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החכם עיניו בראשו
הקשר בין ראייה לחכמה מובע בצורה מפורשת בפסוק הנודע מקהלתֶ " :ה ָח ָכם ֵעינָיו ְּברֹאׁשֹו וְ ַה ְכ ִסיל ַבח ֶֹש ְך
הֹול ְך" (ב ,יד) .קשר זה קיים בלשונות רבות .לדוגמה :המילה היוונית  ideinומקבילתה הלטינית – videre
ֵ
פירושן 'לראות' וגם 'לדעת' ,ובאנגלית אומרים " "I seeבמשמעות 'אני מבין'.
ֵיכם
הידיעה הראשונה של האדם מתוארת כפקיחת עינייםִ " :כי י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהים ִכי ְביֹום ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶמּנּו ִוְּנ ְּפ ְּקחּו ֵעינ ֶ
ֲלה ְת ֵאנָה ַו ַיעֲׂשּו
ֺמם ֵהם וַיִ ְת ְפרּו ע ֵ
ֵדעּו ִכי ֵעיר ִ
ֵיהם ַוי ְּ
ָרעַ ...ו ִת ָפ ַק ְּחנָה ֵעינֵי ְשנ ֶ
יתם ֵכאל ִֹהים י ְֹּד ֵעי טֹוב ו ָ
וִ ְהיִ ֶ
ָל ֶהם ֲחגֹרֹת" (בראשית ג ,ה–ז).
הפועל ָרָאה עצמו משמש גם לראייה שכלית :הבנה ,ידיעה ,הערכה נכונה ,חשיבה .למשל:
ַפ ֵשנּו וְ לֹא ֵת ָדע" (ישעיהו נח ,ג).
ית ִעּנִ ינּו נ ְ
" ָל ָמה ַצ ְמנּו וְ לֹא ָר ִא ָ
גם כמה ניבים קושרים את הראייה לפעולה שכלית:
ַטחּו עיניו ֵמ ְּראֹות – 'לא הבחין במתרחש' 'לא העריך נכון את המציאות' (על פי ישעיהו
ֵיהם ֵמ ַה ְׂש ִכיל ִלב ָֹתם");
ָבינּו ִכי ַטח ֵמ ְראֹות ֵעינ ֶ
ָדעּו וְ לֹא י ִ
מד ,יח" :לֹא י ְ
צא וראה ,בוא וראה – 'שים לב'' ,תן דעתך' (מלשון חז"ל);
הרחיק ְּראֹות – 'ראה למרחוק'' ,העריך נכון את הצפוי' (על פי לשונות אירופה).
אחד השורשים המגלמים את שתי המשמעויות הוא השורש בין .במשמעות של ראייה יש לנו הפועל
מּובן .בתנ"ך
ותֹובנָה וכמובן הצירוף ַכ ָ
ָ
ִה ְתבֹונֵן ובמשמעות של חכמה הפועל ֵה ִבין וכן נָבֹוןְ ,תבּונָהִ ,בינָה
ָדעַ ,ע ִמי לֹא
ַחמֹור ֵאבּוס ְב ָע ָליו ,יִ ְׂש ָר ֵאל לֹא י ַ
הפועל ִה ְתבֹונֵן משמש גם במשמעות של הבנהָ " :י ַדע שֹור קֹנֵהּו ,ו ֲ
ִה ְּתבֹונָן" (ישעיהו א ,ג).
וה ְס ַת ֵכל מכאן.
וה ְׂש ָכ ָלה מכאן ִ
שורש נוסף הנושא את שתי המשמעויות הללו הוא ׂשכל/סכלֵׂ :ש ֶכלַ ,מ ְׂש ִכיל ַ
הפועל ִה ְס ַת ֵכל – הגזור מן ֵׂש ֶכל – מוכר לנו מן הארמית של המקראִ :מ ְׂש ַת ֵכל (דניאל ז ,ח) .לעברית הוא חדר
בתקופת חז"ל בהשפעת הארמית שבה הוא פועל רגיל .הכתיב בסמ"ך הוא כדרך לשון חכמים במילים רבות
(אירוסין ,תפיסה ועוד) .נעיר כי לצד המילים מן השורש הזה המביעות חכמה יש מילים המביעות את ההפך:
ָס ָכלִ ,ס ְכלּות .ואולם מבחינה היסטורית ייתכן שמדובר בשני שורשים נבדלים.
ומיהו פיקח? מי שעיניו פקוחות ממש ,ההפך מן עיוור ,ומי שעיניו פקוחות במשמעות מושאלת ,כלומר חכם.
הנה שני פסוקים המלמדים על ההקבלה" :וְ ש ַֹחד לֹא ִת ָקח ִכי ַהש ַֹחד יְ ַעּוֵר ִפ ְּק ִחים( "...שמות כג ,ח);
"וְ לֹא ִת ַקח ש ַֹחד ִכי ַהש ַֹחד יְ ַעּוֵר ֵעינֵי ֲח ָכ ִמים( "...דברים טז ,יט).
רֹואה וחֹוזֶה; שלושתם
הראייה קשורה לא רק לחכמה השכלית אלא גם לחכמה הנבואית .לכן הנביא נקרא גם ֶ
מּואל
תּובים ַעל ִד ְב ֵרי ְש ֵ
ַאחרֹנִ ים ִהּנָם ְכ ִ
התכנסו בפסוק אחד בדברי הימים " :וְ ִד ְב ֵרי ָדוִ יד ַה ֶמ ֶל ְך ָה ִראשֹנִ ים וְ ָה ֲ
מראה שרואה הנביא ,ומכאן גם דבר
ֶ
ָביא וְ ַעל ִד ְב ֵרי גָד ַהחֹזֶה" (א כט ,כט)ָ .חזֹון הוא
ָתן ַהנ ִ
ָהר ֶֹאה וְ ַעל ִד ְב ֵרי נ ָ
אידאלית של אדם ,של ארגון או של חברה.
הנביא .ובימינו חזון הוא שאיפה ֵ
ּוב ֵאין ַד ַעת ֶת ֱח ַסר ָח ְכ ָמה" (ג ,כה).
ֶח ַסר אֹורְ ,
נסיים בפסוק ממשלי בן סיראְ " :ב ֵאין ִאישֹון י ֱ
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