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מאת

פלאימשה

ישראלבאו·שבע,-סכססן,רססיא

תרבויות,שתישלנתחרמןעולמות,שביגנרלעלעמדפילוסוף,וההיהודימבדלסרן,משה

יהודיהיהגיסא.מחד :ריבשיתכליתבמהותםהשוניםהפכיים,קטביםשבייןבועקר

משעהגיסא,מאידךאךהמסורתית,הדתממצוותשמאלארימיןסז:כהשלאבן-הגיז:כר,

שניסרוהחדשותהרוחותלהשפעתנתרןהיהכברלברלין.ררזבז:כאל"שער 11דרךשבכבס
תקופתו.ללבח

עברייםסופריםוגמתכדאר .נוזמיבבאחריםמשכיליםגמתכדוישתלהיהלאהוא
אחיזהאחרושםבחיפיםרבדנעיםורחיהרוחניולםידגמקרקעשנעקרוןךנו. 1$מבראשית

ואוהליז,טםאוהלי-והליםויושב-אכבד-תנועההיה,סטאטי .נהמרוהאהרוחבעולםכלשהי

שולחנותשניעלסמרךנהירתויח.דגםהתרבויותבשתימעוגנותשיתדותיהםיפת,
מעין ,השנייםיןבמשותפותמגע-דרתבקוליצרומנחםבןמשההשתדל .יםנשוובפרדים

ה·רגכהוהןםכאדהןאותרהמאפיינתהשני'תמכאן-מסלולי.דרגשרשרה,פשלסינתיזה
היהודית.ובתמחשושל-ובמחדלעשהבמ-רמיפעלשלבקודרת-התורפהכאןומדעות

במנדלסרןמצאספקשללאבגרמניה,יתדויהוההעבריתההשכלהרתבספוםיבייזרד-הכ
היחס .היהודיסוףוהפילאתנותהמצייתותכונאותןבמאופייןהרוחני,המנהיגזמרתאת

ומחוץ,מביתשניהל,דת-הפולמוסיעםבהקשר ,ניםרבהכלפימבדלסרןשלהאמבירראלנטי

זאת.שביותעלדלהעיכזיברשי

הרבנ~םשדעתבדבריםמלעסוקמנדלסרןתענרשלוההשכלהמפעלאשיתבראםאף
קהילהבשהשפעתםפי-על-(אףמכרחםשחששמאחר , 2מהםחהרבהייתהלאבברליןהחרדים

ניהמרבגהעבריתההשכלהשליחסהעלשבכתוביםמחיבורהלקוחמנדלסון,עלפרקתוךמ .!

היהודיתלדתיחסרועלןדלסומנעלודעעליה.האירופיתוההשכלההדאיזםוהשפעתלדת

תשל"ב). ,ב(תל-אבימסוותכככלי :כמולםרןמשהבספרי,זעיי

 ,]ן'הרמכ'!כתולורת :[להלןתקמ"ט)לין,בר(מבחםכךשמההחכםרוכנלוותרתבאייכל,יצחק . 2

הראשוןהעברי(הקיקיוני)העתתבכסר,מןתלהקלהפסקתהסיבהאתרמסבי ,גי"עמ'

 ".ההחוצעודצאתוילבלתעליוויצורהמקנאיםחמתברערהבכי"-זרדלסמנבעריכתשיצא

 ."ובממכתאחדדףעודהדפיסולארצונםעשהאםכיקמירנגדעמדולא ,משהבלבמווךשהי'

 .תקיפה."חיתהדםי"אשרהרבניםשלוחםכאתמדגישאךזו,העדלמתנגדברנפלדשמעון

פרוסיא".ערימכלומברליןהגר',מנדלסוןאתלגרשמספיקהיהדםמצאחדרמזרקהלא

רס ~מתלהקעל .בהערה , 21עמ'ח"ב, ,) 1914שא,רואר(תהפוכותווועל,דנפערב .שראה:
ישרמולביתשנהיםהשמת tלמלזהיובלספומוסר",קהלת"החבורעדעלשטיין,יששכר :ןעיי

 '."רס'מת,קהל"מבעיות ,יטורקבעיואילך;נ"העמ•תרפ"ח),אפשט,דוב(ככוואפשטהרכבים
 • 284-279עמ' ,)ח 11כ(תש •במ"ג,ספר,תריק
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הכרכיהרעיוניתךןתמהתמןד"ןהןמבמסלדשמטבעוןמשום ,) Sלדעוךנטתהכבןהיהודית
עולמואתשקנהולאחדכפילוסוףמוניטיןלוושיצאלאחדגםהדיובהתנצחות,וסבפולמ
מכתב-תשובתופידסוםאחדיהרבנים.שללמד,תםסדעדיין-כאחדוהגרמניהיהודי

במינ,ת,שחשדוהוכירוןברלין~,דבבילפניעמדתואתלבדדהיהאבלץאטד,רולאאל
נגדלצאתהיססלאזאתעםאך , Gשכתב"האפיקורסות"דבריעללהתנצלהןכןחןאף

נגדבמערכהויזלעללהגןרגםציבוריאופישנשארענייני-דתבכמההחרדיתהרבנות
שתיבןאתהמציינתהשניןתבסימןעמדומנדלסרןשלהפולמוסיותתגובותיוגםהרבנים.

עלכמעגהנאורה,כדתהיהדותאתלהציגלעתים-לוגטי iהאפבניסיונוהתרבויות,
 ·כלכידאה.שכןשעדהמלחמהלהשיבאנןסהיהמנדלסרןכלפיר.שהוטלואתגרים
הדרתנו·שבעולמורהתצ'יהכפולהיסודאתלערעראלאנאלאאלהאתגריםשלעיקרם
הדתי.

לאתגרתגובותארהזדמנותשל"כתביםדקאפואהיולאמנדלסוןמשהשלכתביו
 :מכךיותראלאאלטמן,שמסיקכפיות",ומאורעאנשיםעםהחיממגעושצמחוהשעה.

ביןהאדמרניהליצורמנדלסון,ברשחשהצורךמןנבעריהודייםבענייניםפולמוסי-הדת
 , 6הדאיסטיםבכתביניסוילידישבאהכפידת-ההשכלהרביןהיהדות

 , 7צדקלודאולהפישאהבקונטרס , 1782בשנתאלמוני'מסבריצאמלאילא

היהודיהחרםניטולעל , sאלשדיעתתשולבהקדמהשדבריומנדלסון.אתוהאשים
הכנסייה,עיקריואתהנכוןבמובנהאבותיךאמונתאת"סותריםים,בנהרשלבידיהםהמסןד

בספדיגםומפורש ,,,בועומדיםקבועיםהםאלאנלכ.דמפרשיהעל-ידילאשנתקבלו

 ,)תש"ז(ירושלים,ההיסטוריתוהשתלשלותךכישארלהורשותצונץ,ליפמאןטוב-יוםעיין: . 3
 ,כ"ץיעקבואילך; 92עמ• ,)א 11תשכ(ירושלים,תקופותחילופיטםשוחט,עזריאל ; 209עמ'

ואילך. 266עמ' ,) 1963לים,(ירושבוודנט.מסורת
 Moses Mendels- ; 590עמ' ,)ץ"רת("זכ"וכ-התקופה,מנדלסון","משהראבדיוביץ,ש. . 4

90 . sohn's Gesamrnelte Schriften (Leipzig, 1843) III, s . 
העבריתהספרותשלהיסטוריהקלוזנר,יוסףבהערה. , 69עמ' ,א"ח ,) 1914ורשה,(ותתהפוכורר . 5

 , 55עמ• ,'אכוךשלישית,מהדורה ). 1960(ירושלים,החושה
"."הסניגוריה : 224עמ' ,ו) 11תשט(ירושליס,וזכרטותבספרוגוטמןיצחקכךעלרמזוכבר . 6

היהדות,עלההשקפה[זוספרותיתדעהבכולהמניחהלמנדלסזוןשב"ירושלים"היהדותעל
שלהדתיתהמחשבהאל-שפינוזהואהושמקורה-הדאיסטיםשלמבית-מדירשםשבאה

מקבלרוםנשסרייונתןמוזרה".זוסניגוריהתיראהלא-כן-שאםעל-פיה,רקןת,בן )ההשכלה
ובספרודיאיזמוס",מנדלסוןשלזיקתןירורב"חשיבותבדברעמויםכומסגוטמן,שלדעתואת

 • 31עמ' ,'בכרך ,) 1966-אביב,(תלהחוהשכעתהיהודיתהובחשהכ
שאביומניקולשבורג,יהודישלבנוזוננפלס,פרןכיוסףהקונטרסמחבראתזיההכ"ץיעקב 7.

ב,ירושלים'מנדלסוןענה"למימאמרוראהבעצמו.שהתנצרבשעהרךבגיללנצר~תהטבילו
למעלהכנזכרהקונטרסשםשלהעברי[התרגום . 132-112עמ' ,תשכ"ד)(כ"טציון,שלו?",

האורבקשת" ; 38עמ' ,'הכרך ,) 1959יב,-אב(תלשיראלספרותתולורתצינברג,ישראלשלהוא
והמשפט"האור"בקשת ; 88עמ' ,'אספר ,)תש"זתל-אביב,(מבולםזןןשונ:וככתכיוהאמת"

 Das Forschen nachבמקרר: . 59עמ' ,) t1867כרמיר,'יז(גוטלוברוםברתג ,יםלשירוב
Licht und Recht [. אוגוסטשלעדותמציאתעםהנזכרתמקביעתו"ץכחזר-נרלאחרונה

ב,ירושליס'מנדלסוןענהל,למיפות"נוסמאמרוראההקונטרס;בעלהןא·הןאכיקונץ,וריפריז
 . 117-116עמ'(תשל"א),ל"וציון,שלר"',

s , עמ' ,'אספרתש"ז),-אביב,(תלמנולסזוןשובהכתכיישראל'",,תשועתל."ספר"הקדמה
172-147 • 
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אלולדעותיופומביעושההזהירהיהודיהפילוסוףהיהאםספק-טעצמם"משה·תורת

ם.ילשוריב 10היהודיתהדתעל

 :אבותיובדתמנדלסרןדןןבההאחרותויותבהזדמנמוצאיםאנוזהןיעולטכיןימוס

 ,לראשיתעושתלההקדמהכןר ,רחובעל-כוויאלשנגרר .) 1769 (לארואטרפולמוס

םיהודיהלשיחרזהאםבצמרופישלעזוהםשלספרועלכתגובהשבאה

) 1781 (. 

 ·ובחילוקיללבכהיהודיתהדתנייניבעיבומפירןבדמלעסוקמנדלסוןשלהימנעותו

המרחיקאדםלשאופיר-אופישלייוענשהיאכןעלנוסף .בפרטבההקשוריםהדעות

 , 12זהירותשלענייוהריהי-ורצונבשלאאליונגררונמצא 11כלשהוממדוןעצמו

 ; 13מן~ריהאחדשהיהודית,היהלקהילהאמוניםמנדלסוןשמרדבר.לכלחרדיכיהוד

עצמושהאוכפילשומעה,כשרהיהלארורדשדעהמלחוותםי·חדריבחדרגםנזהרהוא

שחיתהמועטים,נכבדיםםיאישבחברתי,בחדראםםולאו 11 :ללאוואטרוגרתיבאמצייו

להמנעכן·כלרבהבזהירותהשתדלתי ,בותוהטהםיבמחשבותלבטוחמספקתסבהלי

הזהירות , l·iוחי"רלמורתיהיהפומבית·דעגלרייכןלהביהיהנקלהרימגלוי-דעת,

שלדמיוחהממצבםגםנבעההנוצריתלדתםהנוגעידת-ולמוסיבפןונדלסמנהגשבה

ואכן,רת.הנצרעלשכתבבדבריםלהיזהרחייבהיהמנדלסרןהגרמנית.בחברההיהודים

יכדהפררטסטאנטיוםיהקרגסיסטרראלפנהללאוואטרהגלריהתשובתואתשפיוסםקודם

יםדברלמצואאפשרמנדלסוןשלהפרטייםבמכתביוזאת.לערמת .~ןאישורואתקבלל

חששנותויכגיש.דמלארראטר.אלבמכתבועצמן,מנדלסון , 16השלטתהדתעליותרנ;טים

רבשהמצבמןתוצאהאלאישנות".בארפחדמעולםהיתהלא 11דתשלבמחלוקתלהיכנס

 • 86עמ' ,יםרושלישם, , 9

Iהשווה:ון.דלסמנעלמאמרובזיליברציחקסבורגםכן . 10 saac Eisenstein Barzilay, "Moses 
Mendelssohn (1729-1786) (A Study in Ideas and Attitudes", The Jewish 

76 . Quarterly Review, LII (1961- 1962), p . אלטמןאלכסנדרדומהדעההביעלאחרונה

חוב' ,ח"כ(תשל"גציון,חדשה",יתפביאוגרבאספקלריהמנדלסוןשל",ירושלים'אמרובמ

םלעתיהפולמוסיוהרקעהאקטואליתהנימהאתלהראותבמיטיאלטמןואילן. 47עמ' ,)ב-א

היהלאלפאטרשלתביעתוא"שאלמלסבור,אלטמןגםמנדלסון.שלהספרותימפעלושל

הויכוחיםאתאשנלסוןנדמוףוסהפילרישהזה,נושאעלאחתשורהאףבותכסון)(מנדל

אולילים'ירוש,דבר,של"לאמתורכן: .) 47 1עמ(שם,שו"נפבכלםמהוברחהתיאולוגיים

 .) 50 'עמ(שם, "נטרסוקואתזוננסלספרסםלאאילולעולםנכתבהיהלא

 ;"'מאהבהלרחם,היהלאלסרןנדמ : 55עמ' ,'אכרןההו~ה-,העבריתהספרותשלהיססוויה . 11

חסרוןגללב"לא : 3 'עמ ,)בנ"תרלין,בר(לאראסולהכהןלכמתבראבמב ,כסרפשלמהקחיצ

וחורושפלתהונהותובענכ"אוותר,נזרעקנאתמקנאידוחשךמחצבתולמקררעזרוגשאהבה

איש·בתכונתוהיהכיעמו,משפטרוכאולהוציאשערנהיהדותיבויאאתדברלעזבהרהילא

ןןכוח".בריכלמומתרחקהאחרוןצהקהעדםשלררודףמנוחה.

 • iציילסרף:דמנהמששלוהמדיניתההיסטורית"תפיסתובמאמרויי.נובא.זהייןנעעלרמז . 12

שלהיהודיתובהכרתמיפנהשחלינג,ולקייזשללסברתוהמתנגד , 265-264עמ' ) 1942 (ה'

לארראטר.פרלמרסבמנדלסרן

שם. ,שםהתקופה,ואבדירביץ,ש. . 13

 • 178עמ'בוכולסזח.תכ:זכתכי ,"לפאטררלמרספ" . 14

 71.עמ'ח"א,תהפוכות,ורו ; 59 'עמ ',אכרןהש,החוהעבריתהספרותשליהווהיסםקלרזנר. . 15

 ,(תל-אביבניםסקםיכתבל,סוג-וולפנביינשררובואשלךיהנסאלמכתבולמשל,ראה, . 16

 . 221-214עמ' ,)!"שת
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שלעמדתואתזובצררהמסביר C(אל"םמגלוגאלויאביגדורגם . 11היהודיםנתונים
 , 18מנדלסון

ועלעצמועלהגנהלשם-בציבורהשקפותיואתלהביעלבסוףבאלץכאשרוכן,
הריפורמהתבועתועלברליןהשכלתעל-פניוישומןאתאלודעותהשאירו-היהדות,
ברכיה.עלשגדלההדתית

לארואטרפרלזכוס

עצמומצא- 1769בשבת :היינו-םילשוריפירסרםודםקשגהעשרהארבע
 , 19לאוואטר"פרלמרס 11בשםהידועוהנוצריתהיהודיתהדתבענייניבפולמוססברןמנדלסרן

ם.ילשוריבמכןלאחרפיתחהאשוהדתיתמחשבתואתרובציבלראשונהליבןשבו

בהואשר , 20לפירסרםבוערהשלאאינטימיתשיחהב , 1763בשבתדבריםשלתחילתם
מייסדלגניכברד"הבעת 11השאר,ביןואטר,ולאכוהן-הדתלפניהיהודיילוסוףהפהביע

בהישארותהעוסק , 21ןודיפהספראת 1767בשנתמנדלסרןיאכשהוצו .יתהנוצרהדת
עמד , 22הנצרותאלהיהודיהפילוסוףשללהתקרבותונאמןאותלאוואטרבוראההנפש,

נת(בשוהוציאהמג'נבהנו~השאולפרופסורשלהצרפתיתהחוברתאתלגרמניתותירגם
הקדישהתרגוםאתרזת.צנהתותימלאתוראיהלעםירקחמנשם ) 1769
ממנוהדורשבמכתב-גלוי,הנוצריכרהן·הדתאליופנהובהקדמהלמנדלסון,אטולאוו

 , 23למעשההלכהזרוהכרתולקייםאבמיתותןלהכירארנו~ה,שלותההוכחאתלסתור

הדת·כרהןכלפיהן-ומרננת-מררנהבזהירותמצטיינותמנדלסרןשלתשובותיו

להביןפקוחותשעיניולמשכיליאהכמופתית,דתיתבסובלנות ,שלטתההדתכלפיוהן
עצמית.דתיתביקורתשלובקורטובהזולת,שלאמונתואת

 • 179-178עמ'לפאטר,פדלזכדס . 17

 ,ה{רינאל"ם] Jחד.אלתורניהריץ."אשר ."]ו 11רמאגרות :[להלןדטסאשמהמהחכםאגרות . 18

בשארישראללכללתקלהח"רמזהיצאפןלו,ויצריראכי" :'אהערהע"א, ',בדף ,) 1794

כגפיתחתחוסה(בהיותורעהרבמגעתןחבטלבדוהאדםהיותטובולאמושבותיהם,מקומות

אחיויםוהאחרעינו,)בבבתכנוגעו,בוהנוגע 1פרסייךמלךהשניפריזריךהגדולהנשר

 , 46בהערהלהלן,ראהנצח."יאםלוראויוצחניאםלוארינה".בסכיהיוישראלביתכל

אייכל.יצחקשלמיםדודברים

לכךשהטיףכפי(לנצרות,ישראל"ת"שיברעיוןעםבקשרזהלפולמוסהתיארלוגיהרקעעל . 19

לפניית"הרקעמבורך,ב'שלבמאמרועייןהיהודים),שלכלליתהמרהבאמצעותואטר,ולא

 . 170-158עמ'(תשכ"ה)ל'צ\ןן,למנדלסזון",לאוראטר

קדמוטועה,אינני"אםיחד:גםועוקצניתעדינהבהערהעצמומנדלסוןזאתשמדגישכפי . 20

טועה,שאהיהמוטבאבל-ברבים.לעולםיתפרסמולאכאןדוברוישהדבריםכיהבטחות
 .) 178עמ'לפאטר,(פולמוסזר"הבטחהעלרהעביבמלהאשימו

 • 56בהערהןלהלעייןאחרות.ולשפותלעבריתתורגםהספר . 21

המטיףשלמכתבמביא ,) 550 , 549עמ'כ"ז,-כ"וךכרפה,ו(התקהנזכרמרובמאראבידרביץ,ש. . 22

 ,סברווחבריוואטרולאכילומדים,שממנו ,) Ltidke (לידקימנוסגרפרידריךהנוצרי

דתעםלואידברשדישראל,לדתליתרבחינתשהוא,חדשה;יהדותבשםדוגל"שמנדלסרן

לנצרות'.'גשרלרלגשורבידר,לסייעהללובאוולפיכךהמסורתית,ישראל
23 . , Moses Mendelssohn, "Schriften zum Judentum," Gesammelte Schriften 

3 . Jubilaumsausgabe (Berlin, 1930), Siebenter Band, s . לאוראסרכימוכיח,מב;רך

היהודים.שלהכלליתלהמרתםיויקבותבעיביאמנדלסוןשלההתנצרותשמעשההתכוון,

 • 165 1עמב·צ\ון,מבורךשללמעלההנזכרמאמרוראה
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כאןמופיעים,לישריבספרובהרחבהשפ,תחלסון,מבדשלהיסודיהרעיון

 , 2 • 1ובעל-פהשבכתבהחרקיםעלעומדתהיהודיתהדת :אחרענייןעםובקשרבהבלעת-מה

תורתנו.לפילחיותחיבאינובתורתנו,נולדשלאמי , 2טבלבןוולאומתנואלאחרבהש"איבם

שלהשביבצדה , 26האלה"החרקיםתאלקייםהחרבההשקפתנו,לפימוטלת,בלבדעלינורק

לאוואטר.עםוולמוסבפמטפלןומנדלסאין-הבאמילהיהדותשלביחסה-המטבע

בקיוםחייבמישראלדיויחיחידשכלמנדלסון.שלהאררתרדוכסיתעמדתו

מנדלסוןהראציונאליסטאמנםלספק.ם iמק ~,כמשאירהאיבהושבעל-פה,תבבכשהחרקים

אןזהרה",אתלצעריהמכהיםאדם.בידיוסלרפיםהוספותבדתיהבחנתיכי 11מרזה.

 ?מזיקות·אדםבבית iמח,קנקיהכולהדתואתמצאכילהשתבחוירכלאוהב-אמתהאיש"מי

ה,פלהתנהוהאמוהצביע'תשלהמרעילהבל-פיהןאתמכיריםהאמת,שוחריכלכולנו.

בת-קולרכיספק,כלאיך , 27ולטוב"לאמתינזקליבלסלקובידנוהיכולתשתהיהריםאומת

 ·לובאפווהןהעובדהבמסירתהך , jמבדלסושלאלהיובדברנשמעתההשכלתיהדאיזםשל

 • 181עמ'לפאטר,פולמוס . 24

שלמהיצחקעל-ידילאורשיצאלאדראטר,להכהןונכתבשללעבריתהראשוןהתרגום .שםשם, , 25

נעשווהפירושהתרגוםכיהספרכראשצרייו(כטעותוהערותמבראעם ,)כ"תרנן,ברלי(פרכס

מאירר'נר,קלוזלפיהיה,המתרגםז"ל.רריזלהרץי r'נפתר'המצרידוהמליץהחכםע"י

תרפ"ח),·יררק,(נירריכזחיםאוצראייזנשטיין,דודהודיהשלתרגומורכן ,מליסה)ליכיהודהכר'

כלכדהיהודיתהדתכנילגביהמצוותחרבתצימצוםאתמדרייקים.אינם- 225-222עמ'

היהודיהפילוסוףבפנישנצבההדילמהמןכמוצארוזגטליוסףמסבירמנדלסרןשלבמשנתו

להוציאאואלה,משתיאחתעלהקהלדעתלפנילדיןהרמבמ"ןאת."הזמינו"המצוות:ייובענ

החררה.ת iבמצחלקלואידכיגלוילהודיעאוקהלבת iהמצשמירתחיובעלמופתיואת

שמירתכייוכיחאםהרמבמ"ן.עלפרושהורשתיקףשפחהיההאלההדרכיםמשתיאחתבכל

ראםהשלטת,ונהלאמהואמזיקכידבריםעלילותעליוישימוהשכלמצדמוכרחתהמצרות

 ,ישראלמגנרליצאכידיןבעלהודאתזהיהיאזי •השכלמצדפחמוזהעלאידכייאמר

אדםכלעלמוחלטתחובההםהאמרנהמושגיעמו."ישראלולכללרמבמ"ןלחרפהזהוהיה

שכלבאופןאדם,לכלהמצףיםבאמצעיםלגלותםה'מחסדהיהולפיכךזמן,ובכלמקרםבכל

מוחלטותחובותאינןהחורהת iמצאולםית).האנושהתבונה[דהיינו:אליהםלבראכוליאדם

אלישועםעלרקרבוץדם 1שעבאמנםכיזמן,בכלולאמקרםבכלולאאדם,כלעל

היסתררייםמופתיםעלמיוסדלהיותלהןדיאדם,בנימלחלקרקמזומנותיותןבה ".יחרדנ

 • 57-56עמ'חרנ"ד), ,רשה(רראאובדנהורןרהרמבמ"ן", O"הרמב" ,רtזזענטהtזליוסף- "בלבד."

הדאיזםובספרותהאירופיתההשכלהבספרותשהוזכרהזר,דעה . 182 1עמלפאזפר.פולנזוס . 26

, Cha1·les Blount, The Oracles of Reason (London, 1693), p. 147; John Locke [ 

, The Reasonableness of Christianity, The Sacred Classics, XXV (London 
f the Rights of the Christian 1836ס), p. 19; Matthew Tindal, A Defence 

, Church (London, 1707), p. 25; idem, Christianity as Old as the Creation 
,) 1730 , or the Gospel a Republication of the Religion of Nature (London 

196-197 . pp .[ מהדורת 1795 ,ברלין(הלרייהודה 'ושלויזוכהבספרכברנמצאת]

רברחייבידבוחייבישאנמהחשיבותיו" :"ר-ט"ז!כסעיפיםראשון,מאמר ,)סאטאנרב)יצחק

בחייראיולכםאםכינתרבהאינהכםשחוותרואהאביכןאםהכוזריאמרישראל."קהלכל

 .)ג"בסעיףשם,ראה(כן "."בפרטהאומותמןאלינוהבלוהלכלהואכןהחבראמרזולתכם:בה

רגטיקההאפולבספרותגםמצריהזרדעהרק"א].כ"ה-כ"זסעיפיםראה , 1860פרעסבררג,[במהדורת

ודיםהיהלגביהמעשיותהמצרותאתביטלישראםלשאלהקשרב ,כימי-הבינייםהיהודית

נתואמ"סתירתדודאן,צמחבןשמערןו'שליודבראחלדוגמה, ,ה(ראלארארהמתבצרים

ואילך). 118עמ'ויכוחים,אוצרהנוצרים",

 • 180 , 179 7עמלפאטר,פולנזרם . 21
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מונחיםים"פלוה"סוספות"וה 11הם.יבאופוחם,במינוהןהדבריםןכתובהן-גטיקה

ןונדלסמהאירופי.הדאיזםשלמביקורת-הדתולקרחיםספק,ללאהםבהקיםומיםיסטדא

כדיבהאיןאדם"//בידי(~תוהכלאולםהדת.חתתשלההאחראיםהםיממפרטוינואנזהר

מלכסיקוןהלקוחות '.לה'התפמרנהר"האית"צביע"המליםת.דלכוהני-הכוונתוכילהסתיר,

הפילוסוףשלריחסלנמ,רה.ותם-נרדפימלאלאאינןהדאיזם,שלםושייהשימהביטויים

גדושאחרוןשהכ ,"תו"מזיקו"מרעיל"החריפיםםריבתאמתבטאםיהכוהנלמעשיהיהודי

הספיחיםאתלסלקפהיהשא .ה"טוב"עםה"אמתי"זיהויבגםריהמצטיליטאריסטי,'אמיטען

 . ozזדברלכלדאיסטיתכסיסמהתנקרא 11ברלטךלאמתיזקנ"בליהדתשללילייםהש

אין-אדםבידיםיפווסילפותהוסישראלתבדשישון,מנדלסשלכנההורת-דעתוח

נותלאמו-הדתיתתובמחשלכלמולניתנראשהיאכפי-נתו iכו :הקשרהמתוןוציאהלה

-המתיםהלנתבענייןועמדתוו.נתקדשוהיהודיתלדתספ' iשנתבלבהםהגינולמתתפלו

"שתהיהלהתאוותשותרהודיהיהדיבישישון,יהרעעצםאפס,כיח.ותוהחרמים ) 1772 (

מוציא ,"הלפהתונהמוהאיע'תב"הצשלתיוהתחיקתהתוצאותאתקלסלובידולת"היכ

מנדלסרןשלהביקורתית iדרעמה .ראחבמחנהאותודומעמיאחדממחנהמנדלסוןמשהאת

עלמעידותוהשלכרילשיבפתויושאהעםשל'נררבקרביםהמקודשענייניםליחסב

הוהקפואמתפשרת-הבלתיחרדיתהותהיהדרקעעל-לכנרתורשאפשמהראתלקהינטי

בלתמקוהבניתהרהסמכותדותויסתחתוכחתירהת,בדםניקייתכ-זמנושל

הרקיעב 11כיוהדגש,ורזחמדגישיהודיההפילוסוףיכאףהנהוגה,היהודיתוהמסורת

יוברד ;הןהאתשומעאילהומתון , 28ו"להזיזיןאשגמרובטחוןיאבוחבטידתשל

ןכאןגםניתישנררתוזחשרבמנדלסוןשלשבאופירהשני'תות.היהדשלקרהיבעאמורים

ביקורתחופשית,למחשבהוהשאיפהגיסא,מחדחרדיתההקהילהעםההדוקהקשר

 .יסאגןמאידת.בלרלמק~יחסב.פטיציזםוסקשיתהאנוהתבונהלאורשכלתנית

המוצאתדיאהיבאואטרוללאמנדלסרןשלתשובתובדברילהבחיןניתןרבכזאת,עם

רחשיברתרישראלתבדהמצוותשלהמרכזימקומן :יםלשירביהדגשתהמלואאת

דית,והיההדתשלהתאמיתולביסוס-סיניהרמעמד-וניתנשברהפומביהמעמדשל

הדאיסטיתשהביקורתת,ונפלאמעשיעלהנוצריתהדתשלתהולהסתמכוחלטמודבניג

ותבכ-שלי"הדת-תורותלפי ,בל"א , 29כלשהילהוכחהםיכשירכבלתיאותםהתדח

לדוגמה:עיין,הדח,השחתתולענייןהדת-יהברכבדיישוגעשםיפוהסילוההוספותלעניין . 2ד•
Edward Lord Herbe1·t of Cherbury, The Antient[!) Religion of the Gentiles 
London, 1705), pp. 3, 270-272; idem, A Dialogue Between A Tuto1· and His ( 

Pupil (London, 1768), pp. 27-28, 41-43; Matthew Tindal, The Rights of the 
-Christian Church Asserted (London, 1707), 3rd edition, part 1, p. 248; Vol 
, rks of Voltaire (New York סtaire, "A Philosophical Dictionary," The W 

1901-1903), vol. 6, part 2, p. 303, article on Priests . 
 . 180עמ'לפאטו,ספרלכזו . 7.8
דתהתבונה:דןיע"בייהסנסאסששמה ,שבכחרביםהרחאודהבעבדןאניהאירופיבדאיזם , 29

שלמהשפעותיומהבכתיקעסכסססשלהאוניברסיטהי"עולבשכפאשיצבמאמרההשכלה".

 The Impact of Deism on the Hebrew Litera ·-המניבגרהשכלההספרותעלםיזהדא
) 1969 ( f the Enlightenment in Germany סture . סתיוברתובחנדפסתזןעבודת-מחקר

הי"חהמאהללימודיהחברהעל-ידיהיו"ל , Eighteenth·Century Studiesהרבעוןלש 1972

רושלים,(י 'בהמהדורהיחוות,שלוסופיהלהפיגרסמן,וסלייוצחקישלובספרעייןב."בארה

 • 1.66עמ' ')ג"תשי
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ממציאיםאינםאףאמת,שלסימני-הנדהנפלאותמעשיכל"אין-ללוואטאדוןנדלסמ
יברמפדמבמעוקמתן-חדקיא.הנבשלהאלוהיתשליהרתועלתיסדומודאיתשרםלבר

נ, oז.ןספקת"ודאיתלתתתודתנו,י·פעלהיה,יכרל
יכפהדאיססית,ורתבספוזpנהשקראזהמנדלסרן ;אליסםגיואצהד ,המשכילוןמגדלס

בספרייתושבמצאוהספדיםרשימתפיעלשערלרשאפשוכפי , 3 !עצמועלמעידשהאו
והמופתיםהאותותהנסים.עלסיתהדאיסהביקורתאתבמלואהמקבל- , 32תהפרסי

אתהעבידדלסוןנשמ ,ספקכלאין.דאחנצרייםוהנוייםהעבררדש·הקיבנתבהמתןעדים
שהואסופווהדאיססים,הדעות·:דוגישעשויכפ , nיקרובהבטשתחתהמקודשיםהנסים

מהשקפההאדם.שלנינתולהחלטתנותםומהימ"כייםהתנהנפלאותמעשיכלאתנדשעמ
-יחדגםהדתותשתישלהיסודותאתלערערנועדהתחילהשבמחשבה-זריסטיתדא

יותרמעורערתנמצאתהנצררתואילונשנות,מפרשה,שמנדלסרןנפיהיהדות,יוצאת
היהדותשתפיסתלב,לשיםויראהמןדת-משה.וביןשבינהדיתוהניגהקוטביותמתוך
ההת·שלימנותההמ :דשוחישןשלמזיגהבהישםיוהנסההתגלותלגביסוןלנדמשל
יהודהר'שלירזוכהמןהשאוברעיוןהואספקותכלהמונעיבמיפכמעמדלותג

נ~ריה"לשמזכירהיהודיתלאמונההאחדיםהמופתיםשלחשיבותםאתםולא ; 33הלוי
בעקבותמבדלסוןמצמצםתיאולוגיהותגלההתמושגאתגםלקבל.יכולמנדלסוןאיןכבד
ונמסרתהןלכתהתגלות"כל 1:1Gתך iס ~אאלנןאיתגלןת'ה,מכניםנושאמהם, fהדאי
מיוסדתשהיאבכךאחדותממסורותנבדלתהיהודיתסורת 12ה , 36בתערדות·זכדון"ארלהבקב
מסדרותגדול.וחהכמנדלסון,שלדעתולפיזה,כר-תורהמתן- "פרמבי-חוק"מתןעל
םתססיםרבסתם",מעשי-נפלאות"עליותבנו-הנצרותכגון-אחדותדתותשל
מרשגאתצמצמובלאמון.י-ראוייםלתבכהדאיסטיםהדת-מבקריעל-ידיהןכחרכבד

יסודותאתלמרסס :ויחידהאחתלמטרההדאיסטיהטיעוןאתלסוןדמנמנצלתוההתגל

 . 200עמ'לפאםר,פולזכוס . 30
 , 1ישראלל,תשוrנתהקדמהבייל);רייפ( 65עמ'שם,מצ•רברי);(הרברט 103עמ'ירושלים, . 31

מתייחס , 217עמ'קסנ•:,כתכיםוטל,ננשווייג-ורלפנגראולנסיובמכתבונו);לא(סו 150עמ'
לפיכיאני"יודעבתנועתם:אובשמותיהםלפרשיבלמיהבאנגלהדאיססיםלסופריםמנדלסון
נחשביםהנוצרית,הדתוהאמתעםשלםשלבםמצוינים,אישיםפרמסשלהנסתרההחורה

החכמיםתרתולפיאדם.בידילתוספותר,הישבשכלאהרככל-הנהפוגעיםהאלה,הנזשפסיםכל
שליחאבל-מונו,כאדםהנוצריתהדתסדמיהיהבאנגליה,להפיצההוחלשכברהאלה,
מאתבלי-אמצעותקבלוהוא ,ממנוגדולאו ,היהודיתהדתמיסדלומהכד ,ונביאואלוהים
קדם"."כהמקדושותזכויותיהאתהישגההטבעיתלדתבלהשיהיעודאתאלוהים

32 . ses סVerzeichn.iss de1· Auserlesenen Biichersammlung des Seeligen Herrn M 
) 1926 , Mendelssohn (Berlin, 1786) [Facsimile edition, Leipzig . הספ·ברשימת

לטייר, iרסינדןsל,לןsג,ד iסק, iלסי,ס, iגרהאלה:הסופריםשלריהםפסהשאר,בידים,ימצוריס
דיורו.

פרסבורג).במהדורת-פ"ג ,ה"כסאסאנוב;(במהדורתמ"דס"ו, ,'אמאמרי,רהכוז . 33
פרסבורג).במהדורת- Tצ" ,פ"ג ;בסאטאנוורתדמהב("אנ,ד 11משם, , 34
 Lord Herbertס f Che1·bury's De Reli- . 11ה·במאהכןעלרמזכברירמצ'רבהונדס . 35

-gione Laici (New Haven, 1944), edited and translated by Harold R. Hu 
cke to סhn L סf J סtcheson, pp. 94, 95; Cf. S. G. Hefelbower, Tbe Relation 

106 , 96 . Englisb Dei.sm (Chicago, 1918), pp . 
 • 201 1עמלפאםו,פולזכוס . 36
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למתן-חוקמלה-נרדפתהיאמנדלסוןשאצל-אלוהיתהתגלות :אחרלשוןהנצרות.
שמאמינותההתגלויותשארכל ;הר-סיניבמעמדויחידה,אחתפעםרקאירעה-פומבי
אתמקבלתמנדלסוןשלהתיאולוגיתמשבתומעשי·~י:;~ןה.אלאאינןאחרותתודתבהן

והי"ח.הי"זבמאותהאירופיתהדאיסטיתהספרותרקעעלהמלאהמשמעותה
יהבגרמנהאינטלקטואלייםהחוגיםביןרבתיסערהעוררהלאוואטרעםההתנצחות

המשכילשליחסועלללמודאפשרמנדלסוןשלממכתביו , uדעצמםהיהודיםביןגםוכמובן
הרץאלחנןאל 1770בנובמבר 16ב"שכתבממכתב , 39עליווהשפעתו 38זהלפולמוסהיהודי
משוםהפולמוסאתשהפסיקמסביר,והואהמתרבה,תשובתועלמ"זבהרממתחרטכאילונראה

הייתהדרכו-שלוובשלו-כרצונונוהגהיהאילו ;אחרים"רצוןמפנירצוניש"בטלתי
הפררטס·הצנזורהשלהחדהלחרבמנדלסוןןמתכוואל-נכוןלגמרי.שונהללאוואטרתשובתו
היהודיתהקהילהלפיכלושהייתהלאחריותוגםצווארו,עלמונחתשהייתהטאנטית

ולעשותלשוביהססלא-נוסףויכוחלויזדמןשאםמציין,הואמצדה.השתקהולניסיונות
ידיןאתחיזקום tהדאיאתשאהדוגרמנייםכיליםשמשנו,אלמדיםכן , iOשעשהכמעשה

 : 1771ביגואר-9בלסינגהגרמנידידויכותבזה.בפולמוסמגדלסוןשל
-הלבגילויבכלזאתעשהלאוואטר].[שלזוהתקפהעללהשיבאתהאומראם

ריכולירשאזה,במקרה ,בלבדאתהעליה.בלחשושניתןהדגשהובכלהאפשרי
היכוליםאחריםישריםמאנשיםיותרלאין·קץזלבר-מהנךולכןזה,פןובאלדבר
מתןשלבאמתלהרקדברי·הכאישלביותרהמאוסההסיסטמהנפילתאתלקדם
 , 41[לסיסטמה]להחדשיסוד

 sMoses Mendelsס hn's Gesammelte(ראה:רליןברנניפניללמסרפסיהשקלמנדלסון . 37
90 . Schriften (Leipzig, 1843), III, s . רא·ש. ;)שלידןוהטקסט 6-4הערותלעילראהוכן

אחדדבריאתמביא ,) 563עמ' ,ז"-כו"ככרךה:וקזפה,(מנדלסרןעלהנזכרבמאמרו ,בידוביץ
מאמיןשאינוכשםדבת-ישראלמאמידאינונדלסון"שמהפולמוס,שלאחרבוויכוחהמשתתפים

ור,סולטיר iשכדרךאלאישראלתורתשלמצוותיהשומרמנדלסוןאידלדבריובנצרות.
רס,ד·הנמיסואלא ,כאןכריעמהדתיסודלאכלומר,מולדתם,ואוץחבותםכמוסיאתשומרים

ההרגל".יסרו
 , 139 1עמז, 11טכרך ,)ט 11תופ(ברלין,עברייםכתביםהיובל,הרצאתמבולסרן,שםהכתביכל . 38

נפלתיאשומעתרטבפטרדרתיועצומיםרביםבאמת"ע"א: ',אדףומ•ר,ונאודתוכן:
שמרתיימיכלהנהריאתני.פחדתיפחדית.הנוצרהדתמכהניאחדכהןעםהוכרחבמהמורות

יתאבקואם ,פעמיםכמהזהראינוכאשריועילו.לאכיהדתות,ובצרחיוכרחימכלדרכי
ולהשיבלדברהחלדתיאשראחריהנהוישלם?אליהםהקשהמישונות".דתותנעליויתוכחו

עלי,שתוסביב ,בימינהוהתומכיםההיא,האמרנהאנשיכלהנהההוא,הנמהררידבעל
דרכם,זהכיישחק,וזהיוגדזהם,יוחלקניםווטםוכיבדבריםבז~וזהו,נחמתבחבאזה

מעוזי.באלהיםבטחתיואניוחלומותיהם.ריהםבדבאותימטרידיםהמהכךוביןכךוביד
 ."אבושלאכיואדעאדבר,אשראתבלניויתדלמלחמתו,חיליאזרניהוא

העסקיםמרובונשבר,אגרשולני ,כוחיכשלכעתכי"ע"א: ,'ודףשלישיה,אגרת ,ר 1וומאגורת , 39
הכהותחלוששאניויותר,שניםשמונהליזהמנוהה.רהרדיפרניכתורניאשרוהטרדות

לעבודתובמוחיעלויעמדיניירפאניהשםקדם.כימיולבראלצאתעודאוכלולאמאו,דעד
תקל"ס).(סיוון,ראתו"יול

עבריות).באותיותיתועברבגרמניתכתובב(המכת 148עמיז, 11סכרךמברלםרד.בתכיכל . 40
 , 352עמ'זו,מחדורהשלז'נכרךבגרמניתגםמופיעזהממכתבחלק

41 . ; ses Mendelssohn's Gesammelte Schriften (Leipzig, 1844), Fi.infter Band סM 
. 189 . s 
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 , 12ברנפלדשמעוןאתהמעסיקיוןד-איש-דיברשצדקוביןמנדלסרןשצדקביד

אינהישראלתדעלוהשקפתומנדלסרןשלעולמולהבנתהפולמוסשלחשיבותו-למשל,

שלאחר-דעותיו,אתבפומביהיחרדיוסוףהפילבחןזוראשונהבטבילת-אשבספק.מוטלת

עצמואתמנדלסרןגילהזהולמוסבפ .םלישוריבספדוולהרחבהלהעמקהזכרמכן

וכאדם ,כלתישההספקהזועיובנכנסושכברכאדם :היינוו.בדתלבטהמתכיהודי

שלהבחנתוכגיגית.הרעליוהכפריותולסמכותלמסורתףוכפשאינו ,· 13דתואתןחובה

מדי,יותרשמתנצל,נירן :הנודעהפתגםדבריגםנשמעהשיטיןש"מבידברנפלהשמעון

שנהמאתייםכיום,בקוראנוינינו.בעסבירהנראיתאינה- 44 '"עצמועלחשדמטילהוא

כלמוצאיםאנואיןהשלטת,הדתכוהןאלהיהודיהפילוסוףשלדבריואתהוויכוח.לאחר

יחסבפולמוסרואהשאינוראבידוביץ,ש.שלדבריויותרלנרגואיםהתנצלות.שלנימה

הגנהבןבךיויש , 4Gהיהדותעלהגנה-ןבךיאלאמנדלסון,שלמצידוגטיולאפו

(כמעשיגלויבאופןהפרכתהאוות,הנצרעלישירההתקפהשלכללהיהדות,עלתקפואמ

עלמרוסנתעקיצהבהםיש , 10-להגיעיכולהאינה-אוחפצהאינההדאיסטים),

שלבדרישתובשיחה.שנאמרולדבריםפומבילעשותשלא , 17הבטחתוהפרשלאוואטר

שהייתהת ~י ;שליוביטלמצואאפשרהציבורמןהשיחהפרטיאתלהעליםמנדלסרן

יש :מכלובוהחשהמשכיל.מנדלסוןוביןומצורת,תורההשומרהיהודי.מנדלסרןיןבקיימת

המפתיעה,בהכרזהויבגליצאמדועכןשאילמלאהאמת.אחרונהייהאמיצהכנותתביובכ

 ?אדם"בידירסלופים"הוספותבדתושמצא

לאהפחות"לכלכיברנפלהשלבסברתוצדקשלנהמררמידהישבוודאיזאת,עם

חש,דשמץאףיהיהשלאפןובאו,נתמובאאדוקיהודיבתורהיהודי',הפילוסוףהתראה

חפשיאדםבוראיהיהפילוסוףתורב" :אחרלשון , 48הישראלית"מדתבלבונתרחקפן

 , 1ס !לה"מקנאטופששיהודיבמזהלדתוקנאולאבדעותיו

 • 69 , 68 , 27 'עמ ,א 11חתהפוכות,ווו . 42

דתי.אתולבחרןלחקורהתחלתיאתמולמיוםשלאלומראני."רשאי"ללארראטר:כותבהוא , 43

 .) 178עמ'לפאסר,פולמוס( 11במוקדם".הבחנתיומעשירעותיאתלבחרןהחובהאת

 72.עמ'שם, . 44

 • 594-593יעמז, 11כ-ו 11כהתקופה,ראבידוביץ, . 45

שלהראשוןהביוגראףשלדבריוגםעלינויםנאמנלידה.והטקסט , 40הערהלעיל,ראה . 46

לאוואטר:שתבפרמנדלסוןשללהתלבטויותיויטויבונתןתומרלפיששחאייכל,יצחקמנדלסרן,

כיבראותוושמאלימיופנותדעילאאחזהו,ורעדהחילמשה,רבינולפניהזהמכתב"כבוא

באגעט,מרפתיונאמניםהדבריםצדקויאמראםהזאת:האגרתבדברילרגליוהושםמוקשפח

לאמונתםיסודבהםאיןדקיםבאגעטדברי ,לאמויגידהאמתאתואם ;דתולהמירבויפצרו

ולעמו;לוולפןקהלמכשולזאתותהימלחמהעמולערוךוהנהניםהגומריםכלעליויתעוררו

 ,הרזככומ'ן(זתלוותחלילה"להודאהתדמהאוליכיבעיניו,יאחהלאהזהבדברהשתיקהגםו

הקרב-אללפנותהיהבאלץואכן,ם. 11אלשלהדומהודעת , 18בהערהלעיל,ראה .)כ"א 'עמ

קלרזגר, ; 71עמ'א, 11חתהפוכות,ורו(דבריולפירסוםאישורבבקשתרוטסטאנטי 9הסיסטוריום

 .) 59עמ' ,'אכרךהחרהש,העבריתהספרותשלהיססרויה

 • 20הערהלעילראה , 47

 . 68עמ'ח"א,תהפוכות,ווו . 48

 . 27עמ' ,)ח 11תרס ,רארשא(וכישראלהדתיתהויפוומציוןגיולוותברגפל,דשמערן . 49
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התברכהכותהיחוות :ירושלים

 .ירושלים,בספררם~ביטראתמוצאיםהיהודיתהדתעלמנדלסרןשלהשקפותיועיקרי
בהתגלותהדאיסטיתהתנועהשלמלחמתהעלבתגובה . 1783מאיבחודשאדרשראה

ההתגלו.תהנוצרי.במרבןתרגלתהביהדותשאיןכאמור,מנדלסרן,מסבירהאלוהית,

הוראותחיים,משפטיפקודים,מצורת,קים,וחאלוהית,תורהב"מתןמתבטאתהיהודיתבדת
היא,היהדות , 50הנצחי"ולאושרהזמנילאושרלהגיעכדיינהגוכיצדאלוהים,רצוןשל

מצווההיהדותאיןדמנדלסון,אליבאהיחיד.שללאושרוהמביאהמעשה,שלדתאפוא,

מצוות"בכלהיחי.דשלכרתוהבתלויהבהיותהלציווי,ניתנתשאינההאמרנה.על

כולןאלא !תאמןאלאו !האמן :שמצרהאחתאףמוצאאתהאידופקודותיהתרות-משה

הנזהרריםד;גמ;ת,עיקרים,המקוריתהדותיבאיןועל-כן ~ןתעשה!"אלאר !עשה :אומרות

ודוגמות.עיקריםשלסודותיעלהמושתתתת,רלנצרגרדבני Jיהודילכלראשוןתנאי

 ; ")!השם(בררןבעשולאעדיןאמונה"לעבותותאןעיקרים,ג J/יקבעם J/הרמבאומנם

 , Gבבעיקרבכפירהאותםשיאשימומבליהךחיבוםאןןצמצמןםאחריםבאו

עללהבינןישהאמונהשלבערכהוההפחתהביהדותהמצרותקיוםעלהדגשתשימ
והנצרותהיהדותביקורת-מנדלסוןשלבזמנוקיימתשהייתההדתיתהמציאותרקע

הפוזיטיביותהדתותעלהאוביברסאליתהטבעיתהדתעדפתהוהדאיסטים,בכתבי

מבדלסרןסובלנית.כדתישראלדתאתלהאירהומבמ"ןשלוניסיונרקעועל-הקיימות
אמונותיה,-היהודיתהדתשקיוםהבוצרים,בקרבהמקובלותהדעותאתלהפריךבא

ושעל-כןהבצורת,עםישירהתוהתנגשלידישיביאההכרחמן-וותיהומצעיקריה

יקז(שהחהמקובלתהדעהאתלסתורשאףוכן ;לאמבציפאציהתנאי-מוקדםהואביטולה
אחוות.מדתותפחותלאבלתי-סובלניתהיאשהיהדותוחכם)הנתןבלסיבגגםבה

כדיבראיןשקיומןהמעשיות.המצוותשלבחשיבותןלהפריזמבדלסוןבאלץכןלשם

אזרחיותזכריותקבלתמהםלמבועאוהבוצרים,עםחיכוךלידיהיהודיםאתלהביא
באיםהםואיןחוקי-דתםאתואלה-תורתםאתאלהיקיימות.יהאירופהתרבותואימוץ

שטבעןת,ודעונותובאמכןאיןשמהשרבים.מישוריםבשנימצוייםבהיותםהתנגשות,לידי

שלערכהצמצוםשלזותיאולוגיתאקרובטיקהבאמצעותמתנגדות.ודעותאמונותלסתור
םו"דן-קישלאפשרותלהציעהיהודיןזרסרהפילמשתדלהמקורית,היהודיתבדתהאמונה

הצעה-ליהודיםותרשזכריותמתןלדרושולאפשרשמטרתוהדתות,שתישלבשלום"

המעשיותהמצרותשלזוהדגשההדתות.שתיביןבקירולניסיוןבהלראותןישא
בלא-כדרישהלאו-דווקא-ברזילייצחקקרוהחעל-ידיבצדקמרסנותםילשוריב

הרמזהגרמניוהדאיסטמנדלסוןשלבדעותיהםתפיםומשקוויםעל . i 91עמים,לשירו . 50

 ,רבידרביץשמערןשלובמאמרו , 203עמ'ומרע,ותגוטמן,י.שלבחיבורועייןריימארוס,שמואל

 • 119עמ'תרצ"ד), ,יב-אבתל(ביאליקספרשלים",'ו,ירשל"הפילוסופיה

וביןמנדלסוןשלאלהיםדברדשביםיהמפתיעהדמיוןויוקאתלציידמענייו . 102עמ'ירושלים, . 51
 The Reasonablenessס f Christianity, pp . 15-16 :דרמה:ניסוחסחתוהמנלרק,שלדעתו

this and live, transgress and die. 'Ye shall סf the law is, D סThe language " 
keep my statutes and my judgments; which if a man do, he shall live in 

'". f faith; but that man doth them shall live i.n them סthem'". 'The la\v is not 
מתברשי 25 " 1 20(עמ' 32בהערהלעילראהמנדלסון.שלבספרייתוק iלשלספריוהיונאמרו,

 • 127-126עמ'הנ"ל,במאמרורבידוביץמעיראחרותדמיוןנקודותעל .)הספרים

 • 104-103עמ'ירושלים, . 52
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להעבידהנוצריםשלניסיונותיהםבעדלעצורכאמצעיאלאדים,והיהאלהמכיונתהגבלה
 , 53דתםעלהיהודיםאת

 ;מנדלסוןשלהיהודית·עולמובתפיסתהאמונהשלמקומהמההיא,המתבקשתהשאלה
פיעלהתשובה,הודי.ילוהכרחימוקדםתנאיהיאהאמונהמנדלסון,לפיהאם, :אחרלשון
ההכרחיהתורהצוהואבלבדמצרותתרי"גשלקיומןלאו. :לכאורההיאים'לשויד

שהוא,עיקרבאיזהלהאמיןכללנדרשלאהיהודימןכיסובך,שמנדלסוןמשמע, .ליהודי

אתמנדלסוןשלוממבקריומתלמידיורביםוינהבזובצודהומצוות.תורהלקייםדקאלא
הדגשהלמנדלסוןלייחסהמבקריםשלהנטייהבדזילי,בצדקהעידשכבדכפיתורתו.

-בעיקרי-אמונהאובאמונההצורןשלוביטולוביהדותהמוגשירתהמצרותשליתדה
 .'י·יהדמבמ"ןשלהתיאולוגיותלדעותיוהיחידכמקודיםלשדוליההזדקקותמןנובעת

 ,מעטים//עיקריםשלההכרחיתםותבמציאמכידהואמנדלסוןשלאחריםבכתביםאולם
גםהוא , usלהתקייםווהיהודיתהדתתוכללאושבלעדיהםתינו,רבוכלהסכימושעליהם

עלהמבוססים , 56חוקיםומתןהשגחהאלוהים, :תוהיהדשלעיקריהשלושתאתמרנה

בלאשלוהחרקהתגלותאתלבססיכולהיהלאשמנדלסוןבררך,אלנו.שלהעיקרים
זותונאמואתמדגישהואהביבתלרובאואכן,מיים,שהמןבתורההנאמוה

וכן ,~ 7דברבהנשתנהושלאהגבורה,ימפמשהשכתבה 'םיימשהןמהרתוב

במחשבהלהעלותמנדלסוןהיהכוליכיצדניו , 38הנוילעהנהגהוהחהשגב
ומבליומצוות,בתודהזימאישמבלי-ומצרותתודההמקייםיהודישלתואפשר

הדתישהמעשהמדגיש,אושהבעתביהדות,עיקראושההשמיים",מןב"תרדהשיאמין

תוצאהאלאאינווכסאליתדפאראפעהוכתשנדאהמה 69 ?כוונהמתוןלהיעשותחייב
שהיוהיהדותלגביההשלכותעליםלשירובלהשיבמנדלסוןשלמניסיונוישירה

דתכהבצרותןיבבהבדילוהנוצרית,הבומהאעלהאירופיהדאיזםשללהתקפות

 ,י> G9העשמהדתכהיהדותוביןהיטאמ;גד

53 . 77 . Eisenstein-Barzilay, "Moses Mendelssohn," JQR, p . 
54 , I. Eisenstein- Barzilay, "The Treatment of t.he Jewish Religion in the 

, Literature of the Berlin Haskalah," PAAJR, XXIV (1955), p. 53; Barzilay 
77 . Moses Mendelssohn," JQR, p ". 

55 . -Gesammelte Schriften, V (1844), s. 603: "wenige Fundamentallehren aus 
genommen, tiber welche alle unsere Lehrer sich vereinigt haben, und ohne 

". welche die jtidische Religion schlechterdings nicht statt haben kann 
56 . Gesammelte Schriften, VII ( 1930), s. 95: "Eigentlich hat die R. der Is1·aeliten 

". nur drey Hauptgrundsatze 1) Gott, 2) Vorsehung und 3) Gesetzgebung 
ספרהואן,אדעפראה:הנפש.-ארותישוההמתיםתחייתשלהעיקריםאתגםמקבלןמנדלסו

 .ה'תקמ"ז)(נוליד.נערישיאשכנזיתמשפת iהעתיקמדעסויא."משהחחכם."להנפשהשארת
 Moses Mendelssohn, Phaedon ;ראה: ; 1789בשנתיעהופידוןפשלאנגליתרגום

) 1789 , or, The Death of Soc1·ates (London . לדפוסשהובאנפשהספרראהכן

 .'דפרק ',אמאמראלנו,ליוסףהסיקריסספרהשווה:תקמ"ז);(ברלין,פרידלנדרדודעל-ידי

םיסופרתקרןעםתורהיחמשחמשההכוללהשלום,ותכתיבלחבורמהדהקוהואלכתיבה,אור , 57

שלבמאמרועייןשלי).-ר 1(המיספ 6-5עמ' ,)] 1783 [ ,(ברליןובאור[אשכנזי],אשנביותוגזם

 . 206 1עמ(תשי"ד),ז'זכצזוה,מנדלסזון",משהשלהדתיתבפילוסופיהת 1"האחדהיינמן,יצחק

 .מיספררי)(לפי 51עמ'לנתיכה,אור . 58
.ד 5עמ'ירושלים, . 59

היהדותןשבידוהניגבשאלתהביניים-מייבהודייםיהםימהפילוסופנבדלמנדלסוןכימציין,היינמן '' 59

•. 
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מעשהוהלכה

הטענותרקעעללסקרושיתוהמעשיהמצרותעלמנדלסרןהשמשלהשקפתואת

החדשה,האלוהיתכדתרת,הנצרשסן,ראולאולמוסבפנרמזרשקצתןהיזרעות,יותהנוצר

בגדחוצץיוצאמבדלסוןהנצררת.קוםעדרקאלוהיתוקףלהשהיה ,הדותיהאתלהביט

מישר-אחדיםואדיסטים 60דייםוהיהוגי-דעותבעקבות ,כאמוד-יהראומביאזוזעה

בדברים"אדרבה,ומצורת.דהומתיעקבביתאתרלפטובאכיאמר,לאשמעולםעצמן,

-בצרתישאישרמזה.ההפךאתעשהעצמושהואאלאעודולאמזה,ההפךאתאמדמפרושים

אברת-הכנסייה , 61שמר"חז"לתקנותאתגםאלאקיים,שה-מתרותרקיחתאדקלא

מנדלסון , 62מודם"דעתעל"שלאזאתעשותשיוהמעהמצרותאתשביטלוהראשונים

לעהשקפותיואתלקדםכדיהכמורהידיבהנצרותהשחתתשלסיהדאיסבטיעוןמשתמש

יסטוהדאמנדלסוןשלדעותיהםשביןהרבהדמיוןעלעומדיםואנאחרתדהובעבהיהדות.

 , 63זהבענייןטולאנדהאנגלי

תביעותלתבועגםאלא ,ולוגיאיהתבתחוםתוטענרלסתודקלאבאמנדלסוןאך

כימנדלסון,אומדהדעת.עללותלהעהשקליהודים.זכויותוןשווי :היינו /האזרחיבתחום

חיצונינדלה"יםצרוהנמןהםנבדליםבהןוש ,םודיההיםיימימקרתןשאהמעשיותהמצוות

שוות.זכויותליהודיםמלהעניקיתרחזהאהחברהאתותהמונעהןהן- 64י"דתהבחוק

קייםוכאשרובעצמוודרבכבדתכםמיסדנהגכאשד"אלאנוהגיםהיהודיםדיאשהדי

 , 65סמכותו"בכוחואשד

ועירןם,ילשודביוהןאטדרולאבפולמוסהןונשנה,חוזרמשום-מהאפואמובן

לאומהנתייחדוםייחה-תוחדראותווצמה ,םיטפשמה ,םיקרחה :זה

איבהמנדלסון,לפיהיהדות, , eד "בלבדולאומתנאלאחובהאינםו" , 66בלבדתיהישראל

-אודחהיאאלאשלו,החוק""התגלותדתומתלהסיקניתןשהיהכפיגרידא,דתיןפולח

אתלהוציאדיוהיההפילוסוףמבקשבכך .בלבדהישראליתלאומהדשי\חיתדםייח

הדת-מבקדייעל-ידהןיכלפהמוסחתהביקורתומתחרםתוהרגילהדתותמכללותהיהד

איבהכימנדלסון,מטעים .בהשכלהבלחמתאיבההיהדותהאתיאיסטים.ריסטיםהדא

באמצעותלאמונההמחנכת ,תודליהדוגיבנ ,דוגמטיתכדתהנצריתאתהגדירש ,בכןנצררתוה

ישראל,רתבספוהוצמותסםובי ,היינמןיצחקראה:ת.שטופמותוהוראעל-דויולאמשעים

 . 43-42עמ'תשט"ז,)ירושלים,(שניחלק

 • 26בהערהלמעלהעיין . 60

 • 138עמ'ם,ירושלי . 61

 . 139עמ'שם, . 62
John Toland, Naza1·enus :ראהו , 29-1 26 1בהעעיין . 63 : 01·, Jewish, Gentile, and 

Mahometan Christianity (London, 1718), p. 5: "".J e s u s did not, as tis 
) universally believ'd, abolish the Law of M o s e s (Sacrifices excepted 

". neither in whole nor in part, not in the letter no more than in the spirit 
היהדותשלהתחרקתיהאופילענייןלשהם)כבהבדלים(רןדלסמניןברלאנדסרביומירןזקרריעל

 Max Wiener, "Jס hn Tס land and Judaism", Hebrew Unionבמאמרודינרמזרכבר
241-242 . College Annual, XVI (1941), pp . 

 . 139עמ' ,יםרשולי . 64
שם.שם, . 65

 . 131עמ'שם, . 66
 Mendelssohn, Gesammelte Schriften, VII (1930), s . 97 :ןכ;ר 181עמ'לפאםו, cפולרונ . 67
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 :ביהדותנילבהסויסודהאתהרמבמ"ןמדגישכן .חוקיםלאלאדעות'למטיפה
לפימוטלת,בדלבעלינורקתורתנו.לפילחיותחיבואינו,רתנתובנולדשלאמי 11 ;

 :מרוואמנדלסוןמידמוסיףקשר ryובאותו . 68האלה"החוקיםאתלקייםהחובההשקפתנו,
הןתפלותדעותינואחרים.בני-אדםבקרבמורת-רוחלעודרכדיבואיןדיהזהרדבר 11

הפנימיתההכרהעל-פימתנהגיםאבוכן.עלתומדיבלעוררהצורןמןאיד ?הבדיותבעיני
 , 69עליהם"בהוחאינםהודאתנושלפיהחוקים,בעדןספקלהטילרשאיםואחדיםשלנו,

בלבהישראלעלםיכחלחףקו-ושראל,שלתוקפםצמצוםעלהדגשתימשכינראה,
בעולם.דקיהוחדתהאתלהשליטהיהדותשלשאיפתהבזבדנוצריותתוהשערלבטלנועדה
סד.לגיוראיפהבשהיהדותאתמנדלסוןעםשהתפלמסוהסרפדיםמןכמההאשימוכידוע,

 ,זאתעםלגירך.בכללהתנגדהדיתוהתלמשהיהדותבהטעימו,זוסברהמפריוהרמבמ"ן
ך"הריחהיהודית,האמונהאתבריתבןברשאימיעליושמשקיבללקבוע,מהססהואאין

צפרייהאלאו,םשאלקיימם,ועליוהקשיםהאמונהחוקילכלעצמומרצוןמשתעבד

 , 71בהפרתם"כיםוהכרלעבשים

נוסף,~ןגםישמנדלסון,שלבכתביובלבהלישראלחוקי-ישראלשלצמצוםדומה,

לאומהיוששיכולעלהבחיהםהחוקים . 11בה iח 11במלת-המפתחביטןיואתצא iהמ
מתקדמיםנוצרייםוגיםחישתדלואפואלשוואויתורים.אופשרותללא-הישראלית

תיפולנהרץ-האמאזרחיהיהודיםאתהמ;בורתהיהודיתהחוקהביטולעםכיולרמוז,להטיף

אפשרותכלללושלדת-ישראשלוחדהמיאופ~הביניהם.המבדילותיותהאזרחהמחיצותגם

אזרחיות.זכויותמתןכשכדגםולואהחרקים,ביטולשל
ת,והמעשיוותהמצעלוהןאבותיודתעלהןמנדלסון,שלשהשקפותיואפוא,בדרך,

-םלישוךיבסופרובלאוראטדשראשיתוממושך'לפולמוסתביותשמהורת.
מןהיהודיםךכ~בילאמתלהוששימשובזמנו,היהדותשלבפניהשהוצבולשאלות
תוהיהדאתלהציביסיוןנהיותןעלסףונהחברתיות,תיהםיוזכוולשלילתליתהכלהחברה

לבני·עדוומשניותריםלשוידולאוראטרבפולמוסנותביוהאירופית.ההשכלהלצד

ידיעל-מףכוונזתתשובותיוהנוצרית.הדתלבנינועדו-היהודיהפילוסוףשלאמונתו

תן.ואמצמותומצןופגהשאלות

בדלבאחדלעםחרקיואתליתדהאלבחרערמזבשאלההדיוןאתלהנידישכך
היהדת-אמתקביעתלשםהאירופיהדאיזםשנתןמניםהסיאחזהעמים.משארומנעם

טענו-הדעתעליעלהלאשהריוחוקיה.יהעיקרשליאלסךביניהאהאופי
שות,ואנהלכלדת-האמתאתמלתתי~נעדשהז,זל-אצירנאליסטיםוההזאיסטים

מקבלזוטענההאלוהות.מושגאתהנוגדדברואוהלאושר,דרכהאתיחסוםבכךכי

וואילטבעית'התזההיאאזם-ניבלכלשניתנהיתהארניברסאלהדת , 72מנזלסרן

 • 182 1עמלפאטר,פולמוס . 68
שם.שס, . 69

 • 561עמ' ,ז'כ'-ו"כהתקופה,מנדלסון,עלראבידוביץשלהנזכררומאמבעיין ; 180עמ' ,שםסד.

 • 182עמ'לפאטר,פולמוס 71.
היהדותמושגי"לפי : 96 1עמים,לשרוי ; 76 1עמ , Gesammelte Schriften, VII ) 1930 (.ד 2

(ראהנזכובלאשלהנ"לרבספרלדוגמה,עיין, . 11ארשרלחיייושבי-ארץכלמזומניםיתהאמת

 A. W" "Of Natural Religion, as opposed to Divine Revelation ,"לעיל): 26הערה
The Oracles of Reason, pp. 197-198: "That Rule which is necessary to our 
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הפגומותהתפתחויותיהאלאאינן-הראיסטים·הרעותהוגיטענו-החיוביותהדתותכל

ה(שמקורההנחהאתלעצמםלאמץהראיסטיםששוכךםשומכוהני-הרת.בירישהושחתו

ב.רלכהודיהילעם-האנושותשלקטןקלחלרקהניתנדיתויההשהחוקה ),ייהודהוא

מנדלסוןשלודיונרת·האמת.שלהדאיסטייםדו-היסימושגאתוביהמיניהסותרתזוהנחה

לעםעדהנושהיאאף-דיתוהיהלחרקההילפפשרה,דייללהגיעמשתדלזרבשאלה

-הטבעיתהדתעםזהההיאכךומשרם /יאלסרביבואךרעיש-בלבדהיהודי

תנגדמראיבדיוהיהרתנף'חבהאת 11ןושרעילהסביר,מנדלסוןמנסה-כןרמכהאמת.דת

 :להוכפהיאכךלעסוןלמנדלשובתשותאדם.-היבנכלןויושיושלההשכלתיתלאידיאה

7כזהביםממלכתתולהיהאלוהיתההשגחהידי-עלננהרהיהודיהעם ביודער.אולם ; 3

ידעל-יהמצרותשקיוםהרעיון,אתמנדלסוןמפתחהמשכילים,אתתספקלאזובהשתשו

םיוהאלשלובלתי-מסולפיםםיאיברל"מושגיםיתצחנעדותשמשמהנבחרהעם

הדת :דהיינו-תפלה"אמונהמכל[ה]רחוקים]צרופים,[ה[ה]דת""מושגיאת , 71ותיו"ומר

עצםעל-כן,-רית ,ז,דאחריהםלזרעםםוהעבירוהםנו'/ומתא"אבותגםויימק-יתהטבע

 ,ן:j•במשטרבהנהגתה.האמיתיתהאלוהותאתהמייצגתאומהכהיהודיתהאומהשלהומקי

םתשמיעהיותהעצםידי-"על :ילאסרבביואערךמשוםרביש-מעשיהבווקיהבח

ליבתטיפם ,דםתלמ .]תיו"וומרהיםואלשלמסולפים·בלתי]ו[הה]בריאים[ה"מושגים[את

76העולםמותובאולקיימםלשמרםותשתדלהרף היהודיתהדתאת .אפואמזהה,ןומבדלס , /1

בכךהיהדות.נגדססירתיהדאתוהטענאתלסתורמבקשהואכךובהטבעית,תדהעם

כעבורשהתובסס .התעודהרעיוןשלמבשרומבדלסוןהיההיהדותםלקיושליחותשייחס

גרמניה.תויהדבתיהדתרמהוהריפעתותנלשדגלהעלזמן

היכערוהרסומכלה.שההאתתמלוההכדתמנדלסוןידיבמצטיירתהיהדות

בדתםהמחזיקיםיםדיהוההיהדות.אתלתקוףלהכלהשלהאלועל-כן-םישרחה

יה,תומפירהנותליואףאירופהבתרבותחבללקחת-יהדותהלפירשאים,ו-זכאים

wn to all men. But סfuture Happiness, ought to be generally made kn 
. f Revealed Religion was, or ever could be made known to all men סno Rule 

Therefore no Revealed Religion is necessary to future Happiness;" Denis 
Diderot, Old Thoughts for New Thinkers (London, 188?) [Selections from 
Pensees Philosophiques), p. 14: "A true religion would compel the attention 

f all men, in all times, in all conditions; would be etemal, universal, and ס

-religion has these characteristics. All are therefore thrice de סevident. N 
" monstrated false . זריתססיזאדוקטרינהכינהלאררגיריאוחרוותהתרב-רוקח-rmi סUnif 

tarianism , :מצומצמתולא ,זתניתיאחארניברסאליח,להיותחייבתהאמתשדתההנחההיינו

הכרחיתאינהואף ,כזאתאינה ,מסתבר ,הנגליתהדת .אחזלעםאואח,זלזמןאח,זלמקדם

 Arthur Lovejoy, "The Parallel of Deism and Classicism ,"עיין:האדם.שללאושרו
. Essays in the History of Ideas (Baltimore, 1948), pp. 79 ff . 

 Bernard Weinryb, "Enl.ightenment and German-השורה: . 121 'עמ ,י"םו•ררש 73.
Jewish Haskalah," Studies on Voltaire and the Eighteenth Century (Ge-

1835 . neve, 1963),p . . 
 • 122עמי•ודשל•ם, 74.

 • 121עמישם, 75.

 ,ברנהשאדלשלספררעלהרמבמ"ןשלרתקובכתב-הביםמצרייםרמיזדברים . 122עמישם, 76.

 • 98עמי ,) 1930היובל,הרצאת(נדלסדןמכתבישלהשביעירךכב
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 ,ולחזקההיהדותלימיןלעמודחייבתהנצורהגםגיסא,מאידךאזרחיות.ותריכז 1משמע
גםתיפול-מנדלסרןמתרה-היהדותבנפול ;עליהתמבוססיאהכילהרוסה,לאל

דד.רתהנצר

רסןנמ•הןיבצ.ורת

אתמנדלסוןמדגישמדועמרבןשביהדות,שכלתיהההארדאתלהראותשהשתדלמיכ
ילכשכמהמצרות.מהבנתוהנובעהמצרותבקירםהכורךינתיבתה-בתיחשמההצד
רעל- ;למצרותטעמיםישרכיהברואשלקאפדיזיתוראהבהניתנרלאהמצרותכיין,ימצהוא
הגבלהואולםהמצרות,ימטעבזבד 78השערות"לשערועהצנלחוקד 11נתונהשותהדכן

לרדתיכולהאדםאין , 79בלבד"לשעראלאבידראיןכיתמידזרנושיהאבלבד"ו :נדנד
הפעולותכימנדלסרן,ערשמהדאיזםבעקבותהמצרות.מתןבהtזלרובתכשלומקהלע

רפרטפרטכלשליושיאליהאומהשלהושואלמרעיליםהדתשלםיהמעש.ו
אחוהנושאלימאך,ןרפהגדאףאל ,שוערהמלפיב,(שננתפרטיבמנתבאולם , 80באומה
ון)נדלסומלאוואטדביןפת-המכתביםיחלרסרםפילאחד :מדוכל , 1770וגוסטבא 20התאריך

וביןומצוותיההדתיןבשהזיקהעלעותיובדמובהקתיתסטידאהשפעהמנדלסוןמגלה
משרםתר,ביוהטובההיאשדתנואל-נכון,מאמיניםאנו" :ימןהמקייודהיהשלושררא

ופןבאחינההיהודית]הדת[שהיאמכך,יוצאלאםולא •לאלוהיתאותהמחשיביםושאנ
הדאיסטיחההגבלה ."וצאצאינילבשבושבילנובביותרהטובההיאיותר.בהטובהוחלטמ

Sדאלסינבכתביהנמצאת l ביותןבהבהטוהיהודית]ת(הדא"הי :להלןיעהמופf ניםמ
מסביראינולסוןשמנדאף , 82 1/םימייומסיםנאתבותובינסבים.מייומס
בכללהדאיסטיתהספרותרקעעלח.ילהנאפשרלפרטיהם,הדבריםמשמעותאת

זהדיויהמשכילנמצאבושוונתו.כומהן,"הדמבממשתמששבוי,הדאיסטהובמיהי
ים.לשוריבשהביעםעיונותרעםבסתירהמסתבך

רותהמצהיהודי.הפילוסוףשלהשפהבתפיסתגםקשרוהמעשיותהמצרותהסבר
שהסמליםבעודאולםנים.רכתדתייםלסמליםףיתחלמעיוהן ,מנדלסוןלפית,יוהמעש
תפלהאמונההםותיכעקבגרורים-הכתבתורצאתהלובשיםיםהמושג-יםבוהכת

הסמליםגלומיםישראלשבדתהרימוטעית,ופרשנותמאובנתאמונהועבודת-אלילים,
בהםואיןחלוף-בניהםהאלההמעשיםיומיים.םויבמעשים-במצרותהדתשלוהמושגים

 • 89 'עמ ,םיל•רוש 77.
 • 122 'עמשם, 78.
שם.שם, 79.

 Christianityטינדאלשל ) 26בהערה(ל 11הנוספרבועיין , 72בהערהלעילראה . 123עמ'שם, . 80
22 , 19 , 18 , 31-49 . as Old as the Creation, pp . 

81 . , istian Church Asserted (London ·hג f the C סMatthe\v Tindal, The Rights 
147- 151 . 1707), 3rd ed., part I , pp . היהודיהחוקיכשסבר,זמלר,זההיהיהבגרמנ

לזמנה.הכבולהת,ילאקולדתשלילאקילגלייוייהה
82 . Gesammelte Schriften, V (1844), s. 503: "Wir glauben zwar, unsere Religion 

cht, dass iםsei die beste, weil wir sie ftir gottlich halten; aber daraus folgt 

sie schlechterdings die beste sei. Sie ist die beste ftir uns und unsere 

mmen, die beste ftir g e w i s s e Z e i t e n und Umstande, und סNachk 
". gewissen Bedingungen ג·unte במקרר-(הפיזור{. 



 173אבותיודתעלמנדלסוןמשהשלהשקפתו

הסיבה.גםזו , 88עבודת-אליליםלידילהביא-הכתבכמו-העלולערמהוםיהקימן

שהיאה.-פשבעלורתהמסבלאמובניםאינםאלהואף ,בשבכתהחוקיםותדביהשמעטים

 ,בירומססיףוממנדלסוןולהגדרה.להסברהולצמצום.להרחבהניתנתהגמישהמסורת
עובשקהקיטוב , 84-פהעלבשהתורהאתלכתובהוצרכוז.מן,כעבורוע.דמ .בלהמקולפי

לתורההרמבמ"ןשלוגישתכימעיהנעל-פהדבריםוביןשבכתבדבריםניןמנדלסון

הרמבמ"ן,אצלמצטיירת-פהשבעלהתורההחרדים.הרבניםגישתכהייתהלאפה-שבעל
כקרדכס , 8 &שבאברמרדכיהמשכילי-ידעללכןקודםשנהעשרהשתיםתוארהשהיאכפי

דלככתב'בלאועל-פה,תחילהבמחשבהשנמסרולתיקונים.לשינוייםהנתון
אלה.ותיקוניםשינוייםרשפלא

שאי-אפשר ,רןמנדלסמכירהמצוותקיוםשלהנזכרהמחשבתיהצביוןאתבהדגישו

הודייהאתררולעולהכשיר :כלתישהתפקידלמצרותמרעידהוארעל-כןלמחשבה.לצורת

מנהגלכלעליהם,הרבצט[היהודי]שהאדםהמעשיםמןאחדלכלהיתה"לפיכןלמחשבה.
ביתויעהרהכהלתנו'כממשלו,נעלהכונהמשלן,משמעיתטקס,ולכל

םאותעלעצמוהואשיחשובדחיפהשמשוהאמתולשוחרר,סומה-תריתותהדלש
 , 86אחרים"מפיילמדםארבקדשיםענינים

הנעלה"כובה"האתלחפשווהתחילמנדלסוןכעצתעשוהיהודייםהמשכילים
ןוטעמיההמצרותניןהיחסשלהחשיבותהכרתמתוןוהטקסיםהמנהגיםשלהמשמעות" 11ו

ומתוךהמצרותטעמיאתלבקרובאמובהקהשכלתיבראצירנאליזםלה.באאלהשלתןוותל

העיוניתכרה//לההכוונההחסרותמצרות-טעמיםללאמצורתעצמן.למצוותהגיעוכן

מתוךהדתיתלריפורמההמשכיליםוהגיעכןממש.בהןאיד--המוסר"ותורתהדתשל
 ." 86מנדלסרןשלדעותיועלהתבססות

בראיש"מינית".ברנפלדרואההמצרותיטעמאתלהסבירמנדלסרןשלזהבניסיונו
בדאאשרהמצרות,טעמיפיעלרקחבבהישראליתהדת"אתניברנפלהרמאשימוראשונה

 .םרוקלעקשהושביהדותמשל,דרךשנשתרשו,תפליםומנהגיםממעשיםפהמתעלםמנדלסון . 83
מנדלסוןשלתפיסת-השפהעלחיקוי.שלבהשפעהבהכתעלשההמעשלכוחועדיףכללדרך

םוניע'יאמבדת,מיתוס,שפה,רץ,שוומשהשלבספררעייןות,התיאולוגילהשקפותיוכיסוד

.ד o-63עמ' ,)ז"תשכ ,ביבא-ותלםירושל(יהחדשהבעתיתהיהודבהבמחש

 • 123-122 , 105עמ'רושלים,י . 84
 '.בעמ'תקל"א),ון,נד(לוח"אוהחכמה,והוהתמאמושבאבר,מרדכיראה: . 85

שלי.-הפיזור ; 123 , 122עמ'ירושלים, . 86
 " Intimationsס f Religious Reform i11 the Germanבמאמרי:עייןהמצוותtכעמיןיילענ . 86 '''

-1, Ja ס.Hebrew Haskalah Literatu1·e," Jewish Social Studies, XXXII (N 
3-13 . .nuary, 1970), pp אלה:במאמריעייןרכןThe Metl1odology Employed by " 

1818-( rmers in the First Refonn Temple Controversy סthe Hebrew Ref 
r of 1819ס)," Studies in Jewish Bibliography, I-Iistory and Literature in Hon 

I. Edward Kiev (New York, 1971), pp. 381-397; "Some Notes on the Nature 
 of Saul Berlin's Writings," Journalס f Hebraic Studies, I (N.ס 2 , 1970 (;

 Hebrewביהדות",דתיתורמהריפבעדחוריןאהווןהרבשלוההלניתהרעיונית"מלחמתו
) 8 · 196 ( n College Annual, XXXIX סUni , ע-ג"ס •עמ"tהדתיתפורמה"הריבמאמרו ;כ
לחדיושגרמניהבהעבריתהשכלההשלמאבקהבתולדות(פרקברליןשאול,החרדי'הרבשל

 . Hebrew Union College Annualשל ) XLII (1971בגליוןתפרסםשההיהדות)",ניפ
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8מלבו"אוה כפי , 88עצמומבדלסוןשליובכתבשתסמוךמהעללהאיןזוהאשמה , 7
מייחסהואאיןםילשוריבגםאםהיהדות,בעיקרימבדלסוןהאמין , 89למעלה 'שה:יאינו

החופשית-ההשכלתיתשמחשכתוףוא .ותהיהדשלשיותהמעכלמצוותחשיבותא;תה 'להם
הדתאלהווקישראשרהם-הםבלבדהמצוותשטעמיההשערהדתו,נתחילב;ןביאתהו

החקירה.במיבחן·ת 1עומאינההיהודית

באופן 'מצוות,טעמיאחריהנוiכהכלכיהואש"ידועהכללה,ברנפלדקובעשבית,
בכתרמכתירהוזמוטעיתהללהכ ,פ oמדעת"שלאראםמדעתאם-למיב~תקרובכזה

חמצררת.טעמיעללעמודושתדלהשואחריו,וןמנדלספניל ,יםונהרגי·דערת"מינות"
היאכזהדבריםעמלפכיהיא,"אמת :אומרו ,ןטיעונבחולשתמרגישברנפלדאומנם

להחזיקשמים,לשםבובתו ,למצוותטעםלתתהמשתדלהחכםשרומכללשמה',,עברה
j [אינםאיורבמעשיורצויה,גתודכאםאבל ;םיהנעדריבנבלבהדתיהרגשאתלחזק

 ,)צופחנגד(גםידועלתחללישמיםושםהרעיםמהמיםושתיאחריוהבאיםכיוצרים,
שלוונתושכברנפלהשלדמתוקהמוהנחתעתנשמאלהמדברים , 91היא"הירסתזהובנין

להנחהביסוסכללברנפלדאיןו-שמיים""לשםהייתהאללמצוותטעמיםבנזתןןומנדלס
וךשמתגישן,בהדברנפלדצדקאולםהמצרות.מינטעהכרחהיהראציונאליסטיבדור , 92זו

גופן.המצוותביטוללובאהמצודהבטעמיהמשכיליהדיון

עמדשלאהמצרות,טעמישלאחדאספקטמנדלסוןיםעטמותומלפנישניםשלוש

 .ודיתהיההאומהאתהמאחדכקשר /ימולארקשכותבוחשתווהמצ :לכןקודםעליו
הםשכןוהעיקרים,והדעותהאמונותשלםותבחשיבלומקהיהודיוףהפילוסrךרזרשוב

שלמכשירלשמשבכוחםאיןו-בכבליםנהוהתבאתהמחזיקים"נוסחות"ו"סמלים"
מתעלםכברכאן , 93טקסים"ם,ימנהג-םיחשוב"מעשים :המעשיםכןשאיןמהאיחו.ד

דבר-תוחבוסוםילמסהןשאףגופן,המצוותשלמתנדבתןוביה,מיניהמנדלסון,

הצרמוניאלי.בקיומןוותהמצשלןחשיבותעיקרשלגביומשום- 91בעצמושהדגיש

המצןןת,לשהסמליהערךמןימיןבסוףמנדלסוןשלשהתעלמותו , 9Gטמןגן •יהעירכךעל

חייובשנותמפח-נפשן,עלמעידההמצוות,עלהשורהההתגלותשלהסמכותמןוכן

תלהועל-כןבעלת-עיקרים",ישנה"דתמפניושנסוגההשכלהמרעיונותהאחרונות,
היהודים.ביןהקשרלשםבמצוות,הלכוהיהדותאתמנזלסון

להישארהיהיכולשפינוזהמנדלסון.שלזועמדתואתמצייןשפינוזהאליחסוגם

 . 19עמ'ח"ב,כות,ותהפווו . 87

 .בזהכלולשאינוהפרקבהמשךמבורריםהדברים . 88

 . 56 , 55הערותראה . 89

 • 19עמ'ח"ב,כות,תהפוווו , 90

שם.שם, . 91

שם,מסבירהוא .עצמואתברנפלדרסות , 27 1עמ /לאישרכהדתיתדוהויפורזכציבתולורת . 92

מהעםדברלנו"אידוכיהישראלית"האומהוםילקהמצוות][שלחשיבותן"הכירשמנדלסון

שהשמיעמהאוהמעשיות],הנזצוותבדבררעיועםשיחותיו[לענייןובלבמנדלסוןשחשב

בעמיו'.'ובעלסופרבתורוחוקר,פילוסוףבתורדעותיועםאלאיתו,בכתליביןורעיבחברת

 .וגבומהוץיהאלבמכתב , 227 ·עמ·קטנים,כתכים . 93

 • 83הערהלידבטקסטלמעלהדאה , 94

 Salo Wittmayer Baron, A Social andוה:השו ; 212עמ' ,יהו\תחלשהפילוסופיה . 95
215 . l. II, p סrk, 1937), V סReligious History of the Jews (New Y . 
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 , 96יםקוחהןמקתלסבכךידירעלהאמיתיתביהדותגלחםאילמלאאזרקיהודי

קירםאלאהישראלית,ומההאכללאלהיחידשלהקשראתשקובעותהןהדעותלארבכן,
המאוחרת,בספרותרבותלתגובותזכתהמגדלסרןשלזרעמדהלמעשה.הלכההדתחרקי

לריפררמה.פתחפתיחתמשרםבהראתהאשר

שהטיפוהקיצוניים,המשכיליםאתהביאההיאאףהמצרות,שלהלאומיהיסודהדגשת

אתהולםשאיבראנאכר;גיזם,במצוותלדאות 'םייאלסרבביוהאהיהדותלערכי
ביטולן.אתולדרושההשכלתית,הזמן-דוח

האמרנהשלקיומההמשךאתמנדלסוןולהתהמעשיותבמצוותשזרוקההוא,המעניין
כלשרנוהאמתיים","התיאיסטיםכללאיחודהכרחיקשרמהרותביהדותהמצרות :האמיתית

שפולי·זמן"כל-הבלתי-נכרנההאמרנהשלהכוחותבעולםשולטיםערד·כל ;מנדלסרןשל
שלבתרגומו-אמונה"שלשמהב·התעטררת 11 [דתיועושק-כוחאנתדרפ;מרדפיזםתיאיזם,

מאוחדיםהתנובהשלאלה-חבלהשמלאכיזמןכלהארץ,כדררעלישלטו 97בדרך]ל.י·

אחת,אגודהמעידעצמםלביןבינםהםגםלהיותהאמתייםהתיאיסטיםגםצריכיםיחה

עלתיכוןזראגודהרגליהם"·למסמדלכהאתוללהיעשולאן,שאם
בהםישאלהפדרגראמתייםדברים , 98טקסים"מנהגים,אומרתזאת-חשובים"מעשים

היהדות,חרקיהמעשיות.המצרותלגבימנדלסרןשלעמדתושלרמסכםמגובשבידודמשרם
בפרט.הדתולביקורתבכללהדתלמצבהיחידההתשובההםהיהודי,הפילוסוףקובע

96 . Gesammelte Schriften, III (1843), s. 5: " ... und dass Spinoza, seiner spe. 
, doxer Jude hatte bleiben konnen סculativen Lehre ungeachtet, ein orth 

wenn er nicht in andern Schrift.en das achte Judenthum bestritten, und 
". sich dadurch dem G e s e t z e entzogen hatte במקור)שדג(מו. 

 " religiose Usurpation," Gesammelte :ורבמק . 211עמ'היחוות,שלהפילוסופיה . 97
669 . Schriften, V (1844), s . 

שלי.-הפיזור ; 227עמ'קטבים,כתכים . 98
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