
 

 

 

 

 

 

 http://hebrew-academy.huji.ac.il 
 

 

 

                                  
     

   
 החכם עיניו בראשו

רֹאׁשֹו ": הקשר בין ראייה לחכמה מובע בצורה מפורשת בפסוק הנודע מקהלת ְוַהְכִסיל ַבחֶֹשְך ֶהָחָכם ֵעיָניו בְּ

 – videreלטינית ומקבילתה ה idein המילה היוונית: לדוגמה. קיים בלשונות רבותזה קשר . (די, ב" )הֹוֵלְך 

 .'אני מבין'במשמעות " I see" ובאנגלית אומרים', לדעת'וגם ' לראות' פירושן

חּו ֵעיֵניֶכםִכי יֵֹדַע ֱאלִֹהים ִכי ְביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶמּנּו ":  הידיעה הראשונה של האדם מתוארת כפקיחת עיניים קְּ ִנפְּ  וְּ

ֵעיִוְהִייֶתם ֵכאלִֹהים  ָנהוַ ... טֹוב ָוָרע יֹדְּ עּוְשֵניֶהם  ֵעיֵני ִתָפַקחְּ  ִכי ֵעיֺרִמם ֵהם ַוִיְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַיֲעׂשּו  ַוֵידְּ

 . (ז–ה, בראשית ג" )ָלֶהם ֲחגֹרֹת

 : למשל .חשיבה, הערכה נכונה, ידיעה, הבנה :ראייה שכליתגם ל עצמו משמש ָרָאההפועל 

 (.ג ,נח ישעיהו) "ֵתָדע ְולֹא ַנְפֵשנּו ִעִּנינּו ָרִאיָת  ְולֹא ַצְמנּו ָלָמה"

 :גם כמה ניבים קושרים את הראייה לפעולה שכלית

אֹות   ישעיהועל פי )' לא העריך נכון את המציאות' 'לא הבחין במתרחש' – ַטחּו עיניו ֵמרְּ

 ;"(ִלבָֹתם ֵמַהְׂשִכיל ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות ַטח ִכי ָיִבינּו ְולֹא ָיְדעּו לֹא: "יח ,מד

 ;(ל"מלשון חז)' תן דעתך', 'שים לב' – בוא וראה, צא וראה

 .(על פי לשונות אירופה)' העריך נכון את הצפוי', 'ראה למרחוק' – תאֹוהרחיק רְּ 

במשמעות של ראייה יש לנו הפועל . ביןאחד השורשים המגלמים את שתי המשמעויות הוא השורש 

ך "בתנ. ִביָנה ותֹוָבָנה וכמובן הצירוף ַכמּוָבן, ְתבּוָנה, ִבין וכן ָנבֹוןִהְתבֹוֵנן ובמשמעות של חכמה הפועל הֵ 

 לֹא ַעִמי ,ָיַדע לֹא ִיְׂשָרֵאל ,ְבָעָליו ֵאבּוס ַוֲחמֹור ,קֵֹנהּו שֹור ַדעיָ " :הפועל ִהְתבֹוֵנן משמש גם במשמעות של הבנה

בֹוָנן  (. ג, א ישעיהו" )ִהתְּ

. מכאן לכֵ ַת ְס וִה  ַמְׂשִכיל וַהְׂשָכָלה מכאן, ֵׂשֶכל: סכל/כלׂששורש נוסף הנושא את שתי המשמעויות הללו הוא 

לעברית הוא חדר (. ח, דניאל ז)ִמְׂשַתֵכל : מוכר לנו מן הארמית של המקרא –הגזור מן ֵׂשֶכל  –הפועל ִהְסַתֵכל 

ך הוא כדרך לשון חכמים במילים רבות "הכתיב בסמ. רגילל בהשפעת הארמית שבה הוא פועל "בתקופת חז

: נעיר כי לצד המילים מן השורש הזה המביעות חכמה יש מילים המביעות את ההפך(. תפיסה ועוד, אירוסין)

 .ואולם מבחינה היסטורית ייתכן שמדובר בשני שורשים נבדלים .ִסְכלּות, ָסָכל

. כלומר חכם, ומי שעיניו פקוחות במשמעות מושאלת, ההפך מן עיוור, מי שעיניו פקוחות ממש? פיקחומיהו 

ִחים ְיַעֵּור ַהשַֹחד ִכי ִתָקח לֹא ְושַֹחד: "הנה שני פסוקים המלמדים על ההקבלה  ; (ח, גכ שמות..." )ִפקְּ

 (.יט ,טז דברים..." )ֲחָכִמים ֵעיֵני ְיַעֵּור ַהשַֹחד ִכי שַֹחד ִתַקח ְולֹא"

שלושתם ; חֹוֶזהו רֹוֶאהא גם לכן הנביא נקר. הראייה קשורה לא רק לחכמה השכלית אלא גם לחכמה הנבואית

מּוֵאל ְוִדְבֵרי ָדִויד ַהֶמֶלְך ָהִראשִֹנים ְוָהַאֲחרִֹנים ִהָּנם ְכתּוִבים ַעל ִדְבֵרי ְש : "התכנסו בפסוק אחד בדברי הימים

ומכאן גם דבר , אה הנביאהוא מרֶאה שרו ָחזֹון (.כט, א כט" )ַהחֶֹזהְוַעל ִדְבֵרי ָגד  ַהָנִביאְוַעל ִדְבֵרי ָנָתן  ָהרֶֹאה

 .של ארגון או של חברה, ובימינו חזון הוא שאיפה איֵדאלית של אדם. הנביא

 (.כה, ג" )ּוְבֵאין ַדַעת ֶתֱחַסר ָחְכָמה, ְבֵאין ִאישֹון ֶיֱחַסר אֹור" :נסיים בפסוק ממשלי בן סירא
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