הקולות הרבים של היהדות
מנחם קלנר 0506689262
menachemk@shalem.ac.il
יום שני13:00-14:30 ,
"קדם שיעור"– ) 12:30למי שרוצה(
שעות קבלה :ימי שני בשעה  12:00ובתיאום טלפוני
תיאור הקורס:
"שני יהודים שלוש דעות"; פתגם זה מתאר את עם ישראל לדורותיו .מתוך שלל הויכוחים האלו
)פרושים\צדוקים\קנאים\איסיים בבית שני; קביעת הקנון\ מגילות מדבר יהודה וספרים חיצונים אחרים;
חז"ל והמיסטיקה היהודית הקדומה; רבנים\קראים; תומכי הפילוסופיה\מתנגדיה; פילוסופיה\קבלה;
חידוש\שמרנות; חסידות\מתנגדות; זרמים דתיים ביהדות בת זמננו; גוונים של ציונים ואנטי ציונים;
דרדעים ומתנגדיהם בתימן ובראש העין; ניו אייג'; פמניזם; וכו'( ,נתמקד בשלשה:
 (1הקדמה ) 3מפגשים(
 (2האם היהדות היא בעיקר תופעה אוניברסליסטית או פרטיקולריסטית? נבדוק את הנושא הזה
דרך שאלה ספציפית :האם סתם בני אדם לא יהודים שווים במהותם ליהודים? ) 4מפגשים(
 (3פלורליזם דתי ביהדות בת זמננו ) 5מפגשים(
חובות הקורס:
 .1מטלה ראשונה )קטנה עד  3עמודים( :לבחור פולמוס מההיסטוריה היהודית ,להרכיב
ביבליוגרפיה עליו ) 5פריטים( ,לסכם כל פריט ב 5-1שורות ,לתאר את הפולמוס מבחינה
היסטורית ורעיונית ,ולבסוף ,להביע עמדה אישית .יש להגיש גם בדפוס וגם במודל ביום ?????
 .2מבחן בית בסוף הסמסטר על החומר הנלמד וביבליוגרפיה החובה .יש להגיש גם בדפוס וגם
במודל ביום ?????
 .3הגשה של  8מהתרגילים השבועיים )ללא ציון אך קיימת חובת הגשה( .כל תרגיל :שאלות
מנחות על הקריאה של אותו שבוע– עד חצי עמוד מודפס ,שיוגש לפני השיעור של אותו שבוע.
הציון:
 60%מבחן בית בסוף הסמסטר
 30%מטלה ראשונה–
 10%השתתפות פעילה )=הגשת התרגילים השבועיים(
טקסטים לדיון יחולקו בחוברת בתחילת הסמסטר– לא יורשה שימוש במחשבים ניידים בזמן השיעור .יש
להביא את החוברת לכל שיעור.
ספר שילווה את החלק הראשון של הקורס :מנחם קלנר ,גם הם קרויים אדם :הנכרי בעיני הרמב"ם
ספר שילווה את החלק השני של הקורס :מנחם קלנר ,אמונה שאינה מגיעה לעיקר :במה נבחנת יהדות
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 1-3שלשה מפגשים ראשונים :הקדמה
נושאים לדיון:
יהדות מול יהדויות
מרק טוויין ,החיים על המיסיסיפי – )(1883
כיתתיות ביהדות לדורותיה
לאומיות
עם נבחר \ עמים נבחרים
אוניברסליזם פרטיקולריזם )דו כיווני(
מקום התיאולוגיה ביהדות
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טקסטים לדיון ולהדגמה בשני השיעורים הראשונים )בחוברת(:
רש"י ,בראשית א,א מול רמב"ם ,פסקה מתוך ההקדמה למו"נ
ריה"ל ) (1075-1141מול רמב"ם ) (1138-1204על מהות היהדות
הגדה של פסח ,מדרש ארבעת הבנים
תוספתא סנהדרין יג ,א ב; בבלי סנהדרין קה ע"א; extra ecclesium
משנה סנהדרין ד ,ה
תפילות :אשרי ,עלינו
קריאה )חובה(:
קלנר ,גם הם קרויים ...עמ' .212-222 ,9-38
רות ,חיים יהודה" ,התנודה המוסרית באתיקה היהודית" ,מתוך ספרו ,הדת וערכי האדם )ירושלים:
מאגנס ,תשל"ג( ,עמ' ) .89-106קיים גם באנגלית(– בחוברת.
קריאה )מומלצת(:
קורן ,יצחק דוב" ,מוסריות בהלכה :ג 'נוסייד ,צו אלוהי ,והנמקה הלכתית ",אקדמות יח )תשס"ז(.41-54 :
יצחק שילת ,בין הכוזרי לרמב"ם :לימוד משווה )מעלה אדומים :שילת ,תשע"א(.
ישראל ברטל ,מאומה ללאום :יהודי מזרח אירופה) 1772-1881 ,תל אביב :משרד הביטחון.(2002 ,
יעקב כ"ץ" ,שלושה משפטים אפולוגטיים בגלגולם" ,ציון ,כג כד )תשי"ח תשי"ט( ,עמ' ) 174-193עד עמ' .(181
Jerome Gellman, God's Kindness Has Overwhelmed Us: A Contemporary Doctrine of the Jews as
the Chosen People. Boston: Academic Studies Press, 2013.
Menachem Kellner, "On Universalism and Particularism in Judaism," Da'at 36 (1996): v-xv.
אנתוני סמית ,עמים נבחרים :מקורות מקודשים על זהות לאומית )מוסד ביאליק קיים בספריה(
אלמוג והד )עורכים( ,רעיון הבחירה בישראל ובעמים )ירושלים :מרכז זלמן שזר ,תשנ"א(.
סטולמן ,אביעד" ,כיתתיות ביהדות גלגל חוזר?" ,אקדמות ו' ,טבת תשנ"ו:89-107 ,
http://www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/6/8%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%9E
%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf
מאמר זה משווה בין זרמים עכשוויים ביהדות לכיתות בית שני

מפגשים  4-5ידגישו את הצד הפרטיקולארי של המסורת היהודית
 .4מפגש רביעי :זוהר ,קבלה ,מהר"ל ,אור החיים ,תניא
קריאה )חובה(:
טקסטים לקריאה בחוברת )מהר"ל ,אור החיים ,תניא( וגם )שניהם בחוברת(:
ישעיהו תשבי ופישל לכובר ,משנת הזוהר ,כרך ב' ,חלק ראשון :תורת האדם )"נפש ,רוח ,ונשמה"( ,עמ'
סג סז )ירושלים :מוסד ביאליק ,תשכ"ח(.
Gellman, Jerome. "Jewish Mysticism and Morality: Kabbalah and Its
Ontological Dualities," Archiv fuer Religionsgeschichte 9 (2008): 23-35.
קריאה )מומלצת(:
Balk, Hanan. "The Soul of a Jew and the Soul of a Non-Jew: An Inconvenient Truth and
the Search for an Alternative," Hakirah: The Flatbush Journal of Jewish Law and
Thought 16 (2013): 47-76.
יעקב כ"ץ ,בין יהודים לגויים :יחס היהודים לשכניהם בימי הביניים ובתחילת הזמן החדש )ירושלים :מוסד ביאליק,
 ,(1960פרק " 11הסתגרות בתוך הגיטו" )עמ' ) (131-144קיים גם באנגלית(.

 .5מפגש חמישי :המשך המפגש הרביעי וספר תורת המלך
קריאה )חובה(:
ספר תורת המלך ,בחוברת
קריאה )מומלצת(:
אריאל פינקלשטיין" ,שכל זר הוא צר ואויב" עיון נוסף ב'תורת המלך' ,אקדמות כז )תשע"ב(.91-106 :
אריאל פינקלשטיין ,דרך המלך :גזענות ואפליית גויים בהלכה אלטרנטיבה הלכתית ומטא-הלכתית לספר ' תורת
המלך' )נתיבות :ישיבת אהבת ישראל ,תשע"א(.
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כותבים שונים ,פולמוס תורת המלך ,מוסף 'שבת'' ,מקור ראשון':
http://musafshabbat.com/category/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%9
E%D7%95%D7%A1-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A/

הרב יואל בן נון" ,לאומיות ואנושיות וכנסת ישראל" ,בתוך :בנימין איש שלום ושלום רוזנברג )עורכים( ,יובל אורות :הגותו
של הרב אברהם יצחק קוק ,ירושלים :ספרית אלינור ,תשמ"ח ,עמ'  .208-169קיים בשני חלקים באינטרנט:
http://www.global-report.com/thehope/a199-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%90
http://www.global-report.com/thehope/a200-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91

מפגשים  6-7ידגישו את הצד האוניברסאלי של היהדות
 .6מפגש ששי :מקרא וחז"ל
טקסטים לדיון ולהדגמה בשיעור )בחוברת(
קריאה )חובה(:
קלנר ,גם הם קרויים ...עמ' 21-38
מגילת רות
"?Kaminsky, Joel S. "Did Election Imply the Mistreatment of Non-Israelites
Harvard Theological Review 96.4 (2003): 397-425.
קריאה )מומלצת(:
ספר ישעיהו ,פרקים א ,סו
ויינפלד ,משה" ,המגמה האוניברסליסטית והמגמה הבדלנית בתקופת שיבת ציון ",תרביץ לג )תשכ"ד(.228-242 :
Levenson, Jon D. "The Universal Horizon of Biblical Particularism," Ethnicity and the Bible. Ed.
Brett, Mark G. Leiden: Brill, 1996. 143-69.
Kellner, Menachem. "And Yet, the Texts Remain: The Problem of the Command to Destroy the Canaanites," in
Katell Berthelot, Menachem Hirshman, and Josef David (eds.), The Gift of the Land and the Fate of
the Canaanites in Jewish Thought (Oxford: Oxford University Press, 2014): 153-179.
ב .אופנהיימר" ,רעיון בחירת ישראל במקרא ",ש .אלמוג ומ .הד )עורכים( ,רעיון הבחירה בישראל ובעמים )ירושלים :מרכז
זלמן שזר ,תשנ"א(.17-40 :

חז"ל
קריאה )חובה(:
מנחם הירשמן ,תורה לכל באי עולם :זרם אוניברסלי בספרות התנאים ויחסו לחכמת העמים )תל
אביב :הקיבוץ המאוחד ,(1999 ,פרקים ח' וי"א.
לקרוא בשיעור :קלנר ,גם הם ,...עמ' .30-37
תקציר באנגלית:
"Menachem Hirshman, "Rabbinic Universalism in the Second and Third Centuries,
Harvard Theological Review 93 (2000): 101-15.
קריאה )מומלצת(:
א"א אורבך ,חז"ל :פרקי אמונות ודעות )ירושלים :מאגנס ,תשכ"ט( ,עמ' .465-494
א"א אורבך'" ,כל המקיים נפש אחת' גלגולו של נוסח ,תהפוכות הצנזורה ,ועסקי מדפיסים ",תרביץ מ )תשל"א(.268-284 :
מנחם קלנר" ,עדות חדשה ובלתי צפויה לנוסח 'כל המקיים נפש אחת ] ",'[...תרביץ נז )תשס"ז(.565-566 :
משה גרינברג" ,אתם קרויים אדם" על המקרא ועל היהדות :קובץ מחקרים )תל אביב :עובד.55-67 :(1984 ,

 .7מפגש שביעי :רמב"ם
קריאה )חובה(
קלנר ,אתם קרויים ,...פרקים א ,ו ,ח
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רמב"ם על השגחה ,הישארות הנפש ונבואה )בחוברת(
רמב"ם ,הלכות שמיטה ויובל ,פרק יג ,הלכה יג )בחוברת(
רמב"ם ,הלכות מלכים ,סוף )בחוברת(
קריאה )מומלצת(:
קלנר ,אתם קרויים ,...פרקים ג ו

מפגשים  8-12על זרמים ביהדות בת זמננו וחידושים דתיים אחרים
ספר שילווה את החלק הזה של הקורס :מנחם קלנר ,אמונה שאינה מגיעה לעיקר :במה נבחנת יהדות
 .8מפגש שמיני :מה זה אורתודוקסיה? )מרצה אורח :מורדי מילר על "ישיבות הקו"(
)קריאה חובה(:
רמב"ם ,יג עיקרים )מתוך קלנר ,אמונה שאינה , ...עמ'  –118-125להביא לשיעור(
כ"ץ ,יעקב" .האורתודוקסיה כתגובה ליציאה מן הגיטו ולתנועת הרפורמה" ,מחקרים בתולדות ישראל
בעת החדשה ,חלק א’ .ירושלים :מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ,1995 ,עמ’ ) 406-417בחוברת(.
קלנר ,אמונה ,...פרקים א ,ג ,ד
מורדי מילר,
קריאה מומלצת:
רוז ,אהרון" ,החרדים :כתב הגנה" ,תכלת  ,25סתיו התשס"ז 2006 /
http://tchelet.org.il/article.php?id=325&page=all
]רואה בתפיסה החרדית שימור של מסורת ישראל ,בניגוד לתפיסתם של יעקב כ"ץ ואחרים[
אורתודוקסייה יהודית :היבטים חדשים ,בעריכת יוסף שלמון ,אביעזר רביצקי ואדם פרזיגר )משאב אלקטרוני בספריה(
מנחם קלנר ,תורת העיקרים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים ,פרק א
וקסמן ,חיים .איפה הבית שלי ? --יהודים אורתודוקסים בארצות הברית במאה ה־  , 2עיונים בתקומת ישראל) סדרת נושא ,
כרך  9(:מולדות בגולה ,עמ' .13-27
Sacks, Jonathan. One People? Tradition, Modernity, and Jewish Unity (Oxford: Littman Library of
Jewish Civilization, 1993).
Jay Lefkowitz, "The Rise of Social Orthodoxy: A Personal Account," Commentary Magazine
(https://www.commentarymagazine.com/article/the-rise-of-social-orthodoxy-a-personal-account/).
מאמרים נוספים הקשורים לפלורליזם דתי:
Goshen-Gottstein, Alon and Eugen Korn (eds.) Jewish Theology and World Religions (Oxford: Littman
Library of Jewish Civilization. 2002).

 .9מפגש תשיעי :יהדות מסורתית )קונסרבטיבית( ,רפורמית ,ו ) Reconstructionistמרצה אורחת:
ספיר בלוזר על מרדכי קפלן(
קריאה )חובה(:
http://www.masorti.org.il/page.php?pid=441
http://www.reform.org.il/Heb/IMPJ/platform.asp
דניאל פוליסר" ,לקראת יהדות משותפת" ,תכלת  ,17קיץ התשס"ד 2004 /
http://tchelet.org.il/article.php?id=80&page=all
קלנר ,אמונה ,...פרק ו
מ"מ קפלן,
 .10מפגש עשירי ) : (9.1דתות חדשות בישראל )מרצה אורח :תומר פרסיקו(
קריאה )חובה(:
פרסיקו ,תומר??????? ,
קריאה )מומלצת(:
רוח מדבר ,מריאנה' .תרבות העידן החדש  :מתקשרת ,הילרית ושמאן נפגשים אצל הרב — מפת הדרכים של היהדו )יו(ת
הישראלי)ו(ת בעידן החדש' ,עיונים בתקומת ישראל )סדרת נושא ,כרך  (7מעבר להלכה ,עמ' ) 528-498בחוברת(.
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 .11-12מפגש כפול )מ  :(12:00-14:45פמיניזם בעולם אורתודוקסי ,גישות אורתודוקסיות ליחסים חד
מיניים )מרצים אורחים :הטוענת הרבנית גב' רבקה לוביץ והרב ד"ר רונן לוביץ(.
קריאה )חובה(:
רבקה לוביץ" ,האישה ביהדות ,מהיכן ולאן?" )בחוברת(
רונן לוביץ" ,סלידה ,סובלנות ,או מתירנות– יחס היהדות להומוסקסואליות" )בחוברת(
רונן לוביץ" ,לחתור כדי לא לטבוע– היחס להומוסקסואלים דתיים– האתגרים שלפנינו" )בחוברת(
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