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Why Doesn’t Yosef Phone Home? 

 

I. The Problem:  
 רמב"ן בראשית פרק מב 

איך לא  כי יש לתמוה אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, 

שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו היה מהלך שנה  

 : , ויקר פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממוןהיה ראוי להודיעו לכבוד אביו

“How is it that Joseph, after living many years in Egypt, having attained a high and influential 

position in the house of an important Egyptian official, did not send his father even one 

message to inform him (that he was alive) and comfort him? Egypt is only six days’ travel 

from Hebron, and respect for his father would have justified even a year’s journey!  

                               

II. A Classical Approach:  The Ramban                                                                                                                     
 בראשית פרק מב 

 ח( ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרהו:) 

ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ  ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להםט( )

 באתם:

8 And Yosef recognized his brothers, but they did not recognize him. 9 And Yosef 

remembered the dreams which he dreamed of them, and he said to them: 'You are spies; to 

see the nakedness of the land you have come!'  

• What does Yosef remember upon encountering his brothers?  

• How does Yosef’s reaction surprise us? What does it teach us? 

 רשי בראשית מב:ט

 :עליהם; וידע שנתקימו שהרי השתחוו לו  ם.אשר חלם לה

How does Rashi interpret Yosef’s reaction? 

Does this interpretation address our question in any way? 

 

 רמב"ן בראשית פרק מב 

  וידע שנתקיימו שהרי השתחוו לו, לשון רש"י.עליהם,  -ט( ויזכר יוסף את החלומות אשר חלם להם )

ולפי דעתי שהדבר בהפך, כי יאמר הכתוב כי בראות יוסף את אחיו משתחוים לו זכר כל החלומות 

וכיון שלא ראה בנימן עמהם חשב זאת   …וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאתאשר חלם להם 

 :התחבולה שיעליל עליהם כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו לקיים החלום הראשון תחילה

ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם, ולאמר מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות כאשר עשה  

ואחרי שנתקיים החלום הראשון הגיד להם  עמהם בפעם השניה, כי היה אביו בא מיד בלא ספק. 

   …לקיים החלום השני
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כי יש לתמוה אחר שעמד  ,וכן אני אומר שכל הענינים האלה היו ביוסף מחכמתו בפתרון החלומות

יוסף במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו 

להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו היה מהלך שנה היה ראוי להודיעו לכבוד  

 אביו, ויקר פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון: 

• What is the Ramban’s dispute with Rashi?  

• How does the Ramban answer our question? 

• What objections might be raised to the Ramban’s approach? 

 

II. Two Contemporary Approaches 

A. Rav Yoel Bin Nun- Fear of a Father’s Complicity 

• What do we know about Ya’akov-that Yosef does not know? 

• How might Yosef’s lack of knowledge have affected his actions (or inaction) 

• When does Yosef realize the truth? 

• How do we relate to Rav Bin -Nun’s revolutionary suggestion? 

B. Rav Ya’akov Medan-The Path Towards Repentance 

• An overall approach-tying in to classical positions… 

• Again, what objections might be raised? 

• Rav Shimshon Raphael Hirsch’s additional layer of explanation 

 

III. An Alternate Approach - The Truth of Yosef’s Position 
 בראשית פרק מא 

 ובעיני כל עבדיו: לז( וייטב הדבר בעיני פרעה )

 ים בו: קויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אללח( )

 ים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך: קלט( ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אל)

37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants. 38 And 

Pharaoh said unto his servants: “Can we find another like him, a man in whom is the spirit of 

God?”  39 And Pharaoh said unto Yosef: “Since God hath shown you all this, there is none as 

discerning and wise as you…” 

• What might be the political motivations of Pharaoh’s exclamation? 

• What is Yosef’s position at this point? 

 

 בראשית פרק מג 
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לב( וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האכלים אתו לבדם כי לא יוכלון המצרים לאכל את העברים  )

 לחם כי תועבה הוא למצרים:

32 And they served him separately, and them separately, and the Egyptians, that did eat 

with him, separately; because the Egyptians could not bear to eat with the Hebrews; it being 

loathsome to the Egyptians. 

• With whom exactly won’t the Egyptians eat? 

 בראשית פרק מה  

 וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו: נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסףטז( והקל )

16 And the report was heard in Pharaoh's house, saying: “Yosef's brothers have come”; and 

it was pleasing in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his servants.  

• Why was the news pleasing “in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his servants”? 

 רמבן בראשית מה:טז  

כי היה הדבר להם לחרפה שימשול בהם איש נכרי עבד מבית   :וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו

שמחו  האסורים יצא למלוך ועתה בבוא אליו אחים נכבדים ונודע כי הוא הגון להתיצב לפני מלכים 

 :כולם בדבר

This was good in the eyes of Pharaoh…For it was a disgrace to them to be ruled by a 

stranger, a servant [of whom it is said], out of prison he came forth to be king. and now 

when his honorable brothers came to him, and it became known that Joseph was worthy to 

stand before kings. They all rejoiced in the matter. 

 

 ספורנו: בראשית מה:טז 

שחשב שמכאן ואילך תהיה השגחת יוסף על הארץ לא כהשגחת גר מנהיג אבל  וייטב בעיני פרעה

 בהשגח אזרח. 

 :הושב לשבת בארץ הוא וזרעו ולזה ישגיח בכל לב להטיב לארץ וליושביה 

This was good in the eyes of Pharaoh : He reasoned that Yosef would no longer rule as an 

alien ruler, but as a citizen ruler. 

With his family and progeny living in the land, he would have more of a stake in the 

country’s welfare and would perform his duties more diligently. 

• What is the unifying feature between the Ramban’s and the Sforno’s approach? 

 

 

 בראשית פרק מז  

כט( ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת  )

 אל נא תקברני במצרים:ירכי ועשית עמדי חסד ואמת 

 ל( ושכבתי עם אבתי ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשה כדברך:)

 המטה: פוישתחו ישראל על ראש  ויאמר השבעה לי וישבע לולא( )



4       
OU Parsha Shiur 2021-2122 
Shiur 10: Parshat Vayigash 
Rabbi Shmuel Goldin 
rgoldin@ahavathtorah.org  
 

29 And the time approached for Israel to die; and he called his son Yosef, and said to him: 

“Please, if I have found favor in your eyes, please place your hand under my thigh, and deal 

kindly and truly with me; please do not bury me in Egypt. 30 And I will lie down with my 

fathers and you will transport me out of Egypt, and bury me in their burying-place. “And he 

said: 'I will personally do as you have said.” 31 And he said: 'Swear to me.' And he swore to 

him. And Israel bowed down upon the head of the bed.  

 

 בראשית פרק מט 

כט( ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון )

 החתי:

בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת  ל( במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא )

 עפרן החתי לאחזת קבר: 

לא( שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי )

 את לאה: 

 לב( מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת:)

 עמיו: לג( ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל )

29 And he charged them, and said to them: “I shall be gathered to my people; bury me with 

my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite, 30 in the cave that is in the 

field of Machpelah, which faces Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with 

the field from Ephron the Hittite as a burial a state. 31 There they buried Avraham and Sara 

his wife; there they buried Yitzchak and Rivka his wife; and there I buried Leah. 32 purchase 

of the field and the cave within it was from the sons of Heth” 33 And when Ya’akov finished 

charging his sons, he drew his feet onto the bed, and expired, and was gathered unto his 

people. 

 

 בראשית פרק נ 

לאמר אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני  וידבר יוסף אל בית פרעהד( ויעברו ימי בכיתו )

 פרעה לאמר:

בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא   בקברי אשר כריתי ליהנה אנכי מת  ( אבי השביעני לאמרה)

 ואשובה: ואקברה את אבי 

 כאשר השביעך:ו( ויאמר פרעה עלה וקבר את אביך )

 זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים:   ויעלו אתו כל עבדי פרעהז( ויעל יוסף לקבר את אביו )

 רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן:ח( וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו )

 ויהי המחנה כבד מאד: ויעל עמו גם רכב גם פרשיםט( )

  

4 And when the days of weeping for him were past, Yosef spoke to Pharaoh’s household, 

saying: 'If now I have found favor in your eyes, speak, please, in the ears of Pharaoh, 

saying: 5 My father made me swear, saying: behold, I am about to die; in my grave which I 

have hewn for myself in the land of Canaan, there you are to bury me. Now I will go up if 
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you please, and bury my father, and I will return.' 6 And Pharaoh said: 'Go up, and bury thy 

father, as he made you swear.' 7 And Yosef went up to bury his father; and with him went 

up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of 

Egypt, 8 and all the house of Yosef, and his brothers, and his father's house; only their young 

children, and their flocks, and their herds, did they leave in the land of Goshen. 9 And there 

went up with him both chariots and horsemen; and it was a very great company.  

• Why doesn’t Yosef approach Pharaoh directly? 

• What does Yosef emphasize in his approach to Pharaoh? What does he leave out? 

Why? 

• How does Pharaoh respond?  

IV. Does Yosef Recognize the Limitations and Cost of his own Success?  

 לד-בראשית מו:לא 
ויאמר יוסף אל־אחיו ואל־בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית־אבי אשר בארץ־כנען  

 באו אלי 
 והאנשים רעי צאן כי־אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל־אשר להם הביאו  

 קרא לכם פרעה ואמר מה־מעשיכם  והיה כי־י
ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד־עתה גם־אנחנו גם־אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי־ 

 תועבת מצרים כל־רעה צאן 
Then Joseph said to his brothers and to his father’s household, “I will go up and tell the 
news to Pharaoh, and say to him, ‘My brothers and my father’s household, who were in the 
land of Canaan, have come to me.  
The men are shepherds; they have always been breeders of livestock, and they have 
brought with them their flocks and herds and all that is theirs.’  
So when Pharaoh summons you and asks, ‘What is your occupation?’  
you shall answer, ‘Your servants have been breeders of livestock from the start until now, 
both we and our fathers’—so that you may stay in the region of Goshen. For all shepherds 
are abhorrent to Egyptians.” 

 

V. A Sobering Final Note: Yosef’s Aloneness 

 עצמות יוםף  •

 אפרים ומנשה •

 
 

 


