בס"ד

סיפורי בראשית בעיניים לוינסיות
הרב מואיז נבון
~  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 חושב משמע אני
)קיים. It is only subsequently that we learn [from Descartes] that this subjectivity is, in fact,
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.

...  ב ֵאלֶּה תֹּלְ דֹות ַי ֲעקֹּב יֹוסֵ ף,בראשית פרק לז
 זה ָא ִחיו מבקש להרגו, זה נ ְִשטֹּם וזה נ ְִשטֹּם, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף- רש"י
... וזה ֶּא ָחיו מבקשים להרגו
~ “same same” ~

פרשת תולדות
:תֹומם בְ בִ ְטנָּה
ִ יה לָלֶּ דֶּ ת וְ ִהנֵה
ָ ַיִמלְ אּו י ֶָּמ
ְ (כד) ו

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.]

פרשת תולדות
:(כז) ַויִגְ ְדלּו ַהנְעָ ִרים ַויְ ִהי עֵ ָשו ִאיׁש יֹּדֵ עַ צַ יִ ד ִאיׁש שָׂ דֶ ה וְ ַי ֲעקֹּב ִאיׁש ָׂתם י ֵֹּׁשב א ָֹּהלִ ים
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.

פרשת תולדות
ֹּאמר עֵ ָשו ְב ִלבֹו ִי ְק ְרבּו יְ ֵמי ֵאבֶּ ל ָא ִבי
ֶּ ִשטֹם עֵ שָ ו ֶּאת ַי ֲעקֹּב עַ ל הַ בְ ָרכָ ה אֲ ׁשֶּ ר בֵ רֲ כֹו ָאבִ יו וַי
ְׂ  (מא) ַוי...
:וְׂ ַאהַ ְׂרגָׂה ֶּאת ַי ֲעקֹּב ָא ִחי
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סב עמוד א
 ואם שותה, מתים-  אם שותין שניהם, וביד אחד מהן קיתון של מים,שנים שהיו מהלכין בדרך
 ואל יראה אחד מהם, מוטב שישתו שניהם וימותו: דרש בן פטורא. מגיע לישוב- אחד מהן
 חייך קודמים- )לו: "וחי אחיך עמך" (ויקרא כה: עד שבא רבי עקיבא ולימד.במיתתו של חבירו
.לחיי חבירך
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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.

פרשת ויצא
(י) ַויֵצֵ א ַי ֲעקֹּב ִמבְ ֵאר ׁשָ בַ ע וַ יֵלֶּ ְך חָ ָרנָה:
פרשת תולדות
(ו) וְ ִרבְ ָקה ָא ְמ ָרה ֶּאל ַי ֲעקֹּב בְ נָּה לֵאמֹּר ִהנֵה ׁשָ ַמעְ ִתי ֶּאת ָא ִביָך ְמ ַדבֵ ר ֶּאל עֵ ָשו ָא ִחיָך לֵאמֹּר( :ז)
מֹותי( :ח) וְׂ עַ ָׂתה ְׂבנִ י ְׁׂש ַמע
א ֵכלָ ה וַאֲ בָ ֶּרכְ כָ ה לִ פְ נֵי יְ קֹוָק ִלפְ נֵי ִ
יאה לִי צַ ִיד ַועֲשֵ ה לִי מַ ְטעַ ִמים וְ ֹּ
הָ בִ ָ
קלִי לַאֲ ׁשֶּ ר אֲ נִי ְמצַ ּוָה א ָֹּתְך( :ט) לְֶּך נָא ֶּאל הַ צ ֹּאן וְ ַקח לִי ִמ ָשם ְׁשנֵי גְ ָדיֵי עִ זִ ים ט ִֹּבים וְ ֶּאע ֱֶּשה
בְׂ ֹ
א ָֹּתם מַ ְטעַ ִמים ל ְָאבִ יָך כַאֲ ׁשֶּ ר ָאהֵ ב:
פרשת תולדות
ֹּאמר ֵאלָ יו ִהנֵה
(מב) ַויֻּגַד ל ְִרבְ ָקה ֶּאת ִדבְ ֵרי עֵ שָ ו בְ נָּה הַ ָגדֹּל ו ִַת ְׁשלַח ו ִַת ְק ָרא ְל ַי ֲעקֹּב ְבנָּה ַה ָק ָטן וַת ֶּ
קלִי וְ קּום ְב ַרח לְָך ֶּאל ָלבָ ן ָא ִחי ָח ָרנָה:
עֵ שָ ו ָא ִחיָך ִמ ְתנַחֵ ם לְָך לְ הָ ְרגֶָּך( :מג) וְׂ עַ ָׂתה בְׂ נִי ְׁׂשמַ ע בְׂ ֹ
פרשת ויצא
ֹּאמר ָלבָ ן לְ ַי ֲעקֹּב הֲ כִ י ָׂא ִחי
(יד) וַי ֹּאמֶּ ר לֹו לָבָ ן ַאְך עַ צְׂ ִמי ּובְׂ שָׂ ִרי ָׂא ָׂתה ַויֵׁשֶּ ב עִ מֹו חֹּדֶּ ׁש י ִָמים( :טו) וַ י ֶּ
ידה ִלי מַ ה מַ ְשכ ְֻּר ֶּתָך:
ַא ָׂתה ַועֲבַ ְד ַת ִני ִחנָם הַ גִ ָ
פרשת ויצא
ֹלהים ל ְָה ַרע עִ ָמ ִדי:
מנִים וְ ל ֹּא נְ ָתנֹו אֱ ִ
(ז) וַאֲ בִ יכֶּן הֵ ֶּתל ִבי וְׂ הֶ חֱ לִף ֶאת מַ ְׂשכ ְֻּׂר ִתי עֲשֶ ֶרת ֹ
פרשת ויצא
יתנִי:
ית לִי הֲ ל ֹּא ְב ָר ֵחל עָ בַ ְד ִתי עִ ָמְך וְ ל ָָמה ִר ִמ ָׂ
(כה) ַו ְי ִהי בַ ב ֶֹּּקר וְ ִהנֵה ִהוא לֵ ָאה ַוי ֹּאמֶּ ר ֶּאל לָבָ ן ַמה ז ֹּאת עָ ִש ָ
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
יתי:
ֱשה גַם ָׂאנֹכִ י לְׂבֵ ִ
(ל) כִ י ְמעַ ט אֲ ֶּׁשר ָהיָה לְָך לְ ָפנַי ַויִפְ רֹּץ ָלרֹּב ַויְבָ ֶּרְך יְקֹוָק א ְֹּתָך ל ְַרגְ לִי וְ עַ ָתה ָׂמ ַתי ֶאע ֶ

פרשת ויצא
כָלְתי:
(לו) ַויִ חַ ר לְ ַי ֲעקֹּב ( ...לח) זֶּה עֶ ְׂש ִרים ׁשָׂ נָׂה ָאנֹּכִ י עִ מָ ְך ְרחֵ לֶּ יָך וְ עִ זֶּיָך ל ֹּא ִׁשכֵלּו וְ ֵאילֵי צ ֹּאנְָך ל ֹּא ָא ִ
ִיתי בַ יֹום
אתי ֵאלֶּ יָך ָאנֹּכִ י אֲ חַ טֶּ נָה ִמי ִָדי ְתבַ ְקׁשֶּ נָה גְ נ ְֻּב ִתי יֹום ּוגְ נ ְֻּב ִתי ָליְ לָה( :מ) ָהי ִ
(לט) ְט ֵרפָה ל ֹּא הֵ בֵ ִ
יתָך עֲבַ ְד ִתיָך ַא ְרבַ ע עֶּ ְש ֵרה
אֲ ָכ ַלנִי ח ֶֹּּרב וְ ֶּק ַרח בַ לָ ְילָה ו ִַת ַדד ְׁשנ ִָתי ֵמעֵ ינָי( :מא) זֶּה לִי עֶ ְׂש ִרים ָׁׂשנָׂה ְבבֵ ֶּ
ֹלהי
ֹלהי ָא ִבי אֱ ֵ
מנִים( :מב) לּולֵי אֱ ֵ
ׁשָ נָה בִ ְׁש ֵתי ְבנ ֶֹּּתיָך וְ ׁשֵ ׁש ׁשָ נִ ים בְ צ ֹּאנֶָּך ו ַַתחֲ לֵף ֶּאת מַ ְשכ ְֻּר ִתי ע ֲֶּש ֶּרת ֹּ
ֹלהים וַ יֹוכַח ָא ֶּמׁש:
יקם ִׁש ַל ְח ָת ִני ֶּאת עָ ְניִ י וְ ֶּאת יְגִ יעַ ַכפַ י ָר ָאה אֱ ִ
ַאבְ ָרהָ ם ּופַ חַ ד ִיצְ חָ ק הָ יָה ִלי כִ י עַ ָתה ֵר ָ
(מג) ַויַעַ ן ָלבָ ן וַ י ֹּאמֶּ ר ֶּאל ַי ֲעקֹּב הַ בָ נֹות בְ נ ַֹּתי וְ הַ בָ נִים בָ נַי וְ הַ צ ֹּאן צ ֹּא ִני וְ כֹּל אֲ ֶּׁשר ַא ָתה ר ֶֹּּאה לִי הּוא
ֵיהן אֲ ׁשֶּ ר ָילָדּו( :מד) וְ עַ ָתה ְלכָה נִכְ ְר ָתה ְב ִרית אֲ נִ י ו ָָא ָתה וְ ָהיָה
וְ לִבְ נ ַֹּתי מָ ה ֶּאעֱשֶּ ה לָ ֵאלֶּה הַ יֹום אֹו לִבְ נ ֶּ
לְא ָחיו ל ְִקטּו אֲ בָ נִ ים וַיִ ְקחּו
ֹּאמר ַי ֲעקֹּב ֶּ
ימהָ ַמצֵ בָ ה( :מו) וַ י ֶּ
לְעֵ ד בֵ ינִי ּובֵ ינֶָּך( :מה) וַ י ִַקח ַי ֲעקֹּב ָאבֶּ ן וַ ְי ִר ֶּ
דּותא וְ ַי ֲעקֹּב ָק ָרא לֹו גַלְ עֵ ד( :מח)
אֲ בָ נִים וַ ַיעֲשּו גָל וַי ֹּאכְ לּו ׁשָ ם עַ ל הַ גָל( :מז) ַוי ְִק ָרא לֹו ָלבָ ן יְ גַר ָשהֲ ָ
וַי ֹּאמֶּ ר לָבָ ן ַהגַל הַ זֶּ ה עֵ ד בֵ ינִ י ּובֵ ינְָך ַהיֹום עַ ל כֵן ָק ָרא ְׁשמֹו גַלְ עֵ ד( :מט) וְ ַה ִמ ְצפָ ה אֲ ֶּׁשר ָא ַמר ִיצֶּ ף יְקֹוָ ק
בֵ ינִי ּובֵ ינֶָּך כִ י נִסָ ֵתר ִאיׁש מֵ ֵרעֵ הּו( :נ) ִאם ְתעַ נֶּה ֶּאת בְ נ ַֹּתי וְ ִאם ִת ַקח נ ִָׁשים עַ ל ְבנ ַֹּתי ֵאין ִאיׁש עִ ָמנּו ְר ֵאה
יתי בֵ ינִי ּובֵ ינֶָך:
ֹלהים עֵ ד בֵ ינִ י ּובֵ ינֶָּך( :נא) ַוי ֹּאמֶּ ר לָבָ ן ְל ַי ֲעקֹּב ִהנֵה הַ גַל הַ זֶּ ה וְׂ ִהנֵה ַה ַמצֵ בָׂ ה אֲ ֶׁשר ָׂי ִר ִ
אֱ ִ
(נב) עֵ ד הַ גַל הַ ֶּזה וְ עֵ ָדה הַ מַ צֵ בָ ה ִאם ָׂאנִי ל ֹא ֶא ֱעבֹר ֵאלֶ יָך ֶּאת ַהגַל ַהזֶּ ה וְ ִאם ַא ָׂתה ל ֹא ַת ֲעבֹר ֵאלַי ֶּאת
הַ גַל הַ זֶּ ה וְ ֶּאת הַ מַ צֵ בָ ה הַ ז ֹּאת ל ְָרעָ ה:
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~ הביתה ~
פרשת וישלח
לְאכִ ים ְל ָפנָיו ֶּאל עֵ ָשו ָא ִחיו ַא ְרצָ ה ֵשעִ יר ְש ֵדה אֱ דֹום:
(ד) ַו ִי ְׁשלַח ַי ֲעקֹּב ַמ ָ
פרשת וישלח
ֹאמרּון לַא ֹּדנִי לְעֵ ָשו כֹּה ָׂאמַ ר עַ בְ ְדָך ַי ֲעקֹּב עִ ם לָבָ ן ג ְַר ִתי ו ֵָא ַחר עַ ד עָ ָתה( :ו)
(ה) ַו ְיצַ ו א ָֹּתם לֵאמֹּר כֹּה ת ְׂ
ַו ְי ִהי ִלי ׁשֹור וַ חֲ מֹור צ ֹּאן וְ עֶּ בֶּ ד וְ ִׁשפְ חָ ה ו ֶָּא ְׁש ְל ָחה לְׂהַ גִ יד לַאדֹּנִ י ל ְִמצ ֹּא ֵחן ְבעֵ ינֶּיָך:
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 ~
פרשת וישלח
ה ֶּלכֶּ ת ְלפָ נָי וְ ַאחֲ ֵרי כֵן
(כא) וַאֲ מַ ְר ֶּתם גַם ִהנֵה עַ בְ ְדָך ַי ֲעקֹּב ַאחֲ ֵרינּו כִ י ָאמַ ר אֲ כַפְ ָרה ָׂפנָׂיו בַ ִמנ ְָחה ַה ֹּ
ֶּא ְר ֶּאה ָׂפנָׂיו אּולַי יִשָ א ָׂפנָׂי( :כב) ו ַַת ֲעבֹּר הַ ִמ ְנ ָחה עַ ל ָׂפנָׂיו וְ הּוא לָן בַ לַ ְי ָלה ַההּוא בַ ַמחֲ נֶּה:
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
ֹלהים פָׂ נִים ֶאל ָׂפנִים ו ִַתנָצֵ ל נַפְ ִׁשי( :לב) ַויִזְׂ ַרח לֹו
יתי אֱ ִ
ִיאל כִ י ָר ִא ִ
(לא) וַ י ְִק ָרא ַי ֲעקֹּב ׁשֵ ם הַ ָמקֹום פְׂ נ ֵ
הַ שֶּ מֶּ ׁש ...
מלבי"ם בראשית פרק לב פסוק לב
(לב) ויזרח לו השמש .כמ"ש וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה.
נּואל וְ הּוא ֹּצלֵעַ עַ ל י ְֵרכֹו( :לג) עַ ל כֵ ן ל ֹּא י ֹּאכְ לּו ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ֶּאת גִ יד ַהנ ֶָּׁשה אֲ ֶּׁשר עַ ל כַף
כַאֲ ׁשֶּ ר עָ בַ ר ֶּאת פְ ֵ
הַ י ֵָרְך עַ ד הַ יֹום הַ זֶּה כִ י ָנגַע בְ כַ ף י ֶֶּּרְך ַי ֲעקֹּב בְ גִ יד הַ נָׁשֶּ ה:
לֵאה
פרק לג (א) ַו ִישָ א ַי ֲעקֹּב עֵ ינָיו וַ י ְַרא וְ ִהנֵה עֵ שָ ו בָ א וְ עִ מֹו ַא ְרבַ ע ֵמאֹות ִאיׁש וַ י ַַחץ ֶּאת ַה ְיל ִָדים עַ ל ָ
יה ַאחֲ רֹּנִ ים
ׁשנָה וְ ֶּאת ֵל ָאה וִ יל ֶָּד ָ
יהן ִרא ֹּ
וְ עַ ל ָר ֵחל וְ עַ ל ְׁש ֵתי הַ ְש ָפחֹות( :ב) ַויָשֶּ ם ֶּאת הַ ְשפָחֹות וְ ֶּאת יַלְ דֵ ֶּ
ִׁש ַתחּו ַא ְׂרצָׂ ה ֶׁשבַ ע פְׂ עָׂ ִמים עַ ד גִ ְׁשתֹו עַ ד ָא ִחיו:
וְ ֶּאת ָרחֵ ל וְ ֶּאת יֹוסֵ ף ַאחֲ רֹּנִ ים( :ג) וְ הּוא עָ בַ ר לִ פְ נֵיהֶּ ם ַוי ְׂ
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.

ּוָארו וַ ִישָ ֵקהּו וַ יִ בְ כּו( :ה) וַ ִי ָשא ֶּאת עֵ ינָיו ַוי ְַׂרא ֶּאת ַהנ ִָׁשים
וַיְח ְב ֵקהּו וַ ִיפֹּל עַ ל צַ ָ
(ד) וַ י ָָרץ עֵ שָ ו ל ְִק ָראתֹו ַ
ֹלהים ֶּאת עַ ְב ֶּדָך( :ו) וַ ִתג ְַׁשן ָ ַה ְשפָחֹות ֵהנָה
וְ ֶּאת ַה ְיל ִָדים וַי ֹאמֶ ר ִמי ֵאלֶּה לְָך וַי ֹּאמַ ר הַ יְ ל ִָדים אֲ ׁשֶּ ר חָ נַן אֱ ִ
ֹּאמר ִמי
יֹוסף וְ ָר ֵחל וַ יִ ְׁש ַתחֲ וּו( :ח) וַי ֶּ
וְ ַי ְל ֵדיהֶּ ן ו ִַת ְׁש ַתחֲ ֶּוין ָ( :ז) ו ִַתגַׁש גַם ל ֵָאה וִ י ָל ֶּדיהָ ַו ִי ְׁש ַתחֲ וּו וְ ַא ַחר ִנגַׁש ֵ
ֹּאמר עֵ ָשו יֶּׁש לִ י ָרב ָׂא ִחי יְׂ ִהי לְָׂך
לְָך כָל הַ ַמחֲ נֶּה הַ זֶּה אֲ ׁשֶּ ר ָפג ְָׁש ִתי ַוי ֹּאמֶּ ר ל ְִמצ ֹּא חֵ ן בְ עֵ ינֵי אֲ ֹּדנִי( :ט) וַ י ֶּ
יתי פָׂ נֶיָך
אתי ֵחן בְ עֵ ינֶּיָך וְ ל ַָק ְח ָת ִמנ ְָח ִתי ִמי ִָדי כִ י עַ ל כֵ ן ָׂר ִא ִ
אֲ ׁשֶ ר לְָׂך( :י) ַו י ֹּאמֶּ ר ַי ֲעקֹּב ַאל נָא ִאם נָא מָ צָ ִ
ֹלהים ו ִַת ְרצֵ נִי:
כִ ְׂראֹת פְׂ נֵי אֱ ִ
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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~ כל אחד ב"כלליות" שלו ~

פרשת וישלח
(יב) וַי ֹּאמֶּ ר נ ְִסעָ ה וְ ֵנ ֵלכָה וְ ֵא ְלכָ ה ְׂלנֶגְׂ דֶ ָך( :יג ) וַי ֹּאמֶּ ר ֵא ָליו אֲ ֹּדנִי י ֵֹּדעַ כִ י ַה ְי ָל ִדים ַרכִ ים וְ ַהצ ֹּאן וְ ַהבָ ָקר
לְרגֶּל
ּוד ָפקּום יֹום ֶּאחָ ד וָ מֵ תּו כָל הַ צ ֹּאן( :יד) ַיעֲבָ ר נָא אֲ ֹּדנִי לִ פְ נֵי עַ ְבדֹו וַאֲ נִ י ֶּא ְתנָהֲ לָ ה ל ְִא ִטי ֶּ
עָ לֹות עָ לָי ְ
ֹּאמר עֵ ָשו ַא ִציגָה נָא עִ ְמָך
ירה( :טו) וַי ֶּ
הַ ְמלָאכָה אֲ ׁשֶּ ר ְל ָפנַי ּול ְֶּרגֶּל הַ יְ ל ִָדים עַ ד אֲ ׁשֶּ ר ָאב ֹּא ֶּאל אֲ ֹּדנִי שֵ עִ ָ
ירה:
ִמן הָ עָ ם אֲ ׁשֶּ ר ִא ִתי וַי ֹּאמֶּ ר ָל ָמה זֶּה ֶּא ְמצָ א ֵחן בְ עֵ ינֵי אֲ דֹּנִ י( :טז) ַוי ָָׁשב בַ יֹום ַההּוא עֵ ָׂשו ְׂל ַד ְׂרכֹו ֵשעִ ָ
(יז) וְ ַי ֲעקֹּב נ ַָסע סֻּ כ ָֹּתה ַו ִיבֶּ ן לֹו בָ יִת ּול ְִמ ְקנֵהּו עָ ָשה סֻּ כֹּת עַ ל כֵן ָק ָרא ֵׁשם ַהמָ קֹום סֻּ כֹות :ס (יח) וַ יָב ֹּא
ַי ֲעקֹב ׁשָׂ לֵם עִ יר ְׁשכֶּ ם אֲ ֶּׁשר ְב ֶּא ֶּרץ כְ נַעַ ן ְבבֹּאֹו ִמפַדַ ן אֲ ָרם ַויִ ַחן ֶּאת פְ נֵי ָהעִ יר:
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).

רד"ק בראשית פרק לה פסוק כט
(כט) ויקברו אתו עשו ויעקב  -הקדים עשו לפי שהיה בכור ,ואף על פי שמכר בכורתו יעקב היה
נוהג בו כבוד ומקדימו לפניו מעת שהשלים אתו ...
~ מה שאירע ליעקב אירע ליוסף ~

פרשת וישב
יֹוסף בֶּ ן ְׁשבַ ע עֶּ ְש ֵרה ָׁשנָה ָהיָה
ת ְלדֹות ַי ֲעקֹּב ֵ
גּורי ָאבִ יו בְ ֶּא ֶּרץ כְ נָעַ ן( :ב) ֵאלֶּה ֹּ
(א) ַויֵׁשֶּ ב ַי ֲעקֹּב בְ ֶּא ֶּרץ ְמ ֵ
יֹוסף ֶּאת ִדבָׂ ָׂתם ָׂרעָׂ ה ֶּאל
ְׁשי ָא ִביו ַויָבֵ א ֵ
רֹּעֶּ ה ֶּאת ֶּאחָ יו בַ צ ֹּאן וְ הּוא נַעַ ר ֶּאת בְ נֵי בִ לְהָ ה וְ ֶּאת ְבנֵי זִ ְלפָ ה נ ֵ
תנֶת פ ִַסים:
אֲ בִ יהֶּ ם( :ג) וְ י ְִש ָר ֵאל ָא ַהב ֶּאת יֹוסֵ ף ִמכָ ל בָ נָיו כִ י בֶּ ן זְ ֻּקנִים הּוא לֹו וְ עָ ָשה לֹו כְׂ ֹ
כלי יקר בראשית פרק לז פסוק ג
ועשה לו כתונת פסים .נראין הדברים אחר שכבר בלבל ראובן יצועי אביו ניטלה ממנו
הבכורה ,ועכשיו מסרה ליוסף ,ועל שם זה עשה לו כתונת פסים ...
ְׁׂשֹלם:
ִשנְׂאּו אֹּתֹו וְׂ ל ֹא יָׂכְׂ לּו ַד ְׂברֹו ל ָׂ
(ד) ַוי ְִראּו ֶּא ָחיו כִ י אֹּתֹו ָא ַהב אֲ ִביהֶּ ם ִמכָל ֶּא ָחיו ַוי ְׂ
…Levinas, p.21 Politics is opposed to morality

פרשת וישב
ֹּאמרּו ִאיׁש ֶּאל ָא ִחיו ִהנֵה
יהם וַ י ְִתנַכְ לּו אֹּתֹו לַהֲ ִמיתֹו( :יט) וַ י ְ
ּוב ֶּט ֶּרם י ְִק ַרב אֲ לֵ ֶּ
(יח) וַ יִ ְראּו אֹּתֹו ֵמ ָרחֹּק ְ
כָלָתהּו
בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמֹות הַ ָלזֶּה בָ א( :כ) וְ עַ ָתה ְלכּו וְׂ נַהַ ְׂרגֵהּו וְ נ ְַׁש ִלכֵהּו ְב ַא ַחד ַהבֹּרֹות וְ ָא ַמ ְרנּו ַחיָה ָרעָ ה אֲ ְ
וְ ִנ ְר ֶּאה ַמה יִ ְהיּו חֲ ֹלמ ָֹּתיו... :
(כו) וַי ֹּאמֶּ ר ְיהּודָ ה ֶּאל ֶּא ָחיו ַמה בֶּ צַ ע כִ י נַהֲ רֹּג ֶּאת ָא ִחינּו וְ כִ ִסינּו ֶּאת ָדמֹו( :כז) לְ כּו וְׂ נ ְִׂמכְׂ ֶרנּו
ַל ִי ְׁש ְמעֵ אלִ ים וְ יָדֵ נּו ַאל ְת ִהי בֹו כִ י ָא ִחינּו בְ ָש ֵרנּו הּוא ַו ִי ְׁש ְמעּו ֶּא ָחיו:
~ ~ concrete ego+

פרשת וישב
פֹוטי ַפר ְס ִריס פ ְַרעֹּה שַ ר ַהטַ בָ ִחים ִאיׁש ִמצְ ִרי ִמיַד ַהיִ ְׁש ְמעֵ אלִים אֲ ֶּׁשר
הּורד ִמצְׂ ָׂריְׂמָׂ ה ַו ִי ְקנֵהּו ִ
(א) וְׂ יֹוסֵ ף ַ
הֹור ֻּדהּו ׁשָ מָ ה( :ב) וַ י ְִהי יְקֹוָ ק ֶּאת יֹוסֵ ף ַויְ ִהי ִאיׁש מַ צְ ִליחַ וַ יְ ִהי ְבבֵ ית אֲ ֹּדנָיו ַה ִמ ְצ ִרי( :ג) וַ י ְַרא אֲ ֹּדנָיו כִ י
ִ
יֹוסף ֵחן ְבעֵ ינָיו וַ ְי ָׁש ֶּרת אֹּתֹו ַויַפְ ִק ֵדהּו עַ ל
יְקֹוָק ִאתֹו וְ כֹּל אֲ ׁשֶּ ר הּוא ע ֶֹּּשה יְקֹוָ ק ַמ ְצלִ יחַ בְ יָדֹו( :ד) ַו ִי ְמצָ א ֵ
בֵ יתֹו וְ כָל יֶּׁש לֹו נ ַָתן ְביָדֹו( :ה) ַו ְי ִהי מֵ ָאז ִהפְ ִקיד אֹּתֹו בְ בֵ יתֹו וְ עַ ל כָ ל אֲ ֶּׁשר יֶּׁש לֹו ַויְבָ ֶּרְך יְקֹוָ ק ֶּאת בֵ ית
יֹוסף
הַ ִמצְ ִרי בִ גְ לַ ל יֹוסֵ ף וַ י ְִהי בִ ְר ַכת יְקֹוָק בְ כָ ל אֲ ׁשֶּ ר יֶּׁש לֹו בַ בַ יִת ּובַ ָש ֶּדה( :ו) ַו ַי ֲעזֹּב כָל אֲ ֶּׁשר לֹו ְביַד ֵ
יֹוסף ְׂיפֵה ת ַֹאר וִ יפֵה ַמ ְׂר ֶאה:
אּומה כִ י ִאם הַ לֶּחֶּ ם אֲ ׁשֶּ ר הּוא אֹוכֵל ַוי ְִׂהי ֵ
וְ ל ֹּא י ַָדע ִאתֹו ְמ ָ
רש"י בראשית פרק לט פסוק ו
ויהי יוסף יפה תואר  -כיון שראה עצמו מושל ,התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו ,אמר
הקדוש ברוך הוא אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך ,אני מגרה בך את הדוב ,מיד ותשא
אשת אדוניו וגו'.
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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וַיְמ ֵאן
ֹּאמר ִׁשכְ בָ ה עִ ִמי( :ח) ָ
יֹוסף וַת ֶּ
(ז) ַוי ְִׂהי ַאחַ ר הַ ְׂדבָׂ ִרים הָ ֵאלֶּ ה ו ִַתשָ א ֵאׁשֶּ ת אֲ ֹּדנָיו ֶּאת עֵ ינֶּיהָ ֶּאל ֵ
וַי ֹּאמֶּ ר ֶּאל ֵאׁשֶּ ת אֲ ֹּדנָיו הֵ ן אֲ ֹּדנִי ל ֹּא יָדַ ע ִא ִתי ַמה בַ בָ יִת וְ כֹּל אֲ ֶּׁשר יֶּׁש לֹו נ ַָתן ְבי ִָדי( :ט) ֵאינֶּנּו גָדֹול בַ בַ יִת
ֱשה ָׂה ָׂרעָׂ ה ַהגְׂ ֹדלָׂה ַהז ֹאת
אֹותְך בַ אֲ ׁשֶּ ר ַא ְת ִא ְׁשתֹו וְׂ ֵאיְך ֶאע ֶ
הַ זֶּה ִממֶּ נִ י וְ ל ֹּא חָ שַ ְך ִמ ֶּמנִי ְמאּומָ ה כִ י ִאם ָ
יה ל ְִׁשכַב ֶּא ְצלָ ּה ִל ְהיֹות עִ ָמּה( :יא)
אֹלהים ( :י) וַ ְי ִהי כְ דַ בְ ָרּה ֶּאל יֹוסֵ ף יֹום יֹום וְ ל ֹּא ׁשָ ַמע ֵא ֶּל ָ
אתי ֵל ִ
וְׂ חָׂ טָׂ ִ
ְׁשי ַהבַ יִת ָׁשם בַ בָ יִת( :יב) וַ ִת ְתפְ ֵשהּו
ַו ְי ִהי כְ הַ יֹום הַ זֶּ ה וַ ָי ב ֹּא הַ בַ י ְָתה ַלעֲשֹות ְמלַאכְ תֹו וְ ֵאין ִאיׁש ֵמ ַאנ ֵ
בְ בִ גְ דֹו לֵאמֹּר ִׁשכְ בָ ה עִ ִמי וַ ַי ֲעזֹּב בִ גְ דֹו בְ י ָָדּה וַ ָינָס ַויֵצֵ א הַ חּוצָ ה:
~ תפנית ~

פרשת מקץ
חלֵם וְ ִהנֵה עֹּמֵ ד עַ ל הַ ְיאֹּר:
(א) ַו ְי ִהי ִמ ֵקץ ְׁשנ ַָתיִם י ִָמים ּופַ ְרעֹּה ֹּ
פָתר:
( ...יב) וְ ׁשָ ם ִא ָתנּו נַעַ ר עִ בְׂ ִרי עֶ בֶ ד לְשַ ר הַ טַ בָ ִחים וַ נְסַ פֶּר לֹו וַ ִיפְׂ ָׂתר לָׂנּו ֶאת חֲ ֹלמ ֵֹתינּו ִאיׁש כַחֲ ֹלמֹו ָ
ֹּאמר פ ְַרעֹּה ֶּאל עֲבָ ָדיו
יתהּו עַ ל ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָר ִים( ... :לח) וַי ֶּ
יׁש ֵ
( ...לג) וְ עַ ָתה י ֵֶּרא פַ ְר ֹּעה ִאיׁש נָׂבֹון וְׂ חָׂ כָׂם וִ ִ
אֹותָך ֶּאת
ֹלהים ְ
הֹודיעַ אֱ ִ
יֹוסף ַאחֲ ֵרי ִ
ֹלהים בֹו( :לט) וַי ֹּאמֶּ ר פ ְַרעֹּה ֶּאל ֵ
הֲ נ ְִמצָ א ָכזֶּה ִאיׁש אֲ ׁשֶ ר רּוחַ אֱ ִ
ִשק כָ ל עַ ִמי ַרק ַהכִ ֵסא ֶּאגְ ַדל ִמ ֶּמךָ:
יתי וְ עַ ל פִ יָך י ַ
כָל ז ֹּאת ֵאין נָׂבֹון וְׂ חָׂ כָׂם ָׂכמֹוָך ( :מ) ַא ָתה ִת ְהיֶּה עַ ל בֵ ִ
פרשת מקץ
יֹוסף הּוא ַה ַש ִליט עַ ל
( ...ה) ַו ָיבֹּאּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ל ְִׁשבֹּר בְ תֹוְך הַ בָ ִאים כִ י הָ יָה הָ ָרעָ ב בְ ֶּא ֶּרץ כְ נָעַ ן( :ו) וְ ֵ
יֹוסף ֶּאת
הָ ָא ֶּרץ הּוא הַ מַ ְׁש ִביר ְל ָכל עַ ם הָ ָא ֶּרץ וַ ָיבֹּאּו אֲ חֵ י יֹוסֵ ף ַויִ ְׁׂש ַתחֲ וּו לֹו ַא ַפיִם ָא ְרצָ ה( :ז) ַוי ְַרא ֵ
ֹּאמרּו ֵמ ֶּא ֶּרץ כְ נַעַ ן לִ ְׁשבָ ר
אתם וַ י ְ
ֶּאחָ יו ַויַכִ ֵרם ַו ִי ְׂת ַנכֵר אֲ לֵ יהֶּ ם וַ יְדַ בֵ ר ִא ָתם ָקׁשֹות וַי ֹּאמֶּ ר אֲ לֵ הֶּ ם ֵמ ַא ִין בָ ֶּ
יֹוסף ֶּאת ֶּא ָחיו וְ הֵ ם ל ֹּא ִהכִ רֻּ הּו:
אכֶּל( :ח) ַו ַי ֵכר ֵ
ֹּ
פרשת מקץ
(לו) ַוי ֹּאמֶּ ר אֲ לֵ הֶּ ם ַי ֲע קֹּב אֲ בִ יהֶּ ם א ִֹּתי ִׁש ַכל ְֶּתם יֹוסֵ ף ֵאינֶּנּו וְ ִׁש ְמעֹון ֵאינֶּנּו וְ ֶּאת ִבנְ י ִָמן ִת ָקחּו עָ לַ י ָהיּו
יאנּו ֵאלֶּיָך ְתנָה אֹּתֹו עַ ל י ִָדי
ֻּכ ָלנָה( :לז) וַי ֹּאמֶּ ר ְׂראּובֵ ן ֶּאל ָאבִ יו לֵ אמֹּר ֶאת ְׁׂשנֵי בָׂ נַי ָׂת ִמית ִאם ל ֹּא אֲ ִב ֶּ
ּוק ָר ָאהּו ָאסֹון
וַאֲ נִי אֲ ִׁשיבֶּ נּו ֵאלֶּ יָך( :לח) וַי ֹּאמֶּ ר ל ֹּא י ֵֵרד ְבנִי עִ מָ כֶּם כִ י ָא ִחיו ֵמת וְ הּוא לְבַ דֹו נ ְִׁש ָאר ְ
הֹור ְד ֶּתם ֶּאת שֵ יבָ ִתי ְביָגֹון ְׁשאֹולָה:
בַ דֶּ ֶּרְך אֲ ׁשֶּ ר ֵתלְכּו בָ ּה וְ ַ
פרשת מקץ
ָקּומה וְ ֵנ ֵלכָ ה וְ נ ְִחיֶּה וְ ל ֹּא נָמּות גַם אֲ נ ְַחנּו גַם
( ...ח) וַי ֹּאמֶּ ר יְׂהּודָׂ ה ֶּאל י ְִש ָר ֵאל ָאבִ יו ִׁשלְחָ ה הַ נַעַ ר ִא ִתי וְ נ ָ
אתי לְ ָך
ַא ָתה גַם טַ פֵ נּו( :ט) ָׂאנֹכִ י ֶאעֶ ְׂרבֶ נּו ִמי ִָׂדי ְׂתבַ ְׂקׁשֶ נּו ִאם ל ֹּא הֲ ִביא ִֹּתיו ֵאלֶּיָך וְ ִהצַ גְ ִתיו ְל ָפנֶּיָך וְ ָח ָט ִ
יהם ִאם
ֹּאמר אֲ ל ֵֶּהם י ְִש ָר ֵאל אֲ ִב ֶּ
כָל הַ י ִָמים( :י) כִ י לּו ֵלא ִה ְת ַמ ְהמָ ְהנּו כִ י עַ ָתה ׁשַ בְ נּו זֶּה ַפע ֲָמיִ ם( :יא) וַי ֶּ
כֵן ֵאפֹוא ז ֹּאת עֲשּו ְקחּו ִמזִ ְמ ַרת הָ ָא ֶּרץ בִ כְ לֵ יכֶּם ...
~ שיחת השיחות ~
פרשת מקץ
ֹלהים ָמצָ א ֶּאת עֲֹון עֲבָ ֶּדיָך ִהנֶנּו עֲבָׂ ִדים
(טז) וַי ֹאמֶ ר ְיהּודָ ה ַמה נ ֹאמַ ר לַא ֹּדנִי מַ ה נְׂדַ בֵ ר ּומַ ה נִצְׂ טַ דָׂ ק הָ אֱ ִ
לַא ֹדנִי גַם אֲ נ ְַחנּו גַם אֲ ׁשֶּ ר נ ְִמצָ א הַ גָבִ יעַ בְ יָדֹו:
פרשת ויגש
ְהּודה וַי ֹאמֶ ר בִ י אֲ דֹּנִ י יְׂדַ בֶ ר נָא עַ בְ ְדָך דָׂ בָׂ ר ְב ָאזְ נֵי אֲ ֹּדנִי וְ ַאל י ִַחר ַאפְ ָך ְבעַ ְב ֶּדָך כִ י כָמֹוָך
(יח) וַ ִיגַׁש ֵאלָ יו י ָ
כְ פ ְַרעֹּה:
< ...הסיפור המלא שלא מחדש כלום> ...
]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.

אתי ל ְָא ִבי כָל ַהי ִָמים( :לג)
יאנּו ֵאלֶּ יָך וְ ָח ָט ִ
(לב) כִ י עַ בְ ְדָך עָׂ ַרב ֶּאת ַהנַעַ ר מֵ עִ ם ָאבִ י ֵלאמֹּר ִאם ל ֹּא אֲ בִ ֶּ
וְ עַ ָתה יֵׁשֶּ ב נָא עַ בְ ְדָך ַתחַ ת הַ נַעַ ר עֶּ בֶּ ד לַאדֹּנִ י וְ הַ נַעַ ר יַעַ ל עִ ם ֶּא ָחיו( :לד) כִ י ֵאיְך ֶּאעֱלֶּ ה ֶּאל ָא ִבי וְ ַהנַעַ ר
ֵאינֶּנּו ִא ִתי ֶּפן ֶּא ְר ֶּאה בָ ָרע אֲ ֶּׁשר י ְִמצָ א ֶּאת ָא ִבי:
שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש פרק מד סימן לב
כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר .לומר בשבועה אחר שאני בן הגדול שבבניו ,ואמר
לי אם ערב אתה אתן עמכם ,ונעשיתי ערב .אמר יוסף אם ערב אתה אני נותן לך כדי
ערבותך ופרע לאביך והסתלק ,א"ל יהודה אני ערבתי לא בכסף ולא בזהב אלא בנידוי
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]
בראשית פרק מה
(א) וְ ל ֹּא ָיכֹּל יֹוסֵ ף לְ ִה ְת ַאפֵק לְ כֹּל הַ ִנצָ ִבים עָ ָליו וַ י ְִק ָרא הֹוצִ יאּו כָל ִאיׁש ֵמעָ לָ י וְ ל ֹּא עָ מַ ד ִאיׁש ִאתֹו
יֹוסף
ֵ ֹּאמר
ֶּ  (ג) ַוי: (ב) וַ י ִֵתן ֶּאת קֹּלֹו ִב ְבכִ י וַ יִ ְׁש ְמעּו ִמ ְצ ַריִ ם וַ ִי ְׁש ַמע בֵ ית פַ ְרעֹּה:בְ ִה ְתוַדַ ע יֹוסֵ ף ֶּאל ֶּא ָחיו
:ֶּאל ֶּאחָ יו אֲ נִ י יֹוסֵ ף ַהעֹוד ָא ִבי חָ י וְׂ ל ֹא יָׂכְׂ לּו ֶאחָׂ יו ַלעֲנֹות אֹתֹו כִ י נ ְִׂבהֲ לּו ִמ ָׂפנָׂיו
~ ~ אחרית הימים
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.
פרשת ויחי
:יִק ָרא ֶּא ְת ֶּכם ְׂב ַאחֲ ִרית ַהי ִָׂמים
ְ (א) ַוי ְִק ָרא ַי ֲעקֹּב ֶּאל בָ נָיו וַי ֹּאמֶּ ר ֵה ָא ְספּו וְ ַאגִ ידָ ה ָל ֶּכם ֵאת אֲ ֶּׁשר
רש"י בראשית פרשת ויחי פרק מט פסוק א
 בקש לגלות את הקץ ונסתלקה שכינה ממנו והתחיל אומר דברים- (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!
"אני מאמין
באמונה שלמה
,בביאת המשיח
ואף על פי שיתמהמה
עם כל זה
אחכה לו
."בכל יום שיבוא

© Mois Navon

6

www.DivreiNavon.com

