
םייוגל םידוהיה ןיב םישדח םיסחי שי-18ה האמו 17ה האמ
?םתוא ובהא םייוגהש הפוריא ברעמ ידוהיל םיינוציחה םימרוגה ויה המ
.ףסכ ללגב בוט ןיעב םידוהיה לע םילכתסמ םידוהיה
1( Mercantilism-ב ופתתשיש םישנאל םיקוקז ויה ,הקזח תיזכרמ תוכמס םע תוצראהMercantilism, םידוהיל .ףסכ םע םישנאה דחוימב 

 .םינוש םירבד ורכמו ץראל ץראמ וכלה םידוהיה המדא םהל היה אלש ללגב .המדא ילעב תויהל םהל רוסא היה יכ ,ףסכ הברה היה
.ץראל ץראמ וכלה םה יכ ,םיימואלניב םיסחי ויה םג םידוהיל .םצראל ףסכ ואיבה םידוהיה

2( Capitalism-ףסכ וולה םידוהיה.
 Rothchild and :אמגודל( hof juden”-court jews“ ולאכ םידוהיל וארק םה .ללכה ןמ אצוי םידוהיל !תונלבס םייוגל היה דנלוהבו הילגנאב

Oppenheim(. לארשי ןב השנמ .הילגנאמ ושרגנ םידוהיה )ל בתכמ חלש )ידוהיOliver Cromwell, תושר תתל ונממ שקב בתכמבו 
 םידוהיה .בוט ילכלכ בצמ הל שי ,םידוהי הב שיש ץרא לכש Oliver Cromwellל ןעט לארשי ןב השנמ .הילגנאל רוזחל םידוהיל
 לכב תויהל םיבייח םידוהיהש םיבשוח Puritansהש ןעט ןכ םג השנמ .םתוא תחקל ול יאדכ זא ,הכלכל םיבוטו םיסמ םימלשמ
.תירבה תוצראל תויהל תושר םידוהיל תתל ול יאדכ זא ,רוזחי ושיש ידכ םלועה

עדמה תכפהמב הילגנאב הליחתה הלכשהה תעונת )2
:עדמה תכפהמב םירבד המכ ונעטש םיפוסוליפ המכ ויה )א
1(Newton -עבטה יקוח יפל גהנתמו הנבנ םלועה
2( Locke and Toland-יפל .ןויגה=םזילנויצרו עבטה יקוח יפל םיגהנתמ ןכ םג םישנא Locke םע םדאה תא ארב 'ה “Tabula Rasa”-blank 

slate. תוישיאו הרוצ םדאל ןתונ הריפסומטאה אלא ,שיאל הרוצ ןתונ אל עבטה.
.הפוריאב דיחיה טעומה ויה םידוהיה תאזה הפוקתב יכ ,םידוהיב םינינועמ דאמ ויה ולאה םיפוסוליפה*
.Voltaire, Diterot (encyclopedia) , and Montesqueiu-הינמרגו תפרצל הכלה הלכשהה הילגנאמ )ב

:םידוהיל םייתפרצה םיפוסוליפה ןיב םיסחיה
 תא םיאנוש םהו ,תוברתל םולכ םינתונ אל ,םינלצע םה םידוהיהש רמא אוה .היסנכה תא אנש םג אוה .ימשיטנא היה אוה-Voltaire )א

 ףיקמ קר Voltaireש םינעוטש םישנא שי.םידוהיה תא ףורשל יאדכ אל הז ןכלו ,ללכהמ םיאצוי םידוהי המכ שיש רמוא אוה .םייוגה
 אלא ,ימשיטנא היה Voltaireש קר אלש רמוא )Hertsberg (NYU professor .היסנכהו תורצנה תא ףיקמ רבכ אוהש ללגב תודהיה תא
.)Racial( תינעזג תוימשיטנא לש ןינעה תא סינכה אוהש

 ומכ לוח ירבד ומצעל דמלו ,Auto-didact היה אוה .הטיסרבינואל ךלה אלו יבר לצא דמל אוה .ינמרג ידוהי היה אוה-ןוסלדנמ השמ
 השמ ,היסורפב רוגל רוסא היה ליגר ידוהילש תורמל .היסורפ לש הריבה ריעה ,ןילרבב רוגל רבעו Desauב דלונ אוה .היפוסוליפ
.ותוא ועדיו ובהא םייוגה לכ ןכלו רובגו רישע היה ןוסלדנמ

 היה אוהש ינפל .Emmanuel Kant דגנ היפוסוליפ לש תורחתב חצנ אוהו "ידוהיה Socrates" םשה תא לבק אוה-ףוסוליפכ ןוסלדנמ השמ
.ףוסוליפ םתס היה אוה ,ידוהי ףוסוליפ

1( Lessing-ארקנש הגצה בתכ אוה .הלכשהה תונויערב ןימאה ןוסלדנמ השמ יכ ,םדא ןבו בורק דידיכ ןוסלדנמ השמ תא בהאו ריכה אוה 
 אלא ,ירצונכ וא ידוהיכ התוא לדג אל אוה לבא ,תירצונ המותי חקלש ידוהי לע התיה הגצהה .”Nathan Der Weise“-"םכחה ןתנ"
 אוה הגצהב .םיוש םלוכשו ,עבטה יקוח ,הלכשה לש תונויערה תא םיבהואש הפוריא ישנא יניעב ץימא דאמ היה הז .הלכשהה יפל
.Rationalism-םזילנויצרו ,תוישונא ,'ה םויק :תונויערה תא שיגדה

 רבד ותואו םדא ןב אוה השמ-”Moses der mensch, shreibt zu Herder der mensch“ ול בתכ ןוסלדנמ .ינמרג יוג-Herderל בתכ םג ןוסלדנמ
Herder ירצונ התאשו ידוהי ינאש בושח אל הזו ,היפוסוליפב םינימאמש םדא ינב ונלוכ ונחנא .םדא ןב אוה.

Christian Wilhem Dohm-יכ ,ונליבשב היעב היהי אל הז ,תוחרזא םידוהיל םינתונ םאש ןעט אוה “The Jew is more a man then a Jew”-

 ידוהיל למס אוה ןוסלדנמ .תונשל בייח אוה לבא ,ילנויצר תויהל לוכי ידוהי םג .ידוהיכ ךכ רחאו םדא ןבכ ומצע לע בשוח ידוהיה
.ילנויצרל ךפהנו ומצע תא הנשש

 המרופרל םרג רצי אוהש העונתה ןכ תורמל .ותומ םוי דע יתד ידוהי היה ןוסלדנמ .הלכשהה בא היה אוה-ליכשמכ ןוסלדנמ השמ )ב
.רצנתהל םישנא הברהלו

 םידוהיהש בהא אל םג אוה .תונשל ךירצ הזש בשח ןוסלדנמו ךונח ולבק אל תונבה .ךונחב דחוימב ,םידוהיל םייונשב ןימאה ןוסלדנמ
.תינמרגב רבדל דומלל בייח םידוהיה .לוח ידומל אלו הכלהו ארמג קר םידמול

 ודיגי אלו הז לע ולכתסי םידוהיהש וצר םה יכ ,שידיאב ויה תויתואה לבא ,בתכ ןוסלדנמש תינמרגב הרותה לש םוגרת היה הז-"רואיבה"



 ודיגי אלו הז לע ולכתסי םידוהיהש וצר םה יכ ,שידיאב ויה תויתואה לבא ,בתכ ןוסלדנמש תינמרגב הרותה לש םוגרת היה הז-"רואיבה"
 רבדל וקיספיש הצר םג אוה .הרותל ורזחיש-ארמג תוחפו הרות רתוי ודמלי םידוהיהש הצר אוה .תינמרגב הזש ללגב לפט הזש
.תחתמ שוריפו תינמרגב דחא דצו תירבעב דחא דצ היה רפסה לש הנבמה .תינמרג ודמליו שידיאב

 בתכמ בתכ רטול םשב דחא ירצונ .םיווש םלוכשו םייוגל םידוהי ןיב םייונש ןיאש ןעט ןוסלדנמ השמ-רטול לש (Challenge) רגתא )ג
 לש ףנע קר הז תורצנש הנע ןוסלדנמ ?רצנתמ אל ןוסלדנמ המל םיווש םלוכ םא ,ןוסלדנמ תא לאש אוה בתכמה ךותבו ,ןוסלדנמל
 םילשורי ורפסב .הקזח רתוי הבושת ונממ ושקב ןכלו ,הלאשה לע הנע אל אוה .הנושש הממ בושח רתוי םהיניב ףתושמהו תודהי
 םג שי םידוהיל לבא ,ך"נתב םינימאמ םירצונהו םידוהיהש בתוכ אוה .רטול לש רגתאה לע הנע אוה )הלכשהו היפוסוליפ לע רפס(
 החמש לש הגרדמל עיגהל לכונש ידכו םעה תא דחאל ידכ תווצמ ונל ןתנ 'ה ןוסלדנמ יפל .הכלהו )Divine legislation( תווצמ
)National felicity(. םה .תווצמה תא ולטב השדחה תירב תביתכו ושי תולגתה ירחאש ונעט םירצמה .השלח התיה ןוסלדמ תבושת 
!?היפוסוליפ דומל ידילע תומשל לכונ אל המל :ונעט םג

 עובש ירחא תמה תא רובקל רתומ קרש רמא הלש ךלמהש הנידמ היה .ותומ םוי דע יתדו תווצמ רמוש היה אוה-הכלהל וסחיו ןוסלדנמ )ד
 םע םיכסה אוה .דימ תמה תא רובקל םיבייח ידוהיה דצמ .תמ אל ףוגה ילוא יכ )םישנא ורבקשכ תולוק ועמשש ורמאש םירקמ ויה(
 .הכלה לעמ עדמ םישה אוה ירהש ,וב רעגו ןוסלדנמל בתכ ןדמע בקעי םשב שיא .ארמגב הכלהמ ולש החכוהה תא איבהו ךלמה
)תידוהיה הליהקה לש רוזיפל םרג הזו םרח לש חכו םינברה תכל דגנתה ןוסלדנמ(

:ןוסלדנמ ידימלת )ה
-אוש ירבד הזש ורמא םינברה( .תמאו םולש ירבד רפסה תא בתכ אוה .תינמרגל הרותה תא םגרתל ןוסלדנמל רזע אוה-ילסו ץרה ילתפנ

look at the italicized letters( ל הבוגתכ הזה רפסה תא בתכ אוה“Toleranz Patent” (Edict of Tolerence( ףסוי .ינשה ףסוי לש 
 תושר ןתנ ינשה ףסוי .םייוג לש רפס תיבב לוח ידומל ודמלי םהש רמא אוה .הב שמתשהלו תינמרג דמלל םידוהיה תא דדע ינשה
 אוה .הינמרגב םיליעפ םיחרזא תויהל וכפהי םידוהיהש הצר אוה .)Useful professions( תוליעפ תועוצקמ הברהב קוסעל םידוהיל
 הצרו ימשיטנא היה תמאב אוה .ללכהמ םיאצויל קר תויוכז ןנת אוה .ןתחתהל תושר םיכירצ-םידוהיה לע תולבגה המכ םש םג
 וטגהמ םידוהי תא ררחשל הצור אוהש-ינשה ףסויל חבש ןתנ ילסו תמאו םולש ירבדב .הבהאו תויוכז ךרד-ףוסב ורצנתי םידוהיהש
.םידוהיה תא בהוא אוהשו

 םדא ןב תויהל בייח םדא יכ ,םדוק םדאה תרות תא דמלל םיכירצש ןעט ילסו .'ה תרותו םדאה תרות :םלועב תורות יתש שיש בתכ אוה
 Through the fulfillment of the mitzvoth you( .םדא ןבכ גהנתהל ךיא ונתוא דמלמ ונלש הרותה ,תודהיה יפל .הרות םידמולש ינפל

essentially become a better person ( םידוהיה-תימצע האנש שי )םה יכ תונשל םיבייח םידוהיהש םיבשוח )םירצונה םגו 
.םייביטימירפ

.תודהיה דגנ היה Toleranz Patentהש עדי אוה-ודנל לאקזחי 'ר
 לוח ידומל לע התיה השגדהה .תינמרגו ,לוח ידומל ,ך"נת ודמל הזה רפסה תיבב .ןילרבב רפס תיב השע אוה-Freieschule-רדנלדירפ דוד

.ללכב שדוק ידומל ודמל אל ףוסבו
?החילצה הלכשהה םיאה )4
אלו ןכ
.הינמרגב לוח ידומל וישכע ויה-ןכ
.תינמרגב קר ובתכ ףוסב לבא ,תירבעב ובתכ הלחתהב .הלכשהה לע ובתכש םידוהי ויה םה-םיפסאמה )א
תדה תביזע היה-אל )2
תורצנתה הברהו תוללובתה הברה )א
 תדכ תודהיה תדה תא ופחד ןוסלדנמ לש םידידיה וליפא .םיוושכ םידוהיה תא ולבק אל םייוגה םיליכשמה לש םיצמאמה לכ תורמל )ב

.התוחנ
.הקזח תוימשיטנא התיה םגו םזילנויצר ולבק אל ףוסב )ג
!

 םיפוסוליפב לכ .ןילרבב תוביסמב םירצונ םע דחיב Salonsב ובשי תוידוהיה םישנה-.ןכ םג ורצנתה םייוג םע ונתחתהש תוידוהיה םישנה!
 ןהילעבמ ושרג םה .םתוא וכשמ ,תורצנ דחוימב ,תורחא תותדהו לוח ירבד לש דומלו ,ידוהי ךונח ןיא םישנל .ורבדו ואב םייוגה
)םתוא וצרו םירישעהו םיפיה םייוגה תא ואר םה( .םירישע םירצונ םע ונתחתהו םידוהיה


