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מיוחד לילקוט להתענג
שע"י ביהמ"ד דברי חיים קרית יואל
נערך ע"י הרב ר'

משה נחום קרויס
הי"ו

עניני חכמה ומדע משולב עם פרשת השבוע
נושא השבוע

בקישור לפרשתן :במדרש רבה עה"פ חכלילי עינים
מיין ,ד"א חכלילי עינים מיין אלו בני דרום שעיניהם
כחולות (פי' אדום) וכחם יפה לתלמוד תורה וכו'.
הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל בספרו פר אחד (ביאור
על פרקי דר' אליעזר) כתב לבאר על מה שחמד עשו הרשע
על מאכל אדום ,כי עשו הי' גרגרן ככתוב הלעיטני נא,
וכתבו חכמי המחקר כי מה שעין האדם תאבה לראות
בשדה זרוע זרע את כל ירק עשב ,היינו מסיבת כי
אין בעין האי גוון ירוק ,והוא תאב למה שאין בו ,וכן
בכל דבר כי מה שאין לו ,תאב .והשתא זו היא התימה
שתמה יעקב על עשו ,דאף שאדום יצאת ממעי אמך,
אעפ"כ מאכל אדום חמדת לאכול ,ומשום זה משמע
שהי' באמת גרגרן.
והנה מש"כ שאין עינים בצבע ירוק ,לכאורה
הוא תמוה מאד ,פוק חזי .ועי' בספר תורת יעקב פ'
תולדות ,שכתב שהוא בעצמו בספרו עתרת החיים (סי'
מ"ד) כשהביא צבעי העין כה כתב :עינא אוכמא ,עינא
צהובה ,עינא תכלתא ,עינא ירוקהוכו' ~ .ועי' באבן
עזרא (שמות כח ,ט) שכתב בא"ד כי ידוע כי חמש הם גווני
העינים ,הלבן וברקת ואדום וירוק ושחור ,והנה בעבור
היות האדם האמצעי ימצא על מינים רבים וכו'.
וכן בתורת הקבלה מצא צבעי העין מקום מורחב,
עי' בזוהר חדש (פ' יתרו) ונביאו בלשון מתורגם.. :גל
עיני ואביטה נפלאות מתורתך ...מסטרא דחסד חוורין,
מצד החסד שהוא קו ימין העינין הן לבנות ,כלומר
הלבן שבעין הוא חסד ,ואדומות מצד הגבורה ,שהוא

קו שמאל ,וירוקות מצד התפארת ,שהוא קו האמצעי,
ושחורות מצד המלכות ,שנאמר בה שחורה אני ונאוה,
כלומר שהאדום והירוק והשחור שבעין הם מצד גבורה
ת"ת ומלכות ,עיי"ש עוד - .הרי לן שאף בזוה"ק מוזכר
שיש גוון ירוק בהעין ,ונשאר שם בתו"י בצ"ע.
ישנו חומר אחד בתוך הגוף הנקרא
 pigmentבלע"ז וכל הצבעים שבגוף,
תלוי
כולל צבעי העין ,צבעי השערות ,צבעי העור,
בכמות החומר הנ"ל (הסעל"ס) ,וכן צבעות הבעלי חיים
תלוי בהחומר הנ"ל ,וכתבו חכמי המחקר שכל דבר לבן
שבאדם ובבעלי חיים ,הוא העדר מהחומר הנ"ל ,שלבן
אינו צבע כלל.
ובספר מראה האדם כתב לבאר צבעי העין ,הרי
צבע העין נקבע על פי צבע הקשתית כי הקשתית
(עי' תהלים עג) עשויה רקמה ספוגית ועשירה בצנורות
דם ובשכבותיה הקדמיות פזורים תאים (  )cellsרבים
המכילים חומר צבע והוא המשוה את צבע העין,
שחור ,חום ,תכלת וכו'.

דיבור רע ליין
איידי דאיירינן מיין .זה זמן רב שאני מחפש הסבר
למה שאמרו חז"ל במנחות דף פ"ז ,וכריתות דף ו',
שכשם שהקול יפה לבשמים כך הדיבור רע ליין (עי' תוס'
מנחות שם) ,זה שהקול יפה לבשמים כבר כתבנו מאמר
נעים אי משום ההבל היוצא כשמדברים ,או כפי מש"כ
השלטי גבורים שביארו ליפ חוקי המוסיק"א .אבל
למה שהדיבור רע ליין שעד כדי כך שמשום זה היה

א

הגזבר מקשקש במקל בעת עשיית היין למנחות כדי
שלא לדבר ,צריך ביאור מהו טבע הדיבור שמזיק ליין.
 כשעסקתי בסוגיא דשליחות יד (בבא מציעא דף מ"ד  -חו"מרצ"ב) מצאתי את שאהבה נפשי.
במתני' שם אי' בשומר פקדון שהטה את החביות
ונטל הימינה רביעית יין ונשברה אינו משלם אלא
רביעית .ובגמ' :אמר רבה לא שנו אלא נשברה ,אבל
החמיצה משלם את כולה ,מ"ט דגירי דידיה הוא דאהנו

וטבע הם חד ,שכן מסוגיא דשליחות יד ,נפשט דבר
טבעי.
ועי' בבן יהוידע (מס' מנחות) שכתב דבר פלא ,הלא
תראה שהיין המונח במרתף בחביות סתומות ,בעת
שדורכים הענבים מתנונע היין והוא פלא.
וע"ע בספר התשבי (לאליהו בחור) אות ע' :עין (בצירי):
ענין זור ומראה ,כמו ועינו כעין הבדלוח .וכן יתן בכוס
עינו ,פירשו זוהר וצבעו .ובלע"ז קולור (קאליר).

לה .וכתב רש"י :חצים שלה גרמו לה להחמיץ .ובשיטה
מקובצת הביא מהראב"ד שכתב :כי הנדנוד גרם לי'
להחמיץ - .מדברים אלו מובן היטיב למה שהדיבור רע
ליין ,שכשאדם מדבר יוצא הבל רוח מפיו ,ואם מדבר
נגד היין ינדנד היין מחמת דיבורו  -ויש לבאר ביותר
למה שהנדנוד גרם לה להחמיץ ,שבספר הברית כתב
שע"י המייקערסקא"פ יכולין לראות שמכשנעשה מיין
חומץ הוא מלא תולעים (באקטירי"ע)( ,ועי' בבינת אדם הל'
תולעים כלל ל"ח)  -ואם מנדנדים היין גרמו להבאקטירי"ע
שיזוזו ממקומן וזו גורם לה להחמיץ  -כן כן ,תורה

בדרך צחות
שאלתי פעם אחד ,מהו פירשו "שהקול יפה
לבשמים" ? אמר לי ,שהכל יפה לבשמים ,הכל בכ"ף
טוב לבשמים!!! אמרתי לו אם אתה מתחלף ק בכ' שכן
בת ק' כבת כ' .הרשה לי לומר ביאור נאה בהפסוק:
כי תבא בכרם ריעך ואל כליך לא תתן .שכן לשיטתך
יש לגרוס כלי"ך בק' קליך ,שפירשו קו"ל .ומבן לפי
מה שאמרו חז"ל שהדיבור רע ליין ,לכן כשבאים לכרם
ריעך שהיין נמצא שם ,אל קלי"ך לא תתן ,אל תדבר,
שכן רע ליין.
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