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רופרט מדויץ והפרשנות היהודית על סיפור יוסף

יצחק גוטליב וסטיוארט ונינג

רוב שנות  והתגורר במשך  נזיר ממסדר בנדיקטוס,  היה   )1129–1075( רופרט מדויץ 

חייו בעיר ליאז', בלגיה. בין השנים 1113–1116 תיעד את דרכי האב, הבן ורוח הקודש 

חלקים  ועל  תורה  חומשי  חמישה  על  רחב  פירוש  במסגרת  והנביאים,  התורה  בספרי 

גדולים מן המקרא ומן הברית החדשה,1 שכונה 'על אודות השילוש הקדוש ומפעליו'.2 

כמו אבות הכנסייה לפניו נקט רופרט את שיטות האלגוריה, הטיפולוגיה, המשמעות 

הסמלית, מדרשי שמות שהעתיק מהיירונימוס ועוד. הפרשנים הנוצרים קראו למכלול 

המקרא  דמויות  את  להפוך  הייתה  מטרתה  וכל  רוחנית',  'פרשנות  האלה  המתודות 

וקורותיהן להשתקפות מוקדמת של חיי ישו. מבחינה זאת, אין לחפש בכתבי רופרט 

שום קשר בין פרשנות נוצרית ופרשנות יהודית למקרא.

סנט  ממנזר  הנזירים  בין  עשרה  השתים  במאה  שהתקיימו  המגעים  ידועים  אמנם 

ויקטור, הוגו )נפטר 1141( ותלמידיו ריקרדוס )נפטר 1173( ואנדריאס )1110–1175(, 

לבין יהודים, אך המקרה של רופרט שונה. רופרט לא ניסה ללמוד עברית מפי יהודים 

ולא היה אוהד בני ברית; אחת מיצירותיו היא פולמוס בדיוני בינו לבין יהודי,3 ובכתביו 

והנה  ובצליבתו.  ישו  בדחיית  היהודים  של  חלקם  על  כעסו  את  מספר  פעמים  הביע 

בפירוש  שמופיעים  מדרשיים  רעיונות  גיסא  מחד  מצאנו  בראשית  לספר  בפירושיו 

מחקר זה )מס' 483/12( נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע )ישראל(. אנחנו מודים לד"ר יהונתן   *

יעקבס על קריאת המאמר, לרב הלל נובצקי שסיפק שפע של מראי מקום ולד"ר רונאלה מרדלר 

על עזרתה בשיפור הניסוח. כמובן האחריות לגרסה הסופית של המאמר היא של המחברים בלבד.

ביצירה  )שפורשו  ונביאי הכתב, להוציא ספרי תרי עשר  נביאים ראשונים  גם את  כולל  הפירוש   1

נפרדת, בין השנים 1121–1124(, וכן את תהלים ודניאל.

 R. Haacke (ed.), Ruperti Tuitiensis: De sancta Trinitate et operibus eius (CCCM  2 

Turnhout 1971 ,(21-24. המובאות במאמר זה נלקחו מפירוש רופרט לספר בראשית שבכרך 21.
 R. Haacke (ed.), ʽAnulus sive Dialogus inter Christianum et Iudaeumʼ, in M. L.  3

 Arduini, Ruperto di Deutz e la controversia tra Cristiani ed Ebrei nel secolo XII (Studi
Storici 119-121), Rome 1979, pp. 183-242
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רש"י לתורה, ומאידך גיסא סגנון הצגת הדברים שמזכיר את דרכי הפשט שמאפיינות 

את הפרשנות היהודית בצפון צרפת במאה השתים עשרה.

במאמר זה התמקדנו בפרשנותו של רופרט לסיפור יוסף כדי לבחון אם יש בה עדות 

זה, שכן הנצרות החשיבה את  ונוצרית. בחרנו בסיפור  יהודית  בין פרשנות  למגעים 

יוסף כפרפיגורציה של ישו, ועל כן הצד הנוצרי־רוחני בפרשנותו של רופרט עשיר 

במיוחד.4 

משום כך סברנו שמעטים הסיכויים למצוא השפעה יהודית בפרשנות רופרט. ובכל 

זאת כפי שנראה להלן, בהערות אחדות שלו ניתן לראות איך פרשנותו מצליחה לשלב 

בין פרשנות יהודית ובין הגישה הרוחנית הנוצרית, ואילו בהערות אחדות אחרות יש 

ראיה  בזה משום  יש  אולי  היהודית שבאה אחריו.5  רופרט בפרשנות  לדברי  הד  מעין 

לקשרים רחבים יותר בין יהודים לנוצרים, השפעות הדדיות שלא באו מכוח יחסי אהדה 

וחברות אלא בהשפעת רוח הזמנים וחיפוש אחר פרשנות אחרת.6 ייתכן שרופרט חשב 

שהצגת קו מילולי לעלילת הסיפור והסבר חיי יוסף בדרך המילולית יוכלו לשמש בסיס 

איתן לפרשנות הרוחנית של הפרשה, כפי שנראה מתוך הדוגמות.

של  ההקדמה  בדברי  כבר  ביטוי  לידי  באה  הטיפולוגיה  בדרך  הנוצרית  הפרשנות 

רופרט לפסוק 'אלה תולדות יעקב' )בר' לז 2(:

עתה יוסף הקדוש, כוכב גדול ונוצץ, מתחיל להקרין את אורו מהרקיע העליון 

על רעיון הפרפיגורציה בפרשנות נוצרית ויהודית ראו ע' פונקנשטיין, סגנונות בפרשנות המקרא   4

בימי הביניים )ספריית האוניברסיטה המשודרת(, תל־אביב תש"ן, עמ' 57–60. כדברי יעקב כדורי 

ישו[ : אדם, הבל,  ]של  נהיו מבשרים בכוח  או כל דבר  'בסופו של דבר, כמעט כל אדם  )קוגל(: 

יצחק, יעקב, משה, יהושע ודמויות אחרות בתנ"ך, כולם נחשבו בדרך זאת או אחרת למייצגיו של 

 J. L. Kugel, How to Read the Bible: A Guide to Scripture, Then and Now, New( '... ישו

York 2007, p. 21(. כפי שנראה בהמשך, רופרט מתאר את יוסף כרמז לישו בעשרות עמודים.
לפני יותר מעשרים שנה כתב חוקר בתחום: 'כמעט לא נחקרה כלל ההשפעה הנוצרית על הפרשנות   5

פרשנות  ]עורך[ ,  גרינברג  מ'  בתוך  בימי־הביניים',  הנוצרית  'הפרשנות  תלמג',  )א'  היהודית' 

המקרא היהודית: פרקי מבוא2 ]ספריית האנציקלופדיה המקראית א[ , ירושלים תשנ"ב, עמ' 107(. 

אך כבר לפני שלושים שנה זכינו למאמר מאת שרה קמין, 'הפולמוס נגד האלגוריה בדבריו של 

יוסף בכור שור', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג )תשמ"ד(, עמ' 367–392 )נדפס בשנית בתוך 

הנ"ל, בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא2, ירושלים תשס"ט, עמ' 89–112(. אנחנו התייחסנו 

 I. Gottlieb and S. Vanning, ʽRupert and Bekhor Shorʼ, SCJR 8 :לדבריה במקום אחר, ראו

(2013), pp. 1-3
 I. G. Marcus, ‘The ונוצרים במאה השתים עשרה ראו למשל  על מורכבות היחסים בין יהודים   6

 Dynamics of Jewish Renaissance and Renewal in the Twelfth Century’, in M. A.
 Signer and J. Van Engen (eds.), Jews and Christians in Twelfth-Century Europe (Notre

Dame Conferences in Medieval Studies 10), Notre-Dame, IN 2001, pp. 27-45
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של כתבי הקודש. בגלותו מראש, על ידי חייו המיוחדים והמסודרים, איך אותה 

שמש של צדקה, המשיח )Christus(, עתיד לצעוד קדימה מראשית ועד אחרית 
הימים, כלומר מאז שהוא לבש צורת גוף ועד סוף העולם, הוא כמעט ייחודי.7

'פרשנות מילולית', לא כל שכן  ולו מילה אחת שאפשר לכנותה בשם  אף שאין כאן 

פרשנות שדומה לדרך הפשט, נראה שרופרט שאב את המליצות של כוכב ושמש מתוך 

לטקסט  קשור  המליצי  סגנונו  גם  אחרות,  במילים  יוסף.  של  השני  בחלומו  אזכורם 

פתרונות  מציע  או  שאלות  שואל  רופרט  בסיפור  אחרים  מקומות  בכמה  המקראי. 

שמצויים בפרשנות היהודית. במקרים אחרים הוא מעלה רעיון שנמצא במדרש, על פי 

רוב מדרש שהביא רש"י בפירושו לתורה. למרות הסתירה לכאורה בין אימוץ פרשנות 

מילולית והבאת קטעי מדרש, רופרט מצליח להציג את הרעיון המדרשי בסגנון שמקרב 

אותו לתכונות של פשוטו של מקרא.8 אנו מקווים שתופעה זאת תובן היטב באמצעות 

הדוגמות שלהלן. אולי משום נטייתו לפרש פרשנות מילולית והגיונית, שימש רופרט 

במקרים אחדים מקור לפרשנות יהודית שבאה אחריו.

פרשנות  על  לדעתנו  המבוססות  רופרט  של  להערות  דוגמות  שלוש  כעת  נביא 

השראה  ששימשו  לרעיונות  פירושיו  מתוך  דוגמות  ושלוש  לו,  שקדמה  יהודית 

לפרשנות יהודית שבאה אחריו, ומצויה בפירוש התורה לרבי יוסף בכור שור )ריב"ש(, 

מבעלי התוספות, ובפירוש התורה לר' משה בן נחמן )רמב"ן(.

)2 לז  יעקב )בראשית  תולדות  אלה   . א

כבר בהערה הראשונה של רופרט, לאחר דברי ההקדמה שהבאנו לעיל, ניתן לראות 

איך הוא מציג רעיון מדרשי בדרך הקרובה לדרך הפשט:

 ‘Deinceps Ioseph sanctissimus, stella magna et lucida, de hoc altissimo sanctae  7

 Scripturae caelo lumen suum dare incipit, qui paene solus claro vitae suae ordine
 praeostendit, qualiter sol iustitiae Christus processurus esset ab initio usque ad finem
’diei, id est, ab incarnatione sua usque ad consummationem saeculi )רופרט לבראשית 

]לעיל הערה 2[ , ח, יח ]=ספר ח, סעיף יח[ (, עמ' 502(.

בדברו על השפעת פרשנות יהודית על פרשנות נוצרית בימי הביניים, ז'ילבר דהן כותב: 'היהודים   8

שהעבירו את הפרשנות היהודית לוויקטורינים ולאלה שבאו אחריהם לא הבחינו בין סוגים שונים 

 G.( 'של פרשנות, ולעתים רבות מסרו פירושי מדרש שחכמי הנצרות החשיבו כפרשנות מילולית

 Dahan, ‘Genres, Forms and Various Methods in Christian Exegesis of the Middle Ages’,
 in M. Sæbø [ed.], Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation I/2,

.)Göttingen 2000, p. 232
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ֲעֹקב יֹוֵסף ֶּבן שש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה )לז 2(.9   סיפור חייו מתחילים כך: ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַי

]שם[  ומובאת   ,)22 )לה  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֲעֹקב  ַי י  ֵנ ְב ְהיּו  ִּי ַו נאמר,  זה  לפני  אך 

ָׁשָנה, ולפניו ֵאֶּלה  ֶעְׂשֵרה  שש  ֶּבן  רשימה ]של כל בניו[ . עתה נאמר, יֹוֵסף 

ֲעֹקב. וזה פירושו: אכן היו לו שנים עשר בנים, אך רק ביוסף נתקיימו  ֹּתְלדֹות ַי
תולדותיו, כי רק בו נוצק אותו יופי בדומה ליעקב ולאביו ]יצחק[ .10

רופרט שואל: בפרק לה נראה שבני יעקב הם שנים עשר, ומן הפסוק הנדון משתמע 

שיוסף לבד הוא כל תולדות יעקב. הפתרון של רופרט לשאלה גורס ש'תולדות יעקב' 

הן אכן רק יוסף, בניגוד ל'בני יעקב', כי רק הוא ממשיך בדרכו של אביו וסבו. ורופרט 

את  וירשו  נתברכו  ושניהם  עקרה,  לאישה  יעקב  נולד  אביו  ליצחק  בדומה  כי  מוסיף 

ברכות אבותיהם, וכמו יצחק ויעקב כך גם יוסף נולד מרחל העקרה ועתיד הוא לרשת 
את ברכת אבותיו מאל עליון.11 רופרט רואה בהבנה זאת פתרון מילולי לקושי אמתי.12

השוו את דברי רופרט לדברי רש"י לאותו פסוק )לז 2(:

יעקב ... ומדרש אגדה דורש )בר"ר פד, ו ]מהדורת תיאודור  תולדות  אלה 

ואלבק, עמ' 1006–1008[ (: תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים, 

אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל, ושהיה זיו איקונין של 

יוסף דומה לו, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף.

שבע  המסורה:  נוסח  בקפדנות.  רופרט  העתיק  שממנה  הוולגטה,  גרסת  היא  שנה'  עשרה  'שש   9

עשרה שנה. כל הציטוטים מן המקרא הם מספר בראשית אלא אם כן צוין אחרת. הוספות בסוגריים 

מרובעים הן שלנו.

 ‘Vitae eius narratio sic incipit: Et hae sunt generationes Iacob. Ioseph cum sedecim  10

 esset annorum etc. Supra dixerat: Erant autem filii Iacob duodecim, eorumque
 catalogum ediderat, nunc autem dicturus: Ioseph cum sedecim esset annorum,
 praemittit: Et hae sunt generationes Iacob. Et est sensus: Duodecim quidem filios
 habuit, sed in uno Ioseph suam generationem id est, suae vel paternae similitudinis
’effudit pulchritudinem )רופרט לבראשית ]לעיל הערה 2[ , ח, יח ]=ספר ח, סעיף יח[ , עמ' 502(.
 ‘Nam sicut et pater suus ex sterili et ipse ex sterili Rebecca naturam inopem divina  11

 iuvante gratia progenitus, et divina benedictione donatus est, sic iste nihilominus ex
’sterili Rachel dono Dei susceptus, futurus eiusdem benedictionis heres )שם, שם, שם(.

קו פרשני זה של רופרט, שלפיו יוסף דמה לא רק לאביו יעקב אלא גם לסבו יצחק, מוצא לו מעין   12

המשך בפרשנות אברבנאל )1437–1508(. אברבנאל משווה את יצחק ויעקב זה לזה: 'וכבר אמרו 

רבותינו זכרונם לברכה בבראשית רבה )פד, ו( קצת מהדימויים האלה: "זה נשטם וזה נשטם, זה 

אחיו מבקשים להרגו וזה אחיו מבקש להרגו". אבל אין דבריהם דבריי. כי הם רצו לעשות דימוי 

מיעקב ליוסף, ואני דמיתי יעקב ליצחק אביו' )י' שביב, פירוש התורה לרבינו יצחק אברבנאל, א, 

פרשת וישב, ירושלים תשס"ז, עמ' 642(. רופרט, שמשווה את יוסף גם ליעקב וגם ליצחק, כנראה 

נקט קו מקורי.
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נכתב:  כאילו  בלבד,  ביוסף  מסתכמות  כולן  יעקב  תולדות  אלה,  רש"י  דברי  פי  על 

לעיל,  רופרט  דברי  אגדה'.13  'מדרש  זה  הסבר  מכנה  יעקב-יוסף'. רש"י  תולדות  'אלה 

'אך רק ביוסף נתקיימו תולדותיו', הם כמעט זהים לדברי רש"י: 'תלה הכתוב תולדות 

יעקב ביוסף'. השוו גם את דברי רופרט על היופי שנוצק ביוסף לדברי המדרש על 'זיו 

איקונין' של יוסף.

ידי  על  שהובא  מדרש  בפירושו  כולל  רופרט  לעיל:  שאמרנו  את  מדגים  זה  מקרה 

בין  לסתירה  כפתרון  מעמידו  הוא  לכתובים.14  מילולי  כפירוש  להציגו  ומצליח  רש"י 

'ְבֵני ַיֲעֹקב ְׁשֵנים ָעָׂשר' )לה 22( לבין בן אחד העומד תמורת 'תולדות יעקב'. רש"י הביא 

סיכום של הדרשה בבראשית רבה וציפה שקוראיו יבינו שהיא מעוותת את הפסוקים, 

של  בניסוחו  זאת,  לעומת  יעקב־יוסף'.  תולדות  'אלה  לקרוא  כדי  מדרש,  של  כדרכו 

עשרה.  השתים  המאה  של  המילולית  הפרשנות  ברוח  כפתרון  נראים  הדברים  רופרט 

מסתבר כי בחר להעביר את תוכן הדברים בסגנון של קושיה הגיונית ופתרונה, פירוש 

שיש בו תכונות 'על דרך הפשט', משום שכתב לקוראים שאינם מבינים עברית, כמוהו 

כפי הנראה, ומתודות המדרש היו זרות לו ולהם.

להניח  סביר  ביותר.  מליצי  שסגנונו  יוסף  לסיפור  רופרט  של  בהקדמתו  ראינו 

מאותו  הנוצרי.  לישו  כטיפולוגית  יוסף  דמות  את  מציג  שהוא  מפני  זה  סגנון  שנקט 

)'ָׁשַלח  17–19 מתוך מזמור קה בתהלים  מניע רופרט מרבה לעשות שימוש בפסוקים 

ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף. ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹו. ַעד ֵעת ּבא ְדָברֹו ִאְמַרת 

מאורעות  הנוצרית  הפרשנות  פי  על  ליוסף  המייחס   15,18 קה  ובמיוחד  ְצָרָפְתהּו'(,  ה' 

ביאור זה בא לאחר ביאור אחר, שלדברי רש"י הוא 'ַאַחר פשוטו של מקרא להיות דבור על אופניו'.   13

בביאור זה הפסוקית 'אלה תולדות יעקב' משמשת כותרת לפרשה כולה, וסיפור יוסף – 'יוסף בן 

שבע עשרה שנה' – הוא סיפור אחד מתוך תולדות כל הבנים.

השוואתו של רופרט את יוסף ליעקב וליצחק, בהיוולדם לנשים עקרות )ראו לעיל, ליד הערה 11(,   14

מבוססת כנראה על המדרש האומר: 'מה זו )יעקב( אמו עקרה, אף זו )יוסף( אמו עקרה' )בר"ר פד, ו 

]מהדורת תיאודור ואלבק, עמ' 1007[ (. הואיל ורש"י לא הביא בפירושו השוואה זו, נראה שבמקרה 

זה שמע רופרט את המדרש, ולא את פירוש רש"י עצמו. במאמר זה משמש בצד המונח 'מדרש' גם 

המונח 'דרשה' במובן יחידה מינימלית של דרש הכוללת פסוק או חלק ממנו ודברי חז"ל המבארים 

אותו. שימוש זה של 'דרשה' רווח בספרו של יצחק היינמן, דרכי המדרש, ירושלים תש"ל. אין אנו 

.sermon מתכוונים כאן לדרשה במובן

בסיפור  הרואה  יוסף,  לסיפור  פנים־מקראית  פרשנות  הוא   18 קה  שתהלים  סבורה  ברלין  אדל   15

)צוואת  הבתר־מקראית  בספרות  ומופיע  שב  מתהלים  הפסוק  ציון.  שיבת  לתקופת  מקבילה  זה 

בראשית, מדרש אגדת בראשית(, ולדעתה הוא פרי מסורת פרשנית עתיקת יומין שמרחיבה את 

 A. Berlin, ʽInterpreting Torah Traditions in Psalm 105ʼ, in D. Stern( סיפור יוסף לפרטיו 

 and N. Dohrmann [eds.], Jewish Biblical Interpretation and Cultural Exchange,
.)Philadelphia 2008, pp. 20-36, esp. pp. 29-31
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שאירעו גם בחיי ישו. אף שמדובר בפרשנות רוחנית נוצרית, גם כאן מצאנו השפעה 

אפשרית של פרשנות יהודית, כפי שנראה במקרה שלהלן.

1 6 )20 –19  ;14 –13 לט  פוטיפר )בראשית  ואשת  יוסף   . ב

לכן היה העבד נקי מכל חטא, אך אף על פי שהיה איש ישר הוא נכבל על ידי 

ַנְפׁשֹו  ָּבָאה  ל  ֶז ְר ַּב ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל  אישה, אבל זאת רק בגופו ולא בנפשו. ִעּנּו 

)תה'  ּבא־ְדָברֹו  עד־ֵעת  ומבטחו,  כשופטו  האל  את  ששם  האיש  אותו   של 

קה 18–19(. ובדומה לזה, ואינו רחוק מן האמת,17 מה שאביו ישראל אמר: חיה 

טורפת  חיה  רעה,  חיה  הייתה  הזאת  האישה  אכן   .)33 לז  )בר'  אכלתהו  רעה 

את  בלעה  לא  היא  אם  גם  אותה.  דחייתו  בצער  ומיוסרת  אהבה  חולת  כלפיו, 

נפשו, כי לא השיגה את הסכמתו לחטוא, עדיין הצליחה כאילו לנשכו ולפצעו 
על ידי שנאתה הפרועה, כאילו נשכתהו בשן של ברזל.18

קריאה זהירה מראה שבפירושו של רופרט שני רבדים. בחלק הראשון של ההערה הוא 

מדבר בהכללה על עבד ישר שנכבל על ידי אישה בגופו אך לא בנפשו, כל זאת על 

בסיס שני פסוקים מתהלים. החלק השני של ההערה מתחיל במילים 'ובדומה לזה', ובו 

רופרט פונה לדמויות מן הסיפור, יעקב, יוסף ואשת פוטיפר, ונוקט צירוף מן התורה, 

פירוש  הוא  ההערה  של  הראשון  שהחלק  נראה  פוטיפר.  לאשת  ככינוי  רעה',  'חיה 

נוצרי־רוחני, והחלק השני שלה מילולי יותר ומסביר את הביטוי 'חיה רעה' כמטפורה. 

במיומנות רבה מצליח רופרט למזג את שני הרבדים ביחד, כפי שנסביר להלן.

רופרט דילג מפסוק 14 לפסוק 19.  16

חשוב לרופרט לומר שהאבות אף פעם לא שיקרו )ראו להלן הערה 52(. לכן דברי יעקב, 'חיה רעה   17

אכלתהו', הם בבחינת 'ניבא ולא ידע מה ניבא', כי בסופו של דבר לא נאכל יוסף על ידי חיה. כפי 

שהבין רופרט, זאת מטפורה הולמת לאשת פוטיפר, שעינתה אותו בגופו. ובלשון המדרש ורש"י, 

'נצנצה בו רוח הקודש'.

 ‘Itaque liber peccati servus autem iustitiae cum esset vir per mulierem compeditus est,  18

 sed corpore tantum non mente, et ita humiliaverunt in compedibus pedes eius et ferrum
 pertransivit animam eius Deum iudicem et conscium suum sustinentis, donec veniret
 verbum eius. Atque in hunc modum non longe a vero fuit, quod dixit pater Israhel: fera
 pessima comedit eum, bestia devoravit Ioseph. Revera namque bestia vel fera pessima
 fuit ei mulier illa, libidine saucia, suique contemptus dolore nimis exasperata, quae et si
 non devoravit animam eius consensu peccati, momordit tamen et acri dolore tamquam

’ferreo dente transverberavit )רופרט לבראשית ]לעיל הערה 2[ , ח, לג, עמ' 521(.
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להבנת השימוש שעושה רופרט בפרשנות יהודית כדאי להשוות את דברי רופרט 

להערה של רש"י )לז 33(:

אכלתהו – נצנצה בו רוח הקדש, סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר. רעה  חיה 

רש"י מזהה את אשת פוטיפר עם 'חיה רעה' על סמך מדרש בראשית רבה,19 אך אינו 

מתאר שום פגיעה פיזית שפגעה אשת פוטיפר ביוסף. ואילו רופרט בסוף דבריו ראה 

בשיניה  יוסף  את  פוטיפר  אשת  שנשכה  לנשיכה  דימוי  נפשו'  באה  'ברזל  במשפט 

והתלמוד, שאשת  זקנים'20 את דברי המדרשים  'דעת  החזקות. בדומה לרופרט הביא 

עליו  לכפות  כדי  יוסף,  של  לסנטרו  מתחת  שהוצב  עינויים  מכשיר  הפעילה  פוטיפר 

קומה זקופה ולאלצו להסתכל בפניה:

וכשהיא באה לדבר היה מרכין ראשו וכובש פניו בקרקע והיא עשתה לו מעשה 

ברזל  רגלו  בכבל  של ברזל תחת זקנו שלא יוכל להוריד ראשו, שנאמר ענו 

...21 כיון שראתה כך אמרה לו אם אינך שומע לי הריני חובשך  נפשו  באה 

לה:  אמר  עינך  עוקרת  הריני  אסורים,  מתיר  ד'  לה:  אמר  האסורים,  בבית 

כפופים. הריני  זוקף  עורים. הריני כורתת קומתך, אמר לה: ד'  פוקח  ד' 

צדיקים. הריני מוכרת אותך בארץ רחוקה:  אוהב  משניאך לכל הבריות: ד' 
22... הגרים  את  שומר  ד' 

'אמר ר' חוניה נצנצה בו רוח הקודש, חיה רעה אכלתהו זו אשת פוטיפר' )בר"ר פד, לג ]מהדורת   19

תיאודור ואלבק, עמ' 1024[ (.

זקנים' הוא פירוש קומפילטורי של בעלי התוספות מן המאה השלוש עשרה. על פירושים  'דעת   20

מסוג זה ראו: ש' יפת, 'פירוש ר' יוסף קרא לאיוב: לדמותם ולתפוצתם של פירושים קומפילטוריים 

)=עיוני  זיכרון למשה גושן־גוטשטיין  )עורכים(, ספר  ואחרים  מ' בר־אשר  בימי־הביניים', בתוך 

ופרשניו  דור  דור  הנ"ל,  בתוך  שנית  )נדפס   216–195 עמ'  תשנ"ג,  רמת־גן  ג(,  ופרשנות  מקרא 

]אסופות א[ , ירושלים תשס"ח, עמ' 341–363(.

חלק זה של ההערה נמצא בתנחומא, וישב ח: 'כשהיתה באה להסיח עמו היה מרכין פניו למטה כדי   21

שלא להביט בה, מה עשתה, אמר רב הונא בר אידי עשתה לו שרתוע של ברזל מתחת זקנו שאם 

ירכין פניו יהא השרתוע מכהו, שנא' ענו בכבל רגלו וגו' )תהלים קה('. שרתוע הוא דקר או שפוד. 

הקטע מתנחומא מובא ברש"י לתה' קה 18.

י' גליס, ספר תוספות השלם, ירושלים תשמ"ה, ד, עמ' צז, על פי כי"י אוקספורד בודליאנה 283,   22

ורונה 4. החלק השני של הדרשה נמצא בבבלי, יומא לה ע"ב: אמרה לו: 'השמע לי! אמר לה: לאו. 

אמרה לו: הריני חובשתך בבית האסורין. אמר לה: ה' מתיר אסורים. – הריני כופפת קומתך – ה' 

זקף כפופים, – הריני מסמא את עיניך – ה' פקח עורים'. וראו גם אבות דרבי נתן נוסחא א, פרק 

טז. מקורות אלה אינם מצטטים את הפסוק מתה' קה, ואילו הדרשה כולה, כולל הפסוק מתה' קה, 

נמצאת בבר"ר פז, כא–כב )ד"ה ויהי(: 'חותכת אני אנונה שלך, אמ' לה נותן לחם לרעבים, כובלתך 

אני, י"י מתיר אסורים, כופפת אני קומתך, י"י זוקף כפופים, מסמא אני עיניך, י"י פוקח עיורים. 
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'ענו  בתהלים,  הפסוק  אותו  על  דבריהם  את  מבססים  זקנים'  'דעת  וגם  רופרט  גם 

18(, ומסבירים אותו כמטפורה לרשעות אשת  בכבל רגלו ברזל באה נפשו' )תה' קה 

פוטיפר.23 שני המקורות האלה גם מזכירים את אמונתו האיתנה של יוסף/ישו )'אותו 
האיש'( בישועת האל, אמנם על פי פסוקים שונים בתהלים.24

מדוע מחיל רופרט את הצירוף 'חיה רעה' על אשת פוטיפר ומתאר את עינוי יוסף על 

ידה, כולל נשיכה פרועה, דברים שאין להם אחיזה במקרא עצמו? וכיצד הופכת אצלו 
אשת פוטיפר מאישה מפתה לאחת שמתאכזרת ומתעללת ביוסף?25

מורכב  שלפנינו  הקטע  רופרט.  של  הפרשנית  בתכנית  נמצאת  התשובה  שוב, 

'אותו  שנקרא  יוסף,  הראשון  בחלק  יחדיו.  מילולית  ופרשנות  טיפולוגית  מפרשנות 

כנסת  במקום  עומדת  שם,  בלי  היא  גם  והאישה,  הנוצרי,  המשיח  את  מסמל  אחד', 

synagoga. ישו הוא נקי מכל חטא וסובל עינויים קשים  ישראל, בלשונו של רופרט 

ביד האישה על בסיס פסוקי תהלים )קה 18–19(. בחלק השני של ההערה, הפרשנות 

המילולית, אשת פוטיפר נקראת 'חיה רעה' בדרך המליצה, והיא נשכה את יוסף כאילו 

בשן של ברזל, מטפורה לנזק גופני או אולי רמז לכובע העינויים שמתואר במדרשים. 

אזכור 'שן של ברזל' בסוף ההערה מחזיר אותנו לראשיתה ולפסוק בתהלים, 'ברזל באה 

נפשו', ובזאת הפירוש הטיפולוגי והמילולי מתחברים.

היהודים  של  הראשונה  שהאהבה  מסביר  רופרט  לעומקו,  הרוחני  הפירוש  להבנת 

לישו בימי בית שני משולה לאהבת אשת פוטיפר ליוסף: היא אהבת בשר, תאוותנית 

עד איכן, ר' חונה בש' ר' אחא עד שנתנה שרתוע של ברזל תחת צוארו כדי שיתלה עיניו ויביט 

 בה, אפעלפיכן לא היה מביט בה הה"ד ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו' )מהדורת תיאודור ואלבק, 

עמ' 1075–1076(.

דבר זה אינו מובן מאליו. לפי פשוטו נושא 'ענו' בתה' קה 18 הוא הסוהרים המצריים, שהציקו ליוסף   23

לפני שהובא לפני פרעה, ראו אבן עזרא שם. 'ברזל באה נפשו' הוא המקבילה של 'ענו בכבל רגלו', 

ועל פי התקבולת וצורת הפועל 'באה', יש להבין ש'נפשו' היא הנושא; נפשו )שהיא צווארו במקרא( 

ואילו בעלי הדרשות שעליהן נשען  הוכנסה לתוך קולר של ברזל כמו שרגלו הוכנסה לאזיקים. 

פירוש 'דעת זקנים' הבינו שברזל הוא הנושא: שיפוד של ברזל )'שרתוע'( הוכנס מתחת לסנטרו 

)'באה נפשו'( כדי שיישר מבט אל אשת פוטיפר, וכך גם פירש רופרט.

פירוש 'דעת זקנים' דורש את תה' קמו )'ה' ַמִּתיר ֲאסּוִרים' וכו'( על אמונתו של יוסף, ואילו רופרט   24

לומד על אמונתו של יוסף מתה' קה 19, 'עד ֵעת ּבא ְדָברֹו', היינו עד שתבוא ישועה מאת ה'.

ייתכן שרופרט קיבל  במקורות חז"ל לא מצאנו שאשת פוטיפר נשכה אותו, כפי שכתב רופרט.   25

ְוֵאיְמָתִני  ְּדִחיָלה  ְרִביָעָאה  ֵחיָוה  ַוֲארּו  ֵליְלָיא  ְּבֶחְזֵוי  ֲהֵוית  ָחֵזה  ְּדָנה  'ָּבאַתר   :7 ז  מדניאל  הרעיון  את 

ְוַתִּקיָפא ַיִּתיָרא ְוִׁשַּנִין ִּדי ַפְרֶזל ַלּה ַרְבְרָבן'. מדובר על 'חיה מפחידה ואיומה', שיש לה 'שנין די פרזל', 

ferreo dente 'שן של ברזל'. ואולי התכוון רופרט  ובוולגטה מתורגם בדומה לדברי רופרט כאן: 

לאותו דוקרן מתחת לסנטרו של יוסף שמוזכר במקורות חז"ל )ראו לעיל הערה 21(.



רופרט מדויץ והפרשנות היהודית על סיפור יוסף

]261[

 ]9

ואומות  דוד,  בית  של  המלכות  כס  על  יישב  שישו  קיוותה  ישראל  כנסת  ומגושמת. 

העולם יעבדו אותו, כפי שנאמר בתהלים עב 8–11:

ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ.

ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצִּיים ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו.

ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים ִמְנָחה ָיִׁשיבּו

ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו.

ְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ָּכל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו.

הבנה גשמית של פסוקים אלה מתהלים עב, היינו שישו אכן יהיה מלך ישראל, 'היא 

מעשה של אישה נואפת שהסתכלה בעיניים טמאות על יופיו של יוסף'.26 אהבה גשמית 

זו נכזבה, מסביר רופרט, כי ישו רצה להחיות את רוח העם ולא לכלכל את שאיפותיו 

ראו   – פוטיפר  אשת  ידי  על  המיוצגים   – שני  בית  בתקופת  כשהיהודים  הפוליטיות. 

שישו לא התאים לשאיפותיהם, מסרו אותו לידי הרומאים.

מייצג   )12 לט  )בר'  פוטיפר  אשת  בידי  שנשאר  הבגד  רופרט,  של  בפרשנותו 

שטוען  מי  כי  להם  להוכיח  כדי  לרומאים  היהודים  שהביאו  המקרא,  מן  הראיות  את 

למשיחיות חייב מיתה על פי דין תורה.27 היהודים העבירו ראיות אלה לפילטוס, הוא 

זאת  בדרך  אחראית  שהייתה  מי  היא  ישראל(  )כנסת  פוטיפר  שאשת  כיוון  פוטיפר. 

להסגרת ישו לרומאים ועינויו על ידם, אין פלא שרופרט תיארּה כאכזרית ביותר. זאת 

הסיבה שרופרט משלב שוב ושוב את הפסוק 'ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו' בתוך 

שהסתיים  ישו  של  סבלו  את  ידמיינו  שקוראיו  כדי  אחרים,  ובמקומות  פה  הערותיו, 

בצליבתו. אכן הוא כותב כך מפורשות:

נפשו, לא רק בנשמתו אלא גם בגופו. ידיו ורגליו מוסמרו ובצדו  באה  ברזל 
נעצו חנית.28

של  רש"י,  של  בטקסטים  שכלולות  במסורות  השתמש  רופרט  איך  ראינו  זו  בדוגמה 

בהנחה  רוחנית.  נוצרית  לפרשנות  מוצק  כבסיס  זקנים'  'דעת  אסופת  ושל  המדרש 

 ‘Nempe haec et huiusmodi de Christo carnaliter sentire et secundum hominem sperare,  26

)רופרט   id erat petulantem mulierem incestos oculos in pulchrum Ioseph inicereʼ
לבראשית ]לעיל הערה 2[ , ח, לד, עמ' 522(.

שם, שם, שם.  27

 ‘His autem auditis ille tradidit illum in mortem ferrumque pertransiit animam eius,  28

 nec solum animam sed et carnem eius; manus enim et pedes eius clavis confixi sunt et
’lancea perforatum est latus eius )שם, שם, עמ' 522–523(.



יצחק גוטליב וסטיוארט ונינג

]262[

 ]10

שרופרט לא ידע לקרוא עברית, פירושים אלה הגיעו אליו בעל־פה מיהודים שִאתם 

שוחח.

2 9 רם לאיגרא  עמיקתא  מבירא   . ג

ִּבְגֵדי  ֹאתֹו  ַוַּיְלֵּבׁש  יֹוֵסף;  ַעל־ַיד  ֹאָתּה  ַוִּיֵּתן  ָידֹו,  ֵמַעל  ֶאת־ַטַּבְעּתֹו  ַּפְרֹעה  ַוָּיַסר 

 ... ֲאֶׁשר־לֹו  ַהִּמְׁשֶנה  ְּבִמְרֶּכֶבת  ֹאתֹו  ַוַּיְרֵּכב  ַעל־ַצּוארֹו.  ַהָּזָהב  ְרִבד  ַוָּיֶׂשם   ֵׁשׁש, 

)בר' מא 42–43(.

במקום האזיקים אשר בהם השפילו את רגליו,30 ענד הוא שרשרת זהב לצווארו; 

במקום הבגד אשר השאיר בידה של הנואפת ויברח ערום, לבש הוא עתה, על 

פי משפט האל, בגדי שש; במקום התואר 'עבד' הושמה טבעת המלך על ידו, 
במקום לשבת בבור תחתיות ישב הוא עתה על מרכבה גבוהה של מלכות.31

בעזרת שורה של ניגודים רופרט מבליט את השינוי הדרמטי שחל ביוסף לאחר שפתר 

את חלומותיו של פרעה. הצורה הספרותית של דבר וניגודו, החוזרת על עצמה ארבע 

על  העולה  חגיגי  סגנון  לקטע  ומשווה  יוסף  בחיי  שחל  השינוי  את  מעצימה  פעמים, 

הפרוזה הרגילה. הסגנון המורם ניכר הן במקור הלטיני הן בתרגום לעברית.

בבראשית רבה )מקץ( צ, ג מצאנו דרשה שדומה להערת רופרט:

בן  שמעון  א"ר   ,)42–41 מ  )בר'  וגו'  פרעה  ויסר  יוסף,  אל  פרעה  ויאמר 

עמי,  כל  ישק  פיך  גמליאל יוסף משלו נתנו לו, פיו שלא נשק בעבירה, ועל 

גופו שלא נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש, צווארו שלא הרכין לעבירה, 

את  המלך  צוארו, ידיו שלא משמשו בעבירה, ויסר  על  הזהב  רביד  וישם 

יוסף, רגליו שלא פסעו בעבירה, ייתון  יד  טבעתו מעל ידו ויתן אותה על 

וירכבו על קרוכין,32 וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, מחשבה שלא 

= 'מבור עמוק לגג רם', על סמך 'מאיגרא רם לבירא עמיקתא' )בבלי, חגיגה ה ע"ב(.  29

ַרְגלֹו': נראה שהמתרגם ללטינית הבין 'ענו' מלשון ענוה, על כן  ַבֶּכֶבל  'ִעּנּו   18 על סמך תה' קה   30

השבעים,  בתרגום  כבר  נמצאת  זאת  הבנה   .‘in quibus humiliaverunt pedes eius’ תרגם: 

שתרגמה 'ענו' במילה ἐταπείνωσαν, 'הם השפילו'.

 ‘Pro compedibus in quibus humiliaverunt pedes eius torquem auream recepit; pro  31

 pallio, quo in manu adulterae relicto nudus effugit, stola byssina Deo iudice indutus
 est; pro servili nomine, regum gestat anulum, et pro carceris humilitate super altum

’sedet imperii currum )רופרט לבראשית ]לעיל הערה 2[ , ח, מ, עמ' 529(.
= 'יבואו וירכבו על מרכבה'. כלומר, רגליו שעמדו מלכת אל אשת פוטיפר, עתה תסענה במרכבה   32

מפוארת.
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ורך  בחכמה  אב  אברך  לפניו  ויקראו  חכמה,  ותקרא  תבא  בעבירה,  חשבה 

בשנים )מהדורת תיאודור ואלבק, עמ' 1101–1102, בשינויי נוסח(.

העֵברה בפרשת אשת  מן  בגין פרישתו  בזכות עצמו,  היינו  'משלו',  גמול  קיבל  יוסף 

פוטיפר, וכל אבר שלא חטא זכה עתה לשכר. המתודה בדרשה זאת היא 'מידה כנגד 

מידה' לטובה.33 הדמיון להערתו של רופרט, שלפיה יוסף מקבל שכר בעד סבל מסוים 

שעבר עליו, ברור. המדרש מבטא את השינוי שהתרחש על ידי הבאת פסוק שמזכיר 

לטובה את אותו אבר שלא חטא, ואילו רופרט מבטא את השינוי בלשונו העצמאית על 

סמך הנאמר באותם הפסוקים. הצד השווה בין המדרש ורופרט הוא הרעיון שתחת מה 

שהיה, מגיע עתה ליוסף דבר אחר, מידה כנגד מידה.

בראשית  הפסוקים,  לאותם  רעיונותיהם  את  הדביקו  ורופרט  המדרש  ועוד,   זאת 

מא 42–43. אך כיוון שדברי רופרט ותוכן המדרש אינם ממש זהים זה לזה, נציע מקור 

אפשרי אחר לניסוח של רופרט, הלא הוא רבי יוסף ָקָרא )רי"ק, 1060–1130(.34 פירוש 

זה מובא בשמו בפירוש 'דעת זקנים' לבראשית מה 3:

ואינם  מאמינים  קרא:  יוסף  הרב  פי'   –  )3 )מה  אותו  לענות  אחיו  יכלו  ולא 

לעבד  לשעבר  מאמינים,  ואינם  יוסף,  שמו  הזכיר  שהרי  מאמינים  מאמינים. 

בכל  מושל  הוא  ועכשיו   )18–17 קה  )תה'  רגלו  ענו  בכבל  יוסף  נמכר 
)בר' מה 26(.35 מצרים  ארץ 

על מידה כנגד מידה לטובה במקרא ראו י' יעקבס, מידה כנגד מידה בסיפור המקראי, אלון שבות   33

תשס"ו, עמ' 23–27.

ואכן  במקרא,  עיסוקו  על  מעיד  שמו  רופרט.  של  זמנו  בן  וגם  רש"י,  של  תלמיד־חבר  היה  רי"ק   34

הוא פירש את חמשת חומשי התורה. ואולם מלבד ציטוטים שמצאנו אצל בעלי התוספות, שערכו 

אנתולוגיות של פרשנות, אבד פירושו. בעשרים שנה האחרונות נתגלו קטעים מפירושו לתורה 

על דפי קלף, ששימשו בשימוש חוזר ככריכות למסמכים עירוניים, שעמדו בארכיונים של ערים 

אחדות באיטליה. ניתן לראות את כל פירושי התורה של רבי יוסף קרא שנשמרו על ידי פרשנים 

נובצקי  הלל  הרב  שחיבר  ברשימות  האיטלקית,  בגניזה  שנמצאו  פרשנותו  קטעי  וכן  אחרים, 

 ;http://alhatorah.org/Commentators:R._Yosef_Kara%27s_Torah_Commentary באתר: 

יצירתם  הציבור,  בהנהגת  דרכם  קורותיהם,  הראשונים:  צרפת  חכמי  גרוסמן,  א'  ראו  רי"ק  על 

איטליה  'גנוזי  הנ"ל,  ראו  בכלל  איטליה  גנזי  על   .340–254 עמ'  תשס"א,  ירושלים  הרוחנית3, 

זיכרון  ספר  מפרשיו:  בראי  המקרא  )עורכת(,  יפת  ש'  בתוך  למקרא',  קרא  יוסף  ר'  של  ופירושיו 

פירושיו  לחקר  האיטלקית  ה"גניזה"  'חשיבות  הנ"ל,   ;348–335 תשנ''ד,  ירושלים  קמין,  לשרה 

 של ר' יוסף קרא למקרא', בתוך א' דוד וי' תבורי )עורכים(, הגניזה האיטלקית, ירושלים תשנ''ח, 

עמ' לט–נא. אחרון אחרון, ש' עמנואל, מגנזי אירופה, א, ירושלים תשע"ה, 17–64.

 :)275–274 עמ'  ואלבק,  תיאודור  )מהדורת  ח  ל,  בר"ר  ראו  במדרש,  רי"ק  דברי  שמקור  ייתכן   35 

'ר' לוי אמר כל מי שנאמ' בו "היה" רואה עולם חדש, אמר ר' שמואל בר נחמן וחמשה הן, נח ... 
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אם יוסף אמר 'אני יוסף אחיכם' )מה 3(, למה לא יכלו אחיו לענות לו? רי"ק מסתמך על 

תהלים קה 17–18 כדי לומר שבעיני האחים חלה כאן תפנית כה דרמטית עד שלא יכלו 

להאמין למשמע אוזניהם. רי"ק אינו דורש מקרים מסוימים של מידה כנגד מידה כמו 

המדרש אלא מביע את ההשתאות הכללית של האחים לנוכח השינוי שחל במעמדו של 

יוסף, בהסתמכו על פשוטו של מקרא בבראשית ובתהלים קה. רופרט הביע את אותו 

השינוי בצורה ספרותית יותר. אך אין אווירה של דרש בדברי רופרט, כפי שאין בדברי 

רי"ק. שניהם פירשו מילולית ועל דרך הפשט.36 לכן אפשר שדברי רי"ק הועברו בעל־

פה לרופרט על ידי יהודים.

רי"ק.  ופירוש  הצענו עד כה שתי אפשרויות למקור פירושו של רופרט: המדרש 

הביניים  לימי  קדמו  רופרט  שכתב  הדברים  שעיקרי  ייתכן  שלישית:  אפשרות  ישנה 

שנים רבות, ומקורם באפרם הסורי.37 להלן קטע מפירושו לסיפור יוסף במקור הסורי, 

בתעתיק לאותיות עבריות, ותרגומו לעברית:

הא  לבושא  דלא  וחבשניהי  דשדרן  והו  מרן.  לה  הוא  עבדן  דיוסף  דין  לה  אמר 

והו דעגניהי בית אסירא הא יתב על מרכבתא  אלבשה פרעון לבושא דבוצא. 
דפרעון. והו דאסרניהי בפרזלא, המניכא דדהבא שים בצורה. ...38

יוסף, אתמול ענו בכבל רגלו )תה' קה 18( ועכשיו ויוסף הוא השליט על הארץ )בר' מב 6(? אלא 

רואה עולם חדש'. במדרש רבה, שם )מהדורת מירקין, ב, עמ' 13(, הגרסה בסוף הדרשה היא 'אלא 

שראה עולם חדש', ומירקין מפרש: 'דורש "היה" כהדגשת המצב בעבר, כדי שנעמוד על ההבדל 

הגדול שבין המצב בעבר ובין זה שבא אחריו'. במקרה של יוסף המדרש מביא פסוק שאינו מכיל 

את המילה 'היה', ומירקין מציע שהכוונה לבר' לז 2, 'יֹוֵסף ... ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו ַּבֹּצאן'. מכל מקום, 

להדגשת המצב בעבר בראשית רבה מביא את הפסוק 'ענו בכבל רגלו', כפי שעשה רי"ק. השוו גם 

לשון המדרש 'אתמול ... ועכשיו' לדברי רי"ק 'לשעבר ... ועכשיו'.

השוו את הערת רי"ק לדברי רמב"ן בפירושו לבר' מב 8: 'והם לא הכירוהו, שלא נתנו לבם שיהיה   36

העבד אשר מכרו לישמעאלים "הוא השליט על הארץ"'.

במאה   )Nisibis( נציבין  הבבלית  בעיר  חי  המזרחית,  הנוצרית  הכנסייה  מאבות  הסורי,  אפרם   37

בתלמוד  רבות  פעמים  מוזכרת  )נציבין  התלמודית  התקופה  היא  לסה"נ(,   373–306( הרביעית 

בן  יהודה  לרבי  ליה  'שלחו  נאמר:  ועליו  מנציבין,  בא  בתירא  בן  יהודה  רבי  התנא  ובמדרשים. 

בתירא: שלם לך רבי יהודה בן בתירא! דאת בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים' ]בבלי, פסחים 

פירוש  ובהן  יצירותיו הרבות,  ובה כתב את  )ארמית מזרחית(,  סורית  הייתה  ג ע"ב[ (. שפת אמו 

במקור  שרדו  לא  מהם  רבים  אך  הנצרות,  שפות  לכל  כתביו  תורגמו  מהרה  עד  בראשית.  על 

 E. G. Mathews, Jr. and J. P. Amar [trans.], St. Ephrem the Syrian: Selected( הסורי 

 Prose Works [The Fathers of the Church 91], K. McVey [ed.], Washington, DC 1994, 
pp. 39-42(. הפירוש על בראשית נמנה עם היצירות שמקורן הסורי שרד, והוא תורגם לאנגלית 
על ידי מתיוס מתוך כ"י Vat. Syr. 110 בכרך הנ"ל. הקטע שהבאנו מופיע שם, סעיף 7, עמ' 187; 

תרגומו לעברית הוא שלנו.

 A. S. Assad (ed. and trans.), The Commentary of Saint Ephrem :הטקסט הסורי מופיע כאן  38
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'יוסף עבדנו הוא עתה אדוננו. את מי ששלחנו  ]פוטיפר[ לה ]לאישתו[ ,  אמר 

ואסרנו בכלא עירום הלביש עתה פרעה בגדי שש. מי שהשלכנו פרקדן לבית 

האסורים יושב עתה על מרכבת המשנה של פרעה. מי שכבלנו בשלשלות ברזל 

הושם עתה רביד זהב בצווארו ...'.

אפרם מביא ארבעה ניגודים שזהים לגמרי לאלה של רופרט. אמנם רופרט מביא את 

הדברים בקולו של המספר, ואפרים שם אותם בפי פוטיפר, אך הקרבה בין הטקסטים 

אינה מותירה מקום לספק: דברי רופרט מבוססים על דברי אפרים. מניין לאפרים ניסוח 

זה של מידה כנגד מידה לטובה? האם זו מסורת יהודית עתיקת יומין שהועברה לאפרם 

בעל־פה על ידי יהודי נציבין וחכמיה?39 שאלה נוספת היא איך הדברים הגיעו לרופרט, 

שהרי התרגום ללטינית של אפרם אינו בנמצא, ולא מצאנו פרשן נוצרי לפני רופרט 

שהביא הערה כזאת.

מאוד  היה  יוסף  בסיפור  פרשני  כקו  לטובה'  מידה  כנגד  'מידה  שמוטיב  נראה 

פופולרי. כך יש ללמוד מתוך דוגמה נוספת למוטיב זה שנמצאת באוסף אנונימי של 

פירושים על התורה וחמש מגילות:

יוסף,  יד  על  הכל מידה במידה: יוסף לא חיבק אשת אדוניו בידו לכך ויתן 

ְוֶאת־ ֶאת־ָידֹו  ירים ]ִאיׁש  לא  ורגלו, בלעדיך  עליה ידו  הוא לא הרים 

פענח, כך יש  סתרים לכן נקרא צפנת  ַרְגלֹו[ , הוא לא רצה לקריאתה ללחם 
לדרוש כל העניין.40

 on Genesis with an Arabic Translation, Piscataway, NJ 2010, section XXXV, para. 7,
p. 314

הרי אפרם הסורי כתב את פירושו לבראשית לפני שחובר רוב ספרות חז"ל, ומכל מקום לא מצאנו   39

 E. Narinskaya, Ephrem, a ראו  והיהודים  אפרם  בין  הקשרים  על  בספרות.  הזאת  ההערה  את 

 ,)37 )לעיל הערה  כן ראו דברי מתיוס, הקדוש אפרם הסורי   .‘Jewish’ Sage, Turnhout 2010 
עמ' 62: 'במיוחד בנציבין עמד אפרם בפולמוס חריף מול היהודים, וקשה להניח כי הייתה לו רק 

הכרה שטחית של הפרשנות היהודית'.

גליס, תוספות השלם )לעיל הערה 22(, ד, עמ' 136. הציטוט נלקח מתוך כ"י אוקספורד בודליאנה   40

268/1 )ס' 16736 במכון לתצלומי כתבי יד בספרייה הלאומית(, פירוש על בר' מא 38, ד"ה 'רוח 

אלהים בו'. ההדגשים הם שלנו, כדי להבליט את משחקי המילים בין דברי הדרשן ודברי הכתוב. 

גליס, שם, א, מבוא, עמ' 21, מעיר: 'כה"י נדפס לאחרונה בתור "פירוש הרוקח על התורה", אך לא 

רק שאין בו כל הוכחה שהספר הוא של בעל הרוקח, אלא שישנן הוכחות הפוכות'. באותה הערה 

קורא גליס את שם כתב־היד 'פרוש התורה לר' אליעזר בר' יצחק הגדול ולר' יהודה )בר' קלונימוס( 

משפירא?'. יוסף דן סבור שהטקסט 'איננו שייך לבעלי הסוד ממשפחת קלונימוס ... האנונימיות 

מצאתי  לא  אולם  החסיד,  יהודה  ר'  של  חיבור  לפנינו  אם  לשקול  מחייבת  החיבור  של  המובהקת 

בחיבור כולו אף אחד מן המאפיינים ... המצויים בחיבוריו. ... אין גם כל יסוד לשיוכו של החיבור 
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הופיעו  כבר  כאן  המובאות  לטובה'  מידה  כנגד  'מידה  של  הראשונות  הדרשות  שתי 

אלה  מעין  שדרשות  ייתכן  זה.41  לכתב־יד  מקורית  השלישית  ואילו  רבה,  בבראשית 

התקיימו אצל היהודים כבר במאה הרביעית, בימי אפרים. דרשות אלה מתארות את 

נראית  כולה  ההערה  אפרים,  אצל  הגדולה.  לשיא  הנשייה  מתהום  שעלה  כמי  יוסף 

גם  מתאימה  שהיא  ראה  רופרט  אך  טיפולוגית.  לפרשנות  רמז  שום  ואין  פשטית, 

ישו  לחיי  יוסף  שעבר  הטלטלה  את  להקביל  אפשר  כי  הנוצרית,  הרוחנית  לפרשנות 

מזמן צליבתו עד שקם לתחייה.

שאלת דרכי המסירה חשובה לא רק לדיון הנוכחי, אלא לכל הדוגמות שהבאנו עד 

עתה; איך הגיעו אל רופרט רעיונות המדרש ודברי המפרשים שאנו מוצאים בכתביו? 

רופרט בילה שלוש שנים וחצי בצפון צרפת )1092–1095(, לא הרחק מן המקום שבו 

פעל רש"י בעיר טרואה )בכתבי רש"י: טרוי"ש( באותן השנים. לאחר מכן עבר לגור 

קרוב לנהר הריין בגרמניה וישב קרוב לשנתיים )1116–1117, 1119( בערים זיגבורג 

בליאז',  מושבו  למקום  בניגוד  האלה,  המקומות  בכל   .)Siegburg, Cologne( וקלן 

היה יישוב יהודי ניכר. בסוף ימיו, בין השנים 1121–1129, כיהן רופרט כראש המנזר 

בדויץ, גם הוא על נהר הריין, מול קלן וקרוב ליישובי היהודים. ידועים לנו ויכוחים 

לר' אלעזר מוורמס ... לפנינו חיבור שנכתב על ידי חכם שהיה מקורב לחוגי בעלי הסוד ממשפחת 

קלונימוס' )י' דן, תולדות תורת הסוד העברית, ה: ימי הביניים: חוגיהם של בעלי הסוד באשכנז: 

חוג משפחת קלונימוס, ירושלים תשע"א, עמ' 204–206(. במקום אחר כתב דן שיצירה זו נכתבה 

 J. Dan, ‘The Ashkenazi Hasidic  :)1217( דור או שני דורות לאחר פטירת רבי יהודה החסיד 

 “Gates of Wisdom”’, in G. Nahon and C. Touati (eds.), Hommage A Georges Vajda:
Études d’histoire et de pensée juives, Louvain 1980, p. 188. אנו מודים לד"ר עמוס גאולה 
על עזרתו בבירור טיב כתב־היד. לאחרונה טען אפרים שהם־שטיינר שאולי מחבר כתב־היד הוא 

בעל 'ספר ערגת הבשם', ר' אברהם בר' עזריאל. ראו א' שהם־שטיינר, 'על צרעת נעמן וריפויה', 

בתוך י' הקר, ב"ז קדר וי' קפלן )עורכים(, ראשונים ואחרונים: מחקרים בתולדות ישראל מוגשים 

לאברהם גרוסמן, ירושלים תש"ע, עמ' 230, הערה 32. אנו מודים לד"ר יהונתן יעקבס על הפניה 

זאת.

נראה  ִיְנָעם'.  ְסָתִרים  ְוֶלֶחם  ִיְמָּתקּו  ְּגנּוִבים  'ַמִים   :17 ט  איש במש'  כינוי לאשת  הוא  'לחם סתרים'   41

laḥm בערבית  6( הוא מטפורה לאשת פוטיפר;  )בר' לט  ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל'  ַהֶּלֶחם  ִאם  'ִּכי  שהכתוב 

פירושה 'בשר'. בפירוש שלפנינו 'לחם סתרים' הוא היפוכו של התואר שניתן ליוסף, 'צפנת פענח', 

שהובן כ'מגלה נסתרות'. 'סתרים' בצירוף 'לחם סתרים' יכולה לתאר את מקום המסתור של הנואפים 

או את המקומות הנסתרים שבגוף הנואפת, השוו 'ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך' )שה"ש ז 2(, ובלשון חז"ל: 'בית 

הסתרים באשה' )מקוואות ט, ב(. התלמוד מסביר במקומות אחדים את מש' ט 17 כמדבר בענייני 

עריות אך אין זה הפירוש היחיד לפסוק, ראו א' הורוויץ, משלי, א–ט )מקרא לישראל(, תל־אביב 

תשע"ג, עמ' 276. הסבר הדרשה: יוסף, שלא גילה את אבריה הנסתרים של אשת פוטיפר, או שלא 

התעסק אתה במקום מסתור, זכה עתה להיות מי שמגלה נסתרות למלך.
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שניהל רופרט עם יהודים בענייני דת, דווקא בתקופה אחרונה זו של חייו.42 לכן סביר 

להניח כי שמע מפי יהודים הערות מתוך פירוש רש"י על התורה ומתוך דברי רי"ק, 

ובחלקן היו רעיונות מן המדרש שרש"י הביא בפירושיו. 

מפרשנות  הושפע  שרופרט  סבורים  אנחנו  שבהן  דוגמות  שלוש  שהצגנו  לאחר 

או התמודדות עם  נציג עתה שלוש הערות שיש בהן מעין תגובה  יהודיות,  ומסורות 

פרשנות נוצרית בתקופה שלאחר מות רופרט, ואולי מדובר בתגובות לפרשנות רופרט 

עצמו.

יוסף כתונת   . ד

ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל ֲאִביֶהם ַוּיאְמרּו ֹזאת ָמָצאנּו ַהֶּכר ָנא ַהְּכֹתֶנת 

ִּבְנָך ִהוא ִאם ֹלא )בר' לז 32(.

בקריאה ראשונה נראה שהאחים חזרו הביתה אל אביהם והניחו לפניו את כתונת יוסף 

המגואלת בדם. אם כן מה פירוש 'וישלחו'? עם מי שלחו את הכתונת? מפרשים אחדים 

התלבטו בשאלה זאת. רשב"ם )שם( כתב: 'וישלחו – על ידי בני אדם, שלא יגידו מי 

השולחים, אלא שיאמרו: זאת מצאנו'. ריב"ש )שם( כתב דברים דומים אך האריך יותר 

בהסברם:

– על ידי אחרים, ואמרו: הביאו זאת אצל אבינו,  יוסף  כתונת  את  וישלחו 

שידע שמת ולא יטרח לבקשו, ואנו אין אנו יכולין להביאה אליו, שנראה ברע. 

והם עשו בערמה, שלא יבקשנו, פן ימצאנו וידע את אשר עשו; והן עצמן לא 

 רצו להביאה, פן ירגיש בהם ויחשדם, כי יודע היה שהם שונאים אותו. ויביאו – 

אותם השלוחים אל אביהם.

ריב"ש מרחיב במניעי האחים שלא להביא בעצמם את הכתונת אל יעקב. הם העמידו 

להופיע  פחדו  הם  האמת  למען  אבל  אביהם,  בצער  לראות  מסוגלים  אינם  כאילו  פנים 

לפניו שמא יכיר בהם ויבין שהם אלה שרצחו את יוסף או שגרמו להיעלמותו, כי יעקב 

מילה  כמעט  נאמר  כבר  ריב"ש  של  זה  פירוש  אותו.  ושונאים  בו  מקנאים  שהם  ידע 

במילה על ידי רופרט:

ְטְּבלּו ֶאת ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם ]השעיר ששחטו[  ִּי ְקחּו ֶאת כותנתו ַו ִּי )לז 31–32( ַו

ַׁשְּלחּו ֶאת ]אלה שהיו אמורים להביא את[ ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֶאל ֲאִביֶהם  ְי ַו

 J. H. Van Engen, Rupert of Deutz (Publications of the UCLA Center for Medieval and  42

Renaissance Studies 18), Berkeley 1983, pp. 241-248
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ֹלא.43 הם ]האחים[  ִאם  ִהוא  ִּבְנָך  ַהְּכֹתֶנת  ָנא  ַהֶּכר  ָמָצאנּו  את  ֹז ]ולומר[ 

החליטו לעשות כן ולא רצו לומר בעצמם 'זאת מצאנו', אלא שלחו בסתר את 

שיופיעו  כדי  כנראה  אותו,  מצאו  עצמם  שהם  ויאמרו  הבגד  את  שיביאו  אלה 

]האחים[ כחפים מפשע בצורה בטוחה יותר, ולהקל על עצמם את הצורך לשקר, 
וכדי להרחיק מאביהם את המחשבה שהם אלה שביצעו את החטא.44

ריב"ש  כבהערת  האחים,  מניעי  על  פסיכולוגי  הסבר  כוללים  כאן  רופרט  דברי 

שלעיל.45 רופרט )1075–1129( קדם לריב"ש )1140–1200(. על כן נראה שההסבר של 

רופרט לפסוק מתבקש מן התרגום הלטיני, ואין לדבר על מקור יהודי. אדרבה, ייתכן 

שריב"ש שמע פירוש זה שהביא רופרט ואימצו. ואילו רשב"ם )1080–1160(, בן זמנו 

'וישלחו' בלי לפרט את המניעים  של רופרט, הביא, כפי שראינו, פירוש זהה למילה 

לכך. מפאת קוצר הניסוח אין לדעת אם מקורותיו היו יהודיים או נוצריים. מכל מקום, 
הקרבה בין פירוש רופרט ופירוש ריב"ש ראויה לציון.46

הוולגטה.  מתוך  במדויק  שציטט  רופרט,  של  הלטינית  פי  על  לעברית  הפסוקים  תרגום  זהו   43

היירונימוס תרגם את המילה 'וישלחו' כך שמדובר בשליחים ולא באחים עצמם. שימו לב שבפסוק 

31 סדר המילים בלטינית שונה. את השינויים מנוסח המסורה הכנסנו בסוגריים מרובעים וכן כמה 

מילות הסבר. נוסח זה אינו מופיע בתרגום השבעים, ראו מ' צפור, תרגום השבעים לספר בראשית, 

רמת־גן תשס"ו, עמ' 462.

 ‘Tulerunt autem tunicam eius, et in sanguine haedi quem occiderant, tinxerunt,  44

 mittentes qui ferrent ad patrem, et dicerent: Hanc invenimus: vide utrum tunica filii
 tui sit, an non: Hoc deliberaverunt, et non ipsi dicere voluerunt ‘hanc invenimus’, sed
 submiserunt qui ferrent, seque invenisse dicerent, videlicet sic tutius innoxii parerent,
 sic dissimulandi laborem sibi minuerent, sic animum patris a suspicione sui sceleris

’longius repellerent )רופרט לבראשית ]לעיל הערה 2[ , ח, כה, עמ' 511(.
ככלל, מייחסים את הנטייה להסבר פסיכולוגי לריב"ש. ראו י' נבו, פירושי רבי יוסף בכור שור על   45

התורה, ירושלים תשנ"ד, עמ' 4, 7–8; ועוד לפניו, ש"א פוזננסקי, מבוא על חכמי צרפת מפרשי 

המקרא, ורשה תרע"ג, עמ' 61. 

כאמור )לעיל בהערה 43(, הפירוש של רופרט שמדובר בשליחים ולא באחים, מתחייב מן התרגום   46

הלטיני. רשב"ם וריב"ש חידשו את הפירוש בעצמם, מן הסתם על פי ההוראה של המילה וישלחו 

ומפני הסתירה לכאורה בין הפעלים וישלחו, ויביאו )אל אביהם(. ואולי לקחו אותו מפרשן שקדם 

להם או שמעו אותו בשם רופרט או פרשן נוצרי אחר. השוו לדברי מדרש שכל טוב, בראשית פרק 

לז, סימן לב )מהדורת בובר, עמ' 221(: 'ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו. וישלחו משמע על 

ידי שליח, ויביאו ויאמרו, הן עצמן? אלא וישלחו ע"י בני השפחות, ויביאו בני השפחות אל אביהם 

ולא אמרו כלום, אלא זאת מצאנו, בא יהודה ואמר הכר נא הכתונת'. מדרש שכל טוב על בראשית 

ושמות חובר על ידי ר' מנחם ב"ר שלמה, שחי באיטליה סביב ראשית המאה השתים עשרה. על 

הזיקות בין רשב"ם ובין מדרש שכל טוב ראו מ' לוקשין, 'זיקת פירוש הרשב"ם לתורה אל מדרש 

שכל טוב', דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות 11,א )תשנ"ג(, עמ' 135–142.
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אלא שבזאת לא תם העניין: רופרט ממשיך בפירוש מקורי, וגם הוא מעוגן בשינוי 

נוסח נוסף שמופיע הן בתרגום השבעים הן בוולגטה:

אך האם היו ]האחים[ מסוגלים לרמות אחד ]יעקב אביהם[ שהיה כל כך קשוב 

לדבריהם? גם אם האיש הקדוש הזה הסתמך רק על ההיגיון האנושי, האם היו 

יכולים להאפיל על רוחו בעלטה של רמאותם? הרי נאמר במקום מסוים: 'ַאֶּתם 

ְיַדְעֶּתם ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדה ִּלי ִאְׁשִּתי. ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד ֵמִאִּתי ]ותאמרו[ 47 ַאְך ָטֹרף ֹטָרף' )מד 

'ותאמרו' אם לא 'אתם שלחתם בסתר אנשים שיאמרו'?48  27–28(. מה פירוש 

לכן החיה הרעה הזאת, החיה האכזרית שאכלה את בני עד כמה שיכלה, טיבה 

לא היה יכול להיעלם לגמרי מהאב ]יעקב[ .

אך מה עליו לעשות? איך יוכל לעצור את החיה? איך חשב להציל את בנו, שלפי 

מהמסקנה  ולהתעלם  לשתוק,  העת  זאת  חיה?49  אותה  של  בבטנה  נבלע  דעתו 

שיכול היה להסיק ]שאכן האחים הם אלה שהעלימו את יוסף[ , כדי לא לעורר 

עוד יותר את אותה חיה, היינו הקנאה הפרועה והנועזת של בניו, אם אכן הייתה 

להתקפות  שיניה  את  לחדד  ולא  יוסף[ ,  ]נגד  גלויות  טענות  לטעון  לו,  ידועה 

נוספות.

לכן בעצב רב הוא ]יעקב[ בחר את מילותיו בקפדנות ואמר, 'ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה 

ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף'. באמרו כך לא שיקר, כי התאכזרות כזאת ]של האחים[ 
אפשר לכנותה 'חיה רעה', ממש כמו אריה או דוב.50

'ָוֹאַמר' בנוסח המסורה, וראו בהמשך. על פי  תרגום השבעים והוולגטה גורסים 'ותאמרו' במקום   47

צפור )תרגום ]לעיל הערה 43[ , עמ' 548(, המצע העברי המשוער לתרגומים אלה הוא 'ותאמרו'.

)"ותאמרו"(  לי  אמרתם  'אתם  לאחים,  אמר  שיעקב  טוען  יהודה  'ותאמרו',  השבעים  נוסח  פי  על   48

שיוסף נטרף'. כיוון שלא מצאנו שום מקום בטקסט שכך אמרו האחים ליעקב יש להבין שהאחים 

אמרו זאת בעקיפין, על ידי שליחת הכתונת המגואלת בדם עם אותם שליחים. רופרט פירש שיעקב 

הסיק מכך שהאחים פחדו להביא את הכתונת בעצמם כי הם אכן פגעו ביוסף בצורה זו או אחרת.

תרגום השבעים, ובעקבותיו הוולגטה, תרגמו את המילים 'טרף טורף יוסף' בצורה חופשית: 'חיה   49

טרפה את יוסף'.

 ʽSed numquid vel sic tam diligentem fallere potuerunt? Et si huic sancto viro praeter  50

 humanam nihil adfuit coniecturam, numquid totum eius spiritum fallaciae suae tenebris
 obvolvere valuerunt? Dicit nempe quodam loco sic: Vos scitis quod duos filios genuerit
 mihi uxor mea. Egressus est unus, et dixistis: Bestia devoravit eum. Quidnam est et
 dixistis, nisi et eos qui dicerent submisistis? Ergo illa fera pessima, illa bestia saevissima,
 quae, quantum in se fuit, filium meum devoraverat, qualis esset, non omnino patrem
 latere poterat. Sed quid ageret? Qualiter feram illam constringeret? Quomodo de ventre
 bestiae illius quem devoratum putabat filium extrahi posse putaret? Tacendi potius et
 dissimulandi quod coniicere poterat, tempus illi erat, ne si notam sibi feram, id est,
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רופרט סבור כי יעקב ידע כל הזמן שהאחים העלימו את יוסף, ודבריו 'ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו 

33( לא הצביעו על חיה רעה של ממש אלא על הקנאה העזה של  ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף' )לז 

האחים.51 אך יעקב לא היה יכול להאשים את בניו בצורה מפורשת שמא ברוב כעסם 

יטיחו אשמות נוספות ביוסף. חששות יעקב שמא יעורר את כעסם של האחים מלווים 

שנראה  כפי  ואחיו,  יוסף  בין  שנוצר  המתח  על  נוסף  הדרך,  כל  לאורך  הסיפור  את 

בהמשך.

זו: פירוש ריב"ש, בדבר משלוח הכתונת אל יעקב בידי אחרים  אם לסכם דוגמה 

והסיבה לכך, כבר נאמר לפניו על ידי רופרט. הרעיון שיעקב חשד בבניו כל הזמן מאז 

שיוסף נעלם אך פחד לגלות להם את הדבר הוא קו מרכזי בפירוש רופרט לסיפור יוסף, 

'חיה רעה' כרמז לאשמת האחים. כמו כן  ורופרט מצא סיוע לפירוש בהבנת המילים 

ייתכן שרופרט לא רצה לשים דבר שקר בפי אחד האבות, שהרי בסופו של דבר יוסף לא 
נטרף על ידי חיה. לכן טרח להסביר שמדובר במליצה בפי יעקב.52

קשר? יוסף  יצר  לא  למה   . ה

בהערה שלהלן התייחס רופרט לשני פסוקים שבהם נוקט הכתוב לשון מהירות:

ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ... ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעֹמד )בר' מה 9(.

 filiorum invidiam audacem atque violentam querelis manifestis exagitaret, maiorem
 in rabiem dentes eius acueret. Itaque in acerbissimo dolore vim sibi faciens, et verba
 sua moderans: Tunica, inquit, filii mei est, fera pessima comedit eum, bestia devoravit
 Ioseph. Nec hoc dicens falsus aut mentitus est. Talis namque saevitia cum leone vel
’urso ferae aut bestiae vocabulo, rectissime aequivocari potest )רופרט לבראשית ]לעיל 

הערה 2[ , ח, כה, עמ' 511(.

אגדת בראשית, מדרש שנכתב בסביבות 1050 )אולי בדרום איטליה, תחת שלטון ביזנטי(, מפרשת   51

אף היא את הביטוי 'חיה רעה' כמליצה לאחים או לחלק מהם: ' ]ותאמר הכר נא וגו'[ , ויכר יהודה 

וגו' )בר' לח 25 וכו'(, אמר לו יעקב, יודע אני מי שעשה לבני כך, חיה רעה אכלתהו )שם, לז 33(, 

26(, שאין חיה רעה  יודע אני שאת נתת העצה, שנאמר ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע וגו' )שם 

מן האריה, ומי הוא זה יהודה, שנאמר גור אריה יהודה )שם, מט 9(. טרוף טרף יוסף )שם, לז 33(, 

אתה )אומר( שטרפת אותו ועלית למלכות, שנאמר מטרף בני עלית )שם, מט 9(' )אגדת בראשית 

]מהדורת בובר[ , פרק סא, עמ' 123–124(.

לאחיו,  יוסף  דברי  את  רופרט.  בכתבי  אחדות  פעמים  מופיעה  שקר  דבר  לאבות  מלייחס  סלידה   52

'מרגלים אתם' )מב 9(, רופרט מתרגם: 'מרגלים אתם, כלומר גנבים אתם, כי אתם גנבתם אותי'. 

ובמשפט 'ערות הארץ באתם לראות' )שם 12(, שוב התכוון יוסף לגנבתו, 'מפני שהארץ היתה בלי 

535(. בכך, מסיים  2[ , ט, ג, עמ'  שמירה ולא היו עדים למעשה' )רופרט לבראשית ]לעיל הערה 

רופרט, 'יוסף לא שיקר' )sine mendacio(. ראו לעיל הערה 17.
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ֵהָּנה )בר'  ָאִבי  ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת  ּוִמַהְרֶּתם  ְּבִמְצַרִים ...  ְּכבֹוִדי  ָּכל  ְלָאִבי ֶאת  ְוִהַּגְדֶּתם 

מה 13(.

על בסיס הנאמר בהם הקשה:

איך זה שאותו אחד שעתה ממהר בצדק להשיג את קרבת אביו, יכול היה עד 

עתה להתמהמה זמן כה רב? נראה לומר, שאילו שלח לקחת את אביו לפני שזימן 

את כל אחיו לפניו והשלים ִאתם בלב שלם, היה מעורר ריב ומדון בבית אביו. 

הרגישו  הם  צוואריהם.  על  ובכה  לכולם  שנשק  לאחר  התנחמו  אחיו  כל  עתה 

שהוא סולח להם באמת, והיו בטוחים שפניו לשלום. לכן לאחר שקיבלו עידוד 
מנשיקותיו ודמעותיו, הם העזו לדבר ִאתו.53

שאלתו של רופרט הועלתה על ידי רמב"ן בפירושו לתורה:

והיה פקיד נגיד בבית  יוסף במצרים ימים,  9( כי יש לתמוה: אחר שעמד  )מב 

שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו?! כי מצרים 

קרוב לחברון כששה ימים, ואלו היה מהלך שנה, היה ראוי להודיעו לכבוד אביו.

רמב"ן איננו ראשון השואלים; ככל הנראה מצא את התמיהה בפרשנותו של ריב"ש, 
שניסחה בלשון דומה:54

 ‘Qui sic iusto patris desiderio nunc festinat, quomodo tantas hactenus potuit perpeti  53

 moras? Videlicet quia si patrem prius invitasset, quam congregatos ad se fratres suos
 omnes sub spe solidissima composuisset, grandem nimis in domo patris sui turbam
 concitasset. Iam quippe consolatis omnibus, postquam osculatus est omnes et super
 colla singulorum flevit et sic pro vera remissione ut certi essent de pace eius et gratia
’…satisfecit, postquam osculo confirmati lacrimoso iam ausi sunt loqui ei )שם, ט, יב, 

עמ' 545(.

ריב"ש מצוטט כאן על פי מ' כהן, מקראות גדולות הכתר. על האפשרות שהוא מקור השאלה של   54

רמב"ן עיינו: י' עופר וי' יעקבס, תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל )אשכולות: 

סדרת מחקרים במדעי היהדות(, ירושלים תשע"ג, עמ' 265. על השימוש שעשה רמב"ן בפירוש 

 H. Novetsky, ‘The Influences of Rabbi Joseph נובצקי:  של  עבודתו  ראו  לתורה  ריב"ש 

 Bekhor Shor and Radak on Ramban’s Commentary on the Torah’, M.A. thesis, Yeshiva
י' בן־נון,  University, 1992. נראה שרבים אינם מודעים לקשר בין שני הפרשנים, ראו למשל 
'מפני מה לא שלח יוסף שליח אל אביו?', פרקי האבות: עיונים בפרשיות האבות בספר בראשית 

)ספריית הגיונות 4(, אלון שבות תשס"ג, עמ' 165–180. בפתח המאמר כתב: 'קושיה עצומה הקשה 

רבנו משה בן נחמן, ומאז היא מהדהדת בכל מקום', ואת בכור שור, שקדם לשאול לפני רמב"ן, לא 

הזכיר.
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)לז 26( ונראים הדברים, שכשמכרוהו, השביעוהו שלא יבא עוד אל בית אביו, 

ולא יגלה עצמו לאביו ולא יודיע לאביו שהוא חי ושהוא נמכר, ולא יאמר ֹלָשם 

לו  היה  שמוטב  עשה,  וכן  רמייה.55  בשום  ולא  סימן  בשום  יעקב,  מבני  שהוא 

לעשות כן, ולא שימות בידם; דאי לא היה כן, כשהיה גדול בבית אדוניו, וגם 

תשע שנים שהיה מלך במצרים – שבע שני השבע ושתים מן הרעב – למה לא 

יודע כי אביו מצטער עליו!  שלח לאביו לאמר: הנני כאן במצרים?! הלא היה 

אלא ודאי נשבע להם.

יש לזכור שרופרט הקדים לא רק את רמב"ן אלא גם את ריב"ש. לטעמנו הפרשנות 

של רופרט היא ניסיון לראות בסיפור יוסף נרטיב רציף ואחיד מבחינת העלילה ולמצוא 

הדמויות.  בהתנהגות  או  עצמו  הטקסט  בתוך  העלילה  מן  העולות  לשאלות  פתרונות 

היא מרכיב חשוב  חיפוש אחר רציפות הסיפור  זאת של  סיגנר, תכונה  לדעת מיכאל 

בפשוטו של מקרא במאה השתים עשרה.56 גם ההיבט הפסיכולוגי בהערת רופרט הוא 

האחים  קנאת  רופרט,  של  בתפישתו  לריב"ש.57  יוחסה  יותר  שמאוחר  הפשט  תכונת 

ביוסף, חשדם שיוסף עדיין שומר להם טינה, רצונם שיוסף ישלים ִאתם – כל אלה היו 

סיבות להתלקחות חמורה אפשרית בין יוסף ואחיו, לולי היה יוסף מטפל בהם כראוי. 

לכן כל ניסיון להודיע לאביו שהוא חי וקיים לפני שסידר את העניינים עם אחיו 'היה 

יעקב לא  רופרט  ד( שלפי  )סעיף  הזכרנו לעיל  ומדון בבית אביו'.58 כבר  ריב  מעורר 

באמת האמין שיוסף נטרף, והחיה הרעה שיעקב דיבר עליה סימלה את הקנאה והשנאה 

של האחים.59 לפי רופרט ניסיונותיהם של יעקב ויוסף למנוע התפרצויות של כעס הם 

יוסף לא  חלק חשוב ממתח הסיפור ומעניקים לו רצף עלילתי. הם גם מסבירים למה 

מיהר לקרוא לאביו עד שלא השלים עם אחיו.

על פי החומר שבידינו ריב"ש הוא הפרשן היהודי הראשון ששאל על היעדר מגע 

בין יוסף לאביו. כיוון ששום פרשן נוצרי לפני רופרט לא העלה שאלה זו, אפשר לשער 

'רמיזה', וכך  'ראייה'. אולי צ"ל  'רמייה'  45[ , עמ' סט( גורס במקום  נבו )בכור שור ]לעיל הערה   55

מופיע במהדורתו של חי"א גד, ספר רבנו יוסף בכור שור: פרוש על התורה, א, ירושלים תשט"ז, 

עמ' מו.

 M. A. Signer, ̔ “Peshaṭ”, “Sensus Litteralis”, and Sequential Narrative: Jewish Exegesis  56

 and the School of St. Victor in the Twelfth Centuryʼ, in B. Walfish (ed.), The Frank
Talmage Memorial Volume, I (Jewish History VI/1), Haifa 1993, pp. 203-216

נבו, בכור שור )לעיל הערה 45(, עמ' 4, 7–8. כנזכר, כבר חוקרי המאה התשע עשרה הצביעו על   57

קו פרשנות זה אצל בכור שור.

ראו את הציטוט מרופרט, לעיל הערה 53, ותרגומו לעברית שם, בגוף הטקסט.  58

דברי רופרט מובאים לעיל בהערה 50. לתרגום הקטע לעברית ראו בגוף המאמר, ליד הערה 50.  59
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אך  רופרט.  דברי  את  בפניו  שהשמיעו  נוצרים  מפי  השאלה  על  שמע  ריב"ש  שאולי 

אם כן היינו מצפים שריב"ש יאמץ גם את הקו הפרשני־פסיכולוגי של רופרט, שלפיו 

יוסף לא ניסה להתקשר הביתה שמא יגרום לאחיו להתפרץ בכעס נגד אביהם. אכן כפי 

שנראה בסעיף הבא, מפרשים יהודים רבים הלכו בעקבות הרעיון שהעלה רופרט. אבל 

חיצונית מדרשית שאין  סיפק את הסבר השבועה, שהוא מעין תוספת  ריב"ש  דווקא 

לה רמז בכתובים. לכן נראה סביר להניח כי ריב"ש העלה את השאלה בעצמו, מבלי 

ששמע את דברי רופרט, וכל אחד מהם תירץ אותה באופן עצמאי.

היהודית.  הפרשנות  על  השפיעו  כן  רופרט  שדברי  להניח  סיבה  יש  זאת,  כל  עם 

ידי  על  קשר?'  יצר  לא  יוסף  'למה  השאלה  הובאה  ורמב"ן  ריב"ש  שבין  בתקופה 

מלקטים אחדים שדברי ריב"ש עומדים במרכז ספריהם,60 ביניהם הילקוט 'דעת זקנים 

'מנחת  התורה,61  על  זקנים'  'הדר  עשרה(,  השלוש  המאה  )אמצע  התוספות'  מבעלי 

יהודה',62 'ספר הגן',63 פשטים ופירושים של רבי יעקב מווינה,64 'פענח רזא',65 'מושב 

רוב הפתרונות שהציעו  פי  יחיאל מפריז.67 על  ופירושים על התורה לרבי  זקנים',66 

 E. Kanarfogel, The Intellectual History and Rabbinic Culture of Medieval ראו   60

Ashkenaz, Detroit 2013, pp. 156-157, esp. n. 128
גם 'הדר זקנים' הוא קומפילציה של פרשנות בעלי התוספות מן המאה השלוש עשרה.  61

על אוסף פירושים זה ראו ח' טויטו, מנחת יהודה: פירוש לתורה מאת ר' יהודה בן אלעזר, ירושלים   62

תשע"ב. המובאה שאנחנו עוסקים בה נמצאת שם, עמ' קעה.

י"מ אורליאן, ספר הג"ן: פירוש לחמישה חומשי תורה מאת רבי אהרון ב"ר יוסי הכהן, ירושלים   63

תשס"ט, בר' לז 26, מב 7.

ספר פשטים ופירושים על חמשה חומשי תורה מרבינו יעקב מווינא, מיינץ תרמ"ח )דפוס צילום:   64

ירושלים תשמ"ד(. יעקב מווינה הוא דמות לא ידועה מראשית המאה הארבע עשרה וכנראה אינו 

שִהרבה  כמי  מזכירו  צ(  עמ'  )שם,  אורליאן  לו.  שקדם  זרוע,  אור  בעל  מווינה  יצחק  לרבי  קשור 

הגן.  בספר  למופיע  ובסגנונן  בלשונן  מאד  קרובות  ומובאותיו  התוספות,  בעלי  מפירושי  להביא 

'לפעמים לשון פו"פ ]=פשטים ופירושים[ ממש זהה ללשון ספר הג"ן' )שם, עמ' צ–צא(, אף על פי 

שספר הגן מוזכר על ידו רק פעם אחת. ישנו ויכוח אם מקום מושבו היה Vienna שבאוסטריה או 

Vienne בצרפת, או שמא העיר Joigny שבצרפת. אנו מודים לפרופ' קנרפוגל על מידע זה.
'וכללתי  מחבר פענח רזא הוא רבי יצחק בן יהודה הלוי, צפון צרפת, סוף המאה השלוש עשרה.   65

בו מה ששמעתי מרבותי ומדברי ... רבי יעקב מאורליינש ופי' רבי' בכור שור' )מובא מתוך כ"י 

בודליאן fol.144r ,2344, על ידי קנרפוגל, היסטוריה ]לעיל הערה 60[ , עמ' 164(. גם הערה זאת 

כנראה שמע בשם רבי יעקב מאורליינש. 

גם הוא קומפילציה של פירושי בעלי התוספות מן המאה השלוש עשרה – הארבע עשרה.  66

פירושים אלה כנראה נאספו על ידי אחד מתלמידיו ונמצאים בכ"י פארמה 541 )מס' F13218 במכון   67

קנרפוגל,  ראו  נוספים,  תוספות  בעלי  של  פירושים  ליד  הלאומית(  בספרייה  יד  כתבי  לתצלומי 

על  שהוטל  החרם  בנושא   541 פרמה  כ"י  מתוך  הערה   .340 עמ'   ,)60 הערה  )לעיל   היסטוריה 

 יוסף שלא יגלה לאביו כי הוא עוד בחיים הובאה על ידי גליס, תוספות השלם )לעיל הערה 22(, ד, 

הערה ג, עמ' רכח.
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לשאלתנו מתחלקים לשניים: ריב"ש ושישה מקורות אחריו )דעת זקנים, הדר זקנים, 

מנחת יהודה, ספר הגן, ר' יעקב מווינה, רבי יחיאל מפריז( מביאים את עניין השבועה 

המקורות  מאותם  חלק  יעקב.68  עם  קשר  ליצור  שלא  יוסף  את  האחים  שהשביעו 

זקנים,  מושב  רזא,  פענח  מווינה,  ר"י  יהודה,  מנחת  זקנים,  )דעת  שניים   בתוספת 

ר"י מפריז( מביאים )גם( הסבר אחר: האפשרות שיוסף לא רצה לגלות לאביו שהוא 

בחיים שמא יגרום בושה או צער לאחיו. כפי שראינו לעיל בתחילת סעיף ה, רופרט 

אינו מזכיר את השבועה, והסברו לשתיקת יוסף מחשש שמא יטיל 'ריב ומדון' בבית 

יעקב קרוב יותר להסבר של גרימת בושה, צער ופחד לאחים, כפי שראינו אצל פרשני 

צפון צרפת.

נוסף על כך, כדאי לשים לב לקרבה הלשונית בין דברי הפרשנים המזכירים את 

בושת האחים: 'שמא ישמעו אחיו ויבהלו ויברחו זה לצפון וזה לדרום מרוב פחד' )'דעת 

זקנים'(; 'כל אחיו היו בורחים זה למזרח וזה למערב מפני הבושה' )'הדר זקנים'(; 'כל 

האחים  היו  'כבר  זקנים'(;  )'מושב  הבושת'  מפני  לכאן  וזה  לכאן  זה  בורחים  היו  אחיו 

לארץ  בושה  מחמת  כלם  'ויתפזרו  רזא'(;  )'פענח  הבושה'  מפני  ואנה  אנה  בורחים 

יוסף בסוף כל ההערות האלה מאוד  גם דברי הפיוס של  יחיאל מפריז(.  )ר'  מרחקים' 

כי כל  וכולם הם ברוח הדברים שכתב רופרט.69 מכאן נראה בעליל  דומים בלשונם, 

רעה  חיה  זו.  היא   – בני  כתנת  'ויאמר   :33 לז  לבר'  ברש"י  מופיע  השבועה  לרעיון  הקרוב  מושג   68

אכלתהו – נצנצה בו רוח הקדש, סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר. ולמה לא גלה לו הקדוש ברוך 

הוא? לפי שהחרימו וקללו את כל מי שיגלה, ושתפו להקב"ה עמהם, אבל יצחק היה יודע שהוא חי, 

אמר היאך אגלה והקב"ה אינו רוצה לגלות לו?'. מדובר בכך שהאחים השביעו זה את זה בעונש 

של חרם למי שיפר את שבועתו שלא לגלות ליעקב שמכרו את יוסף, ואף הקב"ה היה באותו חרם. 

כנראה יצחק לא נכלל, אך בכל זאת לא סיפר לבנו יעקב, ולכן יעקב חשב שחיה רעה אכלתהו. 

מקור דברי רש"י במדרש תנחומא )ירושלים תשכ"ט(, פרשת וישב סימן ב: 'אמרו נחרים בינינו 

שלא יגיד אחד ממנו ליעקב אבינו'. כנראה מי שהעלה לראשונה )בכור שור?( את רעיון השבועה 

שהוטלה על יוסף הושפע ממדרש זה. בתנחומא כ"י בודלי אוקספורד 156 גם יוסף נכלל בשבועת 

בראשית  תשנ"ב,  אביב  תל  שרה – ויחי(,  חיי  פרשות  )כולל  ב  שלמה,  תורה  חומש  ראו  האחים, 

לז, סימן ]קעז[ , עמ' תתתרלא. לשון רבי יעקב מווינה ולשון 'פענח רזא' מאוד קרובות: שניהם 

מצטטים דברים שראו במקום אחר, האחד בשם רי"ח, הוא רבי יהודה החסיד )סוף המאה השתים 

ר' יעקב מאורליינש,  והשני בשם הר"ר יעקב, כנראה  עשרה עד תחילת המאה השלוש עשרה(, 

1189. עורך פירושי התורה לר'  1171 ועבר ללונדון, שם נרצח בפרעות בשנת  שחי בצרפת עד 

]בשם[   ... המופיעים   ... קטעים  'ישנם  כותב:  לנגה,  שמשון  תשל"ה(,  )ירושלים  החסיד  יהודה 

רי"ח, במקור שני ... ר"י ובמקור שלישי ... ר' יעקב. בעלותו של רי"ח מוטלת בספק' )שם, מבוא, 

עמ' יא(. המקרה שלנו נמנה עם ספקות אלה.

כגון: 'ולקחן בדברים מעט מעט' )פענח רזא(; 'אבל עתה לקחן בדברים מעט ובנחת שלא יתביישו   69

וכוונתו היתה לטובה' )רבי יעקב מווינה(; 'אבל לקחם מעט מעט בדברים והושיבם שלא יתביישו 

ולטובה נתכוון' )מושב זקנים(.
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המפרשים היהודים ינקו ממקור אחד, מן הסתם מקור עברי. אך מקורו של מקור עברי 

זה אינו ידוע לנו, ואין לפסול את האפשרות שמדובר בשיחה שניהל רופרט עם יהודים 
שפגש במגע חברתי על שאלה שעניינה את כולם.70

החלומות הגשמת  על   . ו

במקרה הקודם, כללנו את רמב"ן בין השואלים למה יוסף לא יצר קשר עם אביו. בדקנו 

יותר מעשרה מפרשים שניסו לתרץ את הדבר ומצאנו אצלם שתי תשובות. ואילו דרכו 

של רמב"ן, שבהסברו נעסוק עכשיו, מקורית היא: הוא תלה את חוסר המגע בין יוסף 

ואביו ברצון יוסף להגשים את החלומות שחלם עליהם, ואלו דבריו:

להם – עליהם, וידע  חלם  אשר  החלומות  את  יוסף  )בראשית מב 9( ויזכר 

שנתקיימו שהרי השתחוו לו, לשון רש"י.71 והנכון בעיני כי יאמר הכתוב, כי 

בראות יוסף את אחיו משתחוים לו, זכר כל החלומות אשר חלם להם, ואמר בלבו 

עתה יתקיימו כלם, על כן חשב זאת התחבולה שיעליל אותם, כדי שיביאו גם 

בנימין אחיו ... כי החלום הראשון היה אל אחיו העשרה ... ועתה נתקיים החלום 

הראשון בהשתחוייתם אליו, והחלום השני לא יוכל להתקיים עד בא בנימין, גם 

אביו.

על פי הסברו של רמב"ן, רש"י סבור שיוסף זכר את שני החלומות שלו על השיבולים 

 .)6 והבין ששניהם נתקיימו ברגע שאחיו השתחוו לפניו )שם,   )9 )מב  ועל הכוכבים 

הרעיון שיוסף שתק כדי לא לגרום בושה לאחיו נמצא כבר בצוואת יוסף טו 3: 'ואתאפק לבל אכלים   70

1: 'אתם ראיתם אפוא בני, את כל אשר עוניתי למען אשר לא אכלים את אחי'. אך  יז  את אחי'; 

ראשית, מדובר בכך שיוסף לא גילה לישמעאלים מניין מוצאו, ולא בשאלה למה לא ניסה ליידע 

את אביו. שנית, ספר חיצוני זה היה ידוע ביוונית ולא בעברית, על כן יקשה לראות בו מקור ישיר 

לפרשן יהודי.

כלומר שני החלומות התקיימו בבת אחת. הראיה לדברי רש"י היא לשון רבים בפסוק מב 9 )'ַוִּיְזּכר   71

השתחוו  שהרי  שנתקיימו,  'וידע  שם:  בהערתו  עצמו  רש"י  של  רבים  ולשון  ַהֲחֹלמֹות'(  ֵאת  יֹוֵסף 

לו'. רש"י ראה בשני חלומות יוסף חלום אחד, דוגמת שני החלומות של פרעה, לכן נפילת האחים 

על פניהם )מב 6( מימשה את שני החלומות גם יחד. הרעיון המשותף הוא שבני משפחתו ישתחוו 

15 לפסה"נ – 50 לסה"נ( פירש  לפניו, והנה זה קרה. ומעניין הדבר שפילון האלכסנדרוני )בערך 

כמו רש"י, בחיבורו 'על יוסף' )פילון האלכסנדרוני, כתבים ב: ספר המצוות: חלק ראשון ]כתבי 

פילון האלכסנדרוני[ , ס' דניאל־נטף ]עורכת ומתרגמת[ , ירושלים תשנ"א, עמ' 160, סעיף 164(: 

'הללו באו מצרימה ופגשו את אחיהם בחושבם אותו זר. הם נדהמו מתפארתו והשתחוו לו אפיים 

כמנהג העתיק – הנה כי כן, כבר נתקיימו חלומותיו'. העורכת מפנה לבר' מב 9, 'ַוִּיְזּכר יֹוֵסף ֵאת 

ַהֲחֹלמֹות ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם', כבסיס לאותה הערה. על פילון ראו להלן, ליד הערות 81, 82.
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 ?)7 אך אם כן, תמה רמב"ן, למה לא התוודע להם מיד במקום להתנכר אליהם )שם, 

במה שנראה כהבהרה לדברי רש"י,72 כותב רמב"ן שאכן החלום הראשון על השיבולים 

התגשם עם הופעת עשרת האחים לפני יוסף, אך השני עוד לא. משום כך רצה יוסף 

אביו  וגם  אחיו  כל  שבו  השני,  החלום  שיתממש  עד  אחיו  לפני  להזדהות  ולא  לחכות 

)'אחד עשר כוכבים'( ישתחוו לו. כל מעשי יוסף לאחר הפגישה הראשונה עם אחיו – 

מאסר שמעון, החזרת הכסף באמתחותיהם והטמנת הגביע אצל בנימין – היו אמורים 

למשוך את בנימין ואת אביו למצרים כדי לאפשר את קיום החלום השני.

פירוש זה של רמב"ן נכתב בספרד, והוא נמצא במהדורה הראשונה של פירוש רמב"ן 

 – לארץ־ישראל  עלייתו  לאחר  שהתקין  פירושו,  של  השנייה  במהדורה  אך   לתורה. 

– שינה את דעתו. במהדורה  הוא הטקסט שמופיע בכל הדפוסים ושאותו נצטט כעת 

השנייה הוא סבור שגם החלום הראשון טרם התגשם.73 דעה זאת עמדה בסתירה מלאה 

9. עתה לא יכול  לדברי רש"י, שהביא רמב"ן בעצמו בתחילת הערתו לבראשית מב 

היה רמב"ן להסתפק בתוספת ביאור לדברי רש"י. במקום זה הוא תיקן וכתב:

מב 9( ויזכר יוסף את החלומות אשר חלם להם – עליהם, וידע שנתקיימו 

שהרי השתחוו לו, לשון רש"י. ולפי דעתי שהדבר בהפך, כי יאמר הכתוב כי 

בראות יוסף את אחיו משתחוים לו זכר כל החלומות אשר חלם להם וידע שלא 

זאת  חשב  עמהם  בנימן  ראה  שלא  וכיון   ... הזאת74  בפעם  מהם  אחד  נתקיים 

התחבולה שיעליל אותם כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו לקיים החלום הראשון 

תחילה ... ואחרי שנתקיים החלום הראשון הגיד להם, לקיים החלום השני ... כי 

ידע שיתקיימו באמת ... וכן אני אומר שכל הענינים האלה היו ביוסף מחכמתו 

בפתרון החלומות.

עד עתה ההבדל בין שתי המהדורות בענייננו נחשב נושא לעיון פנימי בפירוש רמב"ן,75 

אנו  נפרדות.  הערות  בשתי  החלומות  להגשמת  התייחס  רופרט  שגם  מצאנו  אנו  אך 

עתה  ראו  לראב"ע  התייחסותו  על  עליו.  כשחלק  גם  רש"י  של  בכבודו  מאוד  הקפיד  רמב"ן   72 

מ' סקלרץ, 'דרכו של רמב"ן באימוץ דברי ראב"ע והבאתם שלא בשם אומרם', שנתון כד )תשע"ו(, 

עמ' 285–302, ובמיוחד עמ' 286 הערה 3.

המבוא,  פרק   ,)54 הערה  )לעיל  רמב"ן  תוספות  ויעקבס,  עופר  ראו  המהדורות  שתי  נושא  על   73 

עמ' 9–90.

היינו, אף אחד מהם לא נתקיים עדיין. וראו תמיהתו של דוד ברגר על כך שיעקב אינו משתחווה   74

 D. Berger,( 'שהיה על החלומות כבר להתגשם )ליוסף עד מז 31, 'ועד אז, לבנו אומר לנו )חושבני

 ʽOn the Morality of the Patriarchsʼ, in S. Carmy [ed.], Modern Scholarship in the Study
.)of Torah: Contributions and Limitations, Northvale, NJ 1996, p.144, n. 28

כפי שעשו עופר ויעקבס, תוספות רמב"ן )לעיל הערה 54(, עמ' 261–266.  75
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מביאים תחילה את הפסוקים שההערות מתייחסות אליהם, כיוון שלא הובאו בטקסט 

של רופרט:

יֹוֵסף  ֲאֵחי  ַוָּיֹבאּו  ָהָאֶרץ  ְלָכל־ַעם  ַהַּמְׁשִּביר  הּוא  ַעל־ָהָאֶרץ.  ִּליט  ַהּשַׁ הּוא  ְויֹוֵסף 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו־לֹו ַאַּפִים ָאְרָצה. ַוַּיְרא יֹוֵסף ֶאת־ֶאָחיו ַוַּיִּכֵרם ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם ַוְיַדֵּבר ִאָּתם 

ָקׁשֹות ַוּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָּבאֶתם ַוּיאְמרּו ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְׁשָּבר־ֹאֶכל )בר' מב 6–7(.

לפי רופרט החלום הראשון התגשם אז, כשהאחים השתחוו לו, כפי שהוא מתאר:

למה אחיו משתחווים לו? מן הסתם כדי לקבל רשות לקנות את מה שרצו, כי ירדו 

 עם שקיהם כדי לקנות אוכל, ולשם כך היו צריכים לקבל את הסכמתו של יוסף ... 

השתחוויה זאת נגלתה לו מראש בחלום בצורה נכונה ובמליצה אשר הלמה את 

מה שעתיד להיות, כפי שסיפר לאחיו: 'ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹוְך ַהּשֶָׂדה 

)לז  ַלֲאֻלָּמִתי'  ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָן  ֲאֻלֹּמֵתיֶכם  ְתֻסֶּביָנה  ְוִהֵּנה  ִנָּצָבה  ְוַגם  ֲאֻלָּמִתי  ָקָמה  ְוִהֵּנה 

7(. במידה מסוימת אכן כרעו השיבולים שלהם ברך לפני השיבולים שלו, כי 

הם ]האחים[ לא השתחוו לנסיך מצרים משום סיבה כלשהי שלא הייתה ידועה 

להם, אלא משום שהיו חסרי שיבולים ]היינו אוכל[ , ואילו ליוסף היה אסם מלא 

שיבולים ... לכן האלומה של יוסף ניצבה, בעוד האלומות שלהם הנמיכו קומתן 
וסובבו את אלומתו והשתחוו לה.76

לפנינו ניסיון של רופרט להסביר את החלום הראשון של יוסף בצורה הטבעית ביותר 

כמטפורה שהולמת את המצב הנוכחי, כשהאחים עומדים לפניו. הם באו עתה בדבר 

הם  במצרים  אוכל  לקנות  כדי  בחלום.  השיבולים  רומזים  ולכך  ותבואה,  אוכל  עסקי 

זקוקים לאישור של יוסף, ועל כן הם משתחווים לפניו. גם דבר זה נרמז בחלומו של 

יוסף על ידי השיבולים שלהם, שמשתחוות לשיבולת שלו. מזווית הראייה של האחים, 

 ‘... Quam autem ob causam adoraverunt? Videlicet ut emendi quae vellent haberent  76

 licentiam, nam ut alimenta emerent, idcirco cum saccis suis advenerant, quod facere
 absque Ioseph imperio vel nutu non poterant … Bene igitur et propria secundum
 rem futuram imaginatione haec adoratio per somnium illi praesignata fuerat, quando
 narrans fratribus dicebat: Putabam ligare nos manipulos in agro, et quasi consurgere
 manipulum meum et stare, vestrosque manipulos circumstantes adorare manipulum
 meum. Ecce enim revera quodammodo manipuli eorum manipulum eius adorant, dum
 non ob aliud ignotum sibi principem Aegypti adorant, nisi quia defecerant manipuli
 ipsorum, ille autem de manipulis plenum habebat horreum … Stabat namque et sublimis
 erat manipulus Ioseph, circumstantes autem humiles manipuli fratrum manipulum eius

’adorabant )רופרט לבראשית ]לעיל הערה 2[ , ט, ב, עמ' 534(.
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טוען רופרט, הם לא כרעו ברך לפני יוסף כדי לקיים בלא יודעין ובצורה מיסטית את 

יוסף, אלא עשו זאת כדרך כל הארץ כדי להשיג אוכל. אך דרך פעולתם  חלומו של 

לחלום  פירוש  מציע  רופרט  אחרות,  במילים  הראשון.  החלום  נתקיים  אכן  הטבעית 

ולמעשה האחים על דרך שלא הייתה מביישת את מיטב הפשטנים.

והנה ההערה השנייה של רופרט, ולפניה הפסוקים שעליהם היא מוסבת:

ֶבר ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ִמִּמְצָרִים ַוּיאֶמר  ְוָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּשֶׁ

ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל. ַוּיאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאֹמר ָהֵעד ֵהִעד ָּבנּו 

ָהִאיׁש ֵלאֹמר ֹלא ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם )בר' מג 1–3(.

של  האשמה  הרגשת  כבדה  מה  האב,  של  נפשו  כאב  גדול  מה  העניין,  רב  מה 

האחים. למה האב ]יעקב[ שקוע במעין תרדמת ועצב עמוק, כשעונג ממתין לו 

בחוץ? כי נחוץ שגם החלום השני יתגשם לאחר שהתגשם הראשון. נחוץ, אני 

אומר, כי האלומות של האחים כבר השתחוו לאלומת יוסף כפי שנאמר לעיל, 
והגיע העת שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים ישתחוו ליוסף.77

מתברר אפוא שבמהדורה קמא סבר רמב"ן, בדיוק כמו רופרט, שרק החלום הראשון 

התגשם והשני עדיין לא. במהדורה בתרא סבר רמב"ן ששני החלומות לא התגשמו, 

ויעקבס תלו את השינוי בדעתו  זאת הוא כתב רק בהגיעו לארץ־ישראל. עופר  ואת 

של רמב"ן הן בשיקולי פרשנות הן בהגעתו לארץ־ישראל, שם למד שהדרך ממצרים 

עד חברון הוא עניין של שישה ימים בלבד, ועל כן החריפה השאלה למה יוסף לא שלח 

לאביו לומר שהוא חי וקיים.78 אם נשווה את דברי רמב"ן לפירושי רופרט, ניתן להציע 

שאולי בעודו בספרד הושפע מפירושו של רופרט או שכמותו במהדורה הראשונה, כי 

למד  ארצה  בהגיעו  לפירושיהם.79  מודע  והיה  נוצרים  פרשנים  עם  במגע  בא  בספרד 

שהמרחק בין מצרים לארץ־ישראל הוא רק מהלך של ימים ספורים. עתה, משהתבררה 

 ‘Magna rei difficultas, magna paterni animi angustia, grandis fraternae conscientiae  77

 poena. Sed quid diutius quasi somno consopitus pater gaudio foris praestolante in
 profundo tristitiae premitur? Oportet impleri et alterum somnium, quoniam iam unum
 impletum est. Oportet, inquam, quoniam manipuli fratrum iam manipulum Ioseph, ut
 supra dictum est, adoraverunt, et tempus est ut sol et luna et stellae undecim adorent

’Ioseph )שם, שם, ו, עמ' 538(.
עופר ויעקבס, תוספות רמב"ן )לעיל הערה 54(, עמ' 264‒265.  78

על כך כתבו י' האס, 'הפרשנות הטיפולוגית של רמב"ן כפולמוס אנטי־נוצרי', שנתון יד )תשס"ד(,   79

עמ' 289–299; א' טויטו, 'ההתמודדות עם הנצרות בפירושו של רמב"ן לתורה', שנתון כ )תש"ע(, 

או  זהים  עמ' 137–166. נעיר שבמחקרנו איננו מעוניינים בדברי פולמוס אלא דווקא בפירושים 

קרובים.
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לו עובדה זו, שוב לא יכול היה רמב"ן להניח שחלומו הראשון של יוסף התגשם, ועל 

אף קוצר המרחק לא שלח לקרוא לאביו מיד. לכן במהדורה השנייה טוען רמב"ן שאף 

אחד מהחלומות לא התגשם עדיין.

למה נסוג רמב"ן מן הפירוש של רופרט שהחלום הראשון התקיים עם בוא האחים 

ששני  רש"י  של  דעתו  את  קיבל  לא  שבגללה  סיבה  אותה  מפני  כנראה  יוסף?  לפני 

יוסף גרם כל כך הרבה צער לאביו  החלומות התגשמו בבת אחת: הקושי להבין איך 

המודעות  עם  יחד  לאביו  יוסף  שגרם  לצער  רמב"ן  התנגדות  מיד.  להביאו  שלח  ולא 

שהוסיף  בשורות  ביטוי  לידי  באות  למצרים  ארץ־ישראל  בין  יחסית  הקצר  למרחק 

רמב"ן במהדורה השנייה, שלא הופיעו במהדורה הראשונה:

)מב 9( ולולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולהעמידו ימים רבים 

בשכול ואבל על שמעון ועליו, ואף אם היה רצונו לצער את אחיו קצת איך לא 

יוסף במצרים ימים רבים  ... כי יש לתמוה אחר שעמד  יחמול על שיבת אביו 

והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו 

ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו היה מהלך שנה היה ראוי 

להודיעו לכבוד אביו, ויקר פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון.

על פי רמב"ן, מעשי יוסף היו 'חטא גדול' לולי הרצון לראות בהגשמת שני החלומות, 

אכן  הראשון  החלום  מילוי  לאחר  רופרט,  לפי  הסיפור.  בהמשך  יוסף  פעל  כך  ולשם 

ציער יוסף את אביו זמן נוסף כדי לקיים את החלום השני. רמב"ן אינו סובל את הרעיון 

שיוסף גרם צער לאביו כלל,80 לכן עמד על כך ששום חלום טרם התגשם. אך ברגע 

שהחלום הראשון התגשם עם רדת בנימין מצרימה, פעל יוסף מיד להוריד גם את אביו, 

כפי שכותב רמב"ן בהמשך ההערה לעיל: 'ואחרי שנתקיים החלום הראשון הגיד להם 

]לאחים[ לקיים החלום השני'.

בהמשך התוספת במהדורה בתרא מתייחס רמב"ן לעניין נוסף שלא נתבאר במהדורה 

קמא, הגביע שהוטמן באמתחת בנימין. הסתרת הגביע הביאה לעיכוב נוסף ולהארכת 

צערו של יעקב, ואיך מתיישב הדבר עם שיטת רמב"ן, שלא רצה יוסף להתעלל באביו 

כלל? על כך ניסה רמב"ן לתת פירוש הולם:

)מב 9( גם הענין השני שעשה להם בגביע לא שתהיה כוונתו לצערם, אבל חשד 

2015( סבור שדברי רמב"ן כאן כוונו נגד רד"ק, שכתב )בפירושו  יהונתן יעקבס )הרצאה, ינואר   80

 לבר' מב 9(: 'ובזכרו כל מה שעשו לא גמלם רעה אבל ציערם והקניטם', וכן )שם, מב 17(: 'ויאסוף – 

נובצקי,  ראו  רד"ק  בפרשנות  רמב"ן  שעשה  השימוש  על  וממונם'.  גופם  הפסד  בלא  אותם  צער 

השפעות )לעיל הערה 54(.
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אולי יש להם שנאה בבנימין שיקנאו אותו באהבת אביהם כקנאתם בו, או שמא 

הרגיש בנימין שהיה ידם ביוסף ונולדה ביניהם קטטה ושנאה, ועל כן לא רצה 

שילך עמהם בנימן אולי ישלחו בו ידם עד בדקו אותם באהבתו.

רואה  רמב"ן  לאחים,  להציק  שנועדו  נפרדות  פעולות  יוסף  במעשי  לראות  במקום 

יוסף לאחר שמכרוהו.  כולם כרצף עלילתי שמתקשר לשאלת האמון שנתן בהם  את 

לפירוש זה יש תקדים מפתיע. פילון האלכסנדרוני היה יהודי הלניסטי שחי במצרים 

בתקופת בית שני בתחילת הנצרות )בערך 15 לפסה"נ – 50 לסה"נ(. פרשנותו לתורה, 

ידי  על  רוב  פי  על  שנדחתה  שיטה  האלגורית,  בשיטה  מאופיינת  ביוונית,  שכתב 

המסורת היהודית. אך אם פילון נשכח מן היהדות,81 פרשנותו ושאר כתביו אומצו על 

ידי הנצרות עד כדי כך שהוא נחשב לאחד מאבות הכנסייה honoris causa.82 הפירוש 
שאנו מביאים כעת מכתבי פילון )'על יוסף'( הוא דווקא בדרך הפשט:83

כל התחבולות, גם הללו וגם קודמותיהן, היו בבחינת נסיונות: רצה מושל הארץ 

ניכור  בלבם  היה  שמא  חשש  כי  בן־אמו,  אחיו  כלפי  חיבתם  מידת  מה  לבדוק 

בית צרתה שוות־ בני האם החורגת כלפי  כפי שיש בלבם של  טבעי כלשהו, 

וגם שאלם לכאורה על משפחתם, כדי לדעת אם אחיו עודנו חי או   ... הערך 
שמא נהרג במזיד.84

דברי פילון קרובים לדברי רמב"ן שהבאנו לעיל. אפשר להניח בוודאות שפירושי פילון 

לא הגיעו לפרשנים יהודים בכלל, וגם לא ידוע לנו איך דברי פילון הגיעו לפרשנים 

נוצרים בימי הביניים המאוחרים.85 מכל מקום, יש כאן משום ראיה נוספת שפרשנות 

 נוצרית – ואנחנו כוללים גם את דברי פילון בקבוצה זאת משום מסירתם דרך הכנסייה – 

הגיעה לאוזניהם של יהודים בעקבות מגעים בינם לבין שכניהם.

פילון, כתבים א: הכתבים ההסטוריים, הכתבים האפולוגטיים )לעיל הערה 71(, ירושלים תשמ"ו,   81

עמ' יב: 'עוד לפני כמאה שנה כמעט לא ידעו היהודים אפילו את שמו של פילון'.

 D. T. Runia, Philo in Early Christian Literature: A Survey (CRINT section 3: Jewish  82

Traditions in Early Christian Literature 3), Assen-Minneapolis 1993, p. 3
יוסף"[ , שבו נעלמת האליגוריה, מספר פילון, כאילו לשמה, את  'בחציו השני של החיבור ]"על   83

פרשת חייו מאז נתמנה למשנה למלך, בצורת רומאן היסטורי, ומבליט את צדקתו, במיוחד כלפי 

אחיו' )פילון, כתבים א ]לעיל הערה 71[ , א, הקדמה כללית, עמ' כ(.

שם, ב, 170, סעיף 232–233.  84

'גורלו של פילון בימי הביניים הלטיניים כמעט שלא נחקר כלל' )רוניה, פילון ]לעיל הערה 82[ ,   85

עמ' 332 הערה 105(. ספרו של רוניה מתאר את השימוש הנוצרי בכתבי פילון עד המאה הרביעית 

לספירה.
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ר ב ד ת  י ר ח א

חשוב לזכור שרוב רובם של פירושי רופרט מכוונים לתכלית שהציב לעצמו בכותרת 

ביטוי  לידי  באות  המשולשת  הנוצרית  בהופעתו  האל  פעולות  איך  להראות   – הספר 

בסיפורי ספר בראשית.86 לשם כך הוא ניצל את כל שיטות הפרשנות הרוחנית שפיתחו 

פרשנות  של  זה  ים  מתוך  הטיפולוגית.  האנלוגיה  את  ובעיקר  לפניו,  הכנסייה  אבות 

)ספרו של רופרט משתרע על פני יותר מ־2,500 עמודים בדפוס( ניסינו לדלות מתוך 

פירושו לספר בראשית את אותן ההערות שמגלות קשר לפרשנות יהודית, אם בתוכנן 

אם בסגנונן. לרוב אלה הם רעיונות מהמדרש, שמן הסתם שמע רופרט מיהודים שהכיר. 

חלק מהרעיונות מתועדים בכתב בפרשנות היהודית שקדמה לו )מדרשים, רש"י( או 

רופרט,  בפרשנות  המיוחד  רמב"ן(.  האחרים,  התוספות  ובעלי  )ריב"ש  אחריו  שבאה 

לעומת מלומדים נוצרים אחרים שהביאו פירושים ממקורות יהודים, שהוא הלביש את 

רעיונות המדרש בסגנון ובהיגיון המתקרבים לפשט היהודי, ברוח הנטייה אצל יהודים 

ונוצרים במאה השתים עשרה לפרש את המקרא בצורה מילולית יותר וטבעית יותר.

ונוצרית.  יהודית  פרשנות  בין  מסוימת  קרבה  מצאנו  שבהן  הערות  שש  הבאנו 

הפרשנות הנוצרית לקוחה מפירוש רופרט מדויץ לספר בראשית, והפרשנות היהודית 

ורמב"ן. בשלוש הדוגמות  ריב"ש, בעלי התוספות  מתוך המדרשים, רש"י, רשב"ם, 

כזאת  מסקנה  רופרט.  על  יהודית  פרשנות  של  אפשרית  השפעה  מצאנו  הראשונות 

גם  היהודית.  רופרט בפרשנות  דומים לאלה של  פירושים  מתאפשרת מפני שמצאנו 

אם הפרשנות היהודית מאוחרת לרופרט, אולי מדובר במסורת עתיקה שהגיעה לאוזני 

רופרט כמסירה בעל־פה לפני שנרשמה במקור יהודי כלשהו. כך נראה שקרה בדוגמה 

ב )יוסף ואשת פוטיפר(. כיוון שהמסירה הייתה בעל־פה, אי אפשר לעקוב אחר המסלול 

שדרכו הגיעה הפרשנות היהודית לרופרט.

שלושת הרעיונות הפרשניים האחרונים שעסקנו בהם מדגימים השפעה אפשרית 

יוסף( רופרט מספק את המניעים  ד )כתונת  יהודים. בדוגמה  של רופרט על פרשנים 

של האחים לשלוח את הכתונת ליעקב על ידי אחרים ולא להביא את הכתונת בעצמם. 

אותם הדברים נכתבו על ידי ריב"ש בדור מאוחר יותר. אמנם עיקר הרעיון שהכתונת 

נשלחה בידי אחרים נמצא בתרגום הוולגטה ונאמר כבר על ידי רשב"ם, בן־זמנו של 

'ההישג הגדול של "על אודות השילוש" ]ספרו של רופרט, De Trinitate[ הוא סידור הברית הישנה   86

והחדשה בשלמותם בהקשר של התכנית האלוהית, כפי שהיא נוהלה בידי כל אישיות שבשילוש, 

 G. R. Evans, ‘Masters and Disciples: Aspects of Christian Interpretation( 'כל אחת בתורּה

 of the Old Testament in the Eleventh and Twelfth Centuries’, in M. Sæbø [ed.], Hebrew
.)Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation I/2, Göttingen 2000, p. 253
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רופרט, אך לא הוולגטה ולא רשב"ם סיפקו את המניע לכך. לכן נראה שריב"ש שאב 

את ההסבר הפסיכולוגי המפורט שלו מרופרט, אך שוב אין לדעת באיזו צורה הגיעו 
אליו דבריו.87

בדוגמה ו )על הגשמת החלומות( מדובר בשאלה שעלתה מתוך דברי רש"י ורמב"ן 

לפסוק 'ויזכר יוסף את החלומות אשר חלם להם' )מב 9(. באילו נסיבות התגשמו שני 

החלומות של יוסף? העובדה שגם רופרט עסק בנושא מוסיפה ממד מעניין להסבר של 

רמב"ן לאותה שאלה. יתר על כן, רמב"ן כתב על כך פעמיים, בשתי מהדורות פירושו, 

נוסף על כך, מצאנו שדברי רמב"ן  וגם רופרט נזקק לשאלה בשתי הערות נפרדות. 

בהמשך ההערה קרובים לדברי פילון האלכסנדרוני, שפירושיו נשתמרו דווקא אצל 

של  אחרי מעבר  הוא המעקב  מסובך  כמה  מעיד  זה  מקרה  הלטינית.  בשפה  הנוצרים 

רעיונות בין יהודים ונוצרים, ובכל זאת הרושם הוא שהשפעות הדדיות היו קיימות.

הגיעו  היהודים  והפרשנים  שרופרט  האפשרות  את  בחשבון  להביא  צריך  תמיד 

זה נכון כשמדובר במובנה של מילה או  לאותם הפירושים בצורה עצמאית. אך דבר 

במשמעו של פסוק. בדוגמות שהבאנו, הִקרבה בין תוכני ההערות של כל המפרשים 

או בין סגנונותיהן מקטינה את האפשרות הזאת. במקרה של רופרט נראה שיש לפנינו 

ונוצרים בנושא פרשנות המקרא, אפילו אצל מלומד שלא  יהודים  בין  עדויות למגע 

היה לו קשר עם יהודים לשם לימוד וגם לא אהדה מיוחדת להם.88 זאת אומרת שהמעבר 

רחבה  התופעה  הייתה  ואולי  התרחש,  אכן  לקהילה  מקהילה  למקרא  פירושים  של 

משחשבנו.
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