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 מחשבת ישראל 

 17.04.2016 תאריך עדכון:                                                        

 

  רעיון העדות במחשבה היהודית: מסורת, אתיקה ואחריות

 30353/01מס' הקורס: 

 פזי-ד"ר חנוך בןהמרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 : תשע''ז    שנת לימודים

        '            ב: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורס .א

 

הקורס מבקש להפגיש את הסטודנטים והסטודנטיות עם נושא "העדות" 

הקורס יעקוב אחר אופן  במשמעותה הפילוסופית, המוסרית והחינוכית.

ז'ן התפתחות הדיון ברעיון העדות בפילוסופיה של העת החדשה: עמנואל לוינס, 

 פול סארטר, סוזן סונטג, אלבר קאמי, ומרטין בובר.

 

במהלך הקורס יידון רעיון העדות כפי שהוא עולה במקרא ובמסורת היהודית, 

כמחולל עמדה מוסרית של "בצלם אלוהים" וכמקיים השתייכות תרבותית "למען 

העיון הבסיס של הדיון הפילוסופי מצד אחד, והבסיס של  ידעו דורותיכם".

תאפשר הבנייה של מספר תחומי  - דש במסורת הפילוסופית של ימי הבינייםהמחו

 דיון בעלי חשיבות:

 . העדות כיסוד של המסורת1

 . העדות כמטילה אחריות מוסרית2

 . הכוח הפוליטי של העדות3

 . העדות כמרכיב זהות4
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 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

 

 בטכנולוגיה, מרצים אורחים()שיטות ההוראה, שימוש  מהלך השיעורים:

והלומדות כלים פילוסופיים פנומנולוגיים לעיון הקורס מבקש לתת בידי הלומדים 

במושג העדות, ובמשמעותו הפילוסופית והאתית. רעיון העדות מתגלה כנושא 

חשוב ומשמעותי לעיון מחודש במספר היבטים מרכזיים של המחשבה היהודית 

מדם של כתבי הקודש, העדות הדתית לדורותיה: מסורת ההתגלות, מע

והתיאולוגית, אחריותו המשפטית והמוסרית של העד. המתודולוגיה הייחודית של 

קורס זה, מאפשרת עיון פילוסופי ויישומו בהיבטים פילוסופיים מגוונים, כדוגמת 

, העדים העומדים בצד, העדות והעדים לשואה"צלם אלוהים", מסורת ההתגלות, 

", אחריות ועדות קיומית, אחריות ועדות וועדות האמת והפיוסב" העדות הפוליטית

 מוסרית. 

 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 

 ולנושאים -בחלוקה לתקופות למידה תכנית ההוראה מפורטת 

 

 הערות קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 תהיכרות פילוסופי –רעיון העדות   1
  

העיון הפנומנולוגי בעדות אצל עמנואל   2

 לוינס

  

 האחריות המוסרית של העדים  3
  

 העדות כתנאי יסוד של המסורת  4
  

 ועדות על ההתגלות –ההתגלות   5
  

6  
 שאלת האחריות המוסרית של העדים

  

7  
 היבטים קיומיים באתיקה של העדות

  

 העדים והעדות בעקבות השואה  8
  

ת של העדויות המשמעות הפוליטי  9

 במבחן ועדות האמת והפיוס
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 :חובות הקורסג. 

 דרישות קדם:    

 חובות / דרישות / מטלות: 

 מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(: 

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

Charles E. Scott, "A People’s Witness Beyond Politics", Ethics as First 

Philosophy; the Significance of Emmanuel Levinas for Philosophy, Literature 

and Religion, Adriaan T. Peperzak (ed.), New York 1995, pp. 25 - 35  

Coady Tony C.A.J., Testimony: A Philosophical Study, Oxford: Oxford 

University Press 1992.  

Daniel Boyarin, Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and 

Judaism, Stanford 1999.  

Edith Wicshogord, The Problem of Ethical Metaphysics,  pp. 151 – 158. 

Eliezer Berkovits, "The Miracle: Problem and Rationale", Gesher 7 (1979), pp. 

7 - 14   

Emmanuel Levinas, Otherwise Than Being, transl. Alphonso Lingis, 

Pittsburgh: Duquesne University Press, 2011. 

Fiona C. Ross, Bearing Witness: Women and the Truth and Reconciliation 

Commission in South Africa, Sterling, VA: Pluto Press, 2003.   

Gampel Yolanda, Ces parents qui vivent à travers moi – les enfents des 

guerres, Fayard 2005. 

Gyöngyi Hegedűs, "The double path : the two layers of thinking and the 

twofold nature of knowledge in the works of Saadya Gaon", Reflecting 

Diversity; Historical and Thematical Perspectives in the Jewish and Christian 

Tradition, Péter Losonczi, Géza Xeravits (eds.). Wien 2007,pp, 43 – 61  

Idit Dobbs-Weinstein, "Belief, knowledge, and certainty", The Cambridge 

History of Jewish Philosophy; from Antiquity through the Seventeenth 
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Century, Steven Nadler, T.M. Rudavsky (eds.), Cambridge 2009, pp. 453 – 

480  

Jill Robins, "Tracing Responsibility in Levinas's Ethical Thought", Ethics as 

First Philosophy, pp. 173 – 183.  

Joseph Heller, "Maimonides’ Theory of Miracle", Between East and West; 

Essays Dedicated to the Memory of Bela Horovitz,  Alexander Altmann (ed.), 

London: East and West Library 1958,  pp. 112 – 127  

Lévinas Emmanuel, Humanisme de l’autre homme, Montpellier: Fata 

Morgana 1972. 

Lisa  Guenther, " ‘Nameless Singularity’: Levinas on Individuation and Ethical 

Singularity", Epoché 14:1, (2009), pp 167–187. 

Margalit Avishay, The Ethics of Memory, Harvard University Press: 

Cambridge 2002. 

Merold Westphal, Levinas and Kierkegaard in Dialogue, pp. 23 – 39. 

Michael L. Morgan, Discoveing  Levinas, pp. 208 – 227   

Norbert Max Samuelson,"Saadia and the logic of religious authority", 

Judaism 20 (1971), pp. 460 - 466 

Paul R. Mendes-Flohr, "Rosenzweig’s Concept of Miracle", Jüdisches Denken 

in einer Welt ohne Gott; Festschrift für Stéphane Mosès, Jens Mattern, 

Gabriel Motzkin & Shimon Sandbank (eds.), Berlin: Verlag Vorwerk , 2000, 

pp. 53 - 66  

Paul Ricouer, "Emmanuel Levinas, penseur du témoignage”, Répondre d 

'Autrui: Emmanuel Levinas, Neuchatel 1989, pp. 17 – 40. 

Richard A. Cohen, " The Miracle of Miracles: More Ancient than Knowledge", 

Divine Intervention and Miracles in Jewish Theology, Dan Cohn-Sherbok 

(ed.), New York: Edwin Mellen Press 1996, pp. 75  - 98  
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Rodolphe Calin, "Levinas et le témoignange pur", Philosophie 88 (2005), pp. 

124 – 144. 

Shmuel Shepkaru, Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds, 

Cambridge 2006. 

Yolanda Gampel, Ces parents qui vivent à travers moi – les enfants des 

guerres, Fayard 2005.  

עמ' ו( "כ )תשס מחקרי ירושלים בספרות עבריתאורי ש' כהן, "עדות כספרות היסטורית", 

389 – 395; 

 484 – 476, עמ' א )תשכח( מולדו של מושג", איתמר גרינוולד, "קידוש השם: בירור

 172, עמ' 1970רמת גן טעם והקשה, אליעזר שביד, "הפתיחות למופלא כיסוד האמונה", 

– 206 

עמ'  ירושלים תשנ"ד, חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצוייג,  –כוכב מיעקב אפרים מאיר, 

120 – 133  

תרגמה: מאיה קציר, תל אביב: העד, מה שנותר מאושוויץ: הארכיון וג'וג'ריו אגמבן, 

 57 - 33, עמ' 2007רסלינג 

תרגם: ימי זיכרון, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, "עיונים במלכויות זכרונות ושופרות", 

  164 – 153משה קרונה, ירושלים תשמ"ז, עמ' 

ונגרס הקזאב לוי, "המושגים 'עקבה' ו'אחר' בפילוסופיה של עמנואל לוינס וז'אק דרידה", 

  48 - 41, עמ' , ג )תשן(10 העולמי למדעי היהדות

קולה של מנמוזינה וסיפורת הדור השני לשואה, תל  –אתיקה של זיכרון טלילה קוש זוהר, 

 . 2009אביב 

דעת ", עיון במשנתו של פרנץ רוזנצווייג הנס כקטיגוריה אפיסטמולוגית :יהוידע עמיר, "

  64 – 47)תשנ"ג(, עמ'  31

, עמ' 2004תל אביב עיונים במשנתו של פרנץ רוזנצוייג,  –דעת מאמינה עמיר, יהוידע 

107 – 128  

 ; 80 – 17, עמ' 2008ירושלים שפה לנאמנים, מאיר בוזגלו, 

דרכי ההכרה  - בין עבר להווהנתן רוטשנטרייך, "על מושג המסורת בישראל", 

 ירושלים תשט"ו, ההיסטורית

 ,1978תל אביב ה היהודית בזמן הזה, עיונים במחשבנתן רוטשנטרייך, 

  2003תרגם: מתי בן יעקב, בן שמן: מודן, להתבונן בסבלם של אחרים, סוזן סונטאג, 

  129 – 122, עמ' 2000תל אביב ירושלים לשון לרע, עדי אופיר, 

 תרגם: א' ראם וא' מאיר, ירושלים, אתיקה והאינסופילוינס, מנואל ע

סוגיות, קטעים, פנים,  -יהדות ", וסליחה עדות ,זיכרון על: אק דרידה’זפול אלבהר, "

 – 665, עמ' ז"תשס באר שבע)עורכים(,  חביבה פדיה ואפרים מאיר ,זהויות; ספר רבקה

680 

  133 – 131, עמ' 1070תרגם: יהושע עמיר, ירושלים כוכב הגאולה, פרנץ רוזנצוייג, 
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מיר יקותיאל, ישעיהו גפני קובץ מאמרים לזכרו של א –קדושת החיים וחירוף הנפש 

 ואביעזר רביצקי )עורכים(, ירושלים תשנ"ג

  1985בובואר, תרגמה: א' רהב, תל אביב -עם הקדמה מאת סימון דהשואה, קלוד לצמן, 

תל משבר העדים בספרות, בפסיכואנליזה ובהיסטוריה,  –עדות שושנה פלמן ודורי לאוב, 

  2008אביב 

  2005ושלים ירמשה מנדלסון, שמואל פיינר, 

  2010תל אביב זיכרון נפרד מאבן, תמר קטקו, 


