Le mariage de Joseph

Qui est Asenat ?
Joseph en Egypte épousera une certaine
Asenat.
Les rabbins discutent de son identité. Pour les
uns, il s’agit de la fille de Dina et Sichem exilée
en Egypte, pour d’autres une convertie au
monothéisme, à l’instar de Rut, enfin Isaac Caro
y voit, semble-t-il, un "mariage mixte".

Joseph explique les rêves de Pharaon.

בראשית פרק מא
)מה( ויקרא פרעה ש יוס צפנת פענח וית לו את אסנת בת פוטי פרע כה א לאשה ויצא
:יוס על אר מצרי

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויצא רמז קכה
לשבע שני נולדו ליעקב י"א בני ובת אחת וכול נולדו ונולדו זווג עמ חו מיוס שלא
: נולד זווגו עמו שהיתה אסנת בת דינה ראויה לו לאשה

פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרק מ
,( כיוצא בדבר ויהי בימי שפוט השופטי )רות א א,זכה אסנת בת פוטיפרע להזדווג למולי
: שנאמר הוא אבי ישי אבי דוד,…שנזדווגה רות ע בועז ויצא ממנה מלכות

תולדות יצחק
 לפי שאי, וסמ! לזה וית לו את אסנת בת פוטיפרע,ויקרא פרעה ש יוס צפנת פענח
 שאיש מאמונה אחת ואשה מאמונה אחרת אי איפשר,איפשר שיוס יהיה נושא מצרית
:  ולכ שנה שמו כאלו יוס המיר דתו לדת מצרי חס ושלו,שיכנסו לחופה זה ע זה

Genèse chapitre 41

45- Pharaon surnomma Joseph Çâfenath Panéah et il lui donna pour femme Asenath, fille
de Pôti Féra, prêtre d'On. Joseph fit une excursion dans le pays d'Égypte.

Yalkout Shimoni sur la Tora paracha Vayétsé 247, 125

Les enfants de Jacob sont nés en sept ans, soit 11 fils et une fille (Benjamin est né plus
tard), et chacun est né avec sa jumelle qui allait être son épouse, sauf Joseph qui n’est pas
né avec sa jumelle mais qui a épousé Asnat fille de Dina.

Pessikta Zoutrata (Lékah tov) Genèse chapitre 40

Asnat fille de Putiphar a mérité de se marier avec un circoncis, et de même quand nous
lisons "il arriva au temps des Juges" (Rut 1, 1)… Rut épousa Boaz et d’elle sortie la royauté
(de David), comme il est dit "père de Jessé, père de David".

Toldot Isaac (d’Isaac Caro, 1458 – 1535)

Pharaon nomma Joseph Tsafnat Panéa et ensuite il est dit : "il lui donna Asenat fille de Pôti
Féra". Car il n’était pas possible que Joseph épouse une égyptienne, puisqu’un homme

d’une religion ne peut épouser une femme d’une autre religion. C’est pourquoi pharaon
changea son nom, comme si Joseph avait renié sa religion…

Traduction : Pentateuque Genèse ch. 41, v. 45, (Miketz -  & )מקץPhilippe Haddad.

