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  "דבס
 יותלוינס בעיניים סיפורי בראשית

 נבון ואיזמ ברה
 

 פילוסופיה ראשונה ~ ~ אתיקה:
 

Ethics as First Philosophy, Michael D. Dahnke, Temple University  
The phrase "ethics as first philosophy" is most identified with Emmanuel Levinas. It is the idea, 
put simply, that what has been traditionally looked to as first philosophy, usually epistemology or 
metaphysics [or ontology], is not first in any sense at all. Rather, all such positions are dependent 
on a precedent ethics. Thus, ethics become s first philosophy. 
 
William Large, “Reader’s Guide to Totality and Infinity”, p.30 
… we come, first of all, to the cogito, the famous, “I think therefore I am” (  אני משמע חושב אני
 ,It is only subsequently that we learn [from Descartes] that this subjectivity is, in fact  .(קיים
dependent on the existence of God.  In the same way, although Levinas first of all describes the 
separated existence of the self, we later discover that without the relation to the other, this 
existence would not have been possible. … [Even without positing God], the self, who has not 
yet encountered the other, already has a relation to others that it has forgotten. 
 

ה תְֹּלדֹות ַיֲעקֹּב  פרק לז, בבראשית   ... יֹוֵסף ֵאלֶּ
 

מבקש להרגו  ָאִחיו, זה ִנְשטֹּםוזה  ִנְשטֹּםוכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, זה  -"י רש
ָחיווזה   ... מבקשים להרגו אֶּ

 
 ~“same same” ~ 

  תולדותפרשת 
ת ְוִהֵנה  דֶּ יָה ָללֶּ  ְבִבְטָנּה: תֹוִמם)כד( ַוִיְמְלאּו ָימֶּ

William Large, p.35 
For Husserl the other is the same as me.  The basis of the relation is empathy.  I place myself, so 
to speak, in the shoes of the other.  I attempt to see the world in their eyes, but in so doing I 
eradicate their difference. 
 

Levinas: [in seeing people as same same we make them into “objects” within our “totality” – and this 
leads to violence. There is the simple “violence” that we have misjudged the other, and there is worse.] 
 

  תולדותפרשת 
ֵדַע ַצִיד  ֶדה)כז( ַוִיְגְדלּו ַהְנָעִרים ַוְיִהי ֵעָשו ִאיׁש יֹּ םְוַיֲעקֹּב  ִאיׁש שָׂ  יֵֹּׁשב אָֹּהִלים: ִאיׁש תָׂ

 
Levinas, “Totality and Infinity”, p.44 
… ontology consists in apprehending the individual… not in its individuality but in its generality.  
The relation with the other is accomplished only through a third term which I find in myself [i.e., 
I compare myself to an other to understand him]. … Philosophy is an egology.  
p.45-46 The relation with Being that is enacted as ontology consists in neutralizing the existent in 
order to comprehend or grasp it.  It is hence not a relation with the other, as such, but the 
reduction of the other to same.  Such is the definition of freedom: to maintain oneself against the 
other, despite every relation with the other, to insure the autarchy of an “I.”  Thematization ad 
conceptualization, which moreover are inseparable, are not peace with the other but suppression 
or possession of the other… Ontology as a first philosophy is a philosophy of power. 

 
  תולדותפרשת 

ֹטם)מא(  ... ל ָאִבי  ַוִישְׂ ר ֵעָשו ְבִלבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאבֶּ ֹּאמֶּ ר ֵבֲרכֹו ָאִביו ַוי ת ַיֲעקֹּב ַעל ַהְבָרָכה ֲאׁשֶּ ֵעָשו אֶּ
ה  גָׂ ַאַהרְׂ ת ַיֲעקֹּב וְׂ  :ָאִחיאֶּ

 
  א עמוד סב דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 שותה ואם, מתים - שניהם שותין אם, מים של קיתון מהן אחד וביד, בדרך מהלכין שהיו שנים
 מהם אחד יראה ואל, וימותו שניהם שישתו מוטב: פטורא בן דרש. לישוב מגיע - מהן אחד

 קודמים חייך -)ויקרא כה:לו(  "עמך אחיך וחי": ולימד עקיבא רבי שבא עד. חבירו של במיתתו
 . חבירך לחיי
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~ concrete ego ~ 
 

Levinas p.38 – <use his words > I must first become an ego.  Without this “concrete egoism”, 
the I would just be defined as opposing other and the 2 would together be a totality.  The other is 
not just the reverse of my identity, not the resistance to the same, but he is “prior” to all 
“imperialism of the same” – meaning [it seems to me] he cannot fall under any definition or 
correlation of the same, the “I”. 

 

Levinas p.36  
Hegel: “I distinguish myself from myself; and therein I am immediately aware that this factor, 
distinguished from me, is not distinguished.”   

 

Levinas p.37 – <use his words > I must first and foremost identify myself, not as “I am I,” but 
“I” as “other” that is not an other.  I do this by going in to the world: I v World.  This going into 
world is “sojourning” – “identifying oneself by existing here at home with oneself.” 

 

  ויצאפרשת 
ְך ָחָרָנה:  )י( ַוֵיֵצא ַיֲעקֹּב ִמְבֵאר ָׁשַבע ַוֵילֶּ

 

  תולדותפרשת 
ל ַיֲעקֹּב ְבָנּה ֵלאמֹּר ל ֵעָשו ָאִחיָך ֵלאמֹּר: )ז(  )ו( ְוִרְבָקה ָאְמָרה אֶּ ת ָאִביָך ְמַדֵבר אֶּ ִהֵנה ָׁשַמְעִתי אֶּ

ְכָכה ִלְפֵני ְיקָֹוק ִלְפֵני מֹוִתי: )ח(  ַמע ָהִביָאה ִלי ַצִיד ַוֲעֵשה ִלי ַמְטַעִמים ְואֵֹּכָלה ַוֲאָברֶּ ִני ׁשְׂ ה בְׂ ַעתָׂ וְׂ
ֹקִלי ל בְׂ ְך ָנא אֶּ ר ֲאִני ְמַצָּוה אָֹּתְך: )ט( לֶּ ה  ַלֲאׁשֶּ ֱעשֶּ ֹּאן ְוַקח ִלי ִמָשם ְׁשֵני ְגָדֵיי ִעִזים טִֹּבים ְואֶּ ַהצ

ר ָאֵהב:  אָֹּתם ַמְטַעִמים ְלָאִביָך ַכֲאׁשֶּ
 

  פרשת תולדות
ר ֵאלָ  ֹּאמֶּ ת ִדְבֵרי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגדֹּל ַוִתְׁשַלח ַוִתְקָרא ְלַיֲעקֹּב ְבָנּה ַהָקָטן ַות ִהֵנה  יו)מב( ַויַֻּגד ְלִרְבָקה אֶּ

ָך: )מג(  ֹקִליֵעָשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרגֶּ ַמע בְׂ ִני ׁשְׂ ה בְׂ ַעתָׂ ל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה: וְׂ  ְוקּום ְבַרח ְלָך אֶּ
 

  ויצאפרשת 
ר לֹו ָלָבן ַאְך  ֹּאמֶּ ה)יד( ַוי תָׂ ִרי אָׂ שָׂ ִמי ּובְׂ ר ָלָבן ְלַיֲעקֹּב  ַעצְׂ ֹּאמֶּ ׁש ָיִמים: )טו( ַוי ב ִעמֹו חֹּדֶּ ִחי ַוֵיׁשֶּ ֲהִכי אָׂ

ה ָךַוֲעַבְדַתִני ִחָנם ַהִגיָדה ִלי ַמה  ַאתָׂ  :ַמְשכְֻּרתֶּ
 

  פרשת ויצא
ל ִבי  ן ֵהתֶּ ֶהֱחִלף ֶאת )ז( ַוֲאִביכֶּ ִתי וְׂ כֻּרְׂ ֹּא ְנָתנֹו  ֲעֶשֶרת ֹמִניםַמשְׂ  ֱאֹלִהים ְלָהַרע ִעָמִדי:ְול

 
  פרשת ויצא

ֹּא ְבָרֵחל ָעַבְדִתי ִעָמְך ְוָלמָ  ֹּאת ָעִשיָת ִלי ֲהל ל ָלָבן ַמה ז ר אֶּ ֹּאמֶּ ר ְוִהֵנה ִהוא ֵלָאה ַוי ִניה )כה( ַוְיִהי ַבבֹּקֶּ  :ִרִמיתָׂ
 
TOTALITY – when we view everyone as if we understand them, we place them as objects in our 
totality, in our world view.  Levinas (Ben Pazi notes p8) says there is a fine line between totality 
and totalitarianism, between including people under our conception and controlling them as our 
possession. 

  פרשת ויצא
ְתָך ְלַרְגִלי ְוַעָתה  ְך ְיקָֹוק אֹּ ר ָהָיה ְלָך ְלָפַני ַוִיְפרֹּץ ָלרֹּב ַוְיָברֶּ ַתי ֶאֱעֶשה ַגם )ל( ִכי ְמַעט ֲאׁשֶּ ֵביִתיאָׂ מָׂ  : ֹנִכי לְׂ

 
  ויצאפרשת 

ה ... )לו( ַוִיַחר ְלַיֲעקֹּב  נָׂה)לח( זֶּ ִרים ׁשָׂ יָך ֶעשְׂ ִכי ִעָמְך ְרֵחלֶּ ֹּא ָאָכְלִתי: ָאנֹּ ֹּאְנָך ל ֹּא ִׁשֵכלּו ְוֵאיֵלי צ יָך ל  ְוִעזֶּ
ָנה ְגנְֻּבִתי יֹום ּוְגנְֻּבִתי ָלְיָלה: )מ( ָהִייִת  ָנה ִמָיִדי ְתַבְקׁשֶּ ִכי ֲאַחטֶּ יָך ָאנֹּ ֹּא ֵהֵבאִתי ֵאלֶּ י ַביֹום )לט( ְטֵרָפה ל

ַרח ַבָלְיָלה ַוִתַדד ְׁשָנִתי ֵמֵעי ב ְוקֶּ ה ִלי ֲאָכַלִני חֹּרֶּ נָׂהָני: )מא( זֶּ ִרים ׁשָׂ ְשֵרה  ֶעשְׂ ָך ֲעַבְדִתיָך ַאְרַבע עֶּ ְבֵביתֶּ
ת מִֹּנים: )מב( לּוֵלי ֱאֹלֵהי ָאבִ  רֶּ ת ַמְשכְֻּרִתי ֲעשֶּ ָך ַוַתֲחֵלף אֶּ ֹּאנֶּ יָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְבצ י ֱאֹלֵהי ָׁשָנה ִבְׁשֵתי ְבנֹּתֶּ

ׁש: ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִכי עַ  ת ְיִגיַע ַכַפי ָרָאה ֱאֹלִהים ַויֹוַכח ָאמֶּ ת ָעְנִיי ְואֶּ ָתה ֵריָקם ִׁשַלְחָתִני אֶּ
ה ִלי הּוא ַוַיַען )מג(  ר ַאָתה רֹּאֶּ ֹּאִני ְוכֹּל ֲאׁשֶּ ֹּאן צ ַתי ְוַהָבִנים ָבַני ְוַהצ ל ַיֲעקֹּב ַהָבנֹות ְבנֹּ ר אֶּ ֹּאמֶּ ָלָבן ַוי

ה לָ  ֱעשֶּ ַתי ָמה אֶּ ר ָיָלדּו: )מד( ְוַעָתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ָוָאָתה ְוָהָיה ְוִלְבנֹּ ן ֲאׁשֶּ ה ַהיֹום אֹו ִלְבֵניהֶּ ֵאלֶּ
ָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים  ר ַיֲעקֹּב ְלאֶּ ֹּאמֶּ ָה ַמֵצָבה: )מו( ַוי ן ַוְיִרימֶּ ָך: )מה( ַוִיַקח ַיֲעקֹּב ָאבֶּ ַוִיְקחּו ְלֵעד ֵביִני ּוֵבינֶּ

ֹּאְכלּו ָׁשם ַעל ַהָגל: )מז( ַוִיְקָרא לֹו ָלָבן ְיַגר ָשֲהדּוָתא ְוַיֲעקֹּב ָקָרא לֹו ַגְלֵעד: )מח( ֲאָבִנים ַויַ  ֲעשּו ָגל ַוי
ר ָאַמר יִ  ה ֵעד ֵביִני ּוֵביְנָך ַהיֹום ַעל ֵכן ָקָרא ְׁשמֹו ַגְלֵעד: )מט( ְוַהִמְצָפה ֲאׁשֶּ ר ָלָבן ַהַגל ַהזֶּ ֹּאמֶּ ף ְיקֹוָ ַוי ק צֶּ
ַתי ְוִאם ִתַקח ָנִׁשים ַעל ְבנַֹּתי ֵאין ִאיׁש ת ְבנֹּ ה אֶּ ָך ִכי ִנָסֵתר ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו: )נ( ִאם ְתַענֶּ ִעָמנּו ְרֵאה  ֵביִני ּוֵבינֶּ

ה  ר ָלָבן ְלַיֲעקֹּב ִהֵנה ַהַגל ַהזֶּ ֹּאמֶּ ָך: )נא( ַוי ה ֲאֶׁשר יָׂ ֱאֹלִהים ֵעד ֵביִני ּוֵבינֶּ ִהֵנה ַהַמֵצבָׂ : ִריִתי ֵביִני ּוֵביֶנָךוְׂ
ה ְוֵעָדה ַהַמֵצָבה ִאם  ִני לֹא ֶאֱעֹבר ֵאֶליָך )נב( ֵעד ַהַגל ַהזֶּ ה ְוִאם אָׂ ת ַהַגל ַהזֶּ ה לֹא ַתֲעֹבר ֵאַליאֶּ ת  ַאתָׂ אֶּ

ֹּאת  ת ַהַמֵצָבה ַהז ה ְואֶּ  :ְלָרָעהַהַגל ַהזֶּ
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 ~הביתה ~ 
 

  וישלחפרשת 
ל ֵעָשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵשִעיר ְשֵדה ֱאדֹום:)ד(   ַוִיְׁשַלח ַיֲעקֹּב ַמְלָאִכים ְלָפָניו אֶּ

 
  וישלחפרשת 

רּון)ה( ַוְיַצו אָֹּתם ֵלאמֹּר כֹּה  ִני ְלֵעָשו כֹּה  תֹאמְׂ ַמרַלאדֹּ ַעְבְדָך ַיֲעקֹּב ִעם ָלָבן ַגְרִתי ָוֵאַחר ַעד ָעָתה: )ו(  אָׂ
ְׁשְלָחה  ד ְוִׁשְפָחה ָואֶּ בֶּ ֹּאן ְועֶּ ַהִגידַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צ יָך: לְׂ ֹּא ֵחן ְבֵעינֶּ ִני ִלְמצ  ַלאדֹּ

 
Large, p.37 
It is only the presence of the other in speaking that is the surplus over and above the 
mere presence of a thing [i.e., speaking is what turns me from a thing to a being]. 
 

 ~ פנים~ 
 

  וישלחפרשת 
ם ַגם ִהֵנה עַ  יוְבְדָך ַיֲעקֹּב ַאֲחֵרינּו ִכי ָאַמר ֲאַכְפָרה )כא( ַוֲאַמְרתֶּ נָׂ ת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי ֵכן  פָׂ כֶּ ַבִמְנָחה ַההֹּלֶּ

ה  ְראֶּ יואֶּ נָׂ יאּוַלי ִיָשא  פָׂ נָׂ יו: )כב( ַוַתֲעבֹּר ַהִמְנָחה ַעל פָׂ נָׂ ה: פָׂ  ְוהּוא ָלן ַבַלְיָלה ַההּוא ַבַמֲחנֶּ
 

Levinas, Difficult Freedom, p. 8 
The face is not the mere assemblage of a nose, a forehead, eyes, etc.; it is all that, of course, but 
takes on the meaning of a face through the new dimension it opens up in the perception of a 
being. … The face is an irreducible mode in which “being” can present itself in its identity. … 
The face … is inviolable; those eyes, that are absolutely without protection, the most “naked” 
part of the face, nonetheless offer an absolute resistance to possession … 

 
  פרשת וישלח

ִניֵאל)לא( ַוִיְקָרא ַיֲעקֹּב ֵׁשם ַהָמקֹום  ִניםִכי ָרִאיִתי  פְׂ ִנים ֶאל פָׂ ַרחַוִתָנֵצל ַנְפִׁשי: )לב(  ֱאֹלִהים פָׂ לֹו  ַוִיזְׂ
ׁש  מֶּ  ...ַהשֶּ

 
  מלבי"ם בראשית פרק לב פסוק לב

 ומרפא בכנפיה. צדקה)לב( ויזרח לו השמש. כמ"ש וזרחה לכם יראי שמי שמש 
 

ת ְפנּוֵאל ר ָעַבר אֶּ ר ַעל ַכף  ַכֲאׁשֶּ ה ֲאׁשֶּ ת ִגיד ַהָנׁשֶּ ֹּאְכלּו ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶּ ֹּא י ֵלַע ַעל ְיֵרכֹו: )לג( ַעל ֵכן ל ְוהּוא צֹּ
ה:  ְך ַיֲעקֹּב ְבִגיד ַהָנׁשֶּ רֶּ ה ִכי ָנַגע ְבַכף יֶּ  ַהָיֵרְך ַעד ַהיֹום ַהזֶּ

 
ת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה )א( ַוִיָשא ַיֲעקֹּב ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ֵעָשו בָ  פרק לג א ְוִעמֹו ַאְרַבע ֵמאֹות ִאיׁש ַוַיַחץ אֶּ

יָה ַאחֲ  ת ֵלָאה ִויָלדֶּ ָנה ְואֶּ ן ִראׁשֹּ ת ַיְלֵדיהֶּ ת ַהְשָפחֹות ְואֶּ ם אֶּ ִנים ְוַעל ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵתי ַהְשָפחֹות: )ב( ַוָישֶּ רֹּ
ִנים: )ג( ְוהּוא ָעַבר לִ  ת יֹוֵסף ַאֲחרֹּ ת ָרֵחל ְואֶּ ם ְואֶּ ִמיםְפֵניהֶּ עָׂ ה ֶׁשַבע פְׂ צָׂ ַתחּו ַארְׂ  ַעד ִגְׁשתֹו ַעד ָאִחיו:  ַוִיׁשְׂ

 
Levinas, p. 40 
Apology, in which the I at the same time asserts itself and inclines [Yaakov bows 7 times] before 
the transcendent, belongs to the essence of conversation. 

 
ת ֵעיָניו )ד( ַוָיָרץ ֵעָשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְבֵקהּו ַוִיפֹּל ַעל ַצָּואָרו ַוִיָשֵקהּו ַוִיְבכּו א: )ה( ַוִיָשא אֶּ ת ַהָנִׁשים  ַוַירְׂ אֶּ

ת ַהְיָלִדים  ָך: )ו( ַוִתַגְׁשןָ ַהְשָפחֹות ֵהָנה  ַויֹאֶמרְואֶּ ת ַעְבדֶּ ר ָחַנן ֱאֹלִהים אֶּ ֹּאַמר ַהְיָלִדים ֲאׁשֶּ ה ָלְך ַוי ִמי ֵאלֶּ
יןָ: )ז( ַוִתַגׁש ַגם ֵלָאה וִ  ן ַוִתְׁשַתֲחוֶּ ר ִמי ְוַיְלֵדיהֶּ ֹּאמֶּ יָה ַוִיְׁשַתֲחוּו ְוַאַחר ִנַגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוִיְׁשַתֲחוּו: )ח( ַוי יָלדֶּ

ר ֵעָשו יֶּׁש ִלי ָרב  ֹּאמֶּ ִני: )ט( ַוי ֹּא ֵחן ְבֵעיֵני ֲאדֹּ ר ִלְמצ ֹּאמֶּ ר ָפָגְׁשִתי ַוי ה ֲאׁשֶּ ה ַהזֶּ ִחיְלָך ָכל ַהַמֲחנֶּ ָך  אָׂ ִהי לְׂ יְׂ
ְךֲאֶׁשר  יָך ְוָלַקְחָת ִמְנָחִתי ִמָיִדי ִכי ַעל ֵכן : )י( וַ לָׂ ר ַיֲעקֹּב ַאל ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּ ֹּאמֶּ ֶניָך י ִאיִתי פָׂ רָׂ

ֵני ֱאֹלִהים ֹאת פְׂ  ַוִתְרֵצִני: ִכרְׂ
 

Levinas, Difficult Freedom, p.17 
… the fact that I do not quiz myself on the Other’s rights paradoxically indicates that the Other 
is not a new edition of myself [i.e., we are not same same]; in its Otherness it is situated in a 
dimension of height [i.e., above me, beyond my grasp] – in the ideal: the Divine – and through 
my relation to the Other I am in touch with God. 
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 שלו ~ ~ כל אחד ב"כלליות"
  וישלחפרשת 

ר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה  ֹּאמֶּ ֶדָך)יב( ַוי ֶנגְׂ ֹּאן ְוַהָבָקר : )יגלְׂ ֵדַע ִכי ַהְיָלִדים ַרִכים ְוַהצ ִני יֹּ ר ֵאָליו ֲאדֹּ ֹּאמֶּ ( ַוי
ְתָנֲהָלה ְלִאִט  ִני ִלְפֵני ַעְבדֹו ַוֲאִני אֶּ ֹּאן: )יד( ַיֲעָבר ָנא ֲאדֹּ ָחד ָוֵמתּו ָכל ַהצ ל ָעלֹות ָעָלי ּוְדָפקּום יֹום אֶּ גֶּ י ְלרֶּ

ל ַהיְ  גֶּ ר ְלָפַני ּוְלרֶּ ר ֵעָשו ַאִציָגה ָנא ִעְמָך ַהְמָלאָכה ֲאׁשֶּ ֹּאמֶּ ִני ֵשִעיָרה: )טו( ַוי ל ֲאדֹּ ֹּא אֶּ ר ָאב ָלִדים ַעד ֲאׁשֶּ
ִני: )טז( ַוָיָׁשב ַביֹום ַההּוא  ְמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ֲאדֹּ ה אֶּ ר ָלָמה זֶּ ֹּאמֶּ ר ִאִתי ַוי כֹוִמן ָהָעם ֲאׁשֶּ ַדרְׂ ו לְׂ ֵשִעיָרה:  ֵעשָׂ

כָֹּת  כֹות: )יז( ְוַיֲעקֹּב ָנַסע סֻּ כֹּת ַעל ֵכן ָקָרא ֵׁשם ַהָמקֹום סֻּ ן לֹו ָבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָשה סֻּ ֹּא  סה ַוִיבֶּ )יח( ַוָיב
ֵלם ת ְפֵני ָהִעיר: ַיֲעֹקב ׁשָׂ ץ ְכַנַען ְבבֹּאֹו ִמַפַדן ֲאָרם ַוִיַחן אֶּ רֶּ ר ְבאֶּ ם ֲאׁשֶּ  ִעיר ְׁשכֶּ

 
Levinas calls this “religious”: “We propose to call “religion” the bond that is established between 
the same and the other without constituting a totality” (p. 40). 

 
  "ק בראשית פרק לה פסוק כטרד

הקדים עשו לפי שהיה בכור, ואף על פי שמכר בכורתו יעקב היה  -)כט( ויקברו אתו עשו ויעקב 
 ... אתו שהשליםדימו לפניו מעת נוהג בו כבוד ומק

 
 ~ מה שאירע ליעקב אירע ליוסף~ 

  וישבפרשת 
ה תְֹּלדֹות ץ ְכָנַען: )ב( ֵאלֶּ רֶּ ץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְבאֶּ רֶּ ב ַיֲעקֹּב ְבאֶּ ְשֵרה ָׁשָנה ָהָיה  )א( ַוֵיׁשֶּ ן ְׁשַבע עֶּ ַיֲעקֹּב יֹוֵסף בֶּ

ת  ת ְבֵני ִזְלָפה ְנֵׁשי ָאִביו ַוָיֵבא יֹוֵסף אֶּ ת ְבֵני ִבְלָהה ְואֶּ ֹּאן ְוהּוא ַנַער אֶּ ָחיו ַבצ ת אֶּ ה אֶּ הרֹּעֶּ עָׂ ם רָׂ תָׂ ל  ִדבָׂ אֶּ
ן ְזקֻּ  ת יֹוֵסף ִמָכל ָבָניו ִכי בֶּ ם: )ג( ְוִיְשָרֵאל ָאַהב אֶּ ֹתֶנת ַפִסיםִנים הּוא לֹו ְוָעָשה לֹו ֲאִביהֶּ  : כְׂ

 
  כלי יקר בראשית פרק לז פסוק ג

ועשה לו כתונת פסים. נראין הדברים אחר שכבר בלבל ראובן יצועי אביו ניטלה ממנו 
 ... ועכשיו מסרה ליוסף, ועל שם זה עשה לו כתונת פסיםהבכורה, 

 
ָחיו  ם ִמָכל אֶּ ָחיו ִכי אֹּתֹו ָאַהב ֲאִביהֶּ אּו)ד( ַוִיְראּו אֶּ נְׂ ֹלםאֹּתֹו  ַוִישְׂ ׁשָׂ רֹו לְׂ לּו ַדבְׂ כְׂ לֹא יָׂ  :וְׂ

 
Levinas, p.21 Politics is opposed to morality… 
 

  וישבפרשת 
ם ַוִיְתַנְכלּו אֹּתֹו )יח ם ִיְקַרב ֲאֵליהֶּ רֶּ ל ָאִחיו ִהֵנה ַלֲהִמיתֹו( ַוִיְראּו אֹּתֹו ֵמָרחֹּק ּוְבטֶּ ֹּאְמרּו ִאיׁש אֶּ : )יט( ַוי

ה ָבא: )כ( ְוַעָתה ְלכּו  ֵגהּוַבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָלזֶּ ַנַהרְׂ ָכָלְתהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְבַאַחד ַהבֹּרֹות ְוָאַמְרנּו ַחָיה ָרָעה אֲ  וְׂ
ָתיו:  ה ַמה ִיְהיּו ֲחֹלמֹּ  ...ְוִנְראֶּ

ת ָדמֹו: )כז( ְלכּו  ת ָאִחינּו ְוִכִסינּו אֶּ ַצע ִכי ַנֲהרֹּג אֶּ ָחיו ַמה בֶּ ל אֶּ ר ְיהּוָדה אֶּ ֹּאמֶּ ֶרנּו)כו( ַוי כְׂ ִנמְׂ  וְׂ
ָחיו:  ַלִיְׁשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל ְתִהי בֹו ִכי ָאִחינּו ְבָשֵרנּו הּוא ַוִיְׁשְמעּו אֶּ

 
 ~concrete ego+ ~ 

  וישבפרשת 
ה)א(  מָׂ יְׂ רָׂ יֹוֵסף הּוַרד ִמצְׂ ר ַוִיְקֵנהּו פֹוִטיַפר ְסִריס ַפְרעֹּה ַשר ַהַטָבִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמַיד ַהִיְׁשְמֵעאִלי וְׂ ם ֲאׁשֶּ

ָניו ַהִמְצִרי: )ג( ַוַיְרא  ת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְבֵבית ֲאדֹּ הּו ָׁשָמה: )ב( ַוְיִהי ְיקָֹוק אֶּ ָניו ִכי הֹוִרדֻּ ֲאדֹּ
ה ְיקָֹוק ַמְצִליַח ְבָידֹו: )ד( ַוִיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְבֵעיָניו ַויְ  ר הּוא עֹּשֶּ ת אֹּתֹו ַוַיְפִקֵדהּו ַעל ְיקָֹוק ִאתֹו ְוכֹּל ֲאׁשֶּ ָׁשרֶּ

ְך ְיקֹוָ  ר יֶּׁש לֹו ַוְיָברֶּ ת ֵבית ֵביתֹו ְוָכל יֶּׁש לֹו ָנַתן ְבָידֹו: )ה( ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹּתֹו ְבֵביתֹו ְוַעל ָכל ֲאׁשֶּ ק אֶּ
ר יֶּׁש לֹו ַבַבִית ר לֹו ְבַיד יֹוֵסף  ַהִמְצִרי ִבְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי ִבְרַכת ְיקָֹוק ְבָכל ֲאׁשֶּ ב ָכל ֲאׁשֶּ ה: )ו( ַוַיֲעזֹּ ּוַבָשדֶּ

ר הּוא אֹוֵכל  ם ֲאׁשֶּ חֶּ ֹּא ָיַדע ִאתֹו ְמאּוָמה ִכי ִאם ַהלֶּ ֶאהְול ֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמרְׂ ִהי יֹוֵסף יְׂ  : ַויְׂ
 

  ו פסוק לט פרק בראשית י"רש
 אמר, בשערו ומסלסל ושותה אוכל התחיל, מושל עצמו שראה כיון - תואר יפה יוסף ויהי

 ותשא מיד, הדוב את בך מגרה אני, בשערך מסלסל ואתה מתאבל אביך הוא ברוך הקדוש
 .'וגו אדוניו אשת

 
William Large, p.49 
Enjoyment … is an activity that enjoys itself as itself without looking beyond itself…  Pure 
egoism is the sheer love of life. … p.50 If I did not enjoy the world, what would I give to the 
other? … Without a life lived there would be nothing for others to appeal to, even though, in this 
appeal, they might make me question the very egoism that sustains it. … p.51 I do not act in 
order to enjoy, rather I act from enjoyment. 
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ִרים)ז(  בָׂ ִהי ַאַחר ַהדְׂ ָניו ַויְׂ ת ֲאדֹּ ה ַוִתָשא ֵאׁשֶּ ר ִׁשְכָבה ִעִמי: )ח( ַוְיָמֵאן  ָהֵאלֶּ ֹּאמֶּ ל יֹוֵסף ַות יָה אֶּ ת ֵעינֶּ אֶּ
נּו  ר יֶּׁש לֹו ָנַתן ְבָיִדי: )ט( ֵאינֶּ ֹּא ָיַדע ִאִתי ַמה ַבָבִית ְוכֹּל ֲאׁשֶּ ִני ל ָניו ֵהן ֲאדֹּ ת ֲאדֹּ ל ֵאׁשֶּ ר אֶּ ֹּאמֶּ ָגדֹול ַבַבִית ַוי

ִני ְמאּומָ  ֹּא ָחַשְך ִממֶּ ִני ְול ה ִממֶּ ר ַאְת ִאְׁשתֹו ַהזֶּ ה ַהזֹאתה ִכי ִאם אֹוָתְך ַבֲאׁשֶּ ֹדלָׂ ה ַהגְׂ עָׂ רָׂ ֵאיְך ֶאֱעֶשה הָׂ  וְׂ
אִתי  טָׂ חָׂ ְצָלּה ִלְהיֹות ִעָמּה: )יא( ֵלאֹלִהיםוְׂ יָה ִלְׁשַכב אֶּ ֹּא ָׁשַמע ֵאלֶּ ל יֹוֵסף יֹום יֹום ְול : )י( ַוְיִהי ְכַדְבָרּה אֶּ

ה ַויָ  ֹּא ַהַבְיָתה ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַבִית ָׁשם ַבָבִית: )יב( ַוִתְתְפֵשהּו ַוְיִהי ְכַהיֹום ַהזֶּ ב
ב ִבְגדֹו ְבָיָדּה ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה:  ְבִבְגדֹו ֵלאמֹּר ִׁשְכָבה ִעִמי ַוַיֲעזֹּ

 
 ~ תפנית~ 

  מקץפרשת 
 )א( ַוְיִהי ִמֵקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹּה חֵֹּלם ְוִהֵנה עֵֹּמד ַעל ַהְיאֹּר:

ִרי ֶעֶבד)יב( ְוָׁשם ִאָתנּו  ...  ר לֹו  ַנַער ִעבְׂ נּו ֶאת ֲחֹלֹמֵתינּוְלַשר ַהַטָבִחים ַוְנַספֶּ ר לָׂ תָׂ  ִאיׁש ַכֲחֹלמֹו ָפָתר: ַוִיפְׂ
א ַפְרעֹּ ְוַעָתה )לג(  ... םִאיׁש ה ֵירֶּ כָׂ חָׂ בֹון וְׂ ץ ִמְצָרִים:  נָׂ רֶּ ל ֲעָבָדיו ... ִויִׁשיֵתהּו ַעל אֶּ ר ַפְרעֹּה אֶּ ֹּאמֶּ )לח( ַוי

ה  ת בֹו רּוַח ֱאֹלִהיםִאיׁש ֲאֶׁשר ֲהִנְמָצא ָכזֶּ ל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹוְתָך אֶּ ר ַפְרעֹּה אֶּ ֹּאמֶּ : )לט( ַוי
ֹּאת  םֵאין ָכל ז כָׂ חָׂ בֹון וְׂ ָך:מֹוָךכָׂ  נָׂ ְגַדל ִממֶּ  : )מ( ַאָתה ִתְהיֶּה ַעל ֵביִתי ְוַעל ִפיָך ִיַשק ָכל ַעִמי ַרק ַהִכֵסא אֶּ

 
  פרשת מקץ

ץ ְכָנַען: )ו( ְויֹוֵסף הּוא ַהַשלִ  ... רֶּ יט ַעל )ה( ַוָיבֹּאּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִלְׁשבֹּר ְבתֹוְך ַהָבִאים ִכי ָהָיה ָהָרָעב ְבאֶּ
ץ ַוָיבֹּאּו ֲאֵחי יֹוֵסף  ץ הּוא ַהַמְׁשִביר ְלָכל ַעם ָהָארֶּ ַתֲחוּוָהָארֶּ ת לֹו ַאַפִים ָאְרָצה: )ז( ַוַיְר  ַוִיׁשְׂ א יֹוֵסף אֶּ

ָחיו ַוַיִכֵרם  ַנֵכראֶּ ץ ְכַנַען ִלְׁשָבר  ַוִיתְׂ רֶּ ֹּאְמרּו ֵמאֶּ ם ַוי ם ֵמַאִין ָבאתֶּ ר ֲאֵלהֶּ ֹּאמֶּ ם ַוְיַדֵבר ִאָתם ָקׁשֹות ַוי ֲאֵליהֶּ
הּו: ֹּא ִהִכרֻּ ָחיו ְוֵהם ל ת אֶּ ל: )ח( ַוַיֵכר יֹוֵסף אֶּ  אֹּכֶּ

 
  פרשת מקץ

ם ַיעֲ  ר ֲאֵלהֶּ ֹּאמֶּ ת ִבְנָיִמן ִתָקחּו ָעַלי ָהיּו )לו( ַוי נּו ְואֶּ נּו ְוִׁשְמעֹון ֵאינֶּ ם יֹוֵסף ֵאינֶּ ם אִֹּתי ִׁשַכְלתֶּ קֹּב ֲאִביהֶּ
ר  ֹּאמֶּ אּוֵבןכָֻּלָנה: )לז( ַוי ל ָאִביו ֵלאמֹּר  רְׂ ַני  ֶאתאֶּ ֵני בָׂ ִמיתׁשְׂ נּו תָׂ ֹּא ֲאִביאֶּ יָך ְתָנה אֹּתֹו ַעל ָיִדי ִאם ל  ֵאלֶּ

ם ִכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבדֹו ִנְׁשָאר ּוְקָרָאהּו ָא  ֹּא ֵיֵרד ְבִני ִעָמכֶּ ר ל ֹּאמֶּ יָך: )לח( ַוי נּו ֵאלֶּ סֹון ַוֲאִני ֲאִׁשיבֶּ
ת ֵשיָבִתי ְבָיגֹון ְׁשאֹוָלה: ם אֶּ ר ֵתְלכּו ָבּה ְוהֹוַרְדתֶּ ְך ֲאׁשֶּ רֶּ  ַבדֶּ

 
  ץמקפרשת 

ר  ... ֹּאמֶּ ה)ח( ַוי הּודָׂ ֹּא ָנמּות ַגם ֲאַנְחנּו ַגם  יְׂ ל ִיְשָרֵאל ָאִביו ִׁשְלָחה ַהַנַער ִאִתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה ְוִנְחיֶּה ְול אֶּ
ֶׁשנּוַאָתה ַגם ַטֵפנּו: )ט(  ַבקְׂ ִדי תְׂ ֶבנּו ִמיָׂ ֹנִכי ֶאֶערְׂ יָך ְוִהַצְגִתיו אָׂ ֹּא ֲהִביאִֹּתיו ֵאלֶּ יָך ְוָחָטאִתי ְלָך  ִאם ל ְלָפנֶּ

ם ִיְשָרֵאל ֲאִביהֶּ  ר ֲאֵלהֶּ ֹּאמֶּ ה ַפֲעָמִים: )יא( ַוי ם ִאם ָכל ַהָיִמים: )י( ִכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִכי ַעָתה ַׁשְבנּו זֶּ
ם  ץ ִבְכֵליכֶּ ֹּאת ֲעשּו ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָארֶּ  ...ֵכן ֵאפֹוא ז

 
 ~ שיחת השיחות~ 

 
  מקץפרשת 

ִני ַמה  נֹאַמרַמה  ְיהּוָדה ַויֹאֶמר)טז(  ַדֵברַלאדֹּ קּוַמה  נְׂ ַטדָׂ יָך  ִנצְׂ ת ֲעֹון ֲעָבדֶּ ִדים ָהֱאֹלִהים ָמָצא אֶּ ִהֶננּו ֲעבָׂ
ר ִנְמָצא ַהָגִביַע ְבָידֹו: ַלאֹדִני  ַגם ֲאַנְחנּו ַגם ֲאׁשֶּ

 
  ויגשפרשת 

ִני  ַויֹאֶמר)יח( ַוִיַגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה  ַדֶברִבי ֲאדֹּ רָנא ַעְבְדָך  יְׂ בָׂ ָך ִכי ָכמֹוָך  דָׂ ִני ְוַאל ִיַחר ַאְפָך ְבַעְבדֶּ ְבָאְזֵני ֲאדֹּ
 ְכַפְרעֹּה:

 דש כלום< ...>הסיפור המלא שלא מח ...
 

William Large, p. 24 [my emphasis] 
The everyday experience of the irreducible singularity of the other … is speech.  Not the … 
indirect speech that speaks about something [but] the direct speech that speaks to someone. 

 
ַרב)לב( ִכי ַעְבְדָך  יָך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָכל ַהָיִמים: )לג(  עָׂ נּו ֵאלֶּ ֹּא ֲאִביאֶּ ת ַהַנַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹּר ִאם ל אֶּ

ל ה אֶּ ֱעלֶּ ָחיו: )לד( ִכי ֵאיְך אֶּ ִני ְוַהַנַער ַיַעל ִעם אֶּ ד ַלאדֹּ בֶּ ב ָנא ַעְבְדָך ַתַחת ַהַנַער עֶּ ָאִבי ְוַהַנַער  ְוַעָתה ֵיׁשֶּ
ת ָאִבי: ר ִיְמָצא אֶּ ה ָבָרע ֲאׁשֶּ ְראֶּ ן אֶּ נּו ִאִתי פֶּ  ֵאינֶּ

 
  שכל טוב )בובר( בראשית פרשת ויגש פרק מד סימן לב

. לומר בשבועה אחר שאני בן הגדול שבבניו, ואמר כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר
לי אם ערב אתה אתן עמכם, ונעשיתי ערב. אמר יוסף אם ערב אתה אני נותן לך כדי 

א"ל יהודה אני ערבתי לא בכסף ולא בזהב אלא בנידוי ערבותך ופרע לאביך והסתלק, 
 ואמרתי לו:
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Levinas, Nine Talmudic Stories, p. 21 
The original function of speech consists not in designating an object in order to 
communicate with the other in a game with no consequences but in assuming toward 
someone a responsibility on behalf of someone else. [my emphasis] 

 
 פרק מהבראשית 

ֹּא ָיכֹּל ֹּא ָעַמד ִאיׁש ִאתֹו  )א( ְול יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלכֹּל ַהִנָצִבים ָעָליו ַוִיְקָרא הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי ְול
ת קֹּלֹו ִבְבִכי ַוִיְׁשְמעּו ִמְצַרִים ַוִיְׁשַמע ֵבית ַפְרעֹּה: ָחיו: )ב( ַוִיֵתן אֶּ ל אֶּ ר יֹוֵסף  ְבִהְתַוַדע יֹוֵסף אֶּ ֹּאמֶּ )ג( ַוי

ָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי  ל אֶּ יו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִכי אֶּ לּו ֶאחָׂ כְׂ לֹא יָׂ ֲהלּווְׂ יו ִנבְׂ נָׂ  :ִמפָׂ
 

 הימים ~אחרית ~ 
 

Levinas (Ben Pazi notes p.13): War is the necessary consequence that everyone believes 
they have the key to the correct world order. 
 
Levinas, p.22 
Morality will oppose politics in history and … proclaim itself unconditional and universal 
when the eschatology of messianic peace will have come to superimpose itself upon the 
ontology of war. 
 

  ויחיפרשת 
ם  ְתכֶּ ר ִיְקָרא אֶּ ם ֵאת ֲאׁשֶּ ר ֵהָאְספּו ְוַאִגיָדה ָלכֶּ ֹּאמֶּ ל ָבָניו ַוי ַאֲחִרית ַהיִָׂמים)א( ַוִיְקָרא ַיֲעקֹּב אֶּ  :בְׂ

 
  רש"י בראשית פרשת ויחי פרק מט פסוק א

והתחיל אומר דברים  ממנובקש לגלות את הקץ ונסתלקה שכינה  -)א( ואגידה לכם 
 אחרים:

 
Levinas (Ben Pazi notes p.16): The Messianic idea holds the idea of infinite, of 

unimaginable possibilities.  If I tell you what I think the Messianic is, then I have only 

projected the present (i.e., my current idea of ideal) in to the future.  For this there is no 

need for a messiah.   

 

MAN: So perhaps the Messianic idea is one that resists all articulation in the present.  

And perhaps that is precisely the reason that Yaakov could not tell it to his children! 

 
 מאמין"אני 

 באמונה שלמה 
 בביאת המשיח, 

 ואף על פי שיתמהמה 
 עם כל זה 
 אחכה לו  

 שיבוא". בכל יום
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