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 ה"תשע�ד"תשע, )ההגדותלמדי	 מ	 ( 26–25, מי� מדלָיו

  יעקב רוזנברג

  היבטי� חינוכיי�: יהדות ומודרנה

  

במאמר זה יש ניסיון להבהיר באופן פשטני כיצד ינקה המודרניות מושגים 

פוליטי של שפינוזה - המחקר נוגע במיזם התיאולוגי. וחידושים המושרשים ביהדות

אף שמקור הפילוסופיה שלו הוא , רעיון הבחירה של העם היהודישדחה את 

, בהמשך למגמה זו זלזלה ההשכלה האירופית ביהדות. בעיקר במסורת היהודית

וזאת בניגוד גמור למסורת האמריקנית הדתית שהייתה מודעת היטב לשורשיה 

את תפקידם של יהודים ואנוסים בהתפתחות הכלכלית של  נדגיש. היהודיים

לסיום . ופה ושל העולם החדש וביצירת הדמוקרטיה והחוקה אמריקנייםאיר

שעברו תהליך , שוויון ואחווה, נבהיר את מקורם היהודי של המושגים של חרות

ונראה כיצד יזמה היהדות זכויות האדם ורעיונות אוניברסליים , חילון של

  .באמצעות הקונספציה המונוגנית שלה

  

  

רנה שטאובריאנד �על ידי פרנסאווה �1833הוטבע ב" מודרניות"המונח 

)(Chateaubriand, 1982, p. 183 . המודרני מתואר� מסו� תקופת הרנסנס 	העיד

, )Galdung, 1998, p. 320( �18והמאה ה �16ומתייחס לתקופה שבי	 המאה ה

בשני . �18ועיד	 הנאורות של המאה ה �17וכולל את עיד	 התבונה של המאה ה

הפוליטיקה והכלכלה בדרכי� רדיקליות , הפילוסופיה, מדעהעידני� התפתחו ה

 בעידני� האלה עבר על המנטליות האירופאית שינוי מרוח דתית לרצו	. חדשות

השוא� להוסי� ידע באמצעות תבונה המבוססת על הוכחות ותכונות , חקרני

במקביל הופיעו השאיפה לחופש והמודעות להתקדמות היסטורית . אוניברסליות

מאוחר יותר  אפשרו האלהכל הגורמי� . במסגרות כלכליות ופוליטיות שהובעו

  . עליית הקפיטליז�את את המהפכה הצרפתית ו
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יחד ע� הרעיונות הנלווי� , במאמר זה ננסה להבי	 כיצד החידושי� האלה

היו קשורי� להגירת� , שוויוניות וליברליז�, זכויות, כגו	 אמנה חברתית, אליה�

וג� , פרנקפורט ווניציה, וביחוד לאמסטרד�, לרחבי אירופהשל יהודי� ואנוסי� 

כלכליות �בהמש� נבח	 כיצד המוטציות הסוציו. לתפקיד� ביישוב העול� החדש

. והתרבותיות מתייחסות באופ	 ישיר או באופ	 עקי� למקורות מקראיי� ויהודיי�

ע� זה נבדק את הרעיו	 הפרדוקסלי שמושגי המודרניות מושרשי� במסורת 

נציי	 שמושג . ברית העתיקה שייסדה את מסגרת האתית של האנושיותהע

מה �מודרניות נראתה כדבר, מחד גיסא. המודרניות נראה כסותר את היהדות

ובסופו של דבר חיזקו , מכיוו	 שאמנציפציה והשכלה הובילו להתבוללות, שלילי

את  מייחסי�, מאיד� גיסא ,א�). Feldman, 1998, p. 174(את האנטישמיות 

עוד נציי	 ג� את השורשי� . למקור� היהודי 19–�17החילו	 שהתרחש במאות ה

" כרומוזומי�"לא כדי להדגיש את ה, היהודיי� של כמה הוגי� מהתקופה

במודע או שלא , אלא להבליט שהפילוסופי� האלה הכניסו, היהודיי� שלה�

 ,Hersch(מושגי� הקשורי� לתחו� התרבותי שעסק בשאלות של מוצא , במודע

1980, pp.181–191(,  תרמו תרומות תאורטיות שנשארו מושרשות 	ועל כ

  .במסורת שלה�

  

  

  חשיבה פוליטית עברית כדג�
השתמשה החשיבה  �17ובמש� החלק הראשו	 של המאה ה �16בסו� המאה ה

הצרפתי . כדג� תאורטי בהתייחסה למדינה העברית הפוליטית במסורת היהודית

שאמו הייתה , בודי	. יז� את התנועה) Jean Bodin) (1596–1530(  א	 בודי	'ג

לקח מפילו	 האלכסנדרוני את הרעיו	 , )Leathers Kunz, 1975, p. XVI(יהודייה 

וניסה לַקשר בי	 , שעשרת הדיברות איחדו את חוקי הטבע ע� ההתגלות בהר סיני

קרלו  יטלקיההיסטוריו	 הא). Philo, III, 14(תיאולוגיה ובי	 פוליטיקה אנושית 

ציי	 מה , ב	 זמנו של בודי	, )Carlo Sigonio) (1584–1524( סיגוניו

והדגיש את החשיבות , שתאורטיקני� צריכי� ללמוד מהממלכה היהודית

ושנת היובל , השנה השביעית שבה חובות נמחקי�: החברתית של שנת השבתו	

ס יוהנס אלתוסיו). Sigonio, 1582(שבה עבדי� משתחררי� מעבדות� 

)Johannes Althusius) (1638–1563( ,הציג , שהיה פילוסו� פוליטי קלוויניסטי

סינתזה בי	 הנושאי� המקראיי� הפוליטיי� ובי	 הפילוסופיה הפוליטית של 

וניסה להסביר כיצד שמר הע� היהודי על זהותו הלאומית , �17המאה ה

קיו� ההרמוני בי	 שני� עשר השבטי� �הוא ראה בדו .והפוליטית בזמ	 הגלות
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–Petrus Cunaes 1563)(פטרוס קונאיס  ).Althusius, 1603(מקור לפדרליז� 

קיימא וכדג� �קיו� השלו הזה כדג� של רפובליקות בנות�החשיב את הדו) 1638

כתביו על המדינה העברית ועל ). (Cunaeus, 1617י של צדק חברתי וכלכל

 ,Tuck, 1933(בות על יצירת הרפובליקה ההולנדית תפקידי הסנהדרי	 השפיעו ר

pp. 167–169; Bodian, 2008, pp. 148–166 .( המלומד ההולנדי ההוגנוטי

עמד על הרעיו	 היהודי שהאר� היא קניי	  )Francisco Junius(וניוס 'פרנסיסקוס ג

  ).Junius, 1593(לוהי והניח שהאמונה הזאת תמנע סכסוכי� טריטוריאליי� �א

ר ראשו	 ושיטתי של פוליטיקה לפי הקונספציה העברית על ידי נוצרי סידו

הוא טע	 ). John Selden, 1654–1584(ו	 סלד	 'נעשה על ידי המשפט	 הבריטי ג

לוהית כמערכת �א שהתורה הייתה הדוגמה הראשונה של חוק טבעי שאושר ברוח

תאוריה  הוא פיתח. חוקית וכקוד מוסרי המאפשר הגבלת כוח פוליטי שרירותי

שהוזכרו חמש  Selden, 1640)(של חוק בינלאומי המבוסס על מצוות בני נח 

) Hugo Grotius, 1645–1584(עשרה שנה קוד� לכ	 על ידי הוגו גרוטיוס 

 ;Grotius, 1625(בהקשר הקמת חוק בינלאומי שיוכל להשליט שלו� בעול� 

Rosenne, 2004, pp. 63–94 .( שהוענקו לאומות העול� שבע המצוות של בני נח

. שיחקו תפקיד מרכזי ביצירת הפילוסופיה הפוליטית המודרנית, על ידי היהודי�

יחד ע� הדוגמה מהסנהדרי	 נהפכו חוקי בני נח לדג� של מוסד הפרלמנט וקידמו 

את הקונספציה היהודית של מצוות מוסריות אוניברסליות כפי שה	 מיושמות 

לספרו של סלד	 הייתה ). Rosenblatt, 2006, pp. 267–270(בשטח הפוליטי 

) John Tolland(ו	 טולנד 'ג, )Newton(ניוטו	 , השפעה חזקה על גרוטיוס

השפעת מחשבת ישראל גברה כאשר ). Samuel Pufendorf(וסמואל פופנדור� 

אחרי גירוש ב	 ארבע מאות , הפוריטני� הבריטיי� הרשו ליהודי� 1653בשנת 

כדי למלא אחר ההבטחה , נחשבה לאר� המובטחתלחזור לאנגלייה ש, שנה

  ). Spiro, 2002, pp. 241–242(המקראית של קיבו� גלויות ישראל 

שהעברי�ת מייצגת פרק  הדגישה) Fania Oz-Salzberger(זלצברגר �פניה עוז

הפילוסופי� הנוצרי� של המאה . אמתי ביצירת החשיבה האירופאית הפוליטית

: פיתחו שלושה רעיונות הקשורי� זה בזה, עבריתשהתעניינו במסורת ה, �17ה

ה הקמת כלכלה מוסרית והקמת רפובליק, פתרו	 בעיית הגבולות בי	 מדינות

   (Oz-Salzberger, 2005, pp. 57–70). פדראל



יעקב רוזנברג  218
 

 
לוהי על ידי תומאס �הסופרי� האלו הכינו את הקרקע עבור חילו	 החוק הא

ו היה בעל מהות פוליטית אשר לדברי) Thomas Hobbes) (1679–1588(הובס 

� ובמסורת היהודית את רעיו	 הריבונות האבסולוטית "הובס גילה בתנ .בלבד

, ג, ת תות חיי�"שו(את חוק יישו� קביעת הרוב  Hobbes, 1990,1 ,כמקור לחוק

לעצ� ). Hobbes, 1994(והברית החברתית התייחסה במוצהר לברית בסיני  2,)ו

ביצעו בני ישראל ברית חברתית כדי לחיות  ל מזכירי� שבמצרי�"חז, העניי	

לברית , וכדי לעשות מעשי חסד כדי להישאר נאמני� לבורא עול�, באחדות

הייתה זאת ההכנה להכרת הברית  3.)כג, תנא דבי אליהו(האבות ולשימור לשונ� 

כאשר , בתור מושג מכונ	 לכל החוזי� החברתיי� על ידי הסכמה הדדית בסיני

ממד : רעיו	 הברית מרמז על שלושה ממדי�. עליונהל הוא הרשות ה�הא

ממדי� אלו מסומלי� באופ	 מסורתי על . ממד לאומי וממד נורמטיבי, תיאולוגי

ברית מופיע הרעיו	 לכ	 ). יג, פרקי אבות ד(והתורה  המלוכה, ידי כתרי הנבואה

בתור מוצאו של חוקתיות מודרנית המפרידה בי	 הכוחות המגווני� של המדינה 

– Eleazar, 1995; Levinson, 2006, pp. 1853( ידי הגבלת הארכת� ההדדית על

(1888. 
מכיוו	 שכפי שמוזכר , מוצאו של חילו	 החוק היה מושרש ג� ביהדות

. לאחר שהתורה ניתנה לבני אד� היא כבר לא הייתה שייכת לשמי�, בתלמוד

מנוהלת , אנושאחרי סו� הנבואה הייתה המדינה העברית עניינ� של בני , למעשה

היחסי� בי	 ). ב"ע, בבא מציעא נט; יב, דברי� ל(על ידי הסנהדרי	 וחכמי התורה 

� בצורה פוליטית "לוהיי� וענייני� אנושיי� הוסברו על ידי הרמב�ענייני� א

)Kreisel, 1999, pp. 267–268.(  

  

  

  

  

  

_____________________________________  

  

  

1
 .יב, עיינו ישעיהו יד. כא� אימ הובס את המסורת העברית הנבואית 
2

הכלל הזה קשור . ב, די� משפטי מופיע בשמות כג�התכתיב ללכת בעקבות הרוב בקביעת פסק 
ובעלי  תכונות אינטלקטואליות גבוהות בעלילשופטי� הפוסקי� לפי התורה שהיו צריכי� להיות 

     .שיקול דעת
3

". נעשה ונשמע"הברית בסיני התקבלה ברצו� על ידי בני ישראל כשאמרו , אשר לתורה שבכתב 
מודעה רבה : "ה"ד, תוספות; א"ע, פח, שבת(מתוק� האירוע של פורי�  התורה שבעל פה התקבלה

  .")לאורייתא
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  ביקורת המקרא והטיעוני� היהודיי� נגד הנוצרי�, שפינוזה

� והצהיר שהרבה חלקי� "	 להטיל ספק בזהות כותבו של התנהובס היה הראשו

קשה לקבל שמשה תיאר את מותו , לדוגמה. של התורה לא ייתכ	 שמשה כתב�

 ,Hobbes, 1994;ח–א, דברי� לד(כפי שמדווח בפסוקי� האחרוני� של דברי� 

III, XXXIII. ;(איזק לה פיירר  4.)א"ע, מנחות ל; בבא מציעא טוIsaac La 

Peyrere,1596–1676( ,ובייחוד באיגרת , הראה בברית החדשה, ממוצא יהודי

ומזה מתבקש שחזור , סדרת שגיאות שנעשו על ידי המשכתבי� ,לרומני�

הקוייקר סמואל פישר ). La Peyrere, 1655(ביקורתי של הטקסט המקורי 

)Samuel Fisher, 1605–1665 (ל הצהיר שהאור הרציונלי הפנימי מהווה את כל

  לואי מייר ).Fischer,1660(� "האמונה הבדוק היחיד שלפיו יש להערי� את התנ

)Louis Meyer( ,לנסות פירוש טבעי , שנהיה תלמידו של שפינוזה 	היה הראשו

, �"לתנ) Descartes(ג� ניסה להתאי� את שיטת הספקנות של דקרט , �"של התנ

את הפילוסופיה ככלי  ולמטרה זו הוא ניצל, מה יציב ועקבי�כדי למצוא דבר

לואי מייר רצה לדחות את הדוגמה של קלווי	 . �"לשפוט את עקביותו של התנ

כדי שיוכל לכונ	 דר� רציונלית להבי	 את , שהמקרא הוא הפירוש של עצמו

על ידי הפיכת  5(Meyer, 1966, pp. 74–74; Frampton, 2006 p. 195).� "התנ

לאובייקט ידע כמו כל אובייקט , הבלעדישקוד� לכ	 היה מקור האמת  ,�"התנ

הסופרי� ). Lagrée, 2004(הוא גר� למהפכה קופרניקאית מקראית , טבעי אחר

האלה שהיו מעורבי� בערעור הפרוטסטנטי על סמכותו של האפיפיור 

)(Frampton, 2006, chap. 2 ,הציגו ביקורת על הדת שהשפיעה רבות על התכנית 

 נוזה להפריד בי	 הפילוסופיה והתיאולוגיהפוליטית של שפי�התיאולוגית

(Popkin, 1978, pp. 177–195; Popkin, 1985, p. 219) .שהתייחס , שפינוזה

הקו התיאולוגי והקו , יז� שני קווי עימות, תמ!גְ � כמקור של כל הד!"לתנ

. כדי לשחרר את האנושות מממלכת השמי� וג� מממלכת האר�, הפוליטי

ה להראות שהנבואה הייתה מבוססת על מחשבות למטרה זו ניסה שפינוז

לדברי ). 3–1פרקי� , ב"תשכ, שפינוזה(לוהי �ללא מסר א, דמיוניות בלבד
  

_____________________________________  

  

  

4
. יהושע כתב את הפסוקי� האלה, לפי רב יהודה ואולי ג� לפי רב נחמיה. הנושא הזה נדו� בתלמוד 

ובשמונת הפסוקי� האלה בורא , בורא עול� הכתיב את כל התורה ומשה שינ� ורש�, לפי רב שמעו�
הדגיש שיהושע כתב , שהחזיק בדעה הראשונה, הרב אב� עזרא. עול� הכתיב ומשה רש� בדמע

 . בואיתבהשראה נ
5

הפרשנות שסירבה לקבל את התורה שבעל פה המוסרת  מייר רק הדגיש את הסתירה של ,למעשה 
 . את הכללי� המדויקי� לפירוש התורה שבכתב
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 .Jayler, 2005, pp( ע� ישראל לא נבחר להעניק איזה הוראה נצחית, שפינוזה

ד מה שאירע היה בגדר תופעות טבעיות בלב. וכ	 לא אירעו נסי�, )63–39

� לפי השיטה הרציונלית של מדעי "כשמפרשי� את התנ). 4פרק , �ש, שפינוזה(

משה כותבו  מערער על היותכג� ו, הוא נראה כמו כתיבה אנושית גרידא, הטבע

  ). 9–8 פרקי�, �ש, שפינוזה(תבי הקודש האחרי� ועל אמינות� של כ

הפרדוקס אצל שפינוזה הוא שמחד גיסא הוא שלל את הבסיס של המסורת 

א� מאיד� גיסא התיאוריות שלו מבוססות על מקורות , וטי	היהודית לחל

שהחל את לימודיו בישיבה הפורטוגזית של אמסטרד� , שפינוזה. יהודיי�

)Goldstein, 2006, pp. 12–17( , לקח את המושגי� העיקריי� שלו מהוגי�

 , קורת על דקרט� כדי להעביר בי"הוא ניצל את רעיונותיו של הרמב. יהודיי�

(Harvey, 1981, pp. 151–174; Roth, 1924, pp. 143–144) .ג "הוא לקח מהרלב

רא על וביסס את פירושיו למק, (Nadler, 2004, pp. 505)את דג� האינטלקט 

מתורת הקבלה הוא . Harvey, 2002, pp. 109) ( פנייה לחוקי הדקדוק העברי

ומרב , "amor Dei-intellectualis" ו" Deus sive Natura"שאל את המושגי� 

 diPoppa, 2006, pp. 119–150)(6 את מושג ההבעה –אברה� הררה הכה	 

)Jellinek, 1852; Matheron, 1969, pp. 616–622; Benamozegh, 1988 p. 13 

(and 22.  סוג הידע השלישי שהוא ידע 	מהנבואה היהודית הוא לקח את רעיו

  .(Kreisel, 2001, p. 549) אינטואיטיבי

ובזה הוא היה הרבה יותר רדיקלי , �"ל מהתנ�שפינוזה חתר להוצאת הא

אשר ניסה להציג רק ) Richard Simon) (1638–1712(רד סיימו	 'זמנו ריצ�מב	

לאחר מכ	 הוא פילס ). Yovel, 1989, p. 18(� "את הממדי� ההיסטוריי� של התנ

, )Jean Astruc( אסטרוקא	 'של ג �18את הדר� לביקורת המקראית של המאה ה

וייש� גישה זו בתורה , לי�'שהדגיש את ריבוי הכותבי� של ארבעת האוונג

)Astruc, 1753; Wellhausen, 1895(.7  
  

_____________________________________  

  

  

6
היה מקור , "שער השמי�"מחבר הספר , רב אברה� הררה הכה�, סקה די פופה'לדבריו של פרנצ 

הספר . בספרדית, באמסטרד� �1635ו 1620 הספר נכתב בי�" ,הההשראה לרעיו� ההבעה של שפינוז
שהיה במקרה , התפרס� בחוגי� יהודיי� בהולנד הודות לתרגו� העברי של רב אבואב דה פונסקה

שהתפרס� זמ� קצר אחרי , )ל שפינוזהעחר� הואחד החתומי� על צו (אחד ממוריו של שפינוזה 
  רטו�'מת' על ידי א �20יחסו של שפינוזה לקבלה נחקר במאה ה. �1635מותו של הררה ב

(Matheron, 1969, pp. 616–622)  המראה שאיל� הספירות הוא המפתח להבנת דג� המדינה
 . של שפינוזה

7
וליוס וולהאוז� אל הביקורת המקראית וניסה להראות את ריבוי הכותבי� של 'הגיע ג �19במאה ה 

 .בראשיתספר 
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 Tracatus theologico–politicus ,(Paul Hazard) כפי שהעיר פאול הזרד

של שפינוזה גר� למהפ� בחברה האירופאית כי הוא בז לבסיס של האמונות 

למושג הצייתנות ולכוח� של , שלה לפולחני� הדתיי� השוני�, תיות שלההמסור

 ,Hazard, 1961( כל אלה מדכאי� את התבונה האנושית ואת החופש; כוהני הדת

pp. 134–135 .(שש עשרה שני� לאחר שהוטל , �1670הספר הזה התפרס� ב

רגש יש בספר מעי	 . הקהילה היהודית של אמסטרד� החר� על שפינוזה על ידי

שתרמה רבות להקמת תמונה ) Auerbach, 1882, pp. 286(של נקמה אישית 

 )Seidler, 2004, pp. 29–45( חדשה של היהודי בחברה האירופאית של ההשכלה

 ;Cohen, 1915, pp. 56–151( יהודיות החילוניות�ושירת את ההשקפות האנטי

Arkush, 1991, pp. 211–224; Rubel, 1977, pp. 9; Hirsch, 1977, pp. 150–
162.(8   

הטיעוני� , דתיי��צרי� להדגיש שא� שפינוזה יז� כמה טיעוני� אנטי

ניצלו  �19עד תחילת המאה ה �17מהמאה ה; התחזקו בגלל התייחסות� ליהדות

נוצריי� היהודיי� לטוב� �קבוצות מתירניות ואתאיסטיות את הטיעוני� האנטי

)Popkin ,pp. 159–181 .(, פה�ופצו תחילה בעלהטיעוני� האלה ה 	ולאחר מכ

 –Johann Christoph Wagenseil, 1633(תורגמו על ידי יוהא	 קריסטו� ווגנסייל 

 שלמד יהדות ע� השבתאי בר פרלהפטר, חוקר השפה והתרבות העברית, )1705

)Behr Perlhefter ( פרס� אוס� של עלוני� יהודיי�  1681אשר בשנת

  ). Wagenseil, 1681(ללטינית נוצריי� שהיו מתורגמי� �אנטי

לחידוש החתרני של שפינוזה היו השלכות פוליטיות , באופ	 כללי

הוא תר� רבות לעיצוב הרוח המהפכנית שהביאה , מחד גיסא. ופילוסופיות רבות

הוא הכחיש את , מאיד� גיסא). Verniere, 1954(�1789למהפכה הצרפתית ב

שלפיה ייצור עצמי , צרופה אימננטיותת וייסד פילוסופיה של קיומה של נשגב�

הקונספציה הזאת של שפינוזה הייתה . רק לאופ	 יחיד של מציאות מתייחס

ניטשה , )Marx(מרקס , )Hegel( הגל, )Kant(בעקבות התאוריות של ָקנט 

)Nietzche( , פרויד)Freud (	ואיינשטיי )Einstein ( ) (Yovel, 1989, p.X.9   
  

_____________________________________  

  

  

8
הייתה חשובה לתאוריה של הדת כהשלכה דמיונית של " מדיני�מאמר תאולוגי"השפעת ה 

�מאוחר יותר השפיעה על מרקס שקרא אותו בזמ� שכתב את ספרו האנטישמי על השאלה ; פאוירב
 . היהודית

9
, ראוי להדגיש שהתמות של אימננטיות וטרנסנדנטיות מוזכרי� בזוהר בתור מושגי� מאוחדי� 

שפינוזה לא הכניס אימננטיות כרעיו� חדש אלא  ".עלמי� סובב כל"ו" ממלא כל עלמי�"כלומר 
 ).א 225' עמ, IIIזוהר . (לוהות�כרעיו� נפרד מקונספציה אינטגרטיבית של הא
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, היהדות כמקור לאמונות תפלות ודוגמטיות דתית נחשבה בתקופת ההשכלה

במקומה הופיעו מושגי� חילוניי� . וחדלה להיות דג� חשיבה מוביל

, כתוצאה מכ� יהודי אירופה איבדו את תפקיד� התאולוגי המוביל. ואתאיסטיי�

אול� בעול�  .)Oz-Salzberger, 2002( ולכל היותר נהיו אובייקטי� של סובלנות

שהחלה עוד בתקופת הרפורמציה והמאה , �"ולתנ רכה ליהדותהחדש גדלה ההע

  .�17ה

  

  

  הולדת הקפיטליז� והיסוד היהודי לדמוקרטיה האמריקנית
. לפחות �14היהודי� היו מעורבי� בסחר הבינלאומי באג	 הי� התיכו	 מהמאה ה

 ,Arbel(לאחר גירוש היהודי� מחצי האי האיברי היגרו רוב� המכריע לאיטליה 

  ).Braudel, 1992, pp. 157(להולנד ולעבר החו� האטלנטי , )1995

בבנקאות , בכל המקומות האלו התקדמו היהודי� למעמד מוביל בסחר ימי

הודות ללכידות� הדתית והלשונית קשרו היהודי� קשרי� חזקי� . ובמימו	

שהביאו לתסיסה כלכלית בעלת עצמה שהוצגה לעתי� קרובות מפרספקטיבה 

שמית תיאר וורנר �למרות עמדתו האנטי). Ford, 1920, pp.7–24(שמית �אנטי

בפרטי פרטי� את  )Klauzner, 1982, pp. CXVI) (Werner Sombart(סומברט 

העניק  1400הוא ציי	 שבשנת . החידושי� שהכניסו היהודי� לכלכלה המודרנית

 �16ושבמאה ה, רשות לפתוח בנק הסנאט הוונציאני לראשונה לשני יהודי�

� הכניסו מוצרי יסוד יהודיה. היו הבנקאי� המובילי� בחצי האי האיברי היהודי�

מימנו את רוב המדינות האירופאיות ונטלו חלק בייסוד הבנק של , חדשי�

אי הופיע מתו� מעבר האשר. הבנק של אנגליה והבנק של המבורג, אמסטרד�

האלה בכל השטחי� . קשר אימפרסונלי בצורת ניירות ער� ובורסותהקפיטליז� כ

  .היהודי� שיחקו תפקיד מרכזי

החיה את רעיונו של קרל מרקס ) Sombart, pp. 61–68(סומברט 

, הקווי� המנחי� של רציונליז�. שקפיטליז� ועידני� מודרניי� שייכי� ליהודי�

שינויי� עולמיי� חוזיי� ומלאכותיי� ה� הקווי� המשותפי� לעידני� המודרניי� 

)Morris, 1995, p. 86 .(ו הביע כמה ושהוא עצמ, ששני סביו היו רבני�, מרקס

הוא ראה את , בכל זאת. (Gilman, 1984, pp. 294–275) השקפות יהודיות

היהדות בתור דת של כס� שנהפ� לער� אוניברסלי לכל דבר והוא זה שרושש את 

). Jessop Wheatley, 1999, p. XXX(הער� המיוחד של אנושיות ושל הטבע 

שמרקס  האלה יצאו מתו� נקודת מבט נטורליסטית שפינוזיתהמבקרי� , למעשה

הוא חשב שצרכי� אנושיי� צריכי� להיות בהרמוניה ע� יכולותיו . ניכס לעצמו
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 ,Löwy and Sayre( מנוכרות של האד��הטבעיות והיצרניות הבלתי, המקוריות

2001, pp. 104–105 .(הביקורות הרומנטיות והנטורליסטיות של קפיטליז� היוו 

 10.גור� מכריע בהובלת מספר מהפכני� יהודיי� ידועי� לסוציאליז� ובולשביז�

)Yaffe, 2001; Zemer, 2003; Pois, 1986; Devi, 1958 .(  

מנסה להתגבר , בכבוד שהיא נותנת לטבע, ראוי לציי	 שהמסורת היהודית

מכיוו	 שהתנהגותו אמורה להיות מונחית , על תכונות מטריאליסטיות של האד�

  ).Rozenberg, 1999, pp. 81–90(טבעיי� �ידי חוקי היגיו	 לא על

, כבר קישרנו את הופעת הכתיב האלפביתי ע� היציאה מעבודה זרה מצרית

וס� '	 ג'ג). Goux, 1973, p. 122(שהייתה קשורה לגורמי� של סגידה טבעית 

כבר הדגיש שקפיטליז� הוא הישג של כתיב ) Jean Joseph Goux(ג�קס 

שאפשרו ארגו	 מטפיזי של הטבע באמצעות , אלפביתי ושל כלכלה מונטרית

הקשר של היהדות , למעשה). Sombart, 2001, p. 96(סימני� וערכי� מופשטי� 

 ,Neusner, 1989; Sombart) ( לכלכלה הוא נגיעתה בחיי היומיו� בכל פרט ופרט

ל חשיפה התפקוד הכלכלי המוסדר על ידי ההלכה היהודית מקב 11.)(2001

נרחבת במשנה ובתלמוד המקני� לכל תלמיד חכ� יסודות של ידע כלכלי וג� 

  .הנחיות לסחר הוג	 ומוסרי

בי	 הקפיטליז� הרציונלי היהודי ) Weber(כנגד הניגוד של וובר 

טע	 , )Weber, 1978, pp. LXXX, pp. 615–622( והקפיטליז� הפוריטני הסגפני

ושראשיתה ) Sombart, 2001, pp. 96( יהדותסומברט שפוריטניז� הוא בעצ� 

 Robert(כפי שנראה במקרה של רוברט מוריס , של אמריקה קשורה ליהודי�

Morris ( ,את המהפכה האמריקנית 	יהודי שמימ )Sombart, 2001, pp. 30, 59; 

Raphael, 1982; Loader, 2001, pp. 635–653 .(  

בהתיישבות האמריקנית והגיעו חשוב לזכור שהיהודי� היו פעילי� מאוד 

אחד משני האירופאי� הראשוני� ). Marcus, 1970(לעול� החדש סמו� לגילויו 

, )Luis De Torres(היה לואי דה טורס , 1492לנובמבר  �2ב, שהגיעו לקובה

כדי , בגלל ידיעותיו בעברית ובארמית, יהודי מומר שהובא על ידי קולומבוס

וכלס על ידי עשרת שבטי ישראל האבודי� לבדוק א� העול� החדש היה מא

)Kayserling, 1894, p. 94 .(הראשונה של העול� החדש הופיעה בספר " מפה"ה
  

_____________________________________  

  

  

10
אול� המסורת היהודית אוסרת . צרי� לזכור שלאקולוגיה מקור מקראי המתועד במלואו בתלמוד 

 . סביטרי דוי ע והינדואיז� נחש� על ידיטב, הקשר בי� נאציז� .הנאצי� כפי שהיה אצל, סגידה לטבע
11

 .אפשר להסיק מסקנות לגבי האשראי המודרני מתו� ההלכה היהודית, לדבריו של סומברט 
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אגרת , )Abraham Farissol( על ידי אברה� פאריסול �1525עברי שנכתב ב

ההתיישבות הקולקטיבית היהודית ). Efron, 2001, p. 50( 12אורחות עול�

שה יהודי� הגיעו לאמסטרד� ור עשרי� ושלכאש �1654הראשונה הייתה ב

ולימי� נהייתה , וסדה כשלושי� שנה קוד� לכ	נמושבה הולנדית ש, החדשה

מושבה הולנדית בברזיל , )Recife(ה� ברחו מהאינקוויזיציה ברציפה . מנהט	

מאז ). Wiznitzer, 1954, pp. 88–90(שנכבשה על ידי הכוחות הפורטוגזי� 

היהודי� מהשתתפות פעילה בבניי	 העול� החדש שבו לא חדלו , התקופה הזאת

  ). Faber, 2005, pp. 23–42(הייתה לתרבות היהודית נוכחות תמידית 

הספר הראשו	 שהוצא לאור בצפו	 אמריקה היה תרגו� אנגלי של ספר 

 Richard(ר 'רד מת'ריצ. 1640–ב, ניו אינגלנד', שפורס� בקיימברידג, התהלי�

Mather (ודה מוני 'ג. ללה חמש מילי� בעבריתכתב הקדמה שכ)Judah Moni( ,

עבור תלמידי  �1735פרס� ספר דקדוק ללשו	 העברית ב, רב שהתנצר

. )Band, 2004, pp. 31–51(אוניברסיטת הרווארד שש� שימש מורה לעברית 

הפ� את העברית לחלק חיוני , נשיא אוניברסיטת ייל) Ezra Stiles(עזרא סטיילס 

שהעברית הוצעה כשפה הרשמית של , והאגדה מספרת, אקדמיי�של קורסי� 

העול� החדש , למעשה). Davis, 1995, pp. 16–17(ארצות הברית העצמאית 

לפני שארצות הברית קיבלה . נבנה על העברה מטפיזית של זהות אר� הקודש

 השלישי בתפקידו של' ורג'ע� המל� ג, עצמאות תואר המצב כעבדות מצרית

האוקינוס האטלנטי , גטו	 ואדמס בתפקידיה� של משה ויהושעוושינ, פרעה

   Davis, 1995, p. 12; Obenzinger, 1999.(13(ב "בתפקידו של י� סו� וכיו
�ציי	 שבציוויליזציה ) Abraham Isaac Katsch(' אברה� אייזק ק

זרמו ערכי� עבריי� קלסיי� , ובספרות האנגלוסקסית בפרט, האמריקנית בכלל

 ;Katsch,1951, pp. 7–9(רת הדיברות היו הדג� לחוקה האמריקנית ושעש, רבי�

Runes, 1951; Levi, 1905, pp.125 .(המובטחת החדשה �האמריקני�  היו באר

". הע� שכמעט נבחר"ולינקול	 התייחס אליה� בתור , לתחלי� של יהודי הברית

. שמלחמת האזרחי� חיזקה את הטענה המקראית של אנושיות� של כל בני אנו

, על מטבעות "In G-d we trust"החלו בהטבעת , �1864ב, בתקופה הזאת

 ,Flechter(� "תנהעל ספר  העושבהגה הנהוהקונגרס פתח את ישיבותיו בתפילה ו
  

_____________________________________  

  

  

12
 .�1691ויצא לאור באוקספורד ב, תורג� ללטינית, �1586שיצא לאור בוונציה ב, הספר הזה 
13

" ציו�"ערי� הקרויות  �15כ יש; הסופר הזה ש� לב שלערי� אמריקניות רבות יש שמות מקראיי� 
  .(Davis, 1995, p. 14) "של�" – ערי� �27ו
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2001, p. 91 .( האידאליז� היהודי עיצב את המאבק לזכויות אזרחיות)Danelski, 

1983, p. 71( , לסובלנות ולפלורליז�)Sutcliffe, 2003, pp. 213–230; Katz, 

1961, pp. 182–196( , והיה יסוד החוקה האמריקנית).Katsch, 1977, p. 7; 

Pfeffer, 1982, pp. 21–34 ( בניגוד לנצרות האירופאית של המאה השמונה

הנצרות האמריקנית ראתה ביהדות , שזלזלה ביהדות, עשרה והמאה התשע עשרה

  . התרבות והערכי�, מקור הדתאת 

דתית האירופאית  תקופת ההשכלה הלאבוב לשי� לב לעובדה שחש

האידאליז� המקראי העברי , למעשה. התחדשו כמה רעיונות שהיו ממוצא יהודי

את האידאולוגיות שאפשרו את המהפכה הצרפתית , אמנ� באופ	 חילוני, הזי	

  .שבה נכללו תמות יהודיות רבות

  

  

  שוויו� ואחווה, המקור היהודי לחירות
. מצרי� השיקה את מושג החירות שלא היה ידוע בכלל עד אותו מאורע יציאת

ליו	 איש יועצ� העובדה ששלושה מ, א� אחד לא הצליח לברוח ממצרי� עד אז

יציאת מצרי� היא . עולמי�יצאו מעבדות לחרות היוותה חידוש אידאולוגי כלל

 כפי שרואי� במקרה של חיסול העבדות בארצות, דג� לכל שאיפה לחירות

 .Douglass, 1855, Part I, p(אמריקני לזכויות אזרחיות �הברית והמאבק האפרו

355; Glaude, 2000.(  

שלושת . נוס� למושג החרות עיצבה היהדות ג� את המושגי� שוויו	 ואחווה

המושגי� האלה השתייכו להצהרת זכויות האד� שהוצגה אחרי המהפכה 

ונהיר היה שה� שימשו תחלי� , בצורת שני לוחות הברית, �1789ב, הצרפתית

היה זה בניגוד לדמוקרטיה האמריקנית שתמיד , למעשה. להתגלות בהר סיני

–Ska, 2004, pp. 146(הודתה ששני לוחות הברית ה� מקור החוק והדמוקרטיה 

אחד האולמות בבית המשפט  כמו שרואי� למשל על הקיר הדרומי של, )158

  .ושא את שני לוחות הבריתשבו מופיעה תמונתו של משה הנ, העליו	

היה הראשו	 להשתמש  )Maximilien Robespierre(מקסימיליא	 רובספייר 

 �5ב, )Liberty, Equality and Fraternity" (שוויו	 ואחווה, חרות" בצירו�

ומטבע הלשו	 הזה קיבל מאוחר יותר חיזוק ממועדו	 קורדלייר , 1790בדצמבר 

)Cordoliers Club .( על ידי  1848לפברואר  �27הוצג לראשונה ברשמית הוא

 ,Bertrand( כססמה של הרפובליקה הצרפתית השנייה )Louis Blanc(לואי בלנק 

1903, pp. 43; Kropotkin, 1927, reprinted 2009, p. 540; Hayden, 1866; 
Posdam, 1866, reprinted 2003.( 
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לקסיס דה במכתב שכתב א .צרי� לציי	 שלמושגי� האלה מוצא יהודי

 Joseph Arthur(וס� ארתור דה גובינו 'לג) Alexis De  Tocqueville( טוקוויל

De Gobineau (הוא ביקר את התאוריה המטריאליסטית  1857לינואר  �24ב

והדגיש שהמונוגניות המקראית דוחה את התאוריה שלו , גזענית של גובינו

 ,de Toqueville(אנשי� המקור לאחדות האנושות ולשוויו	 בי	  שהיא במידה

1959, pp. 277; Fishman, 2005, pp. 3–4; Manica, 2007, pp. 346–348 .(

הדגיש שהתורה היא בסיס לזכויות האד� כי  )Haim Cohn(חיי� כה	 , בזמננו

). Cohn, 1984, chap.15; Kaplan, 1989, pp. 15–24(היא מאפשרת שוויו	 

לוהי הקיי� בכל �לפי הצל� הא מושג זה קשור למושגי� של בריאת האד�

  .אנוש�ב	

בתלמוד נאמר . "אחידות"שונה ממושג , ונוגניז� מדבר בעד שוויו	מ

 כדי שאי אפשר יהיה לומר שמעמדו מור� מזה של, שהאד� הראשו	 נברא לבד

אול� התלמוד מדגיש שכאשר אד� טובע כמה מטבעות בחות� . אנשי� אחרי�

ה טבע כל אד� בחותמתו של "י מלכי� הקבומל� מלכ, אחד כול� דומי� זה לזה

לפיכ� כל אחד ואחד חייב לומר . האד� הראשו	 ואי	 אחד מה	 דומה לחברו

הוא רק כל אד� הוא ייחודי מכיוו	 ש). א"ע, סנהדרי	 לז( "בשבילי נברא העול�"

  .יכול להשיג את המטרה הייחודית שאליה נועד

המדרש מביא ". שוויו	"כתולדה של " אחווה"נית	 להבי	 את מושג ה

ב	 עזאי טע	 שהפסוק החשוב ביותר . פולמוס ידוע בי	 ב	 עזאי ורבי עקיבא

ואילו רבי עקיבא חשב , )א, בראשית ה" (אד�הזה ספר תולדות "בתורה הוא 

הפסוק ). יח, ויקרא יט" (ואהבת לרע� כמו�"שהפסוק החשוב ביותר הוא 

ראשו	 מראה שכל התנהגות אתית אנושית נובעת ממונוגניז� שהוא הבסיס ה

הפסוק השני מחשיב את האחווה ככלל זהב מכיוו	 שהוא . היחידי לשוויו	

רבי עקיבא א� מוסי� שהעובדה שאד� נברא בצל� . קיו� אנושי�מאפשר דו

, למעשה). לב, לד, בראשית רבה(לוהי� היא הסיבה האמתית לאיסור על רצח �א

ב	 עזאי חיזק את דעתו של רבי עקיבא על ידי חשיפת הבסיס האונטולוגי 

זאת . הוא מצווה המושרשת בבריאה עצמה" רע�לואהבת . "והאוניברסלי שלו

ומגביל את  ,"חמולות"פוליטי בדברי� דוחה את מבנה ה�הסיבה שהדג� הסוציו

להגיע התורה מטילה על כל האומה את המשימה . תחומ� של מלכי� וכוהני�

, )Berman, 2008, pp. 64–78(פוליטי וכלכלי ולסעד חברתי , לשוויו	 משפטי

אחות לנו "המדרש מסביר שהפסוק . והגישה את האדיאל הזה לכל האנושות

. מתייחס לשאיפתו של אברה� להביא אחווה לעול�) ח, שיר השירי� ח" (קטנה

, כאב הייחודי זה יהיה אפשרי רק א� מייחסי� את כל האנושות לבורא עול�
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מודע למקומו ולתפקידו  מחבריה כאשר כל אחד ,המכוו	 את כל משפחת העמי�

  ).ג, לט, בראשית רבה(

שיחק תפקיד פטריוטי מרכזי " אחווה"בתקופת המהפכה הצרפתית מושג ה

)David, 1987( , ונתמ� על ידי קבוצות רומנטיות ומיסטיות ועל ידי הלשכות של

 Henri(הנרי ברגסו	 ). Billington,1980, pp. 54, 92–94(הבוני� החופשיי� 

Bergson ( יכולי� להיות אפקטיביי� רק באמצעות אחווה 	הדגיש שחרות ושוויו

)Bergson, 1965, p. 301 .(אחווה"מושג ה בזכות טבעו האתי משלי�, למעשה " 

לפי . את ההתנגשות בי	 הסכנות של חרות בלתי מרוסנת לבי	 שוויו	 של אחידות

אחווה הוא באחריות המקורה של , )Emmanuel Levinas(עמנואל לוינאס 

לאחריות כזאת  .)Levinas, 1961, pp. 235(ההדדית של אנשי� איש כלפי זולתו 

ל אחריות יש כמה תכונות שיטתיות המושרשות בזהות יהודית שמרמזות ע

האחריות הזאת עוצבה בהר סיני שש� כל ילד בישראל נהיה ערב לכל בני . הדדית

תנא (כפי שמודגש במדרש , ושימש דג� של אחווה ורעות לכל בני האד�, עמו

  .)ו, דבי אליהו רבה

  

 
  סיכו�

ניסינו להבהיר כיצד ינקה המודרניות כמה מושגי� וחידושי� המושרשי� , כאמור

על חשיבותו של דג� המדינה העברי למחשבה הפוליטית של עמדנו . ביהדות

וזאת בניגוד , כ	 ראינו כיצד זלזלה ההשכלה האירופאית ביהדות .�17המאה ה

עוד . גמור למסורת האמריקנית הדתית שהייתה מודעת היטב לשורשיה היהודיי�

הדגשנו את תפקיד� של יהודי� ואנוסי� בהתפתחות הכלכלית של אירופה ושל 

בסיו� הבהרנו את . העול� החדש וביצירת הדמוקרטיה והחוקה האמריקניי�

, חילו	 שעברו תהלי� של, שוויו	 ואחווה, מקור� היהודי של המושגי� חרות

יזמה זכויות , באמצעות הקונספציה המונוגנית שלה, ושמנו לב כיצד היהדות

  .אד� ורעיונות אוניברסליי�

  

  

  מקורות
 ,ח ,תדע. מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה האירופית � שפינוזה ברו�). 2004(' מ, סיידלר

  .איל��ניברסיטת ברוא .45–29

  .מאגנס: ירושלי�). וירשובסקי' ח: תרג�( מאמר תאולוגי מדיני). ב"תשכ(' ב, שפינוזה
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