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   Particular vs. Universal
 

Goals

Participants will

¸ explore different preferences toward particular or universal 

obligations

internalize the tensions between these competing values¸¸

acquire a rich lexicon regarding particular vs. universal ¸¸
obligations

identify their personal orientation to the particular vs. universal¸¸

Introduction:

Patriotic

Particular

Local

Cosmopolitan

Universal

Global

Another way of looking at our spheres of association and obligation is on a particular to

universal spectrum. 

The Particular end refers to the inner circles of our concentric circles – the people 

and things closest to us and most similar to us. Critics may refer to the particular side 

as "parochial," while advocates might call it "patriotic." People with strong particular 

obligations prioritize their responsibilities to those like or near them.  

The Universal end refers to the more distant circles of our concentric circles – people 

we may not know, or those far away physically, or those who are unlike us. People with 

strong universal obligations view themselves as responsible toward those they do not 

know, and regard their sense of responsibility to those who are distant as strong as their 
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responsibility to their loves ones. In a sense, universalists take those in the outer circles 

and draw them inward, making them closer and more relevant. In this session, we will 

explore both of these perspectives.

Particular

U
niversal

U
niversal

Instructions:

Divide participants into groups of 2 or 3, as "chavrutot/chaburot." Give each pair a set 

of texts (below) and a "life-sized" questionnaire scale from 1-7 that should look like this 

(with each number about the size of a standard printed page): 

Patriotic

Particular

Local

Cosmopolitan

Universal

Global

1 2 3 4 5 6 7

Instruct the chavrutot to read and engage with the texts.

1. Afterwards, participants should place the texts along the scale, according to where 

on the particular to universal spectrum they think it belongs. Beneath each text, 

participants should write several key words or concepts that arose from the text. 

For example, underneath the Martha Nussbaum text, one might write “humanity,” 

“accident of birth,” “citizen of the world, and so on. 
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and draw them inward, making them closer and more relevant. In this session, we will 

explore both of these perspectives.
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Instructions:

Divide participants into groups of 2 or 3, as "chavrutot/chaburot." Give each pair a set 

of texts (below) and a "life-sized" questionnaire scale from 1-7 that should look like this 

(with each number about the size of a standard printed page): 

Patriotic

Particular

Local

Cosmopolitan

Universal

Global

1 2 3 4 5 6 7

Instruct the chavrutot to read and engage with the texts.

1. Afterwards, participants should place the texts along the scale, according to where 

on the particular to universal spectrum they think it belongs. Beneath each text, 

participants should write several key words or concepts that arose from the text. 

For example, underneath the Martha Nussbaum text, one might write “humanity,” 

“accident of birth,” “citizen of the world, and so on. 

2. Then, participants should locate themselves along the spectrum. If they struggle 

with this, ask "which text did you most identify with? Which text most resonated with 

you?”

Call the pairs together and have them report on how they ordered the texts. Aim for 

a group consensus on the text order. We recommend making an extra set of texts, 

laminating the Particular<-->Universal scale, and attaching a Velcro strip to each piece. 

As the group works through the order, you can move the texts around easily.  

Write the core concepts and terminology on the board, and refer to them throughout the 

discussion. 

 

                 Some Discussion Points: 

What tensions arose for you? What pulled you in either direction?¸¸

What and who in your life makes you feel particular? Universal?¸¸

Do you consider "the Jewish People" particular or universal?¸¸

Is "the Jewish People" local or global?¸¸

This is an opportunity to talk about Jewish Peoplehood: the connection 

of Jewish People all over the world. In one sense, the Jewish People 

is by definition a particular affiliation. Yet, the Jewish People have 

lasted thousands of years across thousands of cities. In this way, the 

Jewish People is particular, yet global. Jewish Peoplehood creates 

an international awareness, and engenders an increased sense of 

responsibility for others, most of whom are distant strangers, yet with 

whom you share a bond. 

If the world were made of absolutes, we would be forced to choose one ¸¸

or the other: do we want to devote our lives to our unique particular 

affiliations, or to the universal human causes? Luckily, life is not black and 

white, and we don't have to choose one or the other. You can support 

more than one philanthropic cause, volunteer at multiple organizations, 

and travel to a variety of places. 

At the end of the discussion, ask participants to map where Project TEN falls of the Particular 

<--> Universal scale. Then show them the Mission Statement of Project TEN and ask whether 

they feel they placed Project TEN accurately, or would they like to move it.
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whole. Our task as citizens of the world will 

be to “draw the circles somehow toward 

the center” (Stoic philosopher Hierocles, 

1st-2nd CE), making all human beings more 

like our fellow city-dwellers, and so on. 

We need not give up our special affections 

and identifications, whether ethnic or 

gender-based or religious. We need not 

think of them as superficial, and we may 

think of our identity as constituted partly 

by them. We may and should devote special 

attention to them in education. But we 

should also work to make all human beings 

part of our community of dialogue and 

concern, base our political deliberations 

on that interlocking commonality, and give 

the circle that defines our humanity special 

attention and respect.” 

To count people as moral equals is to treat 

nationality, ethnicity, religion, class, race, 

and gender as “morally irrelevant”… the 

accident of being born a Sri Lankan, or a 

Jew, or a female, or an African-American, 

For Love of 
Country 

Martha Nussbaum

“The stoics stress that to be a citizen of 

the world one does not need to give up 

local identifications, which can be a source 

of great richness in life. They suggest 

that we think of ourselves not as devoid 

of local affiliations, but as surrounded by 

a series of concentric circles. The first 

one encircles the self, the next takes 

the immediate family, then follows the 

extended family, then, in order, neighbors 

or local groups, fellow city-dwellers, and 

fellow countrymen – and we can easily 

add to this list groupings based on ethnic, 

linguistic, historical, professional, gender, 

or sexual identities. Outside all these 

circles is the largest one, humanity as a 

Text Study: Particular vs. Universal

"When anyone asked him where he came from, he said,

 “I am a citizen of the world.”

כאשר שאלו אותו בן איזו עיר הוא, השיב שהוא "אזרח העולם".

Life of Diogenes the Cynic, Diogenes Laertius | דיוגנס לארטיוס, חייו של דיוגנס הציני 

Diogenes the Cynic (c.412 B.C.E.-323 B.C.E.) was a philosopher in Ancient Greece.

1
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         לידה מקרית
"For Love of Country" ,מרתה נוסבאום  

הסטואיקנים הדגישו שבכדי להיות אזרח העולם, 

מקומיות,  הזדהויות  על  לוותר  צריך  אינו  אדם 

שאנחנו  טענו  הם  חייו.  את  להעשיר  שיכולות 

חושבים על עצמנו לא כנטולי שייכויות מקומיות, 

אלא כמוקפים בסדרה של מעגלים בתוך מעגלים. 

הראשון מקיף את העצמי, הבא אחריו כולל את 

המשפחה  מגיעה  כך  ואחר  הגרעינית,  המשפחה 

או  שכנים  סדרם,  פי  על  כך,  ואחר  המורחבת, 

קבוצות מקומיות, בני אותה עיר ובני אותה מדינה 

השתייכות  הזו  לרשימה  להוסיף  בקלות  וניתן   –

לקבוצות המבוססות על זהויות אתניות, לשוניות, 

היסטוריות, מקצועיות, מגדריות ומיניות. 

הגדול  המעגל  נמצא  האלו  המעגלים  לכל  מחוץ 

כאזרחי  משימתנו  בכללותה.  האנושות  מכולם, 

באופן  המעגלים  את  ל"משוך  תהיה  העולם 

כלשהו לכיוון המרכז" )על פי הפילוסוף הסטואי 

הירוקלס, המאה הראשונה עד השנייה לספירה(, 

כך נראה את כל בני האדם כפי שאנחנו רואים את 

בני עירנו, וכך הלאה. 

איננו צריכים לוותר על שייכות וזהות ייחודית, בין 

אם אתנית או מגדרית או דתית. הן אינן שטחיות, 

מהן.  חלקית  רק  מורכבת  שזהותנו  נחליט  ואולי 

לב  תשומת  להקדיש  כדאי  ואף  יכולים  אנחנו 

מיוחדת להן באמצעות חינוך. אבל עלינו לפעול 

להכללת כל בני האדם בקהילת הדיאלוג והדאגה 

על  שלנו  הפוליטיים  הדיונים  את  ולבסס  שלנו, 

המכנה המשותף המשתלב הזה, ולהעניק למעגל 

יוצאת  לב  תשומת  שלנו  האנושיות  את  המגדיר 

דופן וכבוד מיוחד.

1
or a poor person, is just that – an accident 

of birth. It is not and should not be taken 

to be a determinant of moral worth.

  

Martha Nussbaum (b. 1947) 

is an American philosopher 

and professor at University of 

Chicago. Her published works 

focus on issues of social justice, 

and her approach to Judaism 

develops these areas as well.

Core Concepts:
citizen of the world, humanity, 

concentric circles, commonality   

accident of birth, moral equals /

morally irrelevant

מוסרית  מבחינה  כשווים  אנשים  לראות  בכדי 

למעמד,  לדת,  לאתניות,  ללאום,  להתייחס  עלינו 

לגזע ולמגדר כ"לא רלוונטיים" בהקשר המוסרי... 

או  יהודייה  לנקית,  סרי  שבלהיוולד  המקריות 

אישה, או אפריקאית–אמריקאית, או כענייה, היא 

ערך  קובעת  אינה  היא  מקרית.  לידה  זה,  בדיוק 

מוסרי ואי אפשר לטעות בה ככזאת.
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…They [Israeli Hare Krishnas] all looked 

at me sadly, with genuine pity, the way 

one might look at an animal caught in a 

trap or at someone who had just been 

diagnosed with a terminal illness. “No, 

no. You don’t understand,” purred Shira, 

her tone managing to be both soothing 

and patronizing at the same time. “This 

isn’t a contest! We’re not choosing 

one book over another, or one religion 

over another, we’re not expressing a 

preference for one culture, one nation, or 

one ethnic or social group over another. 

That would mean creating hierarchical 

relationships between human beings. 

That would mean erecting false barriers 

between people, barriers which have 

been responsible for so much misery and 

bloodshed throughout history, barriers 

which have prevented human beings 

from reaching their true potential and 

destiny, from achieving inner peace—and 

world peace. 

You and I, and everyone else in this 

airport, and everything that lives and 

breathes in every corner of this planet 

of ours, we are all of us part of a great 

and wonderful unity, we are all brothers 

and sisters, we are all linked by the same 

network of indissoluble bonds—we just 

don’t know it yet. Krishna consciousness 

is about spreading that knowledge.”

Zoinks! What do you get when you combine 

a young socialist ideologue educated in 

the best Israeli schools with a hefty dose 

of ancient Sanskrit esotericism plus a 

dash of the Diggers? I tried to imagine 

Excerpts from 
"Imagine: On 

Love and Lennon"
 

In this excerpt, Ze'ev Maghen 

finds himself at LAX Los Angeles 

airport, where he encounters a 

group of Israeli Hare Krishnas. 

While they are attempting to 

missionize to him, he attempts to 

start a dialogue, but finds they 

are not open to listening. His 48 

page article is his "response" to 

them. We have chosen excerpts 

for you.

The Hare Krishna argument for 
universalism:

So there I was at LAX on a balmy Friday 

morning, sitting in this nondescript bar 

nursing a black-and-white shake, and 

waiting for my ride. Out of the corner 

of my eye, I absent-mindedly surveyed 

the vigorous maneuverings of a small 

but dedicated cadre of neophyte Hare 

Krishnas, who had deployed themselves 

in full court press formation across the 

central concourse of the airport. These 

mantra-chanting devotees of the swami 

whose-name-I-never-could-pronounce—

festooned in full-fledged religious 

regalia—were scurrying up and down 

the thoroughfare like human pingpong 

balls…

2
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Ze’ev Maghen is the Chair of the 

Department of Middle Eastern 

History at Bar Ilan University.  His 

academic research focuses on 

contemporary Iran, Islam, as well 

as its encounter with Judaism.  

Dr. Maghen is known for his 

outspoken advocacy of Jewish 

identity and Zionism. 

The International Society for 

Krishna Consciousness was 

founded in 1966, in New York 

City.  Its teachings are rooted in 

Hinduism, and its members are 

known for their public, energetic 

preaching.

Shira haranguing conscripts in boot 

camp. That must have been some show.

“Look around you, habibi,” Doron 

chimed in, seemingly on cue. “The world 

is constantly imploding, getting smaller 

all the time. The distances between 

societies are diminishing everywhere, 

and the borders that divide us from one 

another are being erased, like a thousand 

Berlin Walls tumbling down. The world 

is progressing, moving forward, toward 

oneness, toward mutual tolerance and 

understanding, away from the petty, 

archaic differences that have forever 

pitted us against each other. As the Lord 

says” (and here, astonished to the point of 

giddiness that he had actually gotten far 

enough with someone to be able to quote 

scripture, he flipped open his large-print, 

polychrome edition of the Rig-Veda to a 

pre-marked page, and reverently recited 

a passage highlighted in red): “‘Let your 

hearts be as one heart, let the minds of all 

be as one mind, so that through the spirit 

of oneness you may heal the sickness of a 

divided community.’”…

…Shira placed a hand on my shoulder (you 

can reach my shoulder) and spoke to me 

softly. “Don’t you see? All that His Divine 

Grace Swami Prah… is saying comes down 

to this: We must strive with all our inner 

strength to love all people equally…

Core Concepts:
hierarchical relationships 

between human beings, world 

peace, unity, bonds, oneness, 

divided community, loving all 

people equally
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אחים  כולנו  ונפלאה,  גדולה  אחת  מאחדות  חלק 

ואחיות, כולנו קשורים וצרורים באותה רשת של 

מודעים  לא  עוד  שאנחנו  רק   - איתנות  חוליות 

לכך. 'התודעה הקרישנאית' היא הכלי להפיץ את 

המודעות הזאת". 

יא אללה! מה מקבלים כשמערבבים אידיאולוגית 

ביותר  הטובים  הספר  בבתי  שהתחנכה  צעירה 

בארץ, עם מנה מכובדת של אזוטריות סנסקריטית 

קדומה וקורטוב של דן בן-אמוץ? ניסיתי לדמיין 

מוטיבציה  שיעורי  המעבירה  כמ"כית  שירה  את 

בבה"ד. זה בטח היה מחזה מרהיב.

"תסתכל מסביבך, חביבי", השתלב דורון בשיחה, 

מתכווץ  "העולם  מראש.  תיאום  פי  על  כאילו 

בקצב מסחרר, נהיה קטן יותר עם כל יום שעובר. 

המרחקים בין החברות השונות מצטמקים בכל אתר 

ואומות  קהילות  בין  שמפרידים  והגבולות  ואתר, 

מתמוטטות.  ברלין  חומות  אלפי  כמו  נמחקים, 

האחדות,  אל  העתיד,  אל  צועד  מתקדם,  העולם 

אל סובלנות והבנה הדדית, ומתרחק מן ההבדלים 

הקטנוניים המיושנים שתמיד שיסו אותנו זה בזה 

בעוינות מיותרת. כפי שאמר האל הקדוש" 

)וכאן, מוכה תימהון עד לסחרחורת מן העובדה 

שהצליח להגיע עם מישהו לשלב כה מתקדם עד 

עותק  את  דורון  פתח  המקרא,  מן  לצטט  שיוכל 

הריג-ודה הצבעוני שבידו, הכתוב באותיות קידוש 

לבנה, ופסק באדיקות ובדבקות את פסוקו המסומן 

באדום(: "יהיו כל הלבבות לב אחד, וכל התודעות 

תודעה אחת, כדי שבאמצעות רוח האחדות תזכו 

לרפא את המחלה של אנושות מפולגת"...

שירה שמה יד על הכתף שלי )לכתף שלי ניתן 

באוזניי:  ואיוושה  קולה  את  ריככה  להגיע(, 

"אתה לא מבין עדיין? כל מה שמנסה לומר הוד 

שעלינו  הכל  בסך  הוא  ּפרא...,  סואמי  מעלתו 

להשתדל בכל כוחנו הפנימי לאהוב את כל בני 

האדם באופן שווה...

מתוך: על ג'ון 
לנון ואהבה

זאב מגן 

מצאתי את עצמי בבוקר יום שישי בהיר, רכון על 

מילקשייק שוקו-וניל בפאב סתמי בנמל התעופה 

להסעה.  מחכה  אנג'לס,  לוס  של  הבין-לאומי 

תמרוניה  את  באדישות  סקרתי  עיני  מזווית 

הנמרצים של חבורה קטנה אך מסורה של טירוני 

כת הארי קרישנה, אשר התפרשה בשיטת "לחץ 

על כל המגרש" לאורך האולם המרכזי של שדה 

של  מפזמי-מנטרה  חסידים  אותם  התעופה. 

הסואמי-שאת-שמו-מעולם-לא-הצלחתי-לבטא  

עטופים כדבעי במלבושי מסדרם - התרוצצו להם 

אנה ואנה בטיילת ככדורי פינג-פונג...

הם )ההארי קרישנה הישראלים( נעצו בי מבט של 

עצב, בעיניים מפיקות רחמנות כנה, כפי שהיית 

מסתכל על אחד שאובחנה אצלו מחלה סופנית. 

"לא, לא. אתה לא מבין בכלל", התנגן קולה של 

שירה, בנימה שהצליחה להיות בעת ובעונה אחת 

לא  אנחנו  תחרות.  לא  "זו  ומתנשאת.  מרגיעה 

מבכרים ספר אחד על פני אחרים, ולא דת אחת על 

פני דתות אחרות, חס וחלילה! אנחנו לא מביעים 

העדפה לתרבות מסוימת, או אומה מסוימת, או 

גישה  כלשהי!  אתנית  קבוצה  או  חברתי,  מעמד 

גישה  אדם.  בני  בין  היררכיה  ליצור  פירושה  כזו 

כזו דינה כדין הקמת מחיצות שקריות בין קבוצות 

כך  לכל  באחריות  שנושאות  מחיצות  אנשים, 

ההיסטוריה,  לאורך  דמים  ושפיכות  סבל  הרבה 

יעדה  אל  האנושות מלהגיע  את  מחיצות שמנעו 

ומשאת נפשה האמיתיים, מלהשיג שלום פנימי - 

ושלום עולמי. אתה ואני, וכל האחרים שמסביבנו 

בכל  ונושם  שחי  יצור  וכל  הזה,  התעופה  בשדה 

כולנו  הארץ,  כדור  של  ונידחת  רחוקה  פינה 

2
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…Ben-Petura–Jesus advises you as follows: 

Share the water, and die together, because 

you are no better than your friend. Rabbi 

Akiva rules differently: You take the flask.

Now this is fascinating because, if you will 

recall, both Jesus and Akiva chose “Love 

your neighbor as yourself” as their all-

time favorite Tora verse. Well, what in the 

name of Jehosaphat is going on here? I 

understand Jesus’ position: It is entirely 

consistent with genuinely loving your 

neighbor as much as you love yourself, 

which certainly appears to be exactly what 

the biblical commandment requires. Jesus’ 

verdict makes perfect sense in this light. 

But Rabbi Akiva? What was he thinking? 

Did he forget that he had once put the 

same verse way up high on a pedestal 

as “the premier principle of the Tora”? 

His judgment—keep the canteen, share 

none of its contents, leave your buddy 

to expire miserably in the desert like a 

dog—seems to contradict everything that 

that hallowed Pentateuchal principle of 

mutual, equal love demands…

…Christianity is a thoroughly universalist—

and at the same time a thoroughly 

individualist—religious creed, and Jesus 

of Nazareth was without a doubt the 

foremost prophet of universal love 

(although nowhere near the only one)…

…Rabbi Akiva—and most of Judaism along 

with him—views the matter a bit differently. 

The kind of love (romantic or otherwise) 

that he unabashedly recognizes and 

Part of Maghen's 
response to Hare 

Krishnas: 
on Jesus and Rabbi Akiva

…They asked Jesus and Rabbi Akiva—on 

different occasions (they lived almost 

a hundred years apart)—what their 

favorite verse was in the entire Bible. 

And wouldn’t you know it, both of them 

picked the exact same one: V’ahavta 

l’rei’acha kamocha (“Love your neighbor 

as yourself,” Leviticus 19:18).

Now there is a fairly famous anecdote in the 

Talmud (Baba Metzia 62b) which describes 

the following situation: You and this other 

chap are out for a stroll in the desert. While 

you are both busy admiring the various 

lizard species and rock formations in your 

vicinity, he suddenly exclaims: “#@$%&! I 

forgot my friggin’ canteen!”

You quickly assess your options. There 

is only enough water in your canteen 

for one human being to make it back to 

civilization alive (and no, you do not have 

your cellphone). So you could split the 

water—and you’d both perish. You could 

give your flask altruistically to your fellow 

traveler, and die a hideous death under 

the merciless, take-no-prisoners, desert 

sun. Or you could keep the canteen for 

yourself, and abandon him to the same 

fate (this is a slightly tougher decision 

than what shoes to wear to work in the 

morning). What do you do?...

3



104

Project TEN  Identity Design, Presentation I
Project TEN  Identity Design, Presentation I

   Particular vs. Universal��

104

immediacy of the feelings one retains for 

his favorite people, smack onto those who 

have no direct claim on such sentiments. 

If you don’t love your own best of all, we 

said, you really have no idea what genuine 

love is. If you have no idea what genuine 

love is, your chances of learning to love 

people in Indonesia or Syria or Tajikestan 

or Wyoming, your chances of learning 

to feel for people in faraway places or 

contexts (or on the other side of a tense 

border, or in the opposite camp of a 

kulturkampf ), are pretty slim indeed. 

Here, then, is (my guess at) Rabbi Akiva’s 

exegesis of the much-touted verse: “Love 

your neighbor as yourself.” In his eyes, it 

doesn’t signify “Love your neighbor as much 

as you love yourself”; Rabbi Akiva doesn’t 

believe in such artificial love, we know that 

from the flask story. To him it reads (and 

the Hebrew happens to support this, even 

though Akiva was not generally the type 

who cared): “Love your neighbor in the 

same fashion as you love yourself.” Use the 

feelings you have toward yourself as a guide 

for how to feel about him. You will never 

love him as much as you love yourself—you 

should never love him as much as you love 

yourself—but you will learn to love him at 

all, in the first place, solely through your 

overwhelmingly powerful love of yourself 

and your own. It is to this process and no 

other that the Tora refers when it urges—

in over twenty different versions of the 

same statement—“Love the stranger: For 

you were strangers in the land of Egypt.” 

(Deuteronomy 10:19)… 

unreservedly encourages, is one-hundred-

percent biased, hopelessly unequal, deeply 

discriminatory, and incorrigibly preferential 

distinguishing love: The kind of love that 

plays favorites, that chooses sides, that 

confers specialness. As a Jewish luminary, 

Rabbi Akiva only understood that type of 

love that blossoms from the ubiquitous 

Hebrew root “k-d-sh,” which is probably 

most accurately rendered into English as “to 

declare special, to set apart as unique.”…

…human beings will ever and anon, at all 

places and all times, prefer hanging out in the 

company of some people over hanging out 

in the company of others. They will always 

form special groups, little groups and big 

groups, groups to which they feel a special 

connection, a special sense of belonging. 

They will always relate emotionally to these 

groups in the manner of concentric circles, 

loving the nearer rings more than they love 

the farther ones. They will always seek to 

perpetuate these familial, sociocultural and 

possibly political entities for as long as they 

can. And they will always distinguish between 

their own special circles, and those that are 

special not to them—but to others…

…Genuine and galvanizing empathy for 

“the other” is acquired most effectively and 

lastingly through a process which involves, 

first and foremost, immersion in love of 

self, then of family, then of friends, then of 

community … and so on. It is via emotional 

analogy to these types of strong-bond 

affections that one becomes capable of 

executing a sort of “love leap,” a hyper-

space transference of the strength and 
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עמדתו של ישו - שכן זו תואמת להפליא את עקרון 

אהבת רעך באותה מידה שאתה אוהב את עצמך, 

דורשת.  התורנית  שהמצווה  כפי  בדיוק  לכאורה 

למדי.  ועקבי  הגיוני  כן,  אם  ישו,  של  דינו  פסק 

אבל רבי עקיבא? מה הקטע שלו? האם הוא שכח 

בינתיים שהוא העלה בזמנו את אותו הפסוק על 

נס כ"כלל גדול בתורה"? כיצד הוא הגיע למסקנתו 

המשפטית - שמור לעצמך את המימייה, אל תיתן 

למות  אותו  ונטוש  מתכולתה,  טיפה  ולו  לחברך 

ככלב במדבר - פסיקה שעל פניה מנוגדת בתכלית 

התורני  העיקרון  ודורש  שמייצג  למה  הניגוד 

הקדוש של אהבה הדדית שוויונית?...

 - לחלוטין  אוניברסליסטית  דת  היא  ...הנצרות 

ובאותה שעה גם אינדיבידואליסטית לגמרי - וישו 

המשכנע  הדגול,  הנביא  ספק  של  צל  ללא  היה 

והמרשים ביותר של האהבה האוניברסלית )אולם 

בשום פנים ואופן לא היחיד(...

את  רואה   - עימו  היהדות  ורוב   - עקיבא  ...רבי 

או  )רומנטית  האהבה  צורת  אחרת.  העניין 

מכיר  הוא  שבה  אחרת(  גרסה  כל  או  אפלטונית 

ללא בושה, ואותה הוא מעודד ללא סייגים, הנה 

ונושאת  מגמתית  אהבה  מיסודה,  אהבה שמפלה 

פנים לחלוטין, אהבה אנטי-שוויונית ללא תקנה, 

אהבה מבחינה ומעדיפה ומבדילה ומפרידה: צורת 

מיוחדות.  שמעניקה  שמדירה,  שבוחרת,  אהבה 

כמלומד יהודי, רבי עקיבא הבין אך ורק את סוג 

השכיח  העברי  השורש  מתוך  הבוקעת  האהבה 

ק.ד.ש, אשר משמעותו העיקרית היסודית היא אל 

נכון: "להכריז על... כמיוחד" או "להעלות על נס 

כייחודי או כמיועד למטרה ייחודית"...

ובכל  דורותיהם  בכל  ולתמיד,  מאז  אדם,  בני   ...

מושבותיהם, יעדיפו לבלות בחברתם של אנשים 

אחרים.  אנשים  של  בחברתם  מאשר  מסוימים, 

הם לנצח ייצרו קבוצות מיוחדות, קבוצות קטנות 

מרגישים  הם  שאליהן  קבוצות  גדולות,  וקבוצות 

חלק מהתגובה של מגן 
לחסידי הארי קרישנה: 

על ישו ועל רבי עקיבא

בהזדמנויות   - עקיבא  רבי  ואת  ישו  את  שאלו 

בכל  ביותר  עליהם  האהוב  הפסוק  מהו   - שונות 

התנ"ך. ולמרבה הפלא, בחרו שניהם באותו פסוק: 

"ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט:יח(. יפה.

ובכן, יש מעשייה מפורסמת יחסית בתלמוד שבה 

מתואר המצב הבא: אתה ועוד בן-תמותה יוצאים 

לשוח במדבר. שניכם מתרשמים מצורות הסלעים 

הוא  פתאום  ולפתע  המגוונים,  הלטאות  ומזני 

זועק: "לעזאזל! שכחתי את המימייה שלי!" 

ושוקלים את  אתם מבצעים הערכת מצב חפוזה 

האפשרויות. דבר אחד בטוח: בחמת שלך נותרה 

כמות מספקת של מים לשובו חי של אדם אחד 

קליטה  אין  )ולדאבונך,  המיושב  לאזור  בלבד 

 - במים  להתחלק  יכולים  אתם  אז  בסלולרי(. 

צפחתך  את  למסור  יכול  אתה  תגוועו.  ושניכם 

לעמיתך בהפגנת זולתיות מרשימה, ותמות מוות 

עלוב, אטי ונוראי תחת החמה המדברית הקופחת 

על ראשך ללא רחם. מאידך, אתה יכול לקחת את 

ידידך  את  ולהשאיר  ולהתחפף,  שלך  המים  נאד 

בשטח, שבו מחכה לו גורל אכזרי זהה. מה אתה 

עושה? מה אתה עושה?...

..בן-פטורא/ישו יועץ לך כדלקמן: התחלק במים 

- ותמותו בצוותא - "ואל יראה אחד מכם במיתתו 

של חברו". רבי עקיבא קובע אחרת: קח אתה את 

המימייה. 

ובכן, זה כבר ממש מרתק, שהרי - אם תזכרו - 

השניים )ישו ועקיבא( הצביעו על "ואהבת לרעך 

אז  נו,  ביותר בחומש.  כמוך" כפסוק המשמעותי 

מישהו מוכן להסביר לי מה קורה כאן? אני מבין את 

3
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רעך.  כלפי  להרגיש  כיצד  כמדריך  עצמך  כלפי 

אותו באותה מידה שבה אתה  לעולם לא תאהב 

אותו  לאהוב  אמור  לא  אתה   - עצמך  את  אוהב 

באותה מידה שבה אתה אוהב את עצמך - אבל 

אתה תלמד לאהוב אותו בכלל, אך ורק באמצעות 

האהבה העצומה והעמוקה שאתה שומר לעצמך 

מתייחסת  לאחר,  ולא  הזה,  לתהליך  ול"שלך". 

ביותר   - ושוב  שוב  בנו  מפצירה  כשהיא  התורה 

את  "ואהבת   - ציווי  אותו  של  גרסאות  מעשרים 

הגר: כי גרים הייתם בארץ מצרים" )דברים י:יט(.

קשר מיוחד, תחושת שייכות מיוחדת. הם לעולם 

פי  על  הללו  לקבוצות  רגשי  באופן  יתייחסו 

אוהבים  כשהם  מעגלים,  בתוך  מעגלים  של  דגם 

את  אוהבים  משהם  יותר  הקרובים  החוגים  את 

החוגים הרחוקים. הם תמיד ישתדלו להנציח את 

הישויות המשפחתיות, החברתיות-תרבותיות ואף 

יבחינו  תמיד  והם  כוחם.  בכל  האלה  הפוליטיות 

בין החוגים המיוחדים להם, ובין אלה המיוחדים 

לא להם - אלא לאחרים...

ומעוררת  אמיתית  הזדהות  או  ...אמפתיה 

קודם   - הכרוך  תהליך  מתוך  נרכשת  לפעולה 

באהבת  ואז  עצמית,  באהבה  בהשתקעות   - כל 

המשפחה, ולאחר מכן באהבת החברים, הקהילה, 

העם... וכן הלאה. באמצעות היקש רגשי מקשרי 

מין  לבצע  מסוגלים  אנו  האלה,  החזקים  החיבה 

של  היפר-מרחבית  העברה  מין  אהבה",  "קפיצת 

הכוח והמיידיות של הרגשות שאותם אנו נוצרים 

אל  היישר   - ביותר  עלינו  האהובים  אלה  עבור 

אותם אנשים רחוקים או זרים אשר במצב אחר לא 

היה להם בסיס לדרוש יחס חם שכזה מאיתנו.

אם אינך אוהב את "שלך" יותר מכל היתר, אמרנו, 

אזי אין לך מושג מהי אהבה אמיתית. אם אין לך 

מושג מהי אהבה אמיתית, אזי הסיכויים שתלמד 

לאהוב את האינדונזי, או הצרפתי, או הפקיסטני, 

עם  להזדהות  הסיכויים שתלמד  או הפלשתינאי; 

רחוקות  ממסגרות  או  רחוקים  במקומות  אנשים 

)או בצדו השני של גבול מתוח, או במחנה הנגדי 

במלחמת תרבות( - קלושים למדי. 

הנה, אם כן )הניחוש שלי לגבי( פרשנות רבי עקיבא 

לפסוק: "ואהבת לרעך כמוך". בעיניו, מילים אלה 

רעך  את  "אהוב  המשמעות:  את  נושאות  אינן 

באותה מידה שבה אתה אוהב את עצמך" - רבי 

עקיבא אינו מאמין באהבה מלאכותית שכזאת, את 

זה אנו יודעים מסיפור המימייה. הוא קורא זאת 

אתה  שבה  דרך  באותה  רעך  את  "אהוב  אחרת: 

ברגשותיך  השתמש  דהיינו:  עצמך".  את  אוהב 

Core Concepts:
universal love, distinguishing 

love, specialness, set apart, 

emotional analogy, love of 

yourself and your own



107

Project TEN  Identity Design, Presentation I
Project TEN  Identity Design, Presentation I

   Particular vs. Universal��

107

לרפא עולם 
שבור

יונתן זקס ע"מ, 2005

מצד  כפול.  ייחודיי,  מבנה  יש  היהודית  לאתיקה 

האנושות  את  הקושרת  נוח,  ברית  קיימת  אחד 

אחר  יסודיות. מצד  מצוות  בסיס שבע  על  כולה 

סיני,  ברית  מכן  ולאחר  אברהם  ברית  נמצאות 

מצוות  במערכת  היהודים   את  יחדיו  הקושרות 

בין  בסיסי  מתח  אותו  יותר.  ותובענית  מפורטת 

אנושי  הכלל   – הפרטיקולרי  ובין  האוניברסלי 

דרך  היהדות.  את  המכונן  הוא  –יהודי  והלאומי 

אלוהי  אולם  מאד,  פרטיקולרית  היהודית  החיים 

: הם  אוניברסאליים  וקו  האופק שלה,  היהדות, 

נוגעים לאנושות כולה, ובעצם לבריאה כולה.

To help everyone 
except their own

Jack Wertheimer, The Peoplehood 
Papers, 6, p. 13-14

 

At a time when Jewish communal 

institutions are failing to attend to the 

needs of Jews at home and abroad, the 

hot trend in Jewish philanthropic and 

organizational circles, incredibly, is to 

channel ever more of their resources 

to nonsectarian causes. Preachers in 

every corner of the Jewish community 

are intent on urging the faithful to drop 

their parochial concerns for the welfare 

of fellow Jews and instead think globally. 

How can Jews worry about their own, 

they ask, when so many unfortunates in 

 To Heal a 
Fractured 

World: The Ethics of 
Responsibility
Rabbi Jonathan Sacks, 2005, To Heal 
a Fractured World: The Ethics of 
Responsibility

Judaism has a unique dual structure 

of ethics. On the one hand there is 

the covenant of Noah, which binds 

all humanity on the basis of seven 

fundamental commands…on the other is 

the Abrahamic and later Sinai covenant 

that binds Jews by a more detailed and 

demanding system of commands. Judaism 

is constituted by this basic tension 

between the universal and the particular. 

Its way of life is intensely particular, yet 

its God and ultimate gaze are universal, 

concerned with all humankind, indeed all 

creation.

Rabbi Jonathan Sacks (b. 1948) 

is the previous Chief Rabbi of the 

United Hebrew Congregations 

of the Commonwealth (United 

Kingdom). He has published 

widely on topics of Judaism’s 

encounter with the modern 

world.  In 2005, he was knighted 

by Queen Elizabeth II.

4 4
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לעזור לכולם 
מלבד לחבריהם

ג'ק ורטהיימר, מסמכי העמיות, כרך 6

בתקופה שבה המוסדות הקהילתיים היהודים אינם 

מצליחים לענות על צרכיהם של יהודים מבית ומחו"ל, 

הארגונים  בחוגי  הלוהט  הטרנד  התמיהה,  למרבה 

עוד  לתעל  הוא  היהודית  והפילנתרופיה  היהודיים 

יותר משאבים לכיוון יעדים לא-מגזריים. בכל פינה 

של הקהילה היהודית גמרו מטיפים בדעתם לדחוק 

לרווחתם  הקרתנית  דאגתם  את  לנטוש  במאמינים 

אחיהם היהודים ובמקום זאת לחשוב גלובלית. הם 

כאשר  לשכמותו,  לדאוג  יהודי  יכול  כיצד  שואלים 

הלטינית  אמריקה  באפריקה,  הגורל  מוכי  רבים 

ובחלקים שונים באסיה הסובלים הרבה יותר?

כמובן שניתן לשאול מדוע הניסיון הזה לתקן את 

העולם לא יכול להושיט עזרה גם לאחינו היהודים? 

בשטח  היהודי  השירות  דרך  הלימוד  חסידי 

בקהילה  שהמשאבים  בכך  רב  ביטחון  מביעים 

הנחה   – הצרכים  כל  על  לענות  יכולים  היהודית 

לא נכונה שקל להפריך, כפי שראינו. לעתים הם 

אומרים שיהודים צעירים לא מתעניינים באחיהם 

היהודים. הם טוענים שאם ברצוננו למשוך מישהו 

שאינו נמנה על הגרעין המחויב, על תוכנית לכוון 

יהודים צעירים לכיוון יעדים לא-מגזריים, וכך הם 

מאמתים את ההבחנה המדויקת של סינתיה אוזיק 

ש"אוניברסליות היא צרות האופק של היהודים". 

וכך, על בסיס הרציונליזציות האלו, מגוון רחב של 

כעת  מלכדים  יהודית  בחסות  הפועלים  ארגונים 

יהודים במטרה לעזור לכולם מלבד לחבריהם לדת.

Africa, Latin America, and parts of Asia 

are suffering even worse afflictions?... 

One could ask, of course, why this effort 

to repair the world cannot also extend to 

aiding fellow Jews? Proponents of Jewish 

service learning express great confidence 

in the sufficiency of resources in the 

Jewish community to address all needs—a 

demonstrably incorrect assessment, as we 

have seen. Alternatively, they will say that 

young Jews do not want to be bothered 

with their fellow Jews. If we are to attract 

anyone outside the committed core, 

they argue, programs must direct young 

Jews to nonsectarian causes, bearing 

out the truth of Cynthia Ozick’s dead-

on observation that “universalism is the 

parochialism of the Jews.” And so, based 

on these rationalizations, an entire set 

of organizations under Jewish auspices 

now seeks to rally Jews to help everyone 

except their own co-religionists.

Jack Wertheimer is a professor of 

American Jewish History at the Jewish 

Theological Seminary of America. He 

has written numerous books and 

articles on topics of modern Jewish 

history, education, and “life.” 

5

Core Concepts:
nonsectarian, parochial concerns, 

think globally, repair the world, 

fellow Jews, “universalism is the 

parochialism of the Jews”  
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and saw 56,000 enraptured Spaniards, 

pumping their fists in the air in fervent 

unison and bellowing at the top of their 

lungs, “I was born in the U.S.A.! I was born 

in the U.S.A.!” 

Did it occur to them at that moment that, 

in fact, they were not born in the U.S.A.? 

How was it that so many people in such 

a faraway place can be so personally 

committed to the deindustrializing 

landscape from New Jersey to Nebraska, 

the world Springsteen sings about? How 

is it they can be so enraptured at the mere 

mention of the Meadowlands or the Stone 

Pony, an Asbury Park, N.J., nightclub? 

My best theory is this: When we are children, 

we invent these detailed imaginary worlds 

that the child psychologists call “paracosms.” 

These landscapes, sometimes complete 

with imaginary beasts, heroes and laws, 

help us orient ourselves in reality. They 

are structured mental communities that 

help us understand the wider world. 

We carry this need for paracosms into 

adulthood. It’s a paradox that the artists 

who have the widest global purchase are 

also the ones who have created the most 

local and distinctive story landscapes. 

Millions of people around the world are 

ferociously attached to Tupac Shakur’s 

version of Compton or J.K. Rowling’s version 

of a British boarding school or Downton 

Abbey’s or Brideshead Revisited’s version 

of an Edwardian estate. 

Millions of people know the contours of 

these remote landscapes, their typical 

The Power of the 
Particular

David Brooks, June 25, 2012, The 
New York Times

They say you’ve never really seen a Bruce 

Springsteen concert until you’ve seen one 

in Europe, so some friends and I threw 

financial sanity to the winds and went to 

follow him around Spain and France. In 

Madrid, for example, we were rewarded 

with a show that lasted 3 hours and 48 

minutes, possibly the longest Springsteen 

concert on record and one of the best. But 

what really fascinated me were the crowds. 

Springsteen crowds in the U.S. are hitting 

their AARP years, or deep into them. In 

Europe, the fans are much younger. The 

passion among the American devotees 

is frenzied, bordering on cultish. The 

intensity of the European audiences 

is two standard deviations higher. The 

Europeans produce an outpouring of 

noise and movement that sometimes 

overshadows what’s happening onstage. 

Here were audiences in the middle of the 

Iberian Peninsula singing word for word 

about Highway 9 or Greasy Lake or some 

other exotic locale on the Jersey Shore. 

They held up signs requesting songs from 

the deepest and most distinctly American 

recesses of Springsteen’s repertoire. 

The oddest moment came midconcert 

when I looked across the football stadium 

6
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come from a specific place, if you 

embody a distinct musical tradition, if 

your concerns are expressed through a 

specific paracosm, you are going to have 

more depth and definition than you are 

if you grew up in the far-flung networks 

of pluralism and eclecticism, surfing from 

one spot to the next, sampling one style 

then the next, your identity formed by 

soft boundaries, or none at all. 

(Maybe this is why younger rock bands 

can’t fill stadiums year after year, while 

the more geographically defined older 

bands like U2, Springsteen and the Beach 

Boys can.) 

The whole experience makes me want to 

pull aside politicians and business leaders 

and maybe everyone else and offer some 

pious advice: Don’t try to be everyman. 

Don’t pretend you’re a member of 

every community you visit. Don’t try to 

be citizens of some artificial globalized 

community. Go deeper into your own 

tradition. Call more upon the geography 

of your own past. Be distinct and credible. 

People will come. 

characters, story lines, corruptions and 

challenges. If you build a passionate and 

highly localized moral landscape, people 

will come. 

Over the years, Springsteen built his 

own paracosm, with its own collection of 

tramps, factory closings, tortured Catholic 

overtones and moments of rapturous 

escape. This construction project took an 

act of commitment. 

The most interesting moment of 

Springsteen’s career came after the 

success of “Born to Run.” It would have 

been natural to build on that album’s 

success, to repeat its lush, wall-of-sound 

style, to build outward from his New 

Jersey base and broaden his appeal. 

Instead, Springsteen went deeper into his 

roots and created “Darkness on the Edge 

of Town,” which is more localized, more 

lonely and more spare. 

That must have seemed like a commercially 

insane decision at the time. But a more 

easily accessible Springsteen, removed 

from his soul roots, his childhood 

obsessions and the oft-repeated idiom 

of cars and highways, would have been 

diluted. Instead, he processed new issues 

in the language of his old tradition, 

and now you’ve got young adults filling 

stadiums, knowing every word to songs 

written 20 years before they were born, 

about places they’ll never see. 

It makes you appreciate the tremendous 

power of particularity. If your identity 

is formed by hard boundaries, if you 

Core Concepts:
paracosm, local, particularity, 

identity, hard/soft boundaries, 

geography   
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אי  כמו  נראתה  ודאי  הזו  ההחלטה  זמן,  באותו 

יותר,  הנגיש  ספרינגסטין  אבל  מסחרית.  שפיות 

המרוחק משורשיו בסול, מאובססיות הילדות שלו 

וממטאפורות של מכוניות וכבישים מהירים, היה 

מאבד מעוקצו. במקום, הוא עיבד נושאים חדשים 

צעירים  ועכשיו  שלו,  הישנה  המסורת  בשפת 

של  המילים  את  ומכירים  אצטדיונים,  ממלאים 

על  שנולדו,  לפני  שנה  עשרים  שנכתבו  שירים 

מקומות שלעולם לא יראו. 

של  העצום  לכוחה  רבה  הערכה  גורר  זה 

הפרטיקולריות. אם הזהות שלך מעוצבת על ידי 

גבולות קשיחים, אם מקורך במקום מסוים מאוד, 

אם אתה מגלם בגופך מסורת מוזיקלית מובחנת, 

אם אתה מביע את דאגותיך וחששותיך דרך עולם 

דמיוני מסוים, בהכרח תפגין יותר עומק ומוגדרות 

פלורליזם  של  רחבות  ברשתות  שגדל  מי  מאשר 

ואקלקטיות, גלש מנקודה אחת לאחרת, דגם סגנון 

גבולות  חוסר  או  רכים  וגבולות  אחר,  ואז  אחד 

עיצבו את זהותו. 

פוליטיקאים  לתפוס  לרצות  לי  גרמה  החוויה  כל 

גם את כל  ואולי  ואנשי עסקים מובילים לשיחה 

שאר העולם ולהציע עצה: אל תנסו להיות כולם. 

קהילה  בכל  חברים  שאתם  פנים  תעמידו  אל 

של  אזרחים  להיות  תנסו  אל  מבקרים.  שאתם 

במסורת  העמיקו  מלאכותית.  גלובלית  קהילה 

שלכם. הסתכלו על הגיאוגרפיה של עברכם. תהיו 

מובחנים ואמינים. אנשים יגיעו.
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אישית  מחויבות  מרגישים  כך  כל  רחוק  במקום 

לנוף שכבר אינו כה תעשייתי הנפרש בין ניו ג'רזי 

לנברסקה, לעולם שספרינגסטין שר עליו?

שבילדותנו  היא  שלי  ביותר  הטובה  התיאוריה 

אנחנו ממציאים עולמות מדומיינים שפסיכולוגים 

 .)paracosms( "של ילדים מכנים "עולם דמיוני

חיות  בהם  מופיעים  שלעתים  האלו,  הנופים 

דמיוניות, גיבורים וחוקרים, עוזרים לנו להתמצא 

במציאות. אלו קהילות נפשיות מובנות העוזרות 

לנו להבין את העולם הגדול.

איתנו  ממשיך  המדומיינים  בעולמות  הצורך 

קשורים  העולם  ברחבי  אנשים  מיליוני  לבגרות. 

ולגרסה  בקשר עז לקומפטון של טופאק שאקור 

של ג'יי-קיי רולינג לפנימייה אנגלית.

מיליוני אנשים מכירים את קווי המתאר של הנופים 

להם,  הטיפוסיות  הדמויות  את  האלו,  הרחוקים 

את קווי העלילה, את השחיתויות ואת האתגרים. 

ופרטיקולרי  תשוקה  מלא  מוסרי  נוף  תבנו  אם 

לחלוטין, האנשים יגיעו אליו.

העולם  את  ספרינגסטין  בנה  השנים,  במשך 

נוודים,  של  באוסף  המאוכלס  שלו,  המדומיין 

מפעלים נסגרים, רמזים לייסורים קתוליים ורגעים 

של בחירות מרהיבות. לשם פרויקט הבנייה נדרשה 

מחויבות. 

בקריירה של ספרינגסטין  ביותר  הרגע המעניין 

 ."Born to Run" של  הצלחתו  לאחר  התרחש 

האלבום,  הצלחת  על  לבנות  טבעי  אך  היה 

וכך  העשיר,  הסאונד  קיר  סגנון  על  ולחזור 

בניו  מבסיסו  ועוד  עוד  הצלחתו  את  להרחיב 

בשורשיו  העמיק  ספרינגסטין  במקום,  ג'רזי. 

 ,"Darkness on the Edge of Town" ויצר את

הפרטיקולרי, הבודד והרזה יותר.

כוחו של 
הפרטיקולרי

David Brooks, June 25, 2012, the New 
York Times

אומרים שלא ראית הופעה של ברוס ספרינגסטין 

חברים  כמה  אז  באירופה,  אותה  ראית  שלא  עד 

ואני השלכנו את השפיות הפיננסית לפח וסיירנו 

בעקבותיו ברחבי ספרד וצרפת. במדריד, למשל, 

דקות,  ו-48  שעות   3 שנמשכה  בהופעה  זכינו 

של  ביותר  הארוכה  המתועדת  ההופעה  כנראה 

אני  אבל  שבהן.  מהטובות  ואחת  ספרינגסטין 

רותקתי בעיקר לקהל.

כמעט  הברית  בארצות  ספרינגסטין  של  הקהל 

שנים.  כמה  לפני  יצא  שכבר  או  לפנסיה  יוצא 

יותר.  הרבה  צעירים  המעריצים  באירופה, 

ההערצה של האמריקאים אחוזת טירוף, על סף 

היא  האירופאי  הקהל  של  האינטנסיביות  הכת. 

מייצרים  האירופאים  מעליה.  תקן  סטיות  שתי 

על  מאפילים  שלעתים  ותנועה  רעש  של  שטף 

המתרחש על הבמה.

הקהל באמצע חצי האי האיברי שר מילה במילה 

שעליהם  שלטים  החזיקו  הם  הבוס.  של  להיטים 

ברפרטואר  ביותר  מהאמריקאים  שירים,  בקשות 

של ספרינגסטין. 

היה  הופעה  באמצע  ביותר  המשונה  הרגע 

כשסקרתי את אצטדיון הכדורגל וראיתי 56 אלף 

ספרדים נלהבים, מניפים אגרופים באוויר וצורחים 

 I was born in the U.S.A.! I was " :במלוא גרונם

".born in the U.S.A

האם באותו רגע עלה בדעתם שלמעשה הם לא 

נולדו בארצות הברית? כיצד קרה שרבים כל כך 
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