
בראשית לז:כה, כח

 ַויְֵשבוּ֮ ֶלֱֽאָכל־ֶלֶח֒ם ַויְִּש֤או ֵעֽינֵיֶה֙ם ַויְִּר֔אוכה:
ת  נֵ֙ה אְֹרַח֣ יםְוהִּ דיְִּשְמֵעאלִּ֔ גְִּלָע֑ ה מִּ  ָבָא֖

יְָמה׃ ְצָרֽ יד מִּ ֥ ים ְלהורִּ ֖ י ָו֔לט הוְלכִּ ֣ ים נְכֹא֙ת וְצרִּ ם נְֹֽשאִּ֗ וגְַּמֵליֶה֣

ים כח:  יםַוַיַֽעְברוּ֩ ֲאנָשִּ֨ ְדיָנִּ֜ יםמִּ ֲחרִּ֗ ֹֽ  ס
ן־ַה֔בור  ַוֽיְִּמְשכ֙ו ַוַיֲֽע֤לו ֶאת־יוֵס֙ף מִּ

ף  יםַויְִּמְכ֧רו ֶאת־יוֵס֛ ֖ ֶסףַליְִּשְמֵעאלִּ ים ָכ֑ ֣  ְבֶעְשרִּ
יְָמה׃ ְצָרֽ ף מִּ יאו ֶאת־יוֵס֖ ֥  ַויָבִּ

רש״י
ָיָרה ַאֶחֶרת, ְוהֹוִדיֲעָך״ַוַיַֽעְברו ֲאנִָשים ִמְדיָנִים״. 1 ְ  - זֹו ִהיא שׁש

ה: ָעִמים ַהְרּבּבֵ ְ ר ּפּב ְמּכּבַ ּנּבִ ֶ ּב שׁש תוּב ַהּכּבָ

יֲעך - ״ַוַיַֽעְברו ֲאנִָשים ִמְדיָנִים״ יא ְשיָָרה אֶחֶרת, ְוהודִּ זו הִּ
ים ַהְרֵבה: ַהָכתוב ֶשנְִּמַכר ְּפָעמִּ

הוּב״ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור״ ְּבֵּני ַיֲעֹקּב  -״ַויְִמְשכו״. 2 רוּב ְמּכּבְ  ַויּבִ
ְדָיִּנים ַלִמְצִרים: ִ ְדָיִּנים, ְוַהמּב ִ ְמֵעאִלים ַלמּב ְ שׁש ְמֵעאִלים, ְויּבִ ְ שׁש ַליּבִ

ן ַהבור״ ַויְִּמְכרוהו - ״ַויְִמְשכו״ ְבנֵי יֲַעקֹב ״ֶאת יוֵסף מִּ
ים: ְצרִּ ְדיָנִּים ַלמִּ ְדיָנִּים, ְוַהּמִּ ים ַלּמִּ ַליְִּשְמֵעאלִּים, ְויְִּשְמֵעאלִּ



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.

בוכה25 שְׁ או, ֶלֶחם-ֶלֱאָכל, ַויֵּ רְׁ יֶהם ַויִּ ינֵּ או עֵּ שְׁ ,ַויִּ
ָעד לְׁ גִּ ים ָבָאה מִּ אלִּ עֵּ מְׁ שְׁ ַחת יִּ ה ֹארְׁ נֵּ הִּ ;וְׁ

ים אִּ יֶהם ֹנשְׁ ַמלֵּ י ָולטֹ, וגְּׁ רִּ ֹכאת וצְּׁ ים--נְׁ כִּ ,הולְׁ
ָמה ָריְׁ צְּׁ יד מִּ הורִּ .לְׁ

Midianite traders passed by, and they pulled 
Joseph up out of the pit, and they sold Joseph for 
twenty pieces of silver to the Ishmaelites, and they
brought Joseph to Egypt.

יםכח28 ים ֹסֲחרִּ ָינִּ דְׁ ים מִּ רו ֲאָנשִּ כו ַוַיֲעלו, ַוַיַעבְׁ שְׁ מְׁ ַויִּ
ן-ֶאת ף מִּ רו ֶאת, ַהבור-יוסֵּ כְׁ מְׁ ף-ַויִּ יוסֵּ

ים אלִּ עֵּ מְׁ שְׁ ים ָכֶסף, ַליִּ רִּ ֶעשְׁ יאו; בְׁ ַוָיבִּ
ף-ֶאת ָמה, יוסֵּ ָריְׁ צְּׁ .מִּ

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.

יםכח28 ים ֹסֲחרִּ ָינִּ דְׁ ים מִּ רו ֲאָנשִּ כו ַוַיֲעלו, ַוַיַעבְׁ שְׁ מְׁ ַויִּ
ן-ֶאת ף מִּ רו ֶאת, ַהבור-יוסֵּ כְׁ מְׁ ף-ַויִּ יוסֵּ

ים אלִּ עֵּ מְׁ שְׁ ים ָכֶסף, ַליִּ רִּ ֶעשְׁ יאו; בְׁ ַוָיבִּ
ף-ֶאת ָמה, יוסֵּ ָריְׁ צְּׁ .מִּ

אבן עזרא
ים, ״ -ַוַיַֽעְברו״ ְוַכֲאֶשר ָעְברו ֲעֵליֶהם ַהיְִּשְמֵעאלִּים ַהסוֲחרִּ

י ְדיָן כִּ ים ְוֵכן אַמר ַעל ַמְלֵכי מִּ ְדיָנִּים יְִּקְראו יְִּשְמֵעאלִּ י ַהּמִּ כִּ
ים ֵהם. יְִּשְמֵעאלִּ


