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א שת פוטיפר והחקר הפמיניסטי למקרא (בר' ל"ט)
יעל שמש
אשת פוטיפר מוצגת במקרא כדמות שלילית
ביותר :תחילה כאישה תאוותנית וחסרת
מעצורים ,המנצלת את מעמדה ומטרידה את יוסף
מינית בתביעתה החוזרת ונשנית שישכב עימה,
למרות סירובו הברור .לאחר מכן כאישה ערמומית
ומניפולטיבית; היא אינה מהססת להעליל על יוסף
שניסה לאנוס אותה ,וכך לפגוע באיש שבו היא כה
חושקת ,כדי להציל את עורה ,ואולי גם מתוך
תחושת עלבון וכוונה לנקום בו על שלא נעתר
לה 1.לאור זאת מעניין לבדוק את יחסו של החקר
הפמיניסטי למקרא כלפיה.
אשת פוטיפר בראי החקר הפמיניסטי
בספרה  ,The Israelite Womanשפורסם בשנת
 ,1985עתליה ברנר ,מהבולטות בתחום החקר
הפמיניסטי למקרא ,משייכת את אשת פוטיפר
לדגם של האישה הזרה והמפתה השלילית 2.פירוש
זה ,התואם לפשט הכתובים ,מצוי גם אצל חוקרים
נוספים הנמנים עם החקר הפמיניסטי .לעומת
זאת ,במאמר שפרסמה ברנר בשנת  ,1998בשיתוף
עם ואן הנטן ,אנו מוצאים התייחסות כלפי אשת
פוטיפר מתוך פרספקטיבה שונה  -סובייקטיבית
ואוהדת למדיי 3.השניים מציגים פערים שונים
העולים מהסיפור המקראי ,ומציעים דרכים
להשלמתם תוך הסתייעות במקורות בתר-
מקראיים ,כגון "צוואת יוסף" בספר החיצוני
"צוואת השבטים" ,מדרשי חז"ל ומקורות
אסלאמיים .אופן השלמת הפערים על ידם נועד
להאיר את אשת פוטיפר באור חיובי יותר .ואכן
הם מעידים ,שהסטודנטים שלהם ,שבתחילה
התייחסו לאשת פוטיפר כאל המרשעת שבסיפור,

* פרופ' יעל שמש ,המחלקה לתנ"ך ,אוניברסיטת בר-אילן,
ראש המרכז לחקר האישה ביהדות על שם פניה גוטספלד
הלר.
 1ליתר הרחבה ראו מאמרי "אינה ראויה להגנה :אשת
פוטיפר ,חקר הסיפור המקראי והחקר הפמיניסטי" ,בית
מקרא נה (תש"ע) ,עמ' .76-46
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1985, pp. 111-114
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Through a Culture Trip, Or, Which Side Are You
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החלו להזדהות עמה יותר ויותר בעקבות תהליך
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מילוי הפערים.
מאמרם של ברנר וואן הנטן מאפיין מגמה
בחקר הפמיניסטי ,של יחס מגונן ואפילו אוהד
כלפי אשת פוטיפר .דומתני שהסבר חלקי ליחס זה
מצוי בחילוף התפקידים המגדרי שבסיפור בין
סובייקט לאובייקט :אשת פוטיפר היא הסובייקט
בסיפורנו ,והיא הופכת את יוסף לאובייקט (מיני).
היחס האוהד כלפי אשת פוטיפר מתבטא גם
בכך שכמה חוקרים פמיניסטיים טרחו להעניק לה
שם ,ובכך לגאול אותה מאלמוניותּה ומייחוסּה
לאישּה פוטיפר .ברנר וואן הנטן אמנם אינם
מעניקים לה שם ,אך הם מציינים כי בספר הישר
ובכמה מסורות אסלאמיות היא נקראת זוליכה
( .)Zuleicaאליס בך צועדת צעד נוסף ומעניקה לה
שם  -מות-אמ-אנת ( ,(Mut-em-enetבעקבות
תומאס מאן בספרו יוסף ואחיו 5.ואילו התר מק-
קאיי מכנה אותה רפיטופ ( ,)Rahpitopהיפוך
אותיות של פוטיפר ( 6.)Potipharהיא אף מציינת,
שבכנותה אותה בשם זה היא מתנגדת לאפיונה
כמרשעת ,ומבקשת להציגה כאישה עם צרכים
אנושיים בסיסיים.
בעקבות אסטרטגיית השלמת הפערים עלתה
במחקר הפמיניסטי שאלה באשר לרגשותיה של
אשת פוטיפר כלפי יוסף :האם חשה כלפיו תאווה
בלבד או שמא גם אהבה? ברנר וואן הנטן
מעמידים על הפער ומציינים ,שלפי הספר החיצוני
צוואת יוסף 7האישה אוהבת את יוסף אהבה עזה
כמוות ,ואף מאיימת לשלוח יד בנפשה בגינו 8.בך
מזכירה לשבחה של מות-אמ-אנת את העובדה,
שלפי צוואת יוסף נחלצה לעזרת יוסף המוכה כבר
בתחילת היכרותם (יד:א-ג; עמ' רח) ,ולאחר
שנאסר באשמתה התעצבה אל לבה ופעלה
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צוואת השבטים ,הספרים החיצונים ,כרך א (מהדורת א'
כהנא) ,תל-אביב תשט"ז ,עמ' קמב-רטו (צוואת יוסף  -עמ'
רג-רי [רה]).
ברנר וואן הנטן (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .216 ,213

לשחרורו (ח:ה -ט:ד; עמ' רו) 9.היא גם מציינת,
שהטקסט המקראי מבודד את אשת פוטיפר
מחברה נשית תומכת המבינה לליבּה ,בניגוד
למסורת מאוחרת ,המצויה במקורות יהודיים
ומוסלמיים כאחד ,המספרת על התכנסות הנשים
10
בבית פוטיפר ותגובתן הקיצונית למראה יוסף.
לפי מסורת זו נתנה אשת פוטיפר לנשים שהגיעו
לבקרה סכינים ואתרוגים (או דבר מאכל אחר),
והעמידה את יוסף לפניהן .כשראו אותו הנשים לא
הצליחו להתיק את מבטיהן ממנו וכתוצאה מכך
חתכו את אצבעות ידיהן במקום את הפרות.
לטענת בך ,תגובתן של הנשים מוציאה את אשת
פוטיפר מבידודּה ,מקנה לה את אהדתן והבנתן של
חברותיה ,ומבהירה ,שבהימשכותה הנואשת ליוסף
11
היא נוהגת כאישה נורמלית.

פוטיפר נראית לי גם כטעות טקטית ,משום
שהיא מכשירה הגנה על מקרים אחרים של
הטרדה מינית ,שהם כמעט תמיד מקרים של
גברים המטרידים נשים .ההתגייסות
האוטומטית להגנת התוקפן ,רק בשל
השתייכותו לקבוצה חלשה בחברה (נשים,
במקרה זה) מזכירה את ההתגייסות
האוטומטית של חוגי השמאל הליבראלי (כולל
הנשים שבקרבו) ,בארה"ב של המאה
העשרים ,להגנה על שחורים שנאשמו באונס
נשים לבנות .הגנה זו כללה שתי תגובות
מנוגדות :הכחשת האונס או הצגתו כמעשה
פוליטי של מאבק המדוכאים השחורים
במדכאים הלבנים 12.כמו כן ,היא מזכירה את
פסק הדין שניתן בארה"ב בשנת  1986בעניין
תלונתה של  ,Vivenne Rabidueשבו נמנע
בית המשפט מלהעניש גבר שהטריד מילולית
את חברותיו לעבודה הכפופות לו .השופטים
ציינו שמעשי המטריד חמורים ,אך הדגישו
שהוא משתייך לקבוצה חברתית חלשה
הראויה להגנה – מעמד העובדים .בדחותם
את התביעה קבעו השופטים ,כי יש להתחשב
במנהגיהם החברתיים של בני מעמד
העובדים ,ושאין לאכוף עליהם נורמות
התנהגות חיצוניות .כלומר ,מתוך כוונה להגן
על קבוצה חברתית חלשהִ ,אפשר בית
המשפט המשך של הטרדות מיניות ,שפגעו,
13
אגב ,בקבוצה חלשה אחרת – נשים.
לסיכום ,מעבר לכך שהגנה על אשת פוטיפר
חוטאת לפשט הכתובים ,עמדתי היא שיש להוקיע
תמיד מעשה לא ראוי ,כגון הטרדה מינית ,גם אם
התוקפן משתייך לקבוצה חברתית חלשה כגון
שחורים ,מעמד העובדים או נשים .הגנה על
התוקפן מתעלמת ממצוקת הקורבן ולמעשה
מכשירה מעשי תוקפנות נוספים.

שלילת הניסיונות להגן על אשת פוטיפר
התנגדותי לניסיונות להגן על אשת פוטיפר,
הנעשים בידי חלק מהחוקרים המשתייכים לחקר
הפמיניסטי (שאף אני רואה עצמי כשייכת אליו),
נובעת משלוש סיבות:
.1

.2

.3

סיבה מקצועית :כחוקרת תנ"ך ,אני מתנגדת
לפירושים שהם בניגוד גמור לפשט הכתוב.
ניסיון לעצב את דמותה של אשת פוטיפר
באמצעות סצנות הלקוחות מהספרות הבתר
מקראית (כגון ניסיונותיה של אשת פוטיפר
להציל את יוסף ממאסרו או התכנסות הנשים
הצופות ביוסף) ,הוא בהחלט לגיטימי ,אם אנו
דנים באשת פוטיפר שבצוואת השבטים או
במדרשים ובקוראן וכדומה ,אך לא באשת
פוטיפר המקראית .החירות של תומאס מאן,
כסופר ,אינה לגיטימית כאשר מדובר בחוקרי
מקרא המחויבים לטקסט המקראי.
סיבה מוסרית :ההתגייסות להגנה על אשת
פוטיפר רק בשל היותה אישה נראית לי כלא
מוסרית .פירושה הפניית אוזן ערלה למצוקתו
של הקורבן בסיפור הזה – יוסף ,רק בשל
היותו גבר .והרי זוהי הפליה מגדרית!
סיבה טקטית :דווקא מנקודת מבט
פמיניסטית ,התגייסות להגנה על אשת

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של
אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע
בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

 9בך (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .125 ,120השלמת הפערים שלה
בעקבות צוואת השבטים היא סלקטיבית ,מאחר שהיא
מתעלמת מטענות יוסף שם ,שאשת פוטיפר פעלה למענו
בראשית היכרותה עימו ,ודרשה לשחררו מכלאו (לפי
המסופר שם יוסף נכלא משום שסרב לגלות את מוצאו),
"כי היא בקשה לראותני בחשק חטאה ,ואנכי לא ידעתי
מכל-זה דבר" (יד:ד; עמ' רח) .היא אף אינה מביאה את
גרסת יוסף על אותם ניסיונות לשחרר אותו מכלאו לאחר
שהעלילה עליו אשמת שווא" :ופעמים רבות שלחה אלי
לאמר :הואילה למלא תאותי ואנכי אוציאך מן האזִ קים
ואפדך מחשך" (ט:א; עמ' רו).
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מאוחרים יותר .ראו על כך בהרחבה אצל J.L. Kugel, In
Potiphar’s House: The Interpretive Life of
Biblical Texts2, Cambridge 1994, pp. 121-128
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 13ראו על כך אצל ל' ויזל ,הטרדה מינית כעבירה פלילית,
חיבור לשם קבלת תואר "מוסמך" בפקולטה למשפטים
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