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  שעבודרות ליבין ח –יוסף ואחיו 
  

"  1."כשנולד יצחק שנשמתו מעולם הבינה בא תיכף החירות לעולם
ְולֹא ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלכֹל  ":ודעות יוסף לאחיומסתיים בהתופתח הפרשה בהעימות בין יהודה ליוסף 

? מי הוא המנצח, אם כן? האם יש מנצח ומפסיד בעימות זה. )א:מה ("ַהִּנָּצִבים ָעָליו ַוִּיְקָרא הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי
ת נפש ומסירדי עד כ שהביא את יהודה ,או יוסף,  שדבריו הנרגשים הכריחו את יוסף להתוודע לאחיו,יהודה

   ?להצלת בנימין אחיו
וממנה מתבאר שתוצאת העימות הייתה , דרשת חכמים בפתיחת הפרשה מאירה את העימות באור מיוחד

  2:בכיוון אחר
 ָך ְּבַעְבֶּדָך ִּכי ָכמֹוָך ְּכַפְרעֹהַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדִֹני ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּדָך ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאְּפ           

  ).יח:מד(
והיה נותן עששיות  אמר רבי חנין בשעה שהיה יהודה מעלה חמה היו שערות לבו בוקעות כליו ויוצאות

  . של ברזל לתוך פיו ומוציאן כאבק
ם אף  מה פרעה להוט אחר הזכרי.מה פרעה גוזר ואינו מקיים אף את גוזר ואינך מקיים, כי כמוך כפרעה

ואם שולף אני , כך אבא מלך בארץ כנען ואני שני לו, מה פרעה מלך ואתה שני לו בארץ מצרים, אתה כן
  . מסייםובפרעה רבך אני , את חרבי ממך אני מתחיל

בעט  (רמז למנשה ורפש חד רפש, כיון שאמר ממך אני מתחיל, לו אמר מפרעה אני מתחיל היה מניחויא
בעיטה זו מבית ( דין רפש מן בית אבא )יהודה (אמר ,)והזדעזע כל הארמון ( וזעת כל פלטין)בעיטה אחת

התחיל לדבר דברים  (שרי משתעי מילין רכיכין, )כיוון שראה שכן הדברים (כיון דחמי מיליה כן ).אבא
 ."ֲאדִֹני ָׁשַאל" )רכים

ת הפסוק השני ופתיח, ש כדיבורים תקיפים ביותר מצד יהודהתפרבדרשה זו הפסוק הראשון של הפרשה מ
  ?מה רמזו חכמים בסיפור הבעיטה של מנשהולְ , מה בדיוק התרחש בין הפסוקים. מביעה את כניעתו

 אלא באה מתוך תפיסה ,מפתיחת דברי רבי חנין נראה שתקיפותו של יהודה לא הייתה התרברבות גרידא
  עצמתו של יהודה עכשיותחושת באה לידי ביטוימדוע ו.  כאויבראהשנ, עמוקה של כוח ויכולת להכניע את יוסף

ת  אדישמעון ובדרישה להורבכליאתו של , אוכאשר התעלל יוסף באחיו בהאשמות שו,  ולא קודם לכןדווקא
  ?בנימין למצרים

 
  .כו' עמ, ס"מישור בני ברק תש' וירא מהד' בראשית סוף פ, מרימינוב) טורם(רבי מנחם מנדל ל שפתי צדיקים   1
  .וילקוט שמעוני ויגש רמז קנ, ו, ויגש צג, וילנא בראשית'  מהדבראשית רבה   2
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המייחסים ליוסף את תכונותיו הרעות ,  דברי גינוימקצתן. "ִּכי ָכמֹוָך ְּכַפְרעֹה"לים יהמדרש מאריך בפירוש המ
ֶאת ֶזה  ": אף אומרבהמשך יהודה.  פרעה במוקד הרוע של ארץ מצרים ואת יוסף שני לו מציבים את,של פרעה

קיים הצדק והיושר של ,  בפרעה וביוסףוצא ביטוי המ, וכנגד הרוע של ארץ מצרים3,"יםהלֹ-ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהאֱ 
 :ביאור פוכה הדורשתאומר המדרש אמירה ההדברים  על רקע . ביעקב וביהודה עצמוויטיבוצא  המ,ארץ כנען

מדוע ". אילו היה אומר מפרעה אני מתחיל היה מניחו ":לאמירה זומגיב יוסף ו ,"ממך אני מתחיל": אומריהודה 
 קשה להניח ?ומדוע היה יוסף מניחו אילו איים כך, באמת לא אמר יהודה שיתחיל בהריגת פרעה ויסיים ביוסף

היה יוסף משתמש ברגיעה הזמנית  האיום הראשון נגד פרעההיה ל רקחו את המדרש רק כדי לומר שאילו "שחז
ולכן גם אם האיום ,  בתחילת הדברים מתואר יהודה כמי שכוחו אינו מוגבללואה, ועוד. כדי להתארגן נגד יהודה
  !עדיין היה יוסף בסכנההרי , הראשון היה נגד פרעה

ההיבט האישי אלא מן ההיבט לכן נראה שהמדרש בא להאיר את התנהגותו של יוסף עם אחיו לא מן 
 .לשלול את חירותם של אחיו ולהורידם לגלות: היסטורית המוטלת על יוסףהשליחות ההלאומי ומתוך תפיסת 

 ראוין היו ישראל לירד ,)ד:הושע יא ('בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה' זהו שאמר הכתוב "4:דרשו חכמיםו
ל מעמיד את יוסף כאחראי "מדרש חז". ילולי שקדם יוסףא, כשם שירדו לבבל, למצרים בשלשלאות ובקולרין

  .לראשוני הגולים במצרים, רותינכדי יצחק אבי הח, להפיכת אחיו מבני חורין
פך יהצריכה לה, אחי יוסף, התפיסה החירותית של בני ישראל. ההורדה לגלות אינה גופנית אלא תפיסתית

כמובא , ת היא התפיסה שמקורה בבינה האמיתיתהתפיסה שמתוך חירו. וכך תחל הגלות, לתפיסה גלותית
אדם הוא . אבל הקשר בין סיבה למסובב ברור ונהיר, ל שפירוות לא תמיד הכבמצב של חיר. בראשית דברינו כאן

האדם נתון בגלות כאשר איבד את בינתו ואת . בן חורין כאשר הוא מבין את היחס בין מעשיו לתוצאותיהם
במצב כזה לא נותר לו אלא  . בין מעשיו למאורעות הבאים עליוקשר לדעתו איןו, היכולת להבין את הסובב אותו

זמה כדי לכוון את  ואין לו סיבה וטעם לנקוט יָ 5,כדברי רבי עקיבא,  לכל גל הבא עליו כדי לשרודלנענע את ראשו
 הרכנת הראש .לט בתוצאות מעשיוו שנושהרי ברור לו שאי, ולא כל שכן את מהלך חיי האומה, מהלך חייו

  .ככתוב,  שאת ידיעתה קנו ישראל במצרים6,"נפש הגר "םונענועו לכל גל ה
להעמידם  מנסה, לל באחים ומעמיד אותם במצבים שלכאורה אין להם סיבה והם מעבר לבינתם המתע,יוסף

מאור פנים ואינטימיות בסעודת מחד  –  ביחס אליהםותמוסבר-העליות והמורדות הבלתי. במצב של גלות
אלא .  להסתיר את בינתםותהיו צריכ,  למאסרו של בנימיןמביאהעלילת הגביע הומאידך ם עם יוסף יהצהרי

לדעתם הם מבינים את המתרחש ו, שלאחים יש הסבר קבוע המתקבל על דעתם ובינתם לכל הקורה אותם
ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו ַעל ֵּכן ָּבָאה  ":רותםיונאחזים בח

ים ָמָצא ֶאת ִה לֹ-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ַמה ּנֹאַמר ַלאדִֹני ַמה ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק ָהאֱ  "–  ולבסוף).כא:מב("אתֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהּזֹ
  ).טז:מד ("ֲעָבֶדיךָ ֲעֹון 

בן חורין ובהיותו . והם בני חורין, יש הצדקה לעובר עליהם, האחים תולים את צרתם במכירת יוסףש זמןכל 
תשובת יוסף לדברים . )טז:מד ("ִהֶּנּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו ":מסיים יהודה ואומר

" ָחִליָלה ִּלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאִביֶכם "– הללו
לפיכך אין ,  בנימין חף משותפות במכירתו של יוסףלואה. הופכת את הקערה על פיה ומביאה למשבר ,)יז:מד(

לחם יש להאלא יכנע ליוסף יאם כן אין מקום להו, ודאי שהעלילה עצמה היא שקרּו, צדק במאסרו והפיכתו לעבד
  .נגדו

עדיין בן חורין , ראש לאחיו, ם יהודההוא יודע אאין . מצב החדש שנוצר התלבטות של יוסףרואים בל "חז
אם יהודה . המבחן הוא בתפיסתו הנכוחה של יהודה.  בהרגיששי בלי כבר ירד לגלות מאאו ש, בבינתו ותפיסתו

הקורה להם חלק מן רואה בכל שכן הוא , הרי נסתתרה בינתו, מקור הרשע המופעל נגד האחיםאת פרעה ביראה 
אילו אמר  ":רותויכיוון שיהודה כבר ירד לגלות ואיבד את ח,  להניחול יוסףכו י,ןאם כו ,הרשע המקובל במצרים

יוסף הוא מקור שאבל יהודה עדיין חי לאור בינתו הנכוחה וחש .  הרי הגלות כבר החלה,"בפרעה אני מתחיל
המשבר שכפה יוסף על האחים בקחתו את בנימין לעבד לא הועיל להורידם . העוול המתחולל כאן נגד האחים

  . והם יוצאים למאבק נגדו כבני חורין, גלותל
הוא יודע . כוחו האדיר של יהודה גם הוא אינו גופני אלא נובע מתוך הכרת האמת הפנימית שבבינתו

.  לא יעמוד בפניו–לדעתו , העלילה והתועבה,  מקור השקר– ולכן יוסף, פני האמתמבוודאות שהשקר נמוג 
  .ירה הכרת האמת ביותרבור באחיו משום שבו מאיגהיהודה הוא 

                                                 
  .כ כח ועוד כיצירת הרשע והצדק זה לעומת זה"א ובפסיקתא דר"ענדרש בחגיגה טו . יד:קהלת ז   3
  .א ועוד, מקבילות גם במדרש רבה וישב פויש . וישב יח, )בובר' הישן מהד(תנחומא    4
  .א"עיבמות קכא    5
  .)ט: כג'שמ ("ִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִיםְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים הֱ "   6
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. צמה שגם היא אינה יכולה לבוא ממקור גופנירומז יוסף למנשה הבועט בקרקע בעָ , בדרשת חכמים, כאן
 גם הוא מהכרה עמוקה של אמת פנימית היכולה לבוא רק בנסיך הגדל בתוך מצרים ושומר  נובעכוחו של מנשה

  . על תומתו ונאמנותו לבית אביו
" בית אבא"בעיטה של , צמה של אמת פנימית בעיטה זו מלאה בהכרה מלאת עָ .ברגע זה מתבלבל יהודה

יהודה בבינת האמת שלו חש באמת פנימית ! בביתו של יוסף מעליל העלילות ועושה העוול, מצויה בצד השקר
  אומרת שיש אמת הגנוזה7"ֶעְרַות ָהָאֶרץ"נוכחות האמת של בית אבא ב. זו ואינו מסוגל לתת לה נימוק וטעם

והוא , בינתו אינה עומדת לו, דבר זה אין יהודה מסוגל להכיל ולהבין. בשקר העומד מול האמת הפנימית שלו
  .תחנוניםבמתחיל לדבר 

ויוסף רשאי לסיים את ההונאה ולהתוודע , יהודה ואחיו ירדו לגלות זה עתה. כאן ביצע יוסף את שליחותוו
  . יבשילו רק לקראת הגאולה העתידהוזרעי האמת שנזרעו בה, גלות מצרים החלה. אליהם
  

  הכהן רפפורט' שבתי אהרב 
  המכון הגבוה לתורה, בית המדרש

 
  .שזה הוא כינוי למצרים, פתיחת קהלת רבה'  ועי.יב:מב   7
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	יוסף ואחיו – בין חירות לשעבוד
	"כשנולד יצחק שנשמתו מעולם הבינה בא תיכף החירות לעולם".
	העימות בין יהודה ליוסף בפתח הפרשה מסתיים בהתוודעות יוסף לאחיו: "וְלֹא יָכֹל יוֹסֵף לְהִתְאַפֵּק לְכֹל הַנִּצָּבִים עָלָיו וַיִּקְרָא הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָי" (מה:א). האם יש מנצח ומפסיד בעימות זה? אם כן, מי הוא המנצח? יהודה, שדבריו הנרגשים הכריחו את יוסף להתוודע לאחיו, או יוסף, שהביא את יהודה עד כדי מסירות נפש להצלת בנימין אחיו? 
	דרשת חכמים בפתיחת הפרשה מאירה את העימות באור מיוחד, וממנה מתבאר שתוצאת העימות הייתה בכיוון אחר:
	          וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנִי יְדַבֶּר נָא עַבְדְּךָ דָבָר בְּאָזְנֵי אֲדֹנִי וְאַל יִחַר אַפְּךָ בְּעַבְדֶּךָ כִּי כָמוֹךָ כְּפַרְעֹה (מד:יח).
	אמר רבי חנין בשעה שהיה יהודה מעלה חמה היו שערות לבו בוקעות כליו ויוצאות והיה נותן עששיות של ברזל לתוך פיו ומוציאן כאבק. 
	כי כמוך כפרעה, מה פרעה גוזר ואינו מקיים אף את גוזר ואינך מקיים. מה פרעה להוט אחר הזכרים אף אתה כן, מה פרעה מלך ואתה שני לו בארץ מצרים, כך אבא מלך בארץ כנען ואני שני לו, ואם שולף אני את חרבי ממך אני מתחיל, ובפרעה רבך אני מסיים. 
	אילו אמר מפרעה אני מתחיל היה מניחו, כיון שאמר ממך אני מתחיל, רמז למנשה ורפש חד רפש (בעט בעיטה אחת) וזעת כל פלטין (והזדעזע כל הארמון), אמר (יהודה) דין רפש מן בית אבא (בעיטה זו מבית אבא). כיון דחמי מיליה כן (כיוון שראה שכן הדברים), שרי משתעי מילין רכיכין (התחיל לדבר דברים רכים) "אֲדֹנִי שָׁאַל".
	בדרשה זו הפסוק הראשון של הפרשה מתפרש כדיבורים תקיפים ביותר מצד יהודה, ופתיחת הפסוק השני מביעה את כניעתו. מה בדיוק התרחש בין הפסוקים, ולְמה רמזו חכמים בסיפור הבעיטה של מנשה?
	מפתיחת דברי רבי חנין נראה שתקיפותו של יהודה לא הייתה התרברבות גרידא, אלא באה מתוך תפיסה עמוקה של כוח ויכולת להכניע את יוסף, שנראה כאויב. ומדוע באה לידי ביטוי תחושת עצמתו של יהודה עכשיו דווקא ולא קודם לכן, כאשר התעלל יוסף באחיו בהאשמות שווא, בכליאתו של שמעון ובדרישה להוריד את בנימין למצרים?
	המדרש מאריך בפירוש המילים "כִּי כָמוֹךָ כְּפַרְעֹה". מקצתן דברי גינוי, המייחסים ליוסף את תכונותיו הרעות של פרעה, מציבים את פרעה במוקד הרוע של ארץ מצרים ואת יוסף שני לו. בהמשך יהודה אף אומר: "אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלֹהים", וכנגד הרוע של ארץ מצרים, המוצא ביטוי בפרעה וביוסף, קיים הצדק והיושר של ארץ כנען, המוצא ביטוי ביעקב וביהודה עצמו. על רקע הדברים אומר המדרש אמירה הפוכה הדורשת ביאור: יהודה אומר: "ממך אני מתחיל", ויוסף מגיב לאמירה זו: "אילו היה אומר מפרעה אני מתחיל היה מניחו". מדוע באמת לא אמר יהודה שיתחיל בהריגת פרעה ויסיים ביוסף, ומדוע היה יוסף מניחו אילו איים כך? קשה להניח שחז"ל רקחו את המדרש רק כדי לומר שאילו היה האיום הראשון נגד פרעה היה יוסף משתמש ברגיעה הזמנית כדי להתארגן נגד יהודה. ועוד, הלוא בתחילת הדברים מתואר יהודה כמי שכוחו אינו מוגבל, ולכן גם אם האיום הראשון היה נגד פרעה, הרי עדיין היה יוסף בסכנה!
	לכן נראה שהמדרש בא להאיר את התנהגותו של יוסף עם אחיו לא מן ההיבט האישי אלא מן ההיבט הלאומי ומתוך תפיסת השליחות ההיסטורית המוטלת על יוסף: לשלול את חירותם של אחיו ולהורידם לגלות. ודרשו חכמים: "זהו שאמר הכתוב 'בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה' (הושע יא:ד), ראוין היו ישראל לירד למצרים בשלשלאות ובקולרין, כשם שירדו לבבל, אילולי שקדם יוסף". מדרש חז"ל מעמיד את יוסף כאחראי להפיכת אחיו מבני חורין, נכדי יצחק אבי החירות, לראשוני הגולים במצרים.
	ההורדה לגלות אינה גופנית אלא תפיסתית. התפיסה החירותית של בני ישראל, אחי יוסף, צריכה להיהפך לתפיסה גלותית, וכך תחל הגלות. התפיסה שמתוך חירות היא התפיסה שמקורה בבינה האמיתית, כמובא בראשית דברינו כאן. במצב של חירות לא תמיד הכול שפיר, אבל הקשר בין סיבה למסובב ברור ונהיר. אדם הוא בן חורין כאשר הוא מבין את היחס בין מעשיו לתוצאותיהם. האדם נתון בגלות כאשר איבד את בינתו ואת היכולת להבין את הסובב אותו, ולדעתו אין קשר בין מעשיו למאורעות הבאים עליו. במצב כזה לא נותר לו אלא לנענע את ראשו לכל גל הבא עליו כדי לשרוד, כדברי רבי עקיבא, ואין לו סיבה וטעם לנקוט יָזמה כדי לכוון את מהלך חייו, ולא כל שכן את מהלך חיי האומה, שהרי ברור לו שאינו שולט בתוצאות מעשיו. הרכנת הראש ונענועו לכל גל הם "נפש הגר", שאת ידיעתה קנו ישראל במצרים, ככתוב.
	יוסף, המתעלל באחים ומעמיד אותם במצבים שלכאורה אין להם סיבה והם מעבר לבינתם, מנסה להעמידם במצב של גלות. העליות והמורדות הבלתי-מוסברות ביחס אליהם – מחד מאור פנים ואינטימיות בסעודת הצהריים עם יוסף ומאידך עלילת הגביע המביאה למאסרו של בנימין, היו צריכות להסתיר את בינתם. אלא שלאחים יש הסבר קבוע המתקבל על דעתם ובינתם לכל הקורה אותם, ולדעתם הם מבינים את המתרחש ונאחזים בחירותם: "אֲבָל אֲשֵׁמִים אֲנַחְנוּ עַל אָחִינוּ אֲשֶׁר רָאִינוּ צָרַת נַפְשׁוֹ בְּהִתְחַנְנוֹ אֵלֵינוּ וְלֹא שָׁמָעְנוּ עַל כֵּן בָּאָה אֵלֵינוּ הַצָּרָה הַזֹּאת"(מב:כא). ולבסוף – "וַיֹּאמֶר יְהוּדָה מַה נֹּאמַר לַאדֹנִי מַה נְּדַבֵּר וּמַה נִּצְטַדָּק הָאֱ-לֹהִים מָצָא אֶת עֲוֹן עֲבָדֶיךָ" (מד:טז).
	כל זמן שהאחים תולים את צרתם במכירת יוסף, יש הצדקה לעובר עליהם, והם בני חורין. ובהיותו בן חורין מסיים יהודה ואומר: "הִנֶּנּוּ עֲבָדִים לַאדֹנִי גַּם אֲנַחְנוּ גַּם אֲשֶׁר נִמְצָא הַגָּבִיעַ בְּיָדוֹ" (מד:טז). תשובת יוסף לדברים הללו – "חָלִילָה לִּי מֵעֲשׂוֹת זֹאת הָאִישׁ אֲשֶׁר נִמְצָא הַגָּבִיעַ בְּיָדוֹ הוּא יִהְיֶה לִּי עָבֶד וְאַתֶּם עֲלוּ לְשָׁלוֹם אֶל אֲבִיכֶם" (מד:יז), הופכת את הקערה על פיה ומביאה למשבר. הלוא בנימין חף משותפות במכירתו של יוסף, לפיכך אין צדק במאסרו והפיכתו לעבד, וּודאי שהעלילה עצמה היא שקר, ואם כן אין מקום להיכנע ליוסף אלא יש להילחם נגדו.
	חז"ל רואים במצב החדש שנוצר התלבטות של יוסף. אין הוא יודע אם יהודה, ראש לאחיו, עדיין בן חורין בבינתו ותפיסתו, או שמא כבר ירד לגלות בלי שירגיש בה. המבחן הוא בתפיסתו הנכוחה של יהודה. אם יהודה יראה בפרעה את מקור הרשע המופעל נגד האחים, הרי נסתתרה בינתו, שכן הוא רואה בכל הקורה להם חלק מן הרשע המקובל במצרים, ואם כן, יוכל יוסף להניחו, כיוון שיהודה כבר ירד לגלות ואיבד את חירותו: "אילו אמר בפרעה אני מתחיל", הרי הגלות כבר החלה. אבל יהודה עדיין חי לאור בינתו הנכוחה וחש שיוסף הוא מקור העוול המתחולל כאן נגד האחים. המשבר שכפה יוסף על האחים בקחתו את בנימין לעבד לא הועיל להורידם לגלות, והם יוצאים למאבק נגדו כבני חורין. 
	כוחו האדיר של יהודה גם הוא אינו גופני אלא נובע מתוך הכרת האמת הפנימית שבבינתו. הוא יודע בוודאות שהשקר נמוג מפני האמת, ולכן יוסף – מקור השקר, העלילה והתועבה, לדעתו – לא יעמוד בפניו. יהודה הוא הגיבור באחיו משום שבו מאירה הכרת האמת ביותר.
	כאן, בדרשת חכמים, רומז יוסף למנשה הבועט בקרקע בעָצמה שגם היא אינה יכולה לבוא ממקור גופני. כוחו של מנשה נובע גם הוא מהכרה עמוקה של אמת פנימית היכולה לבוא רק בנסיך הגדל בתוך מצרים ושומר על תומתו ונאמנותו לבית אביו. 
	ברגע זה מתבלבל יהודה. בעיטה זו מלאה בהכרה מלאת עָצמה של אמת פנימית, בעיטה של "בית אבא" מצויה בצד השקר, בביתו של יוסף מעליל העלילות ועושה העוול! יהודה בבינת האמת שלו חש באמת פנימית זו ואינו מסוגל לתת לה נימוק וטעם. נוכחות האמת של בית אבא ב"עֶרְוַת הָאָרֶץ" אומרת שיש אמת הגנוזה בשקר העומד מול האמת הפנימית שלו. דבר זה אין יהודה מסוגל להכיל ולהבין, בינתו אינה עומדת לו, והוא מתחיל לדבר בתחנונים.
	וכאן ביצע יוסף את שליחותו. יהודה ואחיו ירדו לגלות זה עתה, ויוסף רשאי לסיים את ההונאה ולהתוודע אליהם. גלות מצרים החלה, וזרעי האמת שנזרעו בה יבשילו רק לקראת הגאולה העתידה.
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