
תורצנתהו תוללובתה
 ולבקי אל םהשו םתוא ולבקי אל םייוגהש ובשח םה יכ ,ורצנתה םידוהי הברה ךכ ,ורצנתה Salonsב םישנהש ומכ

 תויטנטסטורפ ,םייטנטסטורפ ויה הינמרגב םירצונה יכ ,םייטנטסטורפ ויהנ םבור( .ורצנתי םה ןכ םא אלא ,היצפיצנמא
)תוילותקמ תודהיה תבל בורק רתוי םג
 .היצפיצנמא לבקי אוהשו ,ותוא ולבקי הפוריאב םייוגהש ידכ קר רצנתהש םידוהיהמ דחא היה Heinreich Heine )א

Heinreich יולה הדוהי יבר לע םיריש בתכו ,ידוהיכ גהנתה ןיידע. Heinreich Heine ןעט “The baptismal certificate is the 
certificate of admission to European culture"

 לש רגתאה ללגב היה הז( .םירצונכ וידלי תא לדגו רצנתה ,)הלכשהה דסיימ( ןוסלדנמ השמ לש ןבה ,ןוסלדנמ םהרבא )ב
 ,”tragic figure“ היה ןוסלדנמ השמ .תירצנכ התוא לדג אוה המל הל ריבסה ובו ,ותבל בתכמ בתכ ןוסלדנמ םהרבא )רתול
.תורצנתה ומכ ,םיילילש םירבדל םורגת ולש העונתהש ןיבה אל אוה לבא ,םהלש תדב םידוהיה תא קזחל הצר אוה יכ
 אל אוה ןכ תורמל לבא ,ודגנ תוימשיטנא הברה היה .הילגנא לש הלשממה שאר היהש ידוהי היה Benjamin Disraeli )ג

.ידוהי היהש שיבתה
)הינמרגב( המרופרה תעונת )ב
םימרוגה
הלכשהה תעונת
 ,ינרדומ רתוי תויהלו ,תדב םייונש תושעל םיכירצש ובשח םהו תודהיה תא ליצהל םיצור םהש ונעט םימרופרה-תורצנתה
.תכשומ רתוי היהת תודהיהש ידכ
 ולבקי םה ילוא ,תינרדומ תד תודהיהש םייוגל תוארהל םילוכי ויהי םה םאש ובשח םימרופרה-היצפיצנמאה דוביא
.היצפיצנמאה תא הרזחב
המרופרה תלחתה
 םייוגהש וצר םה .םע אלו תד םהש תוארהל וצר םה .שדקמ םהלש תויסנכה יתבל וארק םימרופרה-(Temple) שדקמ )א
 הינמרגב םהלש שדקמה יכ ,לארשי ץראל רוזחלו חישמל הוקתה תא םהל ןיאו ,תוימואלב םינמרגכ םהילע ובשחי

(“Dusseldorf is our Jerusalem and Germany is our Zion”).
 הרגסנ שדקמה .Seesen ריעב 1810ב ןושארה שדקמה תא הנב אוה .המרופר לש תובאה דחא היה אוה-ןוסבקעי לארשי

 הלוכי תדב יונשש ודחפ םה יכ ,)הליפתה תא ונש שדקמב יכ הנידמל וננולתה םייתרוסמה םידוהיה( הנידמה ידילע
.תיטילופ הכפהמל ףוסב םורגל
.םייקתהש ןושארה שדקמה היה הז-גרובמהב שדקמה
:שדקמב םייונשה
(Organ) בגועב ןגנל יוג ורכש םהו הליפתב הלהקמ )1
תינמרגב היה רודסהו תינמרגב תוליפת המכ וללפתה םה
תינמרגב התיה השרדה

Reverend-הReverend ה ידגב תא שבל אוה .םייטנטסטורפה לצא ומכ ,שדקמה לש ברה היהClergy. הליפתב השגדהה 
.)םהלש תבשה( ןושאר םויב םיללפתמ קרש םירצונל םמצע תא תומדל וצר םה יכ ,תבשב היה
.”Confirmation“ סכט השל םיארוקו 13 ליגב היה הז .הרותב הארק הדליה הוצמ תב תינכותב
.(Moorish architecture) םהלש םישדקמה תא ונב םירצונהש ןונגס ותואב םהלש תסנכה יתב תא ונב םימרופרה
.םיתברותמ דאמ ויהש ,םידרפסה לש תסנכה יתב ומכ ,םהלש תסנכה יתב תא ונב םה
םיסקודותרואה תבוגת )3
.םימרופר םידוהיו םיסקודותרוא םידוהי שי וישכעו ידוהי םתס היה ידוהי המרפורה תעונת ינפל
 ףוסב( הכלהב םייונשה תא קידצהל ידכו גרובמהב שדקמה לע ןגהל ידכ הבושת ואיצוה םימרופרה-"תירבה ירבד הלא"

 ירבד הלא" הזש ,תובושת 22 ובתכ )גרובמהב ןיד תיבה( םיסקודותרואה םינברה .)הבושח אל הכלההש ורמא םה
.גרובמהב ןיד תיבל תודגנתהב ,"תירבה
 רמא אוה .המרופרל דגנתהש הבישי שארו )גרובסרפמ( בר היה אוה .Frankfurtב דלונ אוה .רפוס השמ ומש-רפוס םתחה
 םידוהיהש דיגהל ידכ "הרותה ןמ רוסא שדח" יוטבב שמתשה אוה .)שובלמ ,ןושל ,םש( ם"לש תויהל ךירצ ידוהי לכש
 רוסא שדח חמקש הז יוטבה ןבומ תמאב .)תינמרגב השרדו ינמרג שובלמ( תודהיב םייונש םישועשכ םיאטוח םימרופרה
.ןשי חמק לכאל רתומ קרו הרותה ןמ
 (Inner essence) ימינפה תוהמה תא תונשל רוסא לבא ,םייוגה ומכ םידגב שובלל םילוכיש רמא אוה-שריה לאפר ןושמש בר

)ןלהל תוכיראב שריה לאפר ןושמש ברה לע רבדנ( .תודהיה לש
םימרופרה לש היגולואידיאה )4



)ןלהל תוכיראב שריה לאפר ןושמש ברה לע רבדנ( .תודהיה לש
םימרופרה לש היגולואידיאה )4
 )ןשונ=דומלתה( .םידוהיה לש םישעמהו תועדה לע תוכמס דומלתל ןיא .ינוצק יכה ברה היה אוה-םייהדלוה לאומש
 .(”Science has decided that the talmud has no authority dogmatically or practically“) .יטנוולר אל דומלתהש הארמ עדמה
 יפל .לארשי ץראב םתוא רומשל םיכירצ קר ץראב תויולתה תווצמהש רמוא םג אוה .ןמזה םע הנתשמ תדהש רמוא אוה
 הדיעו תושעל הצר אוה .םירג הבש הנידמה לש םיקוחה תא רומשל םיכירצ קרש תרמוא "אניד אתוכלמד אניד" ותעד
.המרופר לש היגולואידיאה לע םימרופרה םינברה לכ לש םכסה רציל ידכ
 לארשי ץראל תוזימרה תא איצוהל םיכירצש רמא םג אוה .תינמרגב תוליפת רמול םילוכיש רמוא אוה -רגייג םהרבא
 ןיאש רמוא אוה .ובתכנ הבש הפוקתל תוכיש קר ןה .ולאה םימיב תוכיש אל ולאה תוליפתה יכ ,הליפתהמ םילשורילו
 םישדח םינבר ונל שי םויה .הזה ןמזה לע )םיארומאלו םיאנתל ןווכתמ( ינשה שדקמה תיב תפוקתמ םינבר תוכמס
 לכבש רמאש ףוסוליפ היהש ,Hegel לש תועדה תא ובהא דאמ םימרופרה .Evolution שי תדבש שיגדה אוה .םיינרדומו
 לע רבד ותוא תא ובשח וליפאו םימוד דאמ ויה רגייגו םייהדלוה( .Clash of Civilizations התיה הירוטסה לש הפוקתה
)םירבד ןומה
םימרופרה םינברה תדיעו
1( Brunsweig (1844)-"םע אלו תד ונחנא"-“We are Germans of the Mosaic Faith”.
2( Frankfurt (1845)-תונושארה תוכרבה תשלשו ,עמש ,וכרב קר .תינמרגב תויהל תוכירצ תוליפתה בורש ורמא םה 
 תא ונשש דאמ רעטצה אוהו תאזה הדיעול אב לקנרפ הירכז ברה .תירבעב תויהל םיכירצ הרשע הנומש לש תונורחאהו
.תיטיברסנוקה תודהיה ,השדח היגולואידיא רציו ךלה אוהו ,םעה תא דחא תירבעה יכ ,תינמרגל הליפתה לש הפשה

3( Breslau (1848)-ומכ ןושאר םויב תויהל הכירצ תבש םיאהו הלימ תירב תושעל םיכירצ םיאה :תולאשה לע ונד םה 
 הלימ תירב תושעל םיבייח םניא םירג ךא ,הלימ תירב לש הוצמה לע רומשל םיכירצ ןיידעש הטילחה הדיעוה ?םירצונה
 תרמושש Chicagoב הליהק שי ןכ תורמל .עובשב יעיבשה םויב תבשה תא רומשל םיכירצש ורמא םג םה .רייגתהל ידכ
.ןושאר םויב תבשה תא
 לש תובישחה תא ושיגרה םימרופרה ."םייוגל רוא" תויהל םיכירצ םידוהיה ונחנא-(Mission Theory) ןויסימ לש הירואת
 לש תונויערה תא רזפל הז םידוהיה לש דיקפתהש ובשח םימרופרה .םהלש רסמה ליבשב םיאיבנב ולכתסה םהו רסומ
.(Ethical Monotheism) .םלועה ימע לכל רסומ
 םינימאמ םה .הינמרג הז םהלש ןויצהש םיבשוח םה .ןויצו ,וב םינימאמ ונחנאש ומכ ,חישמ לש ןויערב םינימאמ אל םה
.תיחישמה הפוקתה היהי הז ,הינמרגב תויוכזו היצפיצנמא ולבקי םה םאש

םימרופרל תובוגת )5
.”Positive historical Judaism“-תיטיברסנוקה תודהיה לש באה היה אוה-לקנרפ הירכז
.הכלהה תא תשדקמ הירוטסהה .הירוטסהה חכב ןימאה אוה )1
 ,תירבה תוצראב ,םויה .העונתל ודגנתה םימרופרהו םיסקודותרוא םג יכ ,השדח העונת רציל חילצה אל אוה
.לקנרפ לש היגולואידיאה לע םהלש היגולואידיאה תא םידסיימ םיביטיברסנוקה
.תידוהי תורפס לש דומילה תא שיגדהו ,"השמ יכרד" רפסה תא בתכ אוה .ארמגו ,הנשמ ,ך"נתב יקב היה אוה
.וליבשב ובתכ םימכח קרו שדוח לכ וסיפדהש ,”Monatschrift“ ארקנש ימדכא ןוחרי לש ךרועה היה אוה
 לש תדה איה תודהי"ש רמא אוה .רהמ רתוי תדב םייונשה תא םישוע םהש בשוח אוה לבא ,המרופרה םע רדסב אוה
 רבוס אוה .ילוכו ןויצ הז הינמרגש המרופרה לש ןויערל דגנתמ אוה .םעו תד הז תודהיהש רמוא אוה-"םידוהיה
.םידוהיל הבושח דאמ איה תירבעהש
.קמוע הברה תודהיל שיש לעוט אוה .רסומ לש הד קר איה תודהיהש םימרופרה לש ןויערל דגנתמ לקנרפ
 Change is“ .יאנת שי לבא ,הכלהה תא תונשל רשפא ןכל .divinely inspired אל הז הפ לעבש הרותב הכלההש רמוא אוה

permissible with the collective consensus of the Jewish community.” ןה יכ .הרותב תוכלהה תא תונשל רוסאש רמוא אוה 
.'המ

6( “Wissenschaft des Judintums”-“The science of Judasim”-הדיחיה ךרדהש ובשחש הינמרגב םימכח לש העונת היה הז 
 ,תינוליחה הירוטסהה לע םידמול םישנאש ומכש ,אמגודל ,ונעט םה .תדה לש עדמה ךרד איה תודהיה תא קזחלו ליצהל
.תידוהיה הירוטסהה לע דמלל ולכוי םייוג םגו םידוהי םג ךכ
?הזל היצביטומה המ
 .תידוהיה תוברתה הרישע המכ וארי םייוגה (Objective) תיביטקייבואו תילכש ךרדב תידוהיה הירוטסהה תא ודמלי םא

 תא ונל ונתי םייוגה הז ללגב .תידוהיה תדה תא ךירעהל םייוגל םורגי הזו ,תידוהיה תוברתה תא ךירעהל וליחתי םה
 םיסחי ויה( .תדה תא וכירעי םייוגהש וצר ןכ םגש םימרופרה לש תונויערל המוד דאמ הז .הרזחב ונלש היצפיצנמאה



 םיסחי ויה( .תדה תא וכירעי םייוגהש וצר ןכ םגש םימרופרה לש תונויערל המוד דאמ הז .הרזחב ונלש היצפיצנמאה
 תיעדמ הרוצב תודהיו תורפס דמלל הטילחהש הנושארה הצובקה )המרופרל Wissenschaft des Judintums ןיב םיבורק
.Verein הארקנ
.תיעדמ ךרדב הז תא םידמול םה יכ ,רתוי םתירוטסההו םתוברת תא וכירעי םמצע םידוהיה
-Wissenschaft des Judintums ימכח )ב
1( Graetz-ינמרג
2( Zunz-ה תא דסיש ימרופר ידוהיו יוליע היה אוהWissenschaft des Judintums. יפל תימופרה תודהיל השיג איבה אוה 

 םימרופרה תטישל החכוה איבה אוה ,"לארשיב תושרדה לע" ורפסב .עדמה יפל ,Wissenschaft des Judintums לש הרבסה
 תודהיש ריבסהל ידכ תיעדמ ךרדב שמתשה ןכ םג אוה .עדמה ךרד ,(Vernacular) םוקמה לש הפשב הרות ירבד תרימאב
.תודהיהמ תווצמ הברה ךכ לכ חקל םלסא ירהש ,םלסיא תדל םאה איה

3( Steinschneider-תידוהיה הירוטסהה לע םירפסה לכ לש היפרגוילביב השע
4( Geiger-ימרופר בר
?לישכה וא חילצה Wissenschaft des Judintums םיאה )ג
.הטיסרבינוא לכב דבוכמ דאמ רבד איה תידוהיה תורפסה הזה םויה דע-חילצה
ורצנתה Vereinהמ הברה-לישכה
”Neo-othordoxy“ו שריה לאפר ןושמש ברה )7
 ודיספי םהש ובשח םהש ןמזב םיסקודותרואה תא ליצה אוה יכ ,םיסקודותרואה םידוהיה לש םירובגהמ דחא היה אוה
.המרופרל
 היהיש ךיכש אל דאמ היה הז .Bonn הטיסרבינואב דמלל ךלה אוה הז ירחא .גרובמהב הכימס לבקו לדג אוה .בר היה אוה
.Geiger לש דידיה היה אוה הטיסרבינואב .הטיסרבינואמ ימדקא ראות םגו הכימס םג והשימל
.Neo-othordoxy הזש השדחו תיבויח היגולואידיא רציו המרופרה דגנ םחל אוה
 םה הכלהב םייונש לבא ,םירתומ םה תודהי לש תוינוציחב םייונשש בשח אוה ןכלו תודהיל תוינרדומב ןימאה שריה
.וישכע תוינרדומל תודהי ןיב גוזימ רצי אוה .םירוסא
 הנכס ןיאו םידוהיל בוט רבד הזש בשח אוה .היצפיצנמאל םייואר םידוהיהש ןעט אוה .תינמרגה הלשממב רבח היה שריה
 תד הז תודהיש הנעטש המרופרל דוגנב היה הז .בוט ידוהי םגו בוט ינמרג םג תויהל רשפאש ןעט שריה .ותעד יפל הזב
.םע אלו
”Progress allied to religion“-שריה דגנ ”Religion allied to progress“-המרופרה
.םיינרדומ תויהל ידכ המרופרה ירחא תכלל ונל ידכו civilized ויה אל ונתובאש םירמוא םימרופרה
.ינוליח scholar ןכ םג לבא הכלהכ גהנתמש ידוהי תויהל םילוכי .תוינרדומו תודהי ןיב םירשקב ןימאה שריה
.תידוהי תוברת ונל תנתונ םג תודהיה אלא תווצמ קר אל הזו תויחל ךרד ונל תנתונ תודהי

“Jisserael-mensch”-דמלת התאשו ,בוט ידוהי היהת התאש הפי דאמ הז-"ץרא ךרד םע הרות דומלת הפי"-ילאידיאה ידוהי 
 תוברתל תידוהיה תדה ןיב גוזימ תושעל םיכירצ .עוצקמ לבקתשו ,הטיסרבינואל ךלתש ,עדמ ומכ ,םיינוליח םירבד םג
.תינוליחה
 בותכל רמולכ ,ונלש טעב המרופרה דגנ םחלהל םיכירצ אלא ,"ברח"ב המרופרה דגנ םחלהל רשפא יאש ןעט שריה
.םירפס
.יתד תויהל ותוא ענכשמו ריעצ לא רבדמ שריה .םיבתכמ לש ןונגסב בתכנ-)תינמרגב רפס( לאיזוע-ןב לש תורגא-19
 םרג םג הזש ענכשמ ךכ לכ היה הז .)הוצמה לש תוילמס( ןהילע תורעהו תווצמל םימעט ןתנ הזה רפסה-ברוח
”To the thinking young men and women“ .םייתד תויהל ךישמהל םיסקודותרואל
הרותל שוריפ
 (Co-ed) תברועמ הבישי חתפ אוה ןכלו ,salonsב תונבל הרקש המ האר אוה .תונבו םינבל ךונחב ןימאה שריה-רפס-יתב
.Frankfurtב
.”Jisserael-mensch“-גוזימ תושעל יאדכש רמא אוה לבא ,רמא אוהש המ תושעל דחא ףא חירכה אל שריה
.תינמרגב השירד ןתנש ןושארה יסקודותורואה היה אוה
.neo-orthodoxy לש םידוהי םיפוסוליפ הברה ויה ונממש שריה לש ןתוחמה-Breuer )ז
.הינמראב תיסקודותרואה תודהיה תא ליצה אוה יכ ,םכח שריהל וארק הפוריא חרזמב םינברה )ח
 .)ליעל רכזנה( רפוס םתחה תצעל עמש אוה .תונימ המרופרל ארקו תידוהיה הליהקהמ שרפ אוה-)Austritt” (1876“ )ט

.”Frankfurt am Main“-"ןורושי תדע"-השדח הליהק רציו 1876ב ”Right of Cessesion“ לבק שריה
 איה המרופרה דגנ םחלהל הדיחיה ךרדהו הליהקה לכ תא תרבשמ הליהקה ןמ השירפש ןימאה רגרבמב גלז ברה )1
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.הליהקב ראשהל


