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ה"ב  

The Woman behind the Throne 

Who was Osnas bas Potifar the wife of Yosef? 

* 

ן ֹאן , מא)בראשית  ַרע ֹכהֵׁ י פֶּ ת ָאְסַנת ַבת פֹוטִּ ן לֹו אֶּ תֶּ ף ָצְפַנת ַפְענֵַׁח ַויִּ ם יֹוסֵׁ ְקָרא ַפְרֹעה שֵׁ מה( ַויִּ
ם ְצָריִּ ץ מִּ רֶּ ף ַעל אֶּ א יֹוסֵׁ צֵׁ ָשה ַויֵׁ  .ְלאִּ

45. And Pharaoh named Joseph Zaphenath Pa'neach, and he gave him 

Asenath the daughter of Poti phera, the governor of On, for a wife, and 

Joseph went forth over the land of Egypt. 

י  :נ(, מא)בראשית  ר ָיְלָדה לֹו ָאְסַנת ַבת פֹוטִּ ם ָתבֹוא ְשַנת ָהָרָעב ֲאשֶּ רֶּ ים ְבטֶּ ף יָֻלד ְשנֵׁי ָבנִּ ּוְליֹוסֵׁ
ן אֹון: ַרע ֹכהֵׁ  פֶּ

50. And to Joseph were born two sons before the year of the famine set in, 

whom Asenath the daughter of Poti phera, the governor of On, bore to 

him.  

* 

The Torah tells us that Osnas was the daughter of Potifar.1 According to the Midrash 

she underwent conversion to marry Yosef2. Why did Yosef married Osnas? The reason 

is twofold; (a) Pa’aroh wanted Yosef to marry nobility so people shouldn’t say he was 

once a slave3, furthermore Potifar shouldn’t say that he was once his slave. Therefore he 

married his daughter.4 (b) To prevent people from saying that Yosef had an adulterous 

relationship with Potifar’s wife. By marrying her daughter it became obvious that he 

was righteous.5  

                                                      

1
ת )מא, מה(: " בראשית  ן לֹו אֶּ תֶּ ָשה ָאְסַנת ַבת ּפֹוִטי ֶפַרעַויִּ ן ֹאן ְלאִּ ר ָיְלָדה לֹו ". ושם )מא, נ(: "ֹכהֵׁ ם ָתבֹוא ְשַנת ָהָרָעב ֲאשֶּ רֶּ ים ְבטֶּ ף יַֻלד ְשנֵׁי ָבנִּ ָאְסַנת ּוְליֹוסֵׁ

ן אֹון ַבת ּפֹוִטי ֶפַרע ר ָיְלָדה לֹו ". ושם )מו, נ(: "ֹכהֵׁ ם ָאְסַנת ַבת ּפֹוִטי ֶפַרעֲאשֶּ ְפָריִּ ת אֶּ ה ְואֶּ ת ְמַנשֶּ ן ֹאן אֶּ  ".ֹכהֵׁ

2
באותה שעה אמר דוד " (:ה ,כחובמדרש שמואל ) ".אסנתכגון יוסף ל. . ד"א מדבר בגרים שהם באים ועושים תשובה" (:פרשה ח ,קהלת רבה )וילנא 

הדא הוא דכתיב . .  עשה הקדוש ברוך הוא לעמי כך, אמר לו הקדוש ברוך הוא אם תרחיק את הרחוקים סופך לרחק את הקרובים הגריםוכי בשביל 
נשים חסידות ועוד יש (: "45עמוד  ,אוצר המדרשים )אייזנשטיין. ובוגו' )בראשית מ"ו כ( אסנת בת פוטיפרעה לו ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילד

  ".אשת יוסף נאמר אשר ילדה לו אסנת באסנת. .גיורות מן הגויםועוד יש . .  אסנתמן הגוים ואלו הן:  גיורות כשרות

 .דאיך גייר את אסנת בת פוטיפרע בעוד שגיור בעי ג' )יבמות מו, ב(, ואכ"מ שו"ת דברי יציב )חו"מ, נ(בעל  קושייתראה ו

3
סיף לו כבוד ויקר. נשואין אלה הם ושפחות האצלה המצרית, וזאת כדי להמסתבר שבקש לחתן את יוסף עם אחת ממדעת מקרא )בראשית, מא, מה(: " 

 ."שרוחו בימי דוד ושלמה -מדיניים  -דגמה לנשואין דפלומטים 

4
ולקחה יוסף לו לאשה שאם יקח אחרת אפי' גדולה ממנה היה מתיירא שמא יאמר פוטיפר עבדי הם שהרי קניתי את חזקוני )בראשית, מא, מה(: " 

 . "אביהם לי לעבד אבל כשנשא את בתו לא היה מביישו ולא בני ביתו

5
 ".ד"א לקחה כדי לפרסם שלא שכב את אמהחזקוני )שם(: "  
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