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חכלילי עינים מיין 
 

ברכת יעקב ליהודה (בר' מט ח-יב) מתחלקת לשני נושאים. החלק הראשון (ח-י) הוא הבטחה 
לשלטון על ֶאחיו ומלכות לעתיד לבוא. בחלק זה יהודה משול לגור אריה, ורצף מילים אלה 
ישמר לדורות בצירופי שמות יהודיים כגון: גור ארי ואריה (לייב) יהודה. בחלק השני (יא-יב) 

מברכו יעקב בריבוי הגפן הגדלה בהרי יהודה: 
 

ולׂשֹרקה בני אתׂנו  ׂאסרי לגפן עירׂה
ובדם ענבים סּו ׂתה  כבס ביין לֻבשו
ולֶבן-שנים מחלב  חכלילי עינים מיין

 
בתקבולת הראשונה אנו למדים על חוזק הגפן/השרקה שניתן לקשור אליה את החמור הצעיר, 
הפרוע יותר. בתקבולת השנייה, ארץ יהודה תהיה משופעת ביין בכמויות גדולות, שיאפשרו 

לכבס בהם בגדים ("סותה"- מלשון מסווה כראב"ע וכך בפיניקית).  
התקבולת האחרונה "חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב" ובמיוחד המילה הנדירה "חכלילי" 
המופיעה פעמיים במקרא (כאן ובמשלי כג כט-ל), זכתה לפירושים שונים. רס"ג קבע 
ש"חכלילי" פירושה "אדמדם בעיניים יותר מן היין, ולבן שיניים יותר מהחלב". בהערתו הוא 
פירש את משמעות מילת היחס "מ(ן)" כמ"ם המציינת יותר מאשר ולא כמ"ם המציינת סיבה, 
תוצאה, מפני (השווה רש"י, ראב"ע, רשב"ם) או כמ"ם המציינת מרוב (השווה תרגום 

אונקלוס). 
לכל הדעות, "חכלילי" הוא הצבע האדום של היין, וכך מקובל בעברית המודרנית. פירוש זה 
מתחזק לאור שתי התקבולות הקודמות המתייחסות ל"דם ענבים", וכן ל"ׂשרקה" שהיא אחד 

מגזעי הגפנים המשובחים שענביהם בצבע אדום כהה. 
כנגד הפרשנים האלו עומד הרמב"ן, הגוזר את "חכלילי" מהשורש "כחל" בשיכול אותיות, והוא 
מביא תימוכין לדבריו מלשון המקרא "כחְלְת עיניך" (יחז' כג מ), ומלשון חז"ל: "עד שיכתוב 
ויקעקע בדיו ובכחול ובכל דבר שהוא רושם" (מכות ג ו), וכן מערבית "אל-כחול" – "חומר 
להשחיר את העיניים". חכלילות עיניים משמעה כמו כחלילות, כדבריו: "יאמר שעיניו כחולות 
(ז"א שחורות, כהות) ביין ולא יוכל להסתיר שכרותו... ויצטרך שיהיו עיניו במכחול תדיר". 
מסקנתו המפתיעה של הרמב"ן היא, שאין כאן ברכה כלל – "יספר הכתוב בגנות היין ברעות 
הבאות לו מבחוץ במדנים ובפצעים"! אם כך יצא מתקבולת זו לא רק הצמד "שן ועין", אלא גם 

הניגוד בין שחור ולבן. 
ב-1972 נתפרסם לגין שלם חרוט יפה בכתובת עברית, שנמצא בחפירות לא חוקיות, כנראה, 
באחד הכפרים שבהרי יהודה. הכתובת נקראה ע"י פרופ' נחמן אביגד ז"ל: "ליחזיהו. יין. כחל" 
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+ סימן לכמות (אולי ִעשרון) והלגין מתוארך למאה השביעית-שמינית לפנה"ס. היום הלגין 
מוצג במוזיאון ישראל שבירושלים. אביגד פירש את המונח החדש "יין כחל" כציון מוצא 

הכרם, כלומר "יין מהכפר בית-כחיל", כ- 4 ק"מ צפונית-מערבית לחברון.1 
לאור פירושו של הרמב"ן על "חכלילי עינים", ניתן לפרש שגם בכתובת שלפנינו יש התייחסות 
לסוג של יין המסווג לפי צבעו הכהה; וכך בלשון חז"ל: "שחור דומה לכחול" (קידו' יב, ע"א). 
במקרה זה היין הוא בגוון כהה ושחור, והשווה משנה נדה ט, יא: "יש גפן שיינה אדום, יש גפן 
שיינה שחור". גם בלשון האכדית המלה ekelu הזהה לשורש העברי "חכל", משמעּה  הצבע 
השחור של העיניים (המשמעות בת ימינו לכחול כ- blue היא התפתחות מאוחרת, אולי מימי 

הביניים). 
לדעתי, לפנינו דוגמא מאלפת, איך המקרא מאיר את הממצא הארכיאולוגי, והממצא הארכיאולוגי  
שופך אור חדש על בעיה פרשנית עתיקת יומין. בהתבססות הן על דברי רס"ג והן על דברי 
הרמב"ן, בנוסף על בראשית רבה צח, י: "אלו בני דרום שעיניהם כחולות וכחם יפה לתלמוד 
תורה" - ניתן לפרש את התקבולת כברכה, ולא כלשון גנות היין. הברכה תהיה - שיהיו עיני בני 
יהודה שחורות ויפות יותר מכהּו ת היין הצלול והמשובח, המופק מגפנים הגדלים בהרי יהודה. 

 
 

1  ראו: 

N. Avigad, “Two Hebrew Inscriptions on Wine Jars”, Israel Exploration Journal 22 (1972), pp. 1-5.
 I. Demsky, “Dark Wine from Judah”, Israel Exploration Journal 22 (1972), pp 233-234.

פרופ' אהרן דמסקי
המחלקה לתולדות ישראל 
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