויית השכרות שמתאר ג'יימס? ◆
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אם לא, אולי תזדהו עם ההפרדה שעושה הלל צייטלין בין השתייה בעולם 
העתיק שהיה בה גוון מיסטי, לשתייה בת ימינו המלאה ב"שבר וייאוש":

'והשתיה כדת' – לעיתים עולה בי המחשבה שאנחנו 

חיים בתקופת אחשורוש. מעולם זה לא התחוור לי 

יותר מכפי שהיה בתקופה האחרונה: אנשים להוטים 

ליהנות, לבלות, להרגיש. להתחמק מכל המחוייבויות 

שהחיים מטילים עליהם. בעידן זה של 'הסער והפרץ' 

עוסקים בהכל, ורק דבר אחד נשכח – החיים. כביכול 

היו רוצים כעת להיפטר מהם.

אולם בכל זאת קיים הבדל גדול בין ה'שתיה' 

בעבר ובין ה'שתיה' כיום. בעבר הייתה זו אמנם 

פרימיטיביות, אך היא נשאה בחובה גם גדולה ויופי.

אחשורוש עורך נשף לאנשיו במשך מאה ושמונים 

יום, ולשושן הבירה – במשך שבעה ימים. שותים 

מכוסות של זהב, שוכבים על מיטות של זהב, פוסעים 

על שיש. כוסות של זהב עוברות מיד ליד, הארץ כולה 

רוקדת ריקוד שכורים. המלך ציווה לשמוח!

וכאשר הזהב הבריק, היהלומים נצצו, היין המלכותי 

העלה קצף, עמודי הכסף בהקו מבעד לצעיפים 

של תכלת וארגמן, הרקיע העמיק בכחול מלמעלה, 

העצים שוחחו בשקט בגינת המלך, הפרחים שזרו את 

כל היופי של פרס ומדי, המלך והעם התאחדו בשמחת 

החיים ובתשוקת החיים ]...[

אך כעת זה שונה מאוד. אנשים חלשים, שבורים, 

מלאי יאוש. אנשים שביקשו בעבר אלילים, אנשים 

שקברו אלילים – מבקשים כעת את החיים שלהם 

ואת העצמי שלהם כשהם חצי מתים. מנסים למצות 

את הטיפות האחרונות של החיים, מה שעוד נשאר 

מהם. בידיים כחושות ושדופות הם מנסים להוריד 

אליהם את עץ החיים. אולם העץ הוא גבוה ומופלא, 

שוכן הרחק בשמיים, הרחק מהישג ידיהם.

אנשים רוצים לשכוח את הצרות, למחוק את העצב 

החרישי, לאטום את האזניים, לגרש את חלום 

הבלהות. אנשים אוגרים את שאריות כוחם כדי לבזבז 

אותן – מי במיניות, מי בריקוד ושירה, מי בהצגה 

ובתחרות, מי בשכרות ובהפקרות.

בורחים מהצללים הכהים – אך אלו עדיין אופפים 

אותם; מנסים לשכוח את הסיוט – אך הוא עדיין 

מעורר מחנק; מאחורי הנשפים, החטאים והזימה 

ניצב הגרדום, הגרדום…

)הלל צייטלין: אמאל און היינט: פורים געדאנקען, 

תרס"ט, תרגום: אתר מקורות יודעי דבר < תרגום: עוז 

בלומן(

 ◆   ◆    ◆

בניגוד לחוויה המיסטית שמתאר ג'יימס, צייטלין רואה בשתייה בעידן המודרני את מה שאנו מכנים – הטבעת 
היגון באלכוהול. הוא מדמה את השתייה כניסיון כושל לגעת בחיים, בעוד שלמעשה אלה נשארים הרחק הרחק 

מהישג ידם של השותים.

עם מי אתם מזדהים יותר? עם ג'יימס או עם צייטלין?

אז מהי השכרות? ומהו היין? שמחה? הזדמנות למיסטיקה ולהתעלות? או בריחה עלובה וניסיון נואש של הדחקת 
צרות החיים?

אפשר אולי להיעזר בפורים הקרוב בניסיון לברר זאת מתוך החיים עצמם.

לחיים.


