
יוהאן דוד
עם ישראל לא מוכן לאכול איתנו ולכן תמיד ישאר בעצמו

משה מנדלסון
טוען שהיהדות היא דת של מצוות. מדינה זה לא דבר חשוב. אין עיקרי אמונה. זה דבר חמור. גם לייבוביץ חשב

כך.

אברהם גייגר
נחשב לאבי הרפורמה.

דוגל בהפצת האמונה בקרב האנושות על ידי פיזור ותפוצת היהודים באומות העולם.

הרב שמשון רפאל הירש
היהדות מכירה מצוות, לא פקודות אמונה. סבור שהיהדות צריכה צריכה לחנך ולפתח את האנושות.

יש לכבד את שלוש השבועות ולחכות לסימן מה׳ לעלות ארצה. עד אז, אסור לעשות שום דבר מעשי כדי לקדם
עליה והתיישבות בארץ ישראל. עד אז יש להשפיע על הגויים מתוכם.

הרמן כהן
ביטוי רדיקלי של הרפורמה. פילוסוף חשוב שהשפיע המון ובטח בגרמניה.

הרב הנזיר התלבט בזמנו האם לעשות דוקטורט אצל הרמן כהן או ללכת לעלות לירושלים ללמוד אצל הרב קוק.
כתב ספר דת התבונה במקורות היהדות.

בהתחלה אמר שיש לכבד מאוד את הנצרות אך לימים חזר בו ושיבח את היהדות בהרבה על פני הנצרות.
דגל בהשפעה על הגויים מתוך הגויים עצמם ולא מתוך מדינה, וכך תבוא גאולה. הלאומיות מגבילה את

המשיחיות.

סיפור חיים מעניין של פרנץ רוזנצוויג שרצה להתנצר אך חזר בו והתחיל להתקדם בחזרה בתשובה ושמירת מצוות

הרב קוק
תעודת ישראל ולאומיותו.

המשיחות של עם ישראל הוא רק בארץ ישראל.

למהלך האידיאות בישראל.
כדי להביא את האנושות לחיי חופש ועדן, חובה שעם ישראל יהיה בארצו בעל מדינה פוליטית סוציאלית בעל

תרבות אנושית רמה.
כל זה לא רק כדי שאנשים יחידים יהיו מתוקנים, אלא המדינות תהיינה מתוקנות.

גד יאיר סוציולוג אומר שלאומות יש תכונות. זה דבר שלא עולה יפה באקדמיה מחשש לגזענות.

המאמר למהלך האידיאות לישראל נכתב כתגובה לתנועת חכמת ישראל ולא כמקובל שנכתב כתגובה לשיש איש
הורוויץ שחשב שצריך לחדול מלהיות יהודים כדי שיפסיקו היסורים מעלינו. משפט הסיום של הרב קוק שם: ומכאן

תוכל חכמת ישראל וסיפרותה האמיתית להתחיל לצאת לישע עמנו להחיותו בטל תחיתו. משפט זה יש בו
איזכורים של חכמת ישראל.

חכמת ישראל טענו שאפשר לחקור את היהדות. מטרתה לחפור קבורה נאה ליהדות. אדוארד גנז היה אחד
ממקימיה.



היינריך היינה התנצר, כתב, מקום שבו שורפים שרפים שם ישרפו גם בני אדם. בסוף חזר ליהדות. ההתנצרות
באופן כללי אצל היהודים היתה רק כדי להתקבל בקרב הגויים בעניין תרבותי חברתי.

הגל
אומר שההיסטוריה איננה מקרית, יש איזו רוח גדולה או אידיאה שהיא מכתיבה את המאורעות ההיסטוריים,

שאינם עומדים כמאורעות מבודדים לעצמם ללא תלות.
קארל מרקס טען שמה שמניע את ההיסטוריה זה כסף ולא אידיאה.

הרב טאו טוען שהגל צודק ושמארקס הוא ההוכחה לכך שהרי הוא הפך חצי עולם לקומוניסט (בשונה מקפיטליזם)
בגלל ההשקפה שלו שכתב אותה בספר.

גרץ היה מחכמת ישראל והשקפתו היתה ייחודית לאנשי חכמת ישראל והוא סבר כמו הרב קוק שמדינת ישראל
תביא את הגאולה ותשפיע על העולם.


