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באנגלית, איורים וטבלאות

טובה פורטי

מונוגרפיה זו מוקדשת לחכמה הדידקטית המצרית – ובפרט, לסוגת הוראות החכמה. 

נוהג  אדם  שכל  בסיסית־קיומית  שאלה  שופק,  נילי  המחברת,  מעלה  דבריה  בפתח 

הוא  זו  בשאלה  העיסוק   – בחיים?  אצליח  איך  הקדמונים:  שנהגו  כפי  עצמו,  לשאול 

שמתמצות  המקראית,  עמיתתה  של  וכן  המצרית,  הדידקטית  החכמה  של  מהותה 

האדם  את  שיכשירו  כלים  ובהקניית  היום־יום  לחיי  עצות  במתן  מעשית,  בהדרכה 

להצליח ולשגשג בחייו.

חשיבותה של ספרות החכמה המצרית נובעת מתֵקפותה ופריחתה במשך כאלפיים 

שנה )מאמצע האלף השלישי ועד המאות הראשונות לפני הספירה( ומהמצאי העשיר 

היא  הדידקטית  לספרות  שאופיינית  הספרותית  הסוגה  יצירות(.  )כשלושים  ששרד 

דגם ההוראה, המכונה במצרית 'ֶסָבִּאית', מונח שמקביל למונח 'מוסר' בלשון המקרא 

במשמעות הוראה. הסימן המתאר אותו במצרית הוא אדם האוחז במקל, ומובנו הוראה 

והלקאה במשולב, בדומה למשמעותו בספר משלי )א 8, יג 24, טו 5, כג 13(. ההוראה 

)'סבאית'( עוסקת בהיבטים שונים של חינוך )עמ' 3(.

גם המסגרת שמאפיינת דגם זה היא דברי אב לבן, בדומה למסגרת המקראית )משלי 

וקהלת(. עם זאת, בספרות הדידקטית המצרית האב הדובר הוא לרוב בן מעמד חברתי 

גבוה, איש חצר, והנמען הוא הבן או התלמיד. דגם ההוראה מורכב ממבוא, גוף החיבור 

ואפילוג. המבוא מציג את הנסיבות להקניית ההוראות )כגון זקנתו של האב(, ובגוף 

מוסר.  וערכי  מקצועיים  להיבטים  הקשורים  ופתגמים  אזהרות  עצות,  הטפה,  הדגם 

האפילוג חוזר למבוא ומזכיר את נסיבות ההוראה ומטרתה. עולם המונחים הדידקטי 

שאליהם  שונים  אדם  ובטיפוסי  והפנמתו  הלימוד  לאיכויות  הקשורים  בפעלים  עשיר 

איש  כדוגמת  והשלילי  הרוח,  וקר  השתקן  כדוגמת  החיובי  הטיפוס  פונה:  ההוראה 
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העימות  משמש  במקראית,  כמו  המצרית,  הדידקטית  בחכמה  ותאוותן.  חמדן  ֵחמות, 

או  ורשע(,  )צדיק  והרשע  האלוהים  איש  והכסיל,  החכם   – מנוגדים  טיפוסים  שבין 

האישה הטובה והרעה – אמצעי רטורי שנועד לחדד את המסרים הדידקטיים בכל אחת 

משתי התרבויות )עמ' 7–12(.

תכונותיו  באופיו,  ומתמקדת  אידאלי  אדם  של  דמות  מעצבת  הדידקטית  החכמה 

הרצויים  ההתנהגות  דפוסי  המצרית  הדידקטית  החכמה  בספרות  התנהגותו.  ודרכי 

כרוכים בתפיסה הקוסמית של סדר המושתת על צדק ויושר שמכונה 'מאעת' )עמ' 7, 

13–16(. התנהגות שאיננה נאותה, כגון הוצאת דיבה, נתפסת כגורם מסוכן שעלול 

את  לדמות  ניתן  החברה.  אושיות  את  ולערער  הקבועים  והסדר  החוקיות  את  להפר 

המגמה לשמר את הסדר החברתי לשימוש הנפוץ בספר משלי במונח 'דרך' על נרדפיו 

)אורח, מעגל, נתיב(, צירופיו )'עזב אורח', 'עיקש דרכים'( והיפוכיהם )'הלך בדרך', 

'אשר/ישר בדרך'(. ספר משלי מציג תפיסה דידקטית שמעניקה לאדם את האפשרות 
לבחור בדרך הנכונה לשימור הסדר והמוסר החברתי.1

ר פ ס ה ה  נ ב מ

היצירות  תרגום  לבין   )56–1 )עמ'  המקיף  המבוא  פרק  בין  להפריד  בחרה   שופק 

של  הספרותי  הדגם  היצירות,  מכלול  את  סוקרת  היא  המבוא  בפרק   .)254–59 )עמ' 

אית'( ומאפייניו ותפיסות אידאולוגיות מרכזיות של החכמה, שלפיהן האדם  ההוראה )'ֶסּבִַ

עומד במרכז, והתנהגותו הנאותה תואמת את תפיסת הסדר הקוסמי המושתת על צדק 

ויושר )מאעת(. שופק סוקרת את הטיפוסים האנושיים בספרות החכמה המצרית המוצגים 

בעימות של ניגודים )ראו לעיל(. כן היא סוקרת את הנושאים השונים שההוראות עוסקות 

בהם. מלבד נושאים דידקטיים־חינוכיים ישנן הוראות שמתייחסות לפעילות פולחנית 

וטקסית, וכן הוראות כיצד להתייחס לאל. שופק דנה בהרחבה בשאלת הרקע החברתי־

התמורות  את  סוקרת  גם  היא  שלהן.  הספרותית  ובמסגרת  החכמה  הוראות  של  מעמדי 

האמוניות־דתיות שחלו במהלך השנים ואת השינוי בנמעניהן.

מחברי היצירות, 'הסופרים המלומדים', העבירו את תורתם בירושה לבניהם. דיוניה 

של שופק בבתי היוצר של ספרות החכמה – מסגרת פרטית של הוראה מאב לבן או 

ובמקדש  המלך  בחצר  שהתקיימה  יותר  רשמית  מסגרת  לצד  לחניך  מקצועי  מפטרון 

בעיר הבירה, וכן בתכניות הלימוד ובקורפוס החומר הלימודי, מבליטים את ההבדלים 

 N. Shupak, Where בספרה,  השונים  צירופיו  על  'דרך'  במונח  המחברת  של  משווה  דיון  ראו   1

 Can Wisdom Be Found?: The Sageʼs Language in the Bible and in Ancient Egyptian
Literature (OBO 130), Fribourg-Göttingen 1993 )לפי מפתח המילים בעברית, עמ' 452(.
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 raisonשבין ספרות החכמה המצרית והמקראית. במסגרת המבוא מציגה שופק את ה־

המקראית.  לספרות  מצרים  חכמת  חקר  של  החשובה  בתרומה  ספרה  לחיבור   d’être
ההשוואה שופכת אור על שאלת בית היוצר וקהל היעד של ספרות החכמה המקראית 

וכן מסייעת בביאור רעיונות ומונחים מקראיים סתומים, כגון 'חדרי בטן', 'תחבולות' 

ו'איש ֵחמות'.

הוראות  לבנו,  וזיר  הוראות  ההוראות:  סוגי  לפי  לשערים  מחולק  היצירות  תרגום 

מלך לבנו, הוראות נאמנּות, והוראות סופר לבנו. היצירות השונות הנזכרות בשערים 

 מובאות לפי זהות מחבריהן )פרט לשתי הוראות – 'הוראת איש לבנו' ו'הוראת נאמנּות', 

ֶצֶדפֶחר',  'הוראת  ְּפַתחֹחֶתּפ',  'הוראת  לַּכאֶגמני',  'הוראה  השלישי(:  בשער  הנכללות 

'הוראה לֶמריַּכאַרע', 'הוראת אֶמֶנמחאת', 'הוראת אני', ו'הוראת אֶמְנְמאֶּפת'. חלוקה זו 

אית', ש'מציין כל חיבור שנועד ללמד ולחנך,  מדגישה את חשיבות דגם ההוראה 'ֶסּבִַ

בין אם מדובר בהעברת ידע טכני־מקצועי, ובין בחינוך אתי מוסרי' )עמ' 3(.

לכל יצירה מקדימה החוקרת מבוא, שבו היא סוקרת בהרחבה את תקופת חיבורה 

בחברה.  והיכרותה  חשיפתה  למשך  והעדויות  שלה  ההיסטורי  הרקע  המשוערת, 

השימוש בצבע אדום לציון כותרות ושורות הבאות בתחילת הפסקות של כל יצירה, 

כנהוג במקורות המצריים, תורם גם הוא לא רק לעיצוב הנאה של הספר שלפנינו אלא 

להתוודעות הקורא לדרך הכתיבה של הסופר המצרי. בחלק זה היא מתארת את כתבי 

בתוכנה,  היצירה,  במבנה  לדון  ועוברת  כתיבתם  זמני  ואת  היצירה  של  השונים  היד 

זהות  בחשיפת  המורכבות  הראלי.  והמחבר  הבדוי  המחבר  זהויות  ובשאלת  בסגנונה 

בהבנת  חיוני  מחקרי  נושא  אלא  בלבד  ומרתק  מסקרן  נושא  בבחינת  איננה  המחבר 

זה מחברי  ובכלל  מן העולם הקדום,  יצירות ספרותיות  לזיהוי מחבריהן של  המתודה 

הספרות המקראית.

היצירות לא השתמרה חלוקה  ברוב  אֶמְנְמאֶּפת', המחולקת לבתים,  'הוראת  למעט 

לפסקות או שזו השתמרה במקוטע בלבד. כדי להנגיש את התרגום לקורא חילקה שופק 

את הטקסט של כל יצירה לקטעים בהתבסס על שיקולים תוכניים וסגנוניים.

את  להרחיב  שנועד  הדתיים,  והמונחים  האלים  לשמות  במפתח  מצויד  הספר 

ידיעותיו של הקורא שאיננו בקיא ברזי העולם הסמלי והמיתולוגי העשיר של תרבות 

יתדות  כתבי  מצריים,  מקורות  וחוץ־מקראיים,  מקראיים  מקורות  במפתח  וכן  זו, 

השוואתיים  ידע  נדבכי  שמוסיפות  טבלאות,  ארבע  מציגה  שופק  קלסיים.  ומקורות 

מעשירים. מלבד טבלה )מס' 1, עמ' יז–יח( שמספקת רקע היסטורי־כרונולוגי להבנת 

הוראות  בין  'השוואה  טבלת  שופק  מציגה  יצירה,  כל  של  החברתי־תרבותי  הקשרה 

43–45(, טבלה לציטוטי הוראות  2, עמ'  )מס'   '11 17–כג  אֶמְנְמאֶּפת לספר משלי כב 

החכמה המצריות מתוך יצירות חכמה קודמות )מס' 3, עמ' 255–259( וטבלה מסכמת 
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 ,4 )מס'  המקראית  החכמה  לספרות  המצריות  החכמה  הוראות  בין  המקבילות   של 

עמ' 260–273(. בטבלה האחרונה נבחנים נושאים משותפים לספרות החכמה המצרית 

הלימוד  כגון  דימויים,  השכרות;  בגנות  או  הדיבור  אמנות  בשבח  כגון  והמקראית, 

ורעיונות  ערכים  הלב';  אחר  'ללכת  כגון  ומונחים,  ביטויים  חיות;  לאילוף  המדומה 

וטיפוסי אנוש ותפקידים, כגון שתקן/קר רוח. ציון מראי המקומות בטבלאות השונות 

הטבלאות  עצמו.  העניין  מתוך  בקלות,  הרלוונטיות  ליצירות  להגיע  לקורא  מאפשר 

משמשות כלי חיפוש נוח לכל מי שבא לחקור כל אחד מספרי החכמה המקראיים.

היקפה של רשימת הפריטים הביבליוגרפיים המופיעה בסוף הספר, מעיד לא רק 

על עדכנות המחקר אלא על ריבוי התחומים המשיקים למחקר מסוג זה. מדובר במאגר 

עשיר של מקורות מחקר, המשמש לא רק את כל מי שבא לעסוק ביצירות של ספרויות 

החכמה המצרית והמקראית גופן, אלא גם את החוקר תחומים משיקים, כגון החינוך 

ותפקידם  אופיים  הספרותיים,  החיבורים  של  היוצר  בתי  העתיקה,  העת  של  והחברה 

הזיקה שבין  ושאלת  החינוך  דגמים רטוריים במערכת  של בתי הספר בעת הקדומה, 

תהליכים פוליטיים־חברתיים בחברה המצרית הקדומה לבין התפתחותן של תפיסות 

חינוכיות.

היום־יום  לחיי  המתייחסים  תמונות,  ובקונטרס  איורים  בעשרות  מלווה  המחקר 

במצרים הקדומה וממחישים לקורא את הנושאים השונים הנדונים בהוראות החכמה 

המצריות.

י ל א ר ש י ה א  ר ו ק ל ו  ת מ ו ר ת ו ר  פ ס ה ל  ש י  ע ד מ ה ו  כ ר ע ל  ע

בראש וראשונה, לפנינו מהדורה עברית ראשונה של מכלול הוראות החכמה המצרית 

תלמי  בית  לתקופת  ועד  לפסה"נ(   2682( הקדומה  הממלכה  מתקופת  החל  הקלסיות 

של  ואזכורים  ציטוטים  נכללו  בספר  כן,  על  יתר  לסה"נ(.   30  – לפסה"נ   304/323(

יצירות החכמה הדמוטית המרכזיות – 'הוראת ַעַנח'ֶׁשׁשֹונקי' ופפירוס אינסינֶגר. שופק 

השיקולים  את  הקורא  בפני  ומציגה  הספרותי  המקור  של  השונות  למהדורות  מפנה 

לבחירת המקור לתרגום. השיקול הכרונולוגי בבחירת המהדורה של הטקסט מכריע 

לרוב, שכן המהדורה המאוחרת מושתתת על כל העותקים שנתגלו עד למועד פרסומה. 

עם זאת התרגום מתחשב גם בפרסומים קודמים של כתבי יד חשובים.

שופק מציגה במבוא את אמות המידה שלה למחקר ההשוואתי שערכה בין הוראות 

מגע  נקודות  אחר  המעקב  במקרא.  הדידקטית  החכמה  לספרות  המצרית  החכמה 

ספרותיות, סגנוניות ולשוניות יש בו כדי לשפוך אור על מסריו החינוכיים של ספר 

משלי ועל עולם המושגים שלו.
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זו  ובין  המצרית  החכמה  ספרות  בין  ההבדלים  על  גם  מצביע  ההשוואתי  המחקר 

המקראית, ובין החינוך המצרי ובין זה הישראלי. המסגרת החינוכית במצרים הקדומה 

ובמקדש,  המלך  בחצר  שהתקיימה  רשמית,  לימודים  מסגרת  ולצד  רבגונית,  הייתה 

התפתח בעיר הבירה, החל מתקופת הממלכה החדשה, מוסד חינוכי המכונה 'בית החיים' 

שהורה מדעים שונים, כגון רפואה, מגיה, נחש )אומינה(, חניטה, אסטרונומיה ושפות 

זרות. כאמור, המבוא מציע דיון נרחב וחשוב בשאלת בתי היוצר של ספרות החכמה 

המצרית )עמ' 27–30(. בספרות המצרית היה לֵאם מקום חשוב בחינוך הגיל הרך, והוא 

מאיר את הפתגמים במשלי שמציגים את סמכותה הדידקטית של האם וכן את סמכותה 

המקראית,  הדידקטית  מהספרות  בשונה  ברם,   .)9–1 לא  )מש'  למואל  המלך  אם  של 

החינוך לילד וטיפולה המסור של האם בבנה התנהלו במשך שלוש שנים עד לשליחתו 

לבית הספר )'הוראת אני'(, כשלב התפתחותי וכפרק בתכנית לימודים מובנית. הילד 

המוכשר זכה להכשרה מקצועית. הלימוד היה מורכב משלבים שונים, החל מלמידה של 

טקסטים בעל־פה ללא הבנה וכלה בפירושם של טקסטים מקצועיים חשובים ובבחינת 

הלימודי  ולקורפוס  והמפורטת  המתוכננת  הלימודים  למערכת  הלימוד.  בתום  סיום 

העשיר בספרות הדידקטית המצרית אין אנו מוצאים מקבילה בספר משלי.

לב  תשומת  מחייב  והמקראית  המצרית  החכמה  מן  ספרותיים  בטקסטים  העיסוק 

כסוגה  החכמה'  'ספרות  של  להגדרה  שנוגעת  יותר  רחבה  עקרונית  לסוגיה  מיוחדת 

 Where ספרותית ולקביעת אמות מידה לשיוכן של יצירות לסוגה זו. בספרה הקודם 

?Can Wisdom Be Found,2 שהוקדש לאחת מאמות מידה אלה – המינוח האופייני 
חכמתיים־ מונחים  בין  משווה  מתודולוגי  לדיון  בסיס  שופק  הניחה  החכמה,  ללשון 

דידקטיים בספרות המצרית לבין מונחים כאלה בספרות המקראית. גם בספרה הנוכחי 

במכלול  הדידקטיים  והמונחים  הטיפוסים  בין  להשוואה  נרחב  דיון  מקדישה  היא 

היצירות המצריות הנסקרות לבין ספר משלי, כגון בין טיפוס 'איש ֵחמות', 'בעל חמה', 

ו'גדל חמה', והנרדפים לו 'בעל אף' ו'איש אף', ובין התואר המצרי 'שממ'/'חממ', דהיינו 

חם מזג, המכונה גם 'חם פה', 'חם לב' ו'חם בטן' )עמ' 40(.

בין  גרידא  טיפולוגיות  מקבילות  בהצגת  מסתפקת  אינה  שופק  המשווה  במחקרה 

החכמה המצרית למקראית – מקבילות שניתן לזהות גם בחכמות עמים אחרים – אלא 

מצביעה גם על עדויות להשפעה אפשרית של המקור המצרי על זה העברי, ובכך היא 

מצטרפת לוויכוח עקרוני במחקר בשאלת מקור ההשפעה, ויכוח שראשיתו עם פרסום 

'הוראת אֶמְנְמאֶּפת' על ידי באדג' בשנת 1923, הנמשך עד היום.

מאפשרים  אינם  המקראית  והעברית  המצרית  של  השונים  הלשוניים  מוצאיהן 

שם.  2
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למתרגם להתחקות אחר גיזרון משותף של מילים או אחר מבנים תחביריים זהים. עם 

זו כדי לפגום בהנאת הקריאה בתרגום העברי. סגנונה של שופק  אין במגבלה  זאת, 

בהיר וקולח, ואף מצליח לשמר את מקצבו הפואטי של הטקסט. וכדי לטעום מניחוחו 

 ,)27–7  P( ְּפַתחֹחֶתּפ'  'הוראת  מתוך  הזקנה'  'תיאור  את  אצטט  התרגום  של  הפואטי 

המשמר את המבנה של תקבולת צלעות )עמ' 67(:

המושל אדוני,

הזקנה הגיעה, השיבה ירדה,

החולשה באה, חוסר האונים התחדש –

שנת ילד לו כל היום.

העיניים חלשות, האוזניים חירשות,

הכוח אובד בשל חולשת הלב,

הפה שותק, לא יוכל לדבר,

הלב הרוס, לא יזכור יום אתמול,

העצם סובלת מאורך )ימים(,

הטוב היה לרע,

כל טעם אבד,

כל אשר עושה הזקנה לאנשים

רע הוא בכל דבר!

האף סתום לא יוכל לנשום,

קשה לקום ולשבת.

תיאור זקנת הווזיר, המבקש מהמלך להעביר את הידע שלו לבנו או לתלמידו, ממחיש 

הרב  הגבוהה של המחבר. קשה להתעלם מהדמיון  הָאמנות הלשונית  את  ערוך  לאין 

שבין תהליכי ההזדקנות הגופנית והמנטלית שמציג המחבר כנסיבות הולמות להורשת 

הידע שלו לממשיכו לבין המשל של קהלת על הזקנה )פרק יב(.

המצריים  המחברים  של  הגבוהה  הלשונית  לָאמנות  שופק  של  רגישותה  ואכן, 

ולאמצעים הסגנוניים המשוכללים שלהם מוצאת לה ביטוי ביכולתה של המחברת לשמר 

את הסגנון השירי שמאפיין את גוף ההוראות. לשונן הציורית והשירית של ההוראות 

המצריות באה לביטוי בשימוש במילות מפתח, משחקי מילים, דגם התקבולת, שימוש 

על  נופל  לשון  אנפורה,  פרונומסיה,  במצלול,  דו־משמעותיות,  ובמלים  בהומונימים 

לשון ועוד. מאחר שלא ניתן לשמר את כל האמצעים הללו בתרגום לעברית מביאה 

המחברת סיכום של האמצעים הסגנוניים של כל יצירה במבוא לתרגומה.

של  מילולי  תרגום  בין  לבחירה  הנוגע  בכל  בלבטיה  הקורא  את  משתפת  שופק 
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הכתובים המצריים לבין תרגום ספרותי )דוגמת סגנונו המקראי־ארכאי של יהושע מ' 

גרינץ בתרגום החלקי שהציע ל'הוראת אני' ו'הוראת אְמְנְמאֶּפת'3( ומנסה למצוא את 
שביל הזהב שבין השניים.4

מלבד הקושי בבחירת תרגום אידיומטי שישקף נאמנה את שפת המקור, ובה בעת 

עם  המחברת  מתמודדת  שונה,  התרבותי־אמוני  שרקעו  העברי  לקורא  נהיר  יהיה 

יצירות קנוניות שעברו תהליכי מסירה ארוכים והועתקו בגרסות שונות. במקרים אלו 

בוחרת החוקרת בגרסה שנחשבת בעיניה למקורית וחושפת בפני הקורא המשכיל גם 

את הגרסות האחרות בהערות שוליים כמקורות נוספים להבנת הטקסט בהקשרו.

פרסום  לזמן  עד  הטקסטים  של  השונות  המהדורות  של  ודקדקנית  מקפת  סקירה 

על  המצרית  החכמה  ספרות  להבנת  החוקרים  של  תרומתם  וכן  הנוכחית,  המהדורה 

ובהערות  יצירה  לכל  במבוא  מוצגות  והמחשבתיים,  הדידקטיים  השונים,  היבטיה 

השוליים המלוות אותה.

ה  מ כ ח ה ת  ו ר פ ס ר  ק ח ל ר  פ ס ה ל  ש ו  ת מ ו ר  ת

ב ח ר ה י  ת ו ב ר ת ה ה  ר ש ק ה ב ת  י א ר ק מ ה

המקראית'  החכמה  ספרות  בחקר  מפנה  חולל  המצרית  החכמה  ספרות  של   'פרסומה 

בין  30(. ההשוואה הבולטת ביותר בין הספרויות שנעשתה במחקר עד כה היא  )עמ' 

האחת  למאות  כיום  ומיוחסת   1923 בשנת  לראשונה  שפורסמה  אֶמְנְמאֶּפת',  'הוראת 

22, הידוע  17 – כד  עשרה–העשירית לפסה"נ, לבין הקובץ השלישי בספר משלי כב 

את  במחקרה  וכוללת  המשווה  היריעה  את  מרחיבה  שופק  חכמים'.  'דברי  בשמו 

במאות  וכלה  השלישי  האלף  מאמצע  החל  המצרית  הדידקטית  החכמה  יצירות  כל 

הראשונות לפסה"נ. לדבריה 'ההשוואה בין חכמת מצרים למקרא היא רבת חשיבות, 

משום שהיא יכולה לשפוך אור על בעיות הכרוכות בספרות החכמה המקראית' )עמ' 

30(, כגון זמן חיבורה, זהות מחבריה, מושבה בחיים )Sitz im Leben), קהל היעד שלה, 

שלבי התפתחות ספרות החכמה ומשמעותם של רעיונות ומונחים סתומים הייחודיים 

לה )עמ' 30–31(. מלבד ההשוואה שלה לספרי החכמה המובהקים במקרא מציעה שופק 

מקבילות של ספרות החכמה המצרית גם לספרי חכמה שמחוץ למקרא, כסיפור אחיקר, 

משלי בן סירא וחכמת שלמה.

של  הלשוני  לביאורן  המצרית  החכמה  עם  ההשוואה  לתרומת  דוגמות  כמה  להלן 

י"מ גרינץ, סיפורים, מזמורים ומשלים מספרות מצרים העתיקה, ירושלים תשל"ה.  3

שופק מציינת את סיועה של רותי זקוביץ בתהליך החיפוש אחר 'שביל הזהב' בקביעת אופיו של   4

התרגום הנוכחי, החף מאופי מילולי מדי או גבוה מדי )דברי תודה בפתח הדבר(.
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שלישים(  קרי:  )כתיב;  'שלשום'  המפתח  מילת  של  לעמימותה  משלי.  בספר  מילים 

'אֶמְנְמאֶּפת',  נמצא פתרון באמצעות המקבילה המצרית באפילוג של   20 כב  במשלי 

ולפיה מדובר בשלושים פרקים )שלושים כמספר טיפולוגי( שמהם מורכבת היצירה. 

גם מונחים ומושגים סתומים, כמו 'חדרי בטן', 'תחבולות' ו'איש ֵחמות', זוכים לבירור 

של  למשמעותה  המצרית.  בספרות  להם  שנמצאו  למקבילות  תודות  וממוקד  ממצה 

'בטן' בספרות החכמה כמושב שכלו ורגשותיו של האדם נמצאה מקבילה במונח המצרי 

'קופסת הבטן', שמתייחס לתיבת העץ שבה נהגו הסופרים המצריים לאחסן את מגילות 

 ;22 8=כו  )יח  זו סייעה בהבנת הצירוף התמוה 'חדרי בטן' במשלי   הפפירוס. השוואה 

כ 27, 30(, המצביעה על סיגולו )אדפטציה( של הביטוי המצרי והתאמתו לרקע העברי 

)עמ' 40(.

גם נימוסי השולחן, שהיו חביבים על מחברי הספרות הדידקטית הקדומה, מוצאים 

מעתיקים  אינם  משלי  בספר  הפתגמים  מחברי  משלי.  בספר  וייחודי  מרשים  ביטוי 

במכניות את חכמת עמיתיהם המצריים אלא מעבדים ומסגלים אותם לנופם התרבותי. 

אדגים אחד מפתגמי נימוסי השולחן בספר משלי בהשוואה ל'הוראת אֶמְנְמאֶּפת' )ראו 

טבלה 2, עמ' 45(:

ַאל־ִּתְלַחם ֶאת־ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוַאל־ִּתְתָאו ְלַמְטַעֹּמָתיו. ִּכי ְּכמֹו ָׁשַער ְּבַנְפׁשֹו ֶּכן־הּוא 

ֱאכֹול ּוְׁשֵתה ֹיאַמר ָלְך ְוִלּבֹו ַּבל־ִעָּמְך 

)מש' כג 6–7(.

אל תתאווה לרכוש העני, ואל תרעב ללחמו. רכוש העני הוא סער )או: חסימה( 

בגרון. הוא עושה פצע )או: חולי( בגרגרת 
)משלי אֶמְנְמאֶּפת, בית 11: 14, 5–8; ההערות במקור(.5

המילה  את  מבארת  היא  ולפיה  המצרית,  במקבילה  שופק  נתמכת  הפתגם  בביאור 

'שער' כסער/ה – 'ׁשנע' במצרית, עם מגדיר של סערת גשם; לפיכך אכילת לחמו של 

 הקמצן מביאה לסערה בגרון, כפי שנאמר בהמשך 'פתך אכלת – תקיאנה' )עמ' 236, 

הערה 311(.

שופק פורשת רקע היסטורי־חברתי לכל יצירה ומאפיינת את תפיסותיה המרכזיות 

מאפייניה  ועל  הספרותי  הדגם  של  טיבו  על  דגש  שימת  שלה.  היוצר  לבית  בזיקה 

הרטוריים של כל יצירה מעניקה נקודת מבט רחבה יותר להבנת הדגמים הרטוריים של 

החכמה הדידקטית המקראית.

 הדיון באתוס של התנהגות רצויה )כנגד התנהגות ראויה לגינוי( בחכמה המצרית – 

השוו: 'לַּכאֶגמני' 1, 3–11; 'ְּפַתחֹחֶתּפ', פתגם P119 :7– 144; 'אני', B21, 13–14 )טבלה 4, עמ' 268(.  5
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אחד התחומים המומלצים המובילים להצלחה ולשגשוג – מחדד את הזיקה הערכית שלה 

עושר,  ימים,  אורך  גמול,  כבוד,  כגון  המקרא,  מעולם  לנו  המוכרת  ערכים  למערכת 

במוכי  להתחשב  הדידקטית  המצרית  החכמה  של  בפנייה  אך  יורשים.  ובנים  בריאות 

גורל, כגון גמד, עיוור וחיגר, נוסף על העני, היתום והאלמנה, הנזכרים בספר משלי, 

בולטת במיוחד רגישותה של החכמה המצרית לחלשים. ריבוי הפתגמים המצריים בשבח 

ערכים התנהגותיים של שלווה, קור רוח, איפוק וצניעות שופך אור על מקומם המיוחד 

של פתגמים בספר משלי שמטיפים לערכים דומים ומטעים את היתכנות ההשפעה של 

'משלי אֶמְנְמאֶּפת' על קובץ הפתגמים במשלי כב 17 – כג 11.

הדיון במגוון בעלי התפקידים ובנמעניה השונים של ספרות ההוראות החכמתיות 

במצרים הקדומה מחדד את הקושי בהגדרת בית היוצר של פתגמי המלך בספר משלי 

ושאלת ייחוסם לסופרי החצר של המלך. אך גם ללא מענה מכריע בסוגיה זו במחקר 

נימוסי  כדוגמת  התרבויות,  שתי  של  החברה  בחיי  משותפים  היבטים  הדיון  מדגים 

שולחן והוראות בגנות הגרגרנות.

לסוגי  שמות  המצרית,  החכמה  ספרות  של  מונחים  מילון  לקורא  מציע  גם  הספר 

ההוראה השונים והקניית הידע, כינוייהם של החכם והכסיל, טיפוסים שונים בחברה 

)שתקן, איש ֵחמות, חמדן ועוד( ואברי גוף המשתתפים בתהליכי הלמידה )עמ' 5–7(. 

התוודעות הקורא לעולם המושגים הדידקטיים בספרות המצרית חיונית להבנת מילון 

המונחים המקביל בספר משלי.

התייחסותה של שופק לעולם של אמונות ודעות בספרות החכמה המצרית מעניקה 

לחוקר המקרא רקע לעיסוק תאולוגי־מחשבתי משווה בשאלת הצדק האלוהי, עקרון 

הגמול, תפיסת ההשגחה וגורל האדם. גם הדיון במונחים מסוימים, כמו 'תועבת האל', 

שופך אור על טביעת מונח זה בספרות המקראית ככלל ובספר משלי בפרט )עמ' 15(. 

דיונה במונחי יסוד באמונה המצרית במכלול היצירות החכמתיות איננו מוגבל לדיון 

בכל יצירה בנפרד אלא מציג את התפתחותן ודרכי ביטוין של אמונות ודעות על הציר 

הכרונולוגי של היצירות השונות, כגון התערערות עקרון התלות שבין מעשה ותוצאה 

גורל  נקבע  המאוחרות  ביצירות  אחר,  לשון  מ'אֶמְנְמאֶּפת'.  החל  המאוחרות  ביצירות 

האדם לא לפי מעשיו אלא בהתאם לשרירות לבו של האל )עמ' 16(.

החכמה המצרית, כמו זו המקראית, מניחה את קיום הפולחן, אך רק לעתים רחוקות 

מדגישה  המחברת  'אני'(.  'לֶמִריַּכאַרע',  )בהוראות  פולחניות  דרישות  בה  מופיעות 

ובעיקר  המקראית,  לזו  המצרית  הדידקטית  החכמה  ספרות  שבין  הִקרבה  למרות  כי 

לספר משלי, ביחסן לפולחן ובתפיסה הדוגמטית של תורת הגמול ועוד, רבים ביניהן 

ומונותאיזם  מזה  פוליתאיזם   – השונה  הדתית  מהאמונה  בעיקר  הנובעים  ההבדלים, 

את  מרחיבה  המצרית  בתרבות  המתים  ובמשפט  הבא  בעולם  האמונה   .)37 )עמ'  מזה 
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'לֶמִריַּכאַרע',  בהוראות  )למשל  הזה  העולם  לגבולות  מעבר  אל  הגמול  תורת  מימוש 

וכלה  השמש(  אל  )רע,  הפנתאון  מראש  החל  רבים,  אלים  של  אזכורם  'אֶמְנְמאֶּפת'(. 

באלים זוטרים יותר )תחות, אל החכמה והסופרים; חעפי, אל גאות הנילוס; אתון, אל 

גלגל השמש ועוד(, גם נופו הגאוגרפי והאקולוגי השונה )פלורה ופאונה( של הסופר 

המצרי, העניקו ליצירה המצרית מנעד אחר של מראות וגוונים.

שופק דנה אמנם בהוראות שנוגעות לפולחן בספרות החכמה המצרית אך מדגישה 

עיקרי  כערך  האדם  של  המוסרית  להתנהגותו  הדידקטי־חינוכי  ההיבט  חשיבות  את 

בספרות זו, ולפיכך בדומה לספרות החכמה המקראית, אין לראות בכתובים שנוגעים 

עולם  של  ייחודיים  להיבטים  נחשף  הקורא  הפולחן.  סוגי  ללימוד  מקור  לפולחן 

המחשבה המצרי להבנת הקשרה התרבותי של היצירה – היחס לאל, מונחים דתיים, 

עולם המתים, תפיסת חיי הנצח ותיאורים סמליים, כמו הנפטר שיורד לעולם המתים 

בספינת רע – אל השמש )עמ' 133, 144, הערה 267(.

ו א ו ל מ ו ם  ל ו ע ת  נ י ח ב ב ם  י י ל ו ש ת  ו ר ע ה

כדי להתרשם מתרומתה החשובה של שופק להתוודעות  לעיין בהערות השוליים  די 

אודות  על  לידיעות  נחשף  הקורא  הקדומה.  המצרית  החכמה  ספרות  לחקר  הקורא 

איכותו הפיזית של הפפירוס )מושחת, מושלם או משובש(, לוויכוחים בין החוקרים על 

טיבו ואמינותו של המקור ולהצעות הפירוש השונות והשיקולים המכריעים בבחירת 

התרגום.

של  המיוחדת  הניבים  מערכת  על  אור  השופכות  לשוניות  הערות  מעירה  שופק 

הלשון המצרית בהקשרה התרבותי, כגון הביטויים 'ישר קול' )מאע ח'רו(, שמציין את 

הנפטר המצרי )עמ' 133, עמ' 136 הערה 212 ועוד(, או 'אישה מבחוץ', שמכוון לאישה 

הבאה מעיר אחרת )עמ' 189, הערה 44(. היא דנה בביטויים סתומים )כגון, 'זרק מים', 

עמ' 138, הערה 223( ובאטימולוגיות קשות שניתן להבינן על פי ההקשר בלבד.

הדיון בפיענוח מונחים אידיומטיים חושף בפני הקורא קודים של סמלים, כמו שיט 

13( או הבעת  4, הערה  בסירה כמשל לחיי אדם בעולם הזה והגעה לעולם הבא )עמ' 

שיכולה  השמש',  אל   – רע  ב'ספינת  )המתים('  המבורכים  ל'עולם  להפליג  משאלה 

להעיד על כך שהמלך הדובר מת זה מכבר. באמצעות הערות השוליים נחשף הקורא 

התנין  כדוגמת   ,)186 214–215, הערה  עמ'  )ראו  דימויים מרתק  עולם  לסודותיו של 

שמסמל בספרות המצרית לא רק סכנה בלתי צפויה וחמדנות אלא מושא לכבוד וליראה 

13(. עולם הדימויים הוא בבחינת אספקלריה למציאות שבה הספרות  4, הערה  )עמ' 

צמחה, תהא זו מציאות גאוגרפית, אקלימית, כלכלית או תרבותית.
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הערות השוליים מוליכות את הקורא שאיננו בקיא בעולמה התרבותי של מצרים 

הקדומה בשבילי היצירות של מחבריה. הן חושפות בפניו נורמות חברתיות, מנהגי דת 

ופולחן, קודים מוסריים ודפוסי חשיבה ייחודיים של המצרים הקדמונים, למשל תפיסת 

הבטן כמושב הדיבור בתרבות המצרית שזוכה לדיון נרחב )עמ' 199, הערה 99(.

את  סוקרת  שופק  מילים.  של  לגיזרון  שנוגעות  בהערות  משופע  הלשוני  הדיון 

)לשוניים,  המתודולוגיים  טיעוניה  את  ופורשת  המילה  לתרגום  השונות  ההצעות 

של  השוליים  הערות  בעיניה.  המועדפת  הגרסה  לבחירת  רציונליים(  היסטוריים, 

המחברת מזמנות לקורא אשנב הצצה לתפיסותיה ועמדותיה, וכן לשיקוליה להעדיף 

את התרגום המוצע על פני הצעות תרגום אחרות, שאינן עולות תמיד בקנה אחד עם 

התפיסות או התרגומים המקובלים במחקר )ראו עמ' 190, הערה 50(.

ר ב ד ף  ו ס

הספר הנוכחי מוסיף נדבך חשוב למחקריה הקודמים של נילי שופק על ספרות מצרים 

מיומנויות חקירה בספרות החכמה  נדיר של  סוגת החכמה בפרט.6 שילוב  ועל  בכלל 

נילי  של  המדעית  עבודתה  איכות  את  מציין  המצרית  הדידקטית  ובחכמה  המקראית 

אנתולוגיה  של  לידתה  את  שאפשרו  הם  שלה  המחקרית  והבשלות  הידע  שופק. 

המעוררת השוואה ספרותית, מושגית וערכית בין שתי התרבויות הקדומות של מצרים 

וישראל.

פרסומו של הספר פותח נקודת מבט נרחבת להיכרותם של ספרי החכמה במקרא 

)משלי, קהלת, איוב(, שלימודם מוזנח בתכנית הלימודים של תלמיד התיכון הישראלי 

וכל שכן בהכשרתו האקדמית של הסטודנט למקרא.

הפתגם 'אין אדם שנולד חכם', שבכותרת הספר, מביע בתמצות את מקומו של הספר 

בחקר חכמת המקרא וחכמת מצרים הקדומה בבחינת לבנה חשובה ביותר בבניינו, לא 

רק במחקר שנכתב בלשון הקודש אלא גם בזה הלועזי. עד כה נחשף החוקר להשוואה 

של  להשוואה  ובעיקר  משלי,  לספר  בזיקה  מצריות  חכמה  ליצירות  בלבד  מוגבלת 

החכמה  ספרות  של  זו  אנתולוגיה   .11 17–כג  כב  המשלים  לקובץ  אֶמְנְמאֶּפת'  'משלי 

המצרית הדידקטית בזיקה לספרות המקרא מרחיבה את היריעה: היא מכילה השוואה 

ובעברית,  )שם(;  תימצא?'  מאין  'והחכמה  באנגלית,  ספרה  כגון  וספרים,  מאמרים  עשרות  ובהם   6

פירושה לספר משלי בסדרת עולם התנ"ך, תל אביב 1996; והפרק 'ספרות מצרים הקדומה וספרות 

ב,  למשנה(,  מקרא  )בין  ומחקרים  מבואות  המקרא:  ספרות  )עורכת(,  טלשיר  צ'  בתוך  המקרא', 

ירושלים תשע"א, עמ' 605–656.
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של מיטב יצירות החכמה המצריות לספרות החכמה המקראית ופורשת לפני הקוראים 

תמונה רחבה ומעודכנת של חקר ספרות החכמה המצרית.

ומציגה  מחקר  ואנשי  סטודנטים  מלומדים,  קוראים  של  מגוון  לקהל  פונה  שופק 

לפניהם לא רק אוצר ספרותי קדום מעולם החכמה המצרית אלא נושאי מחקר שעוסקים 

בשאלות תרבות אחרות, כגון הנסיבות ההיסטוריות של כתיבת הטקסט, זהות המחבר, 

מעמדן של נשים )למשל נשות ההרמון ומעורבותן בהמלכת היורש(, מקומם של בתי 

הספר במצרים הקדומה, צורות הלימוד, חומרי הלימוד ושיטות הוראתם.

הקורא  בלבד.  הספרותיות  ליצירות  בהתוודעות  מתמצית  איננה  הקריאה  חווית 

נחשף גם לתמונות ואיורים מחיי היום־יום של מצרים הקדומה, השזורים לאורך הספר 

וממחישים עולם תרבותי מרתק שנעלם ושעד כה היה נחלת מעטים בלבד.

החכמים  מתבונת  לצטט  בחרתי  הספר  של  בדפיו  הטמונות  החכמה  פניני  לנוכח 

הקדמונים שהטיפו לצניעות, וראוי שתישמע גם בימינו:

אל יגבה לבבך בגלל חכמתך,

התייעץ לך עם פתי כעם חכם,

אין המגיע עד קצה הכישרון,

אין אומן שהוא בעל כישרון מושלם;

דיבור טוב נסתר יותר מאבן טובה,

אך אצל השפחה אשר אחרי הריחיים – יימצא

)הוראת ְּפַתחֹחֶתּפ, פתגם P[ 1 52–59[ , עמ' 69–70(.
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