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ה"ב  

The Righteousness of Yosef 
 

Question 

Why is Yosef referred to as a Tzadik? Considering that he spoke lashon hara about his 

brothers and tortured them when they came to him, it makes me wonder… 

 

Response 

Overview 

There are several reasons why Jewish literature refers to Yosef as a tzadik. These include 

his remarkable restraint from sin, his noble conduct while in the immoral surrounds of 

Egypt, and his extreme forgiving nature. 

 

Yosef’s bitter conflict with his brothers need not cast doubt on his righteousness. First, 

he earned the title tzadik long after he spoke lashon hara about his brothers; he had 

clearly repented from and reformed such habits. Further, there are numerous 

interpretations of the family feud, that demonstrate how, in truth, Yosef did not act 

inappropriately or in a manner unbefitting a tzadik. 

 

https://www.myjli.com/ms/index.php/register
http://www.machonshmuel.com/go/request_paper.php?id=000
https://www.myjli.com/ms/index.php/register
http://www.machonshmuel.com/go/new/account/requestPaper/171
http://www.machonshmuel.com/go/request_paper.php?id=000
mailto:info@machonshmuel.com?subject=Paper Request (#171)&body=I am interested in the Paper "What It Takes to Be a Tzadik - Understanding Yosef"(#171). %0D%0A Please contact me with details.


2 The Righteousness of Yosef 

 

  © All Rights Reserved, JLI’s Machon Shmuel: The Sami Rohr Research Institute, 2014 

I 

Why Yosef was called HaTzadik 

The Talmud1 deems Yosef a tzadik, branding him with the honorific that is used 

throughout Jewish literature: Yosef HaTzadik. The Zohar2, too, refers to him as Yosef 

HaTzadik, calling him “the pillar of the world”. 

 

Yosef and his master’s wife 

In its discussion of Yosef, the Talmud describes an episode in his life that may have led 

to him earning the title tzadik. 

 

While in Egypt, Yosef was appointed to oversee Potifar’s estate. During that time, 

Potiphar’s wife ran a determined campaign to convince Yosef to sleep with her. 

According to the Talmud3, this included seduction, threats of violence, and bribery. 

Yosef remained steadfast in his refusal to be lured into sin. After one particularly 

forceful attempt to seduce him, Yosef fled the house4.  

 

                                                           
 ובמגילה )יג, ב(:  ".בדברים משדלתו פרפוטי אשת היתה ויום יום בכל: הצדיק יוסף על עליו אמרו(: "ב, לה) יומא( 1

 ."יוסף. ומנו? צדיקלעשות רצון  [ויקצוף פרעה על שני סריסיו, רש"י]הקציף הקב"ה אדון על עבדיו 

 בכתוב הנקראת הספירה מתוך ה"הקב את והשיג ,ידע יוסף כל ְדִאְקֵרי ַאְסַפְקַלְרָיא ַהִהיא ִמּגוֹ  הּוא ְבִריְך ְלֻקְדָשא ֵליּה ָיַדע "יֹוֵסף(: מה, א"ח) חדש זהר2) 

 שכל גבורות וחמש חסדים חמשה שם על, כפולה כל מלת שהוא יֹוֵסף ַוְיַכְלֵכל ִדְכִתיב כלכל יוסף נקרא כן ועל ,ל"ַכְלכ יֹוֵסף ִאיְקֵרי ָדא ְוַעל ."כל" הנזכר

המלכות  את מייסד שהוא לפי עֹוָלם ְיסֹוד ַצִדיק ונקרא ְוִאְקֵרי, יסוד ונקרא ְיסֹוד ְוִאיְקֵרי, חמשים עולה אחד שכל ל"כ ל"כ והיינו .מעשר כלול אחד

  הנקראת עולם".

 לו שלבשה בגדים, בדברים משדלתו פוטיפר אשת היתה ויום יום בכל: הצדיק יוסף על עליו אמרו(: "טז, נ"דר אבות –שינויים  ובאיזה ב., לה) יומא( 3

 בבית חובשתך הריני: לו אמרה. לאו: לה אמר! לי השמע: לו אמרה. שחרית לו לבשה לא ערבית לו לבשהש בגדים, ערבית לו לבשה לא שחרית

 לשמוע כסף ככרי אלף לו נתנה. עורים פקח' ה - עיניך את מסמא הריני -, כפופים זקף' ה -קומתך כופפת הריני - אסורים מתיר' ה: לה אמר -. האסורין

 ".אליה לשמוע הרצ ולא עמה להיות אצלה לשכב אליה

ה ַהְדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי( ז(: ")ואילך ז, לט) בראשית( 4 ת ַוִתָשא ָהֵאלֶּ ת ֲאֹדָניו ֵאשֶּ ל ֵעינֶּיהָ  אֶּ ר יֹוֵסף אֶּ ר ַוְיָמֵאן( ח) ִעִמי ִשְכָבה ַוֹתאמֶּ ל ַוֹיאמֶּ ת אֶּ  ֵהן ֲאֹדָניו ֵאשֶּ

ר ְוֹכל ַבָבִית ַמה ִאִתי ָיַדע ֹלא ֲאֹדִני ה ַבַבִית ָגדֹול ֵאינֶּּנּו( ט) ְבָיִדי ָנַתן לוֹ  יֶּש ֲאשֶּ ִּני ַהזֶּ ִּני ָחַשְך ְוֹלא ִממֶּ ר אֹוָתְך ִאם ִכי ְמאּוָמה ִממֶּ ה ְוֵאיְך ִאְשתוֹ  ַאְת  ַבֲאשֶּ ֱעשֶּ  אֶּ

ל ְכַדְבָרּה ַוְיִהי( י) ֵלאֹלִהים ְוָחָטאִתי ַהֹזאת ַהְּגֹדָלה ָהָרָעה יהָ  ָשַמע ְוֹלא ֹוםי יֹום יֹוֵסף אֶּ ְצָלּה ִלְשַכב ֵאלֶּ ה ְכַהיֹום ַוְיִהי( יא) ִעָמּה ִלְהיֹות אֶּ  ַלֲעשֹות ַהַבְיָתה ַוָיֹבא ַהזֶּ

 ִבְגדוֹ  ָעַזב ִכי ִכְראֹוָתּה ַוְיִהי( יג) ַהחּוָצה ַוֵיֵצא ַוָיָנס ְבָיָדּה ִבְגדוֹ  ַוַיֲעֹזב ִעִמי ִשְכָבה ֵלאֹמר ְבִבְגדוֹ  ַוִתְתְפֵשהּו( יב) ַבָבִית ָשם ַהַבִית ֵמַאְנֵשי ִאיש ְוֵאין ְמַלאְכתוֹ 

ר ֵביָתּה ְלַאְנֵשי ַוִתְקָרא( יד) ַהחּוָצה ַוָיָנס ְבָיָדּה ם ַוֹתאמֶּ ק ִעְבִרי ִאיש ָלנּו ֵהִביא ְראּו ֵלאֹמר ָלהֶּ ְקָרא ִעִמי ִלְשַכב ֵאַלי ָבא ָבנּו ְלַצחֶּ  ".ָּגדֹול ְבקֹול ָואֶּ
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