מכירת יוסף

Literary and Historiographical Readings

Biagio d’Antonio (Florence, around 1500), from the Metropolitan Museum of Art

I learned a lot from many sources, but want
to single (double?) out two:
• Richard C. Steiner, “Contradictions, Culture Gaps, and Narrative Gaps
in the Joseph Story,” Journal of Biblical Literature vol. 139, no. 3
(2020): 439-458.
https://www.academia.edu/44014361/Richard_C_Steiner_Contradictions_Cult
ure_Gaps_and_Narrative_Gaps_in_the_Joseph_Story_Journal_of_Biblical_Liter
ature_vol_139_no_3_2020_439_458

• Richard C. Steiner, “‘Midianite Men’ (Gen 37:28) and ‘An Egyptian
Man’ (39:1): Ambiguity and Contradiction, Leitwortstil and
Foreshadowing,” forthcoming.

Section 1:
Geography and
the location of
Reuven

־ָנא ְרֵאה ֶאת־ְשׁלֹום אֶַחי; ְוֶאת־ְשׁלֹום ַהֹצּאן ַוֲהִשֵׁבִני ָדָּבר ַוִיְּשָׁלֵחהוּ ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון0ַוֹיּאֶמר לֹו ֶל
ַוָיֹּבא ְשֶׁכָמה׃
And he said to him, “Go and see how your brothers are and how the flocks
are faring, and bring me back word.” So he sent him from the valley of
Hebron. When he reached Shechem,
ַוִיְּמָצֵאהוּ ִאישׁ ְוִהֵנּה ֹתֶעה ַבָּשֶּׂדה ַוִיְּשׁאֵָלהוּ ָהִאישׁ ֵלאֹמר ַמה־ְתַּבֵקּשׁ׃
a man came upon him wandering in the fields. The man asked him, “What
are you looking for?”
ַוֹיּאֶמר ֶאת־אַַחי אָֹנִכי ְמַבֵקּשׁ ַהִגּיָדה־ָנּא ִלי ֵאיֹפה ֵהם ֹרִעים׃
He answered, “I am looking for my brothers. Could you tell me where they
are pasturing?”
 יֹוֵסף אַַחר ֶאָחיו ַוִיְּמָצֵאם0ַוֹיּאֶמר ָהִאישׁ ָנְסעוּ ִמֶזּה ִכּי ָשַׁמְעִתּי ֹאְמ ִרים ֵנְלָכה ֹדָּתְיָנה ַוֵיֶּל
ְבֹּדָתן׃
The man said, “They have gone from here, for I heard them say: Let us go to
Dothan.” So Joseph followed his brothers and found them at Dothan.

ַוֵיְּשׁבוּ ֶלֱאָכל־ֶלֶחם ַוִיְּשׂאוּ ֵעיֵניֶהם ַוִיּ ְראוּ ְוִהֵנּה ֹא ְרַחת ִיְשְׁמֵעאִלים ָבּאָה ִמִגְּלָעד וְּגַמֵלּיֶהם
ט הֹוְלִכים ְלהֹו ִריד ִמְצ ָרְיָמה׃Vֹנְשִׂאים ְנֹכאת וְּצ ִרי ָו
Then they sat down to a meal. Looking up, they saw a caravan of Ishmaelites
coming from Gilead, their camels bearing gum, balm, and ladanum to be
taken to Egypt.
...
ַוַיַּעְברוּ ֲאָנִשׁים ִמ ְדָיִנים ֹסֲח ִרים ַוִיְּמְשׁכוּ ַוַיֲּעלוּ ֶאת־יֹוֵסף ִמן־ַהבֹּור ַוִיְּמְכּרוּ ֶאת־יֹוֵסף
ַלִיְּשְׁמֵעאִלים ְבֶּעְשׂ ִרים ָכֶּסף ַוָיִּביאוּ ֶאת־יֹוֵסף ִמְצ ָרְיָמה׃
When Midianite traders passed by, they pulled Joseph up out of the pit. They
sold Joseph for twenty pieces of silver to the Ishmaelites, who brought
Joseph to Egypt.
ַוָיָּשׁב ְראוֵּבן ֶאל־ַהבֹּור ְוִהֵנּה ֵאין־יֹוֵסף ַבּבֹּור ַוִיְּק ַרע ֶאת־ְבָּגָדיו׃
When Reuben returned to the pit and saw that Joseph was not in the pit, he
rent his clothes.
ַוָיָּשׁב ֶאל־ֶאָחיו ַוֹיּאַמר ַהֶיֶּלד ֵאיֶננּוּ ַוֲאִני אָָנה ֲאִני־ָבא׃
Returning to his brothers, he said, “The boy is gone! Now, what am I to do?”

Jan Fokkelman

Reuben’s discovery represents a gap for the reader. In v. 29 we
suddenly realize that Reuben cannot have been a participant in the
transaction. We should, however, not flee into diachronical
speculations precipitately. We might first try to deal with the gap in a
synchronic way and remain true to a sound narratology.
. שהגיע יומו לילך ולשמש את אביו, וישב ראובן – ובמכירתו לא היה שם:רש"י
. עסוק היה בשקו ותעניתו על בילבול יצועי אביו:דבר אחר
AND REUBEN RETURNED – When he (Joseph) was sold he had not been present, for it was his day to go
to attend to his father. Another explanation is: he had not sat with them at the meal because he was
occupied with his sack-cloth and fast in penitence for having ‘disturbed his father’s bed’ (Bereshit Rabbah
84:19).

R. Joseph Bekhor Shor
 ויש אומרים שהיה כל,ויש אומרים כי ראובן היה מתענה על ששכב את בלהה
 אבל תימה על שהיו רחוקין.אחד משמש את אביהם יומו והגיע יומו של ראובן
... . וראובן שב אל הבור,מאביהם
 ואחר שאכלו,דרך הרועים שמקצתם אוכלים ומקצתן עומדים על הבהמות
 ואין דרכם לאכול, הולכים אותם שאכלו אל הבהמות והאחרים אוכלים,מקצתם
 וראובן ומקצת אחיו היו שומרים, והיה אוכל יהודהא ומקצת אחיו.כולם ביחד
. ולפיכך לא ידע ראובן במכירתו,הצאן
It is the way of shepherds that some of them eat and some of them attend to
the animals. After that, those that have eaten go to the animals, and the
others eat. It is not their way that all of them eat together. (When the
Ishmaelites came into view,) Judah was eating with some of his brothers,
while Reuben and some of his brothers were watching over the flock, and
therefore Reuben did not know about the sale.

Reuven may never have known!
42:21-22
אִָחינוּ ֲאֶשׁר ָרִאינוּ ָצ ַרת ַנְפשֹׁו-אִָחיו ֲאָבל ֲאֵשִׁמים ֲאַנְחנוּ ַעל-כא ַוֹיּאְמרוּ ִאישׁ ֶאל
 כב ַוַיַּען ְראוֵּבן ֹאָתם.ֵכּן ָבּאָה ֵאֵלינוּ ַהָצּ ָרה ַהֹזּאת-א ָשָׁמְענוּ ַעלVְבִּהְתַחְננֹו ֵאֵלינוּ ְו
ָדּמֹו ִהֵנּה-א ְשַׁמְעֶתּם ְוַגםVֶתֶּחְטאוּ ַבֶיֶּלד ְו-ֵלאֹמר ֲהלֹוא אַָמ ְרִתּי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר אַל
.ִנ ְד ָרשׁ
One man said to the other, “Indeed, we are guilty because of our
brother, for we saw the pain in his soul, as he was beseeching us, and
we did not listen! This is why all this suffering is befalling us!”
Reuben answer, “Look, I told you ‘don’t sin with the boy,’ but you didn’t
listen. And now his blood is being avenged!”

Another question answered:
“‘Then they sat down to a meal’: How do these words advance the plot
of the narrative, and what do they contribute to the progression of the
matter?” The usual answer to this question is that these words hint at
the callous indifference displayed by the brothers, as they themselves
later acknowledge (Gen 42:21).”
-Baruch Schwartz

Section 2: Who sold Joseph to whom?

?”Was he “sold
ִכּי-גֹֻנּב גַֻּנְּבִתּי ֵמֶאֶרץ ָהִעְב ִרים 40:15:

?So who
ַוִיְּשׂאוּ ֵעיֵניֶהם ַוִיּ ְראוּ ְוִהֵנּה ֹא ְרַחת ִיְשְׁמֵעאִלים ָבּאָה ִמִגְּלָעד וְּגַמֵלּיֶהם ֹנְשִׂאים ְנֹכאת וְּצ ִרי ָוVט הֹוְלִכים ְלהֹו ִריד ִמְצ ָרְיָמה .כו ַוֹיּאֶמר
ְיהוָּדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶבַּצע ִכּי ַנֲהֹרג ֶאת אִָחינוּ ְוִכִסּינוּ ֶאת ָדּמֹו .כז ְלכוּ ְוִנְמְכּ ֶרנּוּ ַל ִיְּשְׁמֵעאִלים ְוָיֵדנוּ אַל ְתִּהי בֹו ִכּי אִָחינוּ ְבָשֵׂרנוּ הוּא
ַוִיְּשְׁמעוּ ֶאָחיו.
כח ַוַיַּעְברוּ ֲאָנִשׁים ִמ ְדָיִנים ֹסֲח ִרים ַוִיְּמְשׁכוּ ַוַיֲּעלוּ ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהבֹּור ַו ִיְּמְכּרוּ ֶאת יֹוֵסף ַל ִיְּשְׁמֵעאִלים ְבֶּעְשׂ ִרים ָכֶּסף ַוָיִּביאוּ ֶאת יֹוֵסף
ִמְצ ָרְיָמה .כט ַוָיָּשׁב ְראוֵּבן ֶאל ַהבֹּור ְוִהֵנּה ֵאין יֹוֵסף ַבּבֹּור ַוִיְּק ַרע ֶאת ְבָּגָדיו .ל ַוָיָּשׁב ֶאל ֶאָחיו ַוֹיּאַמר ַהֶיֶּלד ֵאיֶננּוּ ַוֲאִני אָָנה ֲאִני ָבא.
תֶּנת ַבָּדּם .לב ַוְיַשְׁלּחוּ ֶאת ְכֹּתֶנת ַהַפִּסּים ַוָיִּביאוּ ֶאל ֲאִביֶהם ַוֹיּאְמרוּ
לא ַוִיְּקחוּ ֶאת ְכֹּתֶנת יֹוֵסף ַוִיְּשֲׁחטוּ ְשִׂעיר ִעִזּים ַוִיְּטְבּלוּ ֶאת ַהֻכּ ֹ
ֹזאת ָמָצאנוּ ַהֶכּר ָנא ַהְכֹּתֶנת ִבְּנ; ִהוא ִאם Vא .לג ַוַיִּכּי ָרהּ ַוֹיּאֶמר ְכֹּתֶנת ְבִּני ַחָיּה ָרָעה ֲאָכָלְתהוּ ָטֹרף ֹט ַרף יֹוֵסף .לד ַוִיְּק ַרע ַיֲעֹקב
ִשְׂמָVתיו ַוָיֶּשׂם ַשׂק ְבָּמְתָניו ַוִיְּתַאֵבּל ַעל ְבּנֹו ָיִמים ַרִבּים .לה ַוָיֻּקמוּ ָכל ָבָּניו ְוָכל ְבֹּנָתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם ַוֹיּאֶמר ִכּי ֵאֵרד ֶאל ְבִּני
אֵָבל ְשֹׁאָלה ַוֵיְּבְךּ ֹאתֹו אִָביו .לו ְוַהְמָּדִנים ָמְכרוּ ֹאתֹו ֶאל ִמְצ ָר ִים ְלפֹוִטיַפר ְס ִריס ַפּ ְרֹעה ַשׂר ַהַטָּבִּחים.
בראשית לט ,אְ :ויֹוֵסף הוּ ַרד ִמְצ ָרְיָמה ַוִיְּקֵנהוּ פֹּוִטיַפר ְס ִריס ַפּ ְרֹעה ַשׂר ַהַטָּבִּחים ִאישׁ ִמְצ ִרי ִמַיּד ַה ִיְּשְׁמֵעאִלים ֲאֶשׁר הֹו ִרֻדהוּ ָשָׁמּה.

Rashi
 והודיעך הכתוב שנמכר פעמים,ויעברו אנשים מדינים – זו היא שיירא אחרת
.הרבה
 והישמעאלים, וימכרוהו לישמעאלים,וימשכו – בני יעקב את יוסף מן הבור
.(ל״ו: והמדנים מכרו אותו אל מצרים )בראשית ל״ז,למדנים
Midianites – This was a different caravan: Scripture indicates that he
was sold several times: (1) “They drew up” – the sons of Jacob drew
him up from the pit, (2) and sold to to the Ishmaelites, and (3) the
Ishmaelites to the Midianites and (4) the Midianites into Egypt.

Rashbam
, ורחוקים היו קצת מן הבור לבלתי אכול על הדם, ויעברו אנשים מדיינים – בתוך שהיו יושבים לאכול לחם:רשב"ם
 וראוהו בבור, וקודם שבאו הישמעאלים עברו אנשים מדיינים אחרים דרך שם,וממתינים היו לישמעאלים שראו
 אשר מכרתם אותי: ואף על פי אשר כתב, ויש לומר שהאחים לא ידעו.ומשכוהו ומכרוהו המדיינים לישמעאלים
 זה נראה לי לפי עומק דרך פשוטו של. שהגרמת מעשיהם סייעה במכירתו: יש לומר,( ד,מצרימה )בראשית מה
....מקרא
Midianite traders passed by: The brothers were at their meal, sitting some distance from the pit so
as to refrain from “eating on the blood” (Lev 19:26), waiting for the Ishmaelites whom they had
seen (v. 25). However, before those Ishmaelites arrived, different people – Midianites – passed by
there, saw Joseph in the pit and pulled him out. These Midianites sold Joseph to the Ishmaelites. It
is to be understood that the brothers did not know [of the sale]. Although it is written [that Joseph
later said to his brothers] (Gen. 45.4), “[I am ... he] whom you sold down to Egypt,” that phrase is to
be understood to mean that their actions indirectly led to his sale.
To me, this represents the profound interpretation, following the plain meaning of Scripture….

Joseph Qara and Ibn Ezra
כב ַוֹיּאְמרוּ ִאישִׁ-יְשׂ ָרֵאל ֶאלִ-גּ ְדעֹון ְמָשׁלָ-בּנוּ ַגּםַ-אָתּה ַגּםִ-בְּנ; ַגּם ֶבּןְ-בֶּנ; ִכּי הֹוַשְׁעָתּנוּ
שׁל ְבִּני ָבֶּכם ְיה ָוה
שׁל ֲאִני ָבֶּכם ְוVאִ-יְמ ֹ
ִמַיּד ִמ ְדָין .כג ַוֹיּאֶמר ֲאֵלֶהם ִגּ ְדעֹון Vאֶ-אְמ ֹ
שׁל ָבֶּכם .כד ַוֹיּאֶמר ֲאֵלֶהם ִגּ ְדעֹון ֶאְשֲׁאָלה ִמֶכּם ְשֵׁאָלה וְּתנוִּ-לי ִאישׁ ֶנֶזם ְשָׁללֹו
ִיְמ ֹ
ִכּיִ-נ ְזֵמי ָזָהב ָלֶהם ִכּי ִיְשְׁמֵעאִלים ֵהם.
ר' יוסף קרא לשופטים ח ,כד :כי ישמעאלים הם – למדין קורא ישמעאלים ,דכתיב,
"ויעברו אנשים מדינים סוחרים" )בראשית לז ,כח( ,וכתיב" ,וימכרו את יוסף
לישמעאלים" )בראשית לז ,כח(.
אבן עזרא :ויעברו – וכאשר עברו אלה הישמעאלים הסוחרים ,כי המדינים יקראו
ישמעאלים ,וכן אמר על מלכי מדין" ,כי ישמעאלים הם" )שופטים ח ,כד(.

Zoom in….
ַוִיְּשׂאוּ ֵעיֵניֶהם ַוִיּ ְראוּ ְוִהֵנּה ֹא ְרַחת ִיְשְׁמֵעאִלים ָבּאָה ִמִגְּלָעד וְּגַמֵלּיֶהם
ֹנְשִׂאים ְנֹכאת וְּצ ִרי ָוVט הֹוְלִכים ְלהֹו ִריד ִמְצ ָרְיָמה.
ַוֹיּאֶמר ְיהוָּדה ֶאל ֶאָחיוַ" ,מה ֶבַּצע ִכּי ַנֲהֹרג ֶאת אִָחינוּ ְוִכִסּינוּ ֶאת ָדּמֹו? ְלכוּ
ְוִנְמְכּ ֶרנּוּ ַל ִיְּשְׁמֵעאִלים ְוָיֵדנוּ אַל ְתִּהי בֹו – ִכּי אִָחינוּ ְבָשֵׂרנוּ הוּא".
ַוִיְּשְׁמעוּ ֶאָחיו.
ַוַיַּעְברוּ ֲאָנִשׁים ִמ ְדָיִנים ֹסֲח ִרים ַוִיְּמְשׁכוּ ַוַיֲּעלוּ ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהבֹּור
ַו ִיְּמְכּרוּ ֶאת יֹוֵסף ַל ִיְּשְׁמֵעאִלים ְבֶּעְשׂ ִרים ָכֶּסף...

So why call them Midianites?
Note the parallel between the Midianites who
bring Joseph to the Egyptian here ( - ויקנהו פוטיפר
)סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי, and the Egyptian
who goes to the Midianites in Exodus 2 i.e.,
Moshe, identified as an “!“איש מצרי
[Steiner, “‘Midianite Men’ (Gen 37:28) and ‘An Egyptian Man’ (39:1)”]

?Part 3: What’s Tamar got to do with this
תֶּנת ַבָּדּם .לב ַוְיַשְׁלּחוּ ֶאת ְכֹּתֶנת
לא ַוִיְּקחוּ ֶאת ְכֹּתֶנת יֹוֵסף ַוִיְּשֲׁחטוּ ְשִׂעיר ִעִזּים ַוִיְּטְבּלוּ ֶאת ַהֻכּ ֹ
ַהַפִּסּים ַוָיִּביאוּ ֶאל ֲאִביֶהם ַוֹיּאְמרוּ ֹזאת ָמָצאנוּ ַהֶכּר ָנא ַהְכֹּתֶנת ִבְּנ; ִהוא ִאם Vא .לג ַוַיִּכּי ָרהּ ַוֹיּאֶמר
ְכֹּתֶנת ְבִּני ַחָיּה ָרָעה ֲאָכָלְתהוּ ָטֹרף ֹט ַרף יֹוֵסף .לד ַוִיְּק ַרע ַיֲעֹקב ִשְׂמָVתיו ַוָיֶּשׂם ַשׂק ְבָּמְתָניו ַוִיְּתַאֵבּל
ַעל ְבּנֹו ָיִמים ַרִבּים .לה ַוָיֻּקמוּ ָכל ָבָּניו ְוָכל ְבֹּנָתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם ַוֹיּאֶמר ִכּי ֵאֵרד ֶאל ְבִּני אֵָבל
ְשֹׁאָלה ַוֵיְּבְךּ ֹאתֹו אִָביו .לו ְוַהְמָּדִנים ָמְכרוּ ֹאתֹו ֶאל ִמְצ ָרִים ְלפֹוִטיַפר ְס ִריס ַפּ ְרֹעה ַשׂר ַהַטָּבִּחים.
בראשית לח :מעשה יהודה ותמר ,פסוקים כה-כו
תּאֶמרַ" ,הֶכּר ָנא
ִ...הוא מוֵּצאת ְוִהיא ָשְׁלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמרְ" ,לִאישׁ ֲאֶשׁר ֵאֶלּה לֹּו אָֹנִכי ָה ָרהַ ".ו ֹ
ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְפִּתיִלים ְוַהַמֶּטּה ָהֵאֶלּהַ ".וַיֵּכּר ְיהוָּדה ַוֹיּאֶמר "ָצ ְדָקה ִמֶמִּנּי"...
פרק לט ,אְ :ויֹוֵסף הוּ ַרד ִמְצ ָרְיָמה ַוִיְּקֵנהוּ פֹּוִטיַפר ְס ִריס ַפּ ְרֹעה ַשׂר ַהַטָּבִּחים ִאישׁ ִמְצ ִרי ִמַיּד
ַהִיְּשְׁמֵעאִלים ֲאֶשׁר הֹו ִרֻדהוּ ָשָׁמּה.

