
 היהודים בזמן הזה
 

 מדעי-סוציאלימחקר 
 

 מאת

 פיןד"ר ארתור רו  
 

 
 

 תרגם ממהדורה שניה

 י.ח.ברנר
 

 
 

 "צאת "מוריהוה
 
 
 

 דדיסה, תרע״וא
 .23א רנ״, באזאמוריהדפום ״

 
 
 

 מהדורה דיגיטלית:
 אבשלום בן צבי

 , אדר ב', תש"פנוף הגליל
 
 
 
 

  



 מה למהדורה ראשונהדהק
_____________ 

 
ור מקיף בהיום אין ח דהספר הזה הביאה אותי העובדה, שע לכתיבת

החבורים . וציאלית־מדעיתסהשקפה ת־ודקמנ, וכולל על אדות היהודיים
די שנה בשנה, עוסקים יותר בדברי מהמרובים על היהודים והיהדות, היוצאים 

נבואות ובהטפות מאשר בתאור דברים כהויתם; הם משתדלים יותר להורות את 
ות תחת להראות את היש. לעומת זאת היתה השאיפה העיקרית שלי הצריך להי

ים סטטיסטיים והתבוננות על סמך מספר -להעמיד את הדברים על אמתותם 
תור . בותדקים לפתרון השאלות המרובות של היה דעצמית, ובאופן זה להניח יסו

תי א, לא יכולדריגיהודי, ששאלת גורל העם היהודי היא לו יותר משאלה מדעית 
מקום, שלא להוציא את המסקנות מן העובדות ־להבליג על עצמי, מכל

עתיד. בע לצורת־היהדות גוהמעשים ושלא להביע את השקפותי ותקוותי בנו
נוזות הללו אפשר שיהיו לרבים לא לרצון. ברם, לא יתכן לה גהדיאגנוזות והפרו

הישר  ם הדעת הנכונה ורגשנוזה להתחשב עם רצונם של אחרים, אלא עגיאדל
לדבריהם של אלה שישיגו עלי כענין הנני מוכן בכל  י.הזאת הלכת בלבד, ובדרך

 קשבת. עת להטות אוזן
 . 1904וסט, ויגורג, כ״ח אמגדב
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 הקדמה למהדורה שניה
_____________ 

 
 ,חדש לגמרי דעבו  ביוצא עכשיו  ,תבתיו לפני שבע שניםכהספר הזה, ש

בהרבה,  םמהדורה הראשונה נשתנו בינתיבובעות ולא מפני שהשקפותי המ
רה אחרת טפרי מחדש, אלא מפני שבמהדורה זו שמתי לי מסד את ב   נאלצתי לע  

ה עדיין סטטיסטיקה גמורה סרמאשר בראשונה. אם במהדורה הקודמת, בעת שח
לשים לב בעיקר ל״העמדת הדברים על  בנוגע ליהודים, הוכרחתיובת־סמכא 

מספרים סטטיסטיים, הנה עכשיו יש לי היכולת והרשות אמתותם" בסיוע של 
צא לאור כל החומר הסטטיסטי הנמצא ים נאסף והו  תלהמעיט בזה, הואיל ובינ

טיסטיק נד סטאיפט פיר דעמאגראפיע אור״צייטשהי די־על אדות היהודים על
עפענטליכונגען רי ה״פעדואילך, ועל־י 1905היוצא לאור משנת  1"יודען רעד
ה ניתנה לי האפשרות הזאופן ב. 2יודען" רעדס פיר סטאטיסטיק ביורא סאד

פר את נטל סמקומות לאותם המקורות ולהקל מעל ה־להסתפק במראי
את, ביחסים אחרים, הרחבתי את זלעומת  .הטבלאות הסטטיסטיות המרובות

מגמות החזיונות והמה מלבולות הספר והשתדלתי לתת לקורא תמונה שג
סכנת י את בקטייית ההוית מבפנים ולהעריך באופן אובהסוציאליים בתוך היהדו

. ובזה היה לי לעזר מה שבמשך שבע תהטמיעה ואת התקוות והשאיפות הלאומיו
עת מקרוב את הסתדריות היהודים השונות, את יהודי דהשנים האלה למדתי ל

וד. על־ידי כל זה ניתנה לי חרח בכלל ואת פלשתינה ביזאירופה, את המ־מזרח
הוציא על ענינים רבים משפט יותר נכון, משפט המיוסד על תוצאות היכולת ל

ך את ראשיתו ר לאחריתו של זה, שאשו  אם היטבתי ל   .של הסתכלות עצמית
מן זן נביא, אכל אותות הבימים ידברו. לא נביא אנכי ולא  –אנו רואים כעת,  

 .ישלואני נתתי את פתרוני  –! פתרונו   :יםראומ
 . 1911יפו, י״ב יאנואר, 

 

 
  

                                                           
1 und Statistik der JudenZeitschrift für Demographie  –  ירחון "הלשכה לסטטיסטיקה של היהודים". רופין

 , והיה עורך הירחון. 1904היה ממנהלי הלשכה, שפעלה בברלין החל משנת 
2 Bureaus für Statistik der Juden asffentlichungen d –  .פרסומי הלשכה לסטטיסטיקה של היהודים 



 הקדמה למהדורה השלישית הדיגטלית
_________ 

 
השנים הרבות שחלפו מאז פרסם רופין את הספר.  דיברו הימים מאזהרבה 

צאת הספר לאור ועד להכנת מהדורה זו היו רצופות אירועים דרמטיים עבור 
 את וןבחל ינההיהודים והעולם. הפרספקטיבה שמקנים הזמן והאירועים מזמ

ה, ולזהות את המציאות שהתממשוהתהליכים שתוארו בו אל מול  מידעה
בהיסטוריה של העם היהודי, שעיקרם שתי  20-הפערים. אירועי המאה ה

ועד תום  וגלי ההגירה לאחריה הקמת מדינת ישראל ,העולם, השואה מלחמות
כיוונו את התהליכים הסוציולוגיים והדמוגרפיים שביקש רופין לזהות , המאה

ת הפכה מדינ 21-המאה הראשית בבכיוונים שלא ניתן היה כמעט לדמיין. 
, והיא מהווה מוקד הזדהות ישראל לנקודת הריכוז הגדולה ביותר של העם היהודי

בעולם  יהודיםהמספר שני, ומצד גם עבור חלק גדול מהיהודים שאינם חיים בה. 
 זה שהיה בעת כתיבת הספר. לא גדול בהרבה מ

 
, אולי יותר מהזדמנות להעמיד את הספר במבחן הזמן, מהווה זאתעם 

של רופין בעת  תפישת העולםול עם היהודיהקריאה בספר עדות חשובה למצב ה
הספר יצא לראשונה  :, המרכזת מספר נקודות בעלות משמעותכתיבת הספר

שנת הראשית של העליה וזמן קצר לאחר פטירתו של הרצל , 1904בשנת 
יצאה לאור  , עליה מבוססת המהדורה הדיגיטלית,; המהדורה השניההשניה
ראש תפקיד ים לאחר שרופין קיבל על עצמו את , כשלוש שנ1911בשנת 

על הפעולה המעשית של הממונה  –ישראלי של התנועה הציונית צהמשרד האר
של  דעד מאוחל רופין את שיתוף הפעולה הפורה הזה  תפקידוב .התנועה בארץ

במידה  השעיצב ותפות, שהצומחת ההנהלה הציונית עם אנשי תנועת העבודה
הספר תרגם לעברית אחד מאנשיה את  של היישוב בארץ.דמותו רבה את 

  ברנר. ח.י.הסופר  –הבולטים של תנועת העבודה 
 

לקנה המידה הדמוגרפי של ראשית בימינו , עם החזרה עדכניתבזווית ו  
 דמוקרטיותב שלא הגיעו למדינת ישראל יםועם התרכזות היהוד 20-המאה ה
חוזרת להעסיק , ושיוויון הזכויות ליהודים סיפציהשמימשו את האמנ יותהמערב

ולקיים אותנו שאלת היכולת של היהודים לעמוד בפני הטמיעה בארצות גלותם, 
 ולפתח תרבות עצמית במדינת ישראל. 

 

2020, מרץ פבן צבי, קיבוץ משעול, נוף הגליל, אדר תש"אבשלום   

 



אים בארבע ספריות למדי, ולמיטב ידיעתי הם נמצנדירים של רופין ספרו עותקי  
המהדורה הדיגיטלית ביקשתי לשמור בהכנת מאפשרת לשאול אותו.  מהן אחתבלבד, ורק 

הערות  של המהדורה המקורית.והאיורים הדפוס הנאה  סגנון מקורי,על הנוסח הככל האפשר 

 .שונהגופן השוליים המעטות שהוספתי מופיעות בהשוליים ברובן במקור. הערות 
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 נה תדירית ליהדות הגלותכתור סבשער א. הטמיעה 
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 טמיעת היהודים תית שלחברסטורית והה היכפרק א. הער
___________ 

 

 ההתפוררות בזמן הזהן־א( חזיו

־מבנין היהדות, שהיה כל ןאב חרעידנו מתפוררת ומתמוטטת אבן א לנגד
ה ונשואי־תערובת מפחיתים את שורות היהודים ראיתן ומוצק מלפנים; ההמ כך

וד מפני שמספר חות, בירוזחלות, שאינן גדוורמים להן אבדות גבמדה מתגברת ו
ר בדרך חסות מתמעט מאד באופן שנעשה יותר ויותר קשה למלא את הדיהל

 ;ההתפוררות אלא באירופה התיכונית והמערביתן־עד הנה לא נראה חזיו י.טבע
ם חיי וגליסמ האלה במקומות רק עד לפני איזו שנים אפשר היה לחשוב, כי

ונים בששת המילי וע לרעהנגל בעוד שלא יוכל לעולם שכזה, סלפרוצ   היהודים
תנועת המהפכה על פני רוסיה  ואולם הנה עברה 3ויכסל.־הרנל רמעב אשר

־ארץ בגורל יהסיהודי רו יעה השתתפותם שלגוהראתה באופן ברור, עד היכן מ
 שביניהם לותר־ על ומזומנה שדרת הנאורים עד כמה מוכנה ודחמולדתם, ובי

ם גתבוללות תההף־שט ףבאופן כזה תוק החיים הרוסיים. יהדותם ולהסחף בזרם
ם לחתור חתירה תחת המעוז י  את אוכלוסי היהודים המרובים במזרח אירופה ומא

 .האחרון של היהדות
די להכשיר את החזיון הזה. עם כגורמים רבים פועלים כאן ביחד, ב

היהודים בענפים  רחסהתרכזות מ – והתפשטותו בין הנוצרים מסחרהתקדמות ה
בה כלכלית מיוחדה, הפסידה את ערכה טיחידועים, שהניחו עליהם חותם של 

, הואיל ם הבדל ההשכלה שבין ישראל לעמיםגזה. באותה מדה הולך ונעלם 
מדרשות ־ואינם מתחנכים בבתי ויםשל הג רהספוהיהודים מבקרים את בתי־

דת  ניוד בפבהכ־שגמיוחדים להם לעצמם כבימים שעברו. מצד אחר ירידת ר
י הרוסית, הפולנית והאנגלית דעל י ן(גורז'מורשה, דחיקת הלשון היהודית )ה

ות הקשר המאחד ה העצומה ממזרח אירופה לאמריקה, גרמו להתרופפדוהנדי
 היהודי  המרחק שבין העולם רכלל ישראל. ככה הולך וצ עדיין את היחיד עם

י רמגיון שלא לעבור לסוהנוצרי, וכתוצאה מזה הולכת וקשה ליהודים העמידה בנ
לבניהם אחריהם, ר ת, שלא להנחיל לעצמם או, למצעאל הנצרות, זאת אומר

                                                           
 , הזורם בפולין.  נהר הויסלהשמו הגרמני של  –נהר ויכסל  3

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%94
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הנאה, שהדת השלטת נותנת הובת, את הזכויות וטובות־רע״י המרה ונשואי־תע
 למחזיקים בה.

 י תקופת האמנסיפציהניי היהודים ההכרתיים לפח( ב

זו כלא היתה התפתחות ש חילת המאה הי״חז עוד בת"בסוף המאה הי
בלים במספר מצומצם של וגכלואים בגיטו, מהיו אז  עולה על הדעת. היהודים

קים לגמרי מעל התרבות הנוצרית. נדמה אז לדבר חלים ומר  ק  ענפי פרנסה נ  
ומות ללכת שלובי־זרוע עם שכניהם בשאיפה חצאו מן הנמנע, שהכלואים י  

ך נ"להשכלה אחת. כל החיים הרוחניים של היהודים הצטמצמו אז בלמודי־הת
בום וחדים חללו, שטפוהתלמוד. ואולם גם הלמו וד בישיבות שבפולין, חבי םור 

לא עסקו אלא במדה זעומה מאד בתכנם הפנימי של אותם הספרים. המקרא 
תן לא־טתלים של דרשות, שעם היות שי־שמש להם רק ליתד לתלות עליו תלי

עניות והעלאת ־משוללת חריפות ידועה, הנה במסקנותיהן לא היו אלא דקדוקי
ולא הרבה טוב מזה היה גורלו של התלמוד, שהרבו עליו  4.טאחפילא בקופא דמ

פלפולים על פלפולים וגבבו עליו פירושים ופירושים לפירושים עד לאין שעור. 
ד עם זה עלתה ופרחה הקבלה, חכמת הנסתר, אשר בספרה החשוב ביותר, חי

ל שבע החכמות וכל המדעים כהוא ספר הזוהר, התאמרה למצא את המפתח ל
ו לפניה. המצוות המעשיות, ההלכות והדינים, אשר רבו מספור, כאין נחשב

יום. אין ־םומעשיו יו דו את היהודי בכל ארחות חייו ונהיו למרכז פעולותיוב   ע  ש   
ח־דבר שיציין יותר את המעמד הרוחני של היהודים בעת ההיא כהופעת משי

ד את כל השקר שבתי־צבי והנוהים אחריו במאה הי״ז, מאורע שזעזע עד היסו
קהלות היהודים בכל הארצות ושרשומיו לא נמחו גם אחר כך ונראו במאה הי״ח 

ושאר נוכלים ובעלי־מופת. מאותו סוג היא גם  5יוןחיא חם של נחמיה בעטי  
, (1950-56) יעקב עמדין ור׳ יהונתן אייבשיטץ המחלקת הידועה בין ר׳

ל כוש 6ה מול אלהה את כל יהודי אירופה והעמידה אותם כאויבים אלחשהרתי
ן ר׳ יהונתן ליולדת נזכר שם תעיקר ענינה לא היה אלא בזה, אם בקמיעות שנ

ראה למדי, מה היה עולם מחשבתם של היהודים עוד וי  יעיד  הצ או לא. כל ז"ש
 .חבאמצע המאה הי״

 

 האמנפיפציה של היהודים ג(

י־ לפי המתואר בכמה מספרי תולדות היהודים לא בא השנוי במצבם האזרח
, בא 7ן־מנחםבנולד  7291נת המשפטי והתרבותי של אלה, אלא מפני שבש

                                                           
  יטוי תלמודי. להכניס פיל בקוף של מחט. בבלי, בבא מציעא, ל"ח, ע"ב.ב –פילא בקופא דחמטא  4
  מנהיג שבתאי. – נחמיה חייא חיון 5
תאור אותה המחלוקת, עפ״י האקטים של הארכיון העירוני ההמבורגי, ימצא הקורא ב״מיטטיילונגען דער  6

דברי ימי היהודים של גרץ,  . השוה1903, המבורג 89, ע׳ 12געזעללשאפט פיר יודישע פאלקסקונדע", חוברת 
 . 544גם  397, ע׳ Xכרך 

 . וראו הערת השוליים הבאה. משה מנדלסון –בן מנחם  7

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%90_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%90_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F
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 ריורה לגרמנית וכתב ספת, התרועע עם לסינג, תרגם את ה1743בשנה   לברלין
השקפה היסטורית  יןברם, אין מן הצורך להוכיח, שמ 8.ערך־יובפילוסופיה מר

רי לשחרור פורי־מעשיות לתינוקות. את הגורם העיקס יןשכזו אינה אלא מע
לבקש במפעליהם של יהודים יחידים, כי אם במהפכה  יןהיהודים, כביכול, א

בגלל התפתחות המסחר . י"חשהתחוללה בטכניקה ובכלכלה העממית במאה ה
ות בעלי־המלאכה רתעשיה, שהשתחררו מתחת עול הצורות הישנות של חבהו

על פי  – וצריםטליסטית, נעשו הניקפ־מימי־הבינים וקבלו צורה אינדיבידואלית
לא רק שהיהודים והנוצרים לקחו מעכשיו  .ובים אל היהודיםריותר ק – ידםח־משל

תפקידם  גםתעשיה הגדולה, שנעורה לחיים, אלא שבחלק כחלק בתור קבלנים 
עים. כי נשל הראשונים בתור מלוי־ברבית אבד לו בפעם אחת את ריחו שאינו־

בתור כי הלוה רמונו רק לצל עד כה לשמש במומן, שהיהודי היה יכבזבו 
לת בידו כ הנה עכשיו ניתנה הי ",ברה תפקיד של "נושךחמלא ב בזה, ונטמ  נסו  קו  
רים ולבעלי־חר ולחבר נחוץ לסוזה לעבזולהיות  הקרדיט היוצרפק צרכי לס  

 תעשיה, הנצרכים לקפיטלים.
סים הכלכליים השפיעו מהר על הערך הסוציאלי של ביחוהשנויים שחלו 

ח הכריזו ". אחרי שהפילוסיפים הצרפתיים במחצית השניה של המאה היהיהודים
ם הלחץ גבספרי החוקים, הוקל על ידי כך  העל שויון־האדם וסללו דרך לרעיון הז

ישראל. הוסרו הכבלים מעל ידיהם ודרור קרא להם ־שהכביד את אכפו על בני
, ובגלל זה, םלק יותר גדול בחיים הכלכליים, מצבם החומרי הוטב והורחלקחת 

 תדחוק המעמד השלישי אבשבכלל נתעלו המסחר והתעשיה בארצות אירופה, 
ל גם ערכם הסוציאלי של היהודים. פרצים על פרצים ד  ג  רגלי מעמד האצילים, 

נגלו בחומות שהבדילו בין הנוצרים והיהודים; ובבואם במגע־ומשא אלה עם 
המחשבה הזרים. ת־מואלה, נפתחו לרוחה לעיני היהודים דלתותיהם של עול

ם בספרי לועז; י ננהיה דבר אשר לא נראה עוד כמוהו, כי יהודים ישימו מע
והתרבות החדשה, שנגלתה להם, אכן עשתה עליהם רשם כביר כל־כך, למצער 

משים שנה, ושפת העברי־חשלא עבדו  שאר ארצות המערב, עדבבגרמניה ו
ות חה לגמרי ללשונות הצון(, שהיתה שומה בפיהם, פנתה את מקומגדייטש )ז׳ר

של ארצות מושבותיהם, ואף במלבושיהם ובמנהגיהם נתקרבו כפי האפשר 
ד. אמנם, זמן ידוע חאך צעד א – לנוצרים. ומכאן עד התכחשות גמורה ליהדות

ין עולם בשור גשר בין זו וגיונות לסתור הגמור על היהדות נעשו איזו ני הו  נלפ
                                                           

וקפות בכל הספרות הישראלית קרני־הוד כאלה, כאן  יש מקום להעיר בכלל, שפעולותיו של בן־מנחם מ 8
ם, שבאפיו המצוין וברצונו הטוב אין מי ח, משתומם לא מעט. בן־מנהשאלמלי קם אותו אדם צנוע מקברו, הי

לף, ובושה של השיטה הפילוסופית של וכו הפילוסופי לא היה גדול כלל; הוא תלך בדרך הכשיטיל ספק, הנה ער
פי המורצה בספרו "ירושלים", אין לא מן כביחסו אל היהדות,  .ט בנשימה אחתנעם קא וירזכלילה לנו מהחו

התורה שלו  וםשובה בשביל האמנסיפציה של היהודים הרי היא תרגחההגיון ולא מן העקביות. פעולתו היותר 
ל אב ; ישת צחות הלשון הגרמנית ואת הכניסה לשערי ספרותהכך הקל ליהודים את רכלגרמנית, מפני שעל ידי 

פלד )בספרו הגרמני נ? בצדק כבר הראה ברחגבור הרול —רי לותר ח״ן שנה אר —ל זה עושה אותו כהאם 
ימו על ערכו של מנדלסון בשביל ז(, עד כמה הפריזו והג1908, ברלין 4ט״, עמוד ""היהודים והיהדות במאה הי
  האמנסיפציה של היהודים.
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הזה הרי היה עולמם של החוקרים שבה חצרי. ברם, עולם־המנוהמחשבה ה
ימרום(, אשר ר, וולף, לסינג, ודי, דידרטהצרפתים והגרמנים )וולטר, הולבך, למ

ובשיטת המטריאליזמוס הקיצוני )בצרפת( שלהם,  םהאתיאיסטיי םבלמודיה
־את התבונה ובדרישתם יסודות שכליים לכל המעשים, בקולטוס םבהערצת

ד חקה ולכל דת חיובית, עמדו בנגוד המדע שלהם ובהתנגדותם לכל מתפיזי
געי רושנון לרוח היהדות של הזמן ההוא. היו אז בודאי בין היהודים גם כאלה, שב

י ה ה  יחה הזאת על שתי סוספקות נלחמו מלחמות קשות בקרב נפשם. אבל מהפ ת 
נוכו חים כמעט שבשום מקום לא יצאה הדת היהודית כמנצחת; רק בפעסה

ברה חיה תלוי, אם להזניח כליל את היהדות בגלל הונתו של כל יחיד הכובת
פשרה דחוקה  ע"יות לעשות שלום חיצוני עם הרעיונות החדשים סהחדשה או לנ

ני. הוא היה זהיר ביותר בשמירת כל שוג הסיותר. מנדלסון היה שייך ל ופחות א
 רט  ו  מנהגי ישראל ובקיום כל המצוות המעשיות, ואף אם באגרתו המפורסמת לל  

שובה על נסיונו של זה להעבירו אל הדת הנוצרית(, הודה, כי הוא "מצא )בת
ואם גם  "גות אנושיות, שרק מעיבות הן את הוד תפארתהגפות ושסוהביהדות 

קרא בהתלהבות: "אין אני מודה באמתות נצחיות אחרות, זולת אלה אשר לא 
 9"םלבד הם מושגים בשכל האדם, כי אם שיש גם בשכל האדם לבררם ולאמת

של תורת ישראל בדבריו:  סקלווסוף הוא בא לידי עלוי ־וףסכן, ־הנה, אף־על־פי –
ית אי אפשר שיבטל אותו השכל המגיע לנו גם כן ההדת האל ה"את אשר תצו

י הוא מפייס בקול קורא לבני אמונתו לאמר: "הן רוה ,10' "ית םמאת אלהי
וות, ובמקום שלא שות לנו להגות ולחשוב על דברי החקים, לבא עד חקר המצרה

נתן המחוקק טעם לדבריו נוכל לשער טעם וסבה, אפשר שהיתה אולי תלויה 
בזמן ובסבות צדדיות, ואולי תוכל להשתנות בהשתנות המקום והזמן והסבות 

לנו רצונו על ם על כל רמים להודיע רשייטב בעיני נותן התורה הכ – הצדדיות
קהל ועדה בלי שום ספק ופקפוק לנו בקולי־קולות ובתוך  הדבר הזה; ויודיעהו

ו בעצמו ובכבודו. וכל זמן שלא קרה הדבר תאשר עשה בנתנו לנו את תורכלל, כ
הזה, כל עוד אין לנו עדות ברורה ונאמנת שנעשינו חפשים מעול התורה הזאת, 

 לפי החקים, ויראתנוכאין ביד כל התחכמות שבעולם לפטור אותנו מחובותינו 
 ל אישכהמעשה, אשר לא יעברנהו  וטריא ובין־קלאתשים גבול בין הש 'את ה

 11.ו"אשר נפשו ישרה ב
ל כון השטזו על שלכלועג לפרודיה משונה ש 12לא יפלא, שברונא בויער

ות מזה יפלא על שנקודת־השקפה אי־עקבית זו לא יכלה למצא חאמתי, ועוד פה
ו טבעת אביהם, ראת תו רוחדוע, לכי  ון בעצמו זרו,סלה מהלכים. צאצאי מנדל

ף ל  הג   ד שלחבפקודי הדת היהודית ועברו באחרונה אל הנצרות. על פי מכתב א

                                                           
 .1867, זיטומיר 64. תרגום עברי, ירושלים, ע׳ 1838 ןווי, 256, ע' תון בגרמניסירושלים, כתבי מנדל 9

 .12 ', ת״ע ע285 , ע'שם 10
 . 116, תרגום עברי ע' 287שם, ע'  11
 . 1843, ברוינשווייג, 83די יודענפראגע, עמ'  12
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לדצמבר שנת  12ם ומי 13ולמס־לויבאךן־סרפינה פוגודוביצקי לחהמפורסם 
, אינם שומרים את השיהודי ברלין אינם נזהרים כלל בשום מצו, יוצא, 1783

ת הנמוכות, , רק ההמון )זאת אומרת, השדרוו'השבת, אוכלים טריפות וכ
 עודנו אורתודוכסי. (שהתרבות הגרמנית עוד לא נגעה בהן

ילה, גרמו לזו הפסד חהנצרות תלפי כת נו  פ  הדעות החפשיות, שהיו מ  
להלכה ברפיונה של הדוגמה  חבר נוככדות. הנוצרי, שהפחות הרבה מאשר לי

כל ה עליו חינהנצרות לא ה , להשאר נוצרי במעשה;כהנוצרית, יכול היה, אעפי״
: ים. במדה ידועה היה האירופי נוצרי מבלי לדעת מזהרשיבדילו מאח םותח

הנצרות שלו לא הפריעה לו במאומה. לא כן היהודי, בן דת המועט. על כל צעד 
ושעל נתקל במצב של יוצא מן הכלל, שבו נמצא בגלל דתו המיוחדת. לו, 

־שימת לב לחוקיה ליהודי, לא די היה, כמו לנוצרי, להיות פטור מדתו רק ע״י אי
ופקודיה; צריך היה לפטר את עצמו ממנה ע״י איזה מעשה ממש, בכדי שלא 

ילי כההמרה, ובה אכן השתמשו מש – תהא פגיעתה בו רעה. מעשה כזה היה
 היהודים בברלין במדה גדושה.

 

 השכלההתפרדות היהדות ע״י ה ד(

ל תקפו, כך בו  ת  זיון־הה  חמרכז ההשכלה, ובה נראה  הי ברלין היתכאם 
מצבם האזרחי ל מקום, שנשתבח בו כחזיונות דומים לזה מתגלים ב הנה

זאת  – ההשכלה הנוצרית, תלת לקבל אכוהסוציאלי של היהודים וניתנה להם הי
חדת יוכל אירופה התיכונה והמערבית. והיהודים, שבגלל לשונם המבאומרת, 
ן ובולט, י  צ  ה אומה בעלת אופי מ  כבתרבות ובמדות, היו עד בדת, וההבדל 

המבדילות אותם מאחרים ואבדו את צורתם  ונותכל התכהשליכו מעליהם את 
רי־תסיסה מתפרדים מחנו בכימיה, שע״י השפעתם של צימשם שכ  הלאומית.

בות כים הרדות הללו שוב הולכים ובוראסויסודותיהם, והיגופים מוצקים ל
, 14נטמ  ר  ה בתור פ  חדשות, כך השפיעה ההשכלה החדשה על יהדות־הגיטו המוצק

שהתחיל בהפרדת הלאום  סהלאומית, והכניסה לתוכה פרוצ להפסיד את צורתה
קדמת תוד השדרה היותר מחלשדרות שונות ונבדלות במדרגת תרבותן וגמר בא

ו לחזיון הזה בשויון־נפש ולא חבקו סהיהודים, אמנם, לא התיח עם הנצרות.
כמה יגיעות להפריע את  ון יגעהסנדלמידיהם; האורתודוכסיה בדורו של 
" והזהירה מ"דיד בספרי ר חרה "לשלוסהתפשטות תרגום התורה שלו, א

מל הזה עלה בתהו. להתרחק מהרוח המקולקל של הקהלה הברלינית. אך כל הע
הנבונים שביהודים, כי נפלה היהדות האורתודוכסית לבלי קום, וכשראו ונוכחו 
דר התפלה בטעם העת החדשה סי תקון "את כל מה שאפשר ע דרצו להציל עו

דרשה בשפת  ,נפתח בהמבורג היכל־הריפורמה הראשון עם עוגב 1818)בשנת 

                                                           
 . 832, ע' 1903מובא בירחון "אסט או נד וועסט", הו' דצמבר  13
  מתסיס. – ferment –פרמנט  14
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י הקלת דרישותיה של הדת היהודית. אבל "וע ן(תפלה מתוק־אשכנז וסדור
הצלחת הדבר נשארה מוטלת בספק. כי אם מצד אחד נהיתה היהדות 

חור מפחד השמד, הריפורמית מעין עיר־מקלט לאלה מן היהודים שנרתעו לא
מעבר, שהקלה עליהם את הדרך אל ־נתתח, לרבים רהנה היתה זו, מצד אח

 מרה.הה
משים שנה חישראל במאה ות־כשמתבוננים אל הצורה שקבלה כנס

 פרוצס־ההתפרדות, רואים בה ארבע שדרות: האחרונות, במשך
למצער עד  – בשורה הראשונה עומד ההמון היהודי הגדול, שההשכלה .1
מעט שנשאר על אותה מדרגת כעדיין לא נגעה בו, ולפיכך  – יותר אחרוןהזמן ה

פי המתואר לעיל, עד המחצית השניה של כהתרבות, שהיהודים נמצאו בה, 
י היהודים המרובים ברוסיה וגליציה, היהודים סוג זה שייכים אוכלוסהמאה הי״ח. ל

בדבור היא  יה ותורכיה האירופית. הלשון המתהלכת ביניהםסילידי מרוקו, א
 –ה ת או ז׳רגון(, ובתורכיה ובצפון אפריק'יודי םקראת ג)נעברי־טייטש 

; וספרותם גם כן כתובה אך בשפה זו ובעברית. הם הישפניולית )ספרדית נלעגה(
חיים לרוב על פי  ,חושבים את עצמם ללאום מיוחד, נבדלים בלבושם ומנהגיהם

חכמות חיצוניות ושואבים את מתיחסים בבטול ל ,ספרי הפוסקים ודיני הרבנים
  רותםחכל ידיעותיהם מספרות ישראל העתיקה, הנרכשת להם עוד מימי ש

ה, סרסורים ומתפרנסים בדוחק כים פעוטים, בעלי־מלארוחסבחדר. ברובם הם 
בעלי עשרת ילדים ויותר אינם חזון לא־ תיה שלהם מרובה; בתי־אבוב  גדול. הר

היותר עצומה ביהדות;  םרה הנה עד היונפרץ ביניהם. השדרה הזאת על פי מספ
 ל היהודים.כששה מיליונים, זאת אומרת, המחצית של כהיא מונה 
בר קבלו איזו השפעה כהשדרה השניה היא מאלה היהודים, ש .2

מההשכלה המודרנית, שאת מלבושיהם שנו לפי מנהג בני המדינה, ודבורם הוא 
יחד. דיני היהודים אמנם נשמרים  רגון ובלשון המדינהז'או רק בלשון המדינה או ב

ה כל מלאכאיסור  – עיף הקשה ביותר במובן הכלכלי,סמה ששייך לה)אצלם 
ל מה שאינו ככל האפשר(, אך אינם קנאים כלפי כנוהגין להקל בו  – בשבת

והקריאה בספרים לועזים אינן נחשבות לעבירה  םיהודי, וההליכה בחוקות העמי
ד עם למודי חמסור לבתי־ספר עברים, ששם, ירים לבוחבעיניהן. את הילדים 
עת התבל. הרבוי הטבעי של שדרה זו אינו קטן, דראשית  םהדת, הם מקבלים ג

י השדרה הזאת ני לא באותה מדה שאנו מוצאים אצל השדרה הראשונה. בכאם 
מרי הגון. לסוג זה אנו חושבים חבעלי הכנסה מספיקה, ויש מהם גם בעלי מצב  םה

ת־וצר׳יר ואגה וגליציה שנדדו לאנגליה ולאמריקה, את יהודי אלאת יהודי רוסי
הבלקן הנוצריות, את השדרות הנמוכות שבין יהודי הולנדיה ואת יהודי העיירות 

רמניה ואלזס. מספרם בערך גהקטנות באוסטריה )חוץ מגליציה(, אונגריה, מזרח־
 נפש. םשלשת מליוניכ

גוה את דיני היהודים,  רה השלישית רובה ככולה השליכה אחרידהש .3
וד את שמירת השבת, אינה מדברת אלא בשפת המדינה, שולחת את בניה חבי
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ל הספרות היהודית זרה לה. שייכותה של שדרה זו כהספר הכלליים ו־לבתי
לים וליהדות אינה אלא בזה, שנשואי־תערובת אינם נוהגים בה, בניה נמ

ם את הסינגוגה. לשדרה פעם או פעמים בשנה( הם מבקרי)ובמועדים ידועים 
ה־ה ביותר בפריכהזאת, שברובה המכריע היא ממעמד הסוחרים, שאינה ברו

רג׳ואויה היהודית בגרמניה, ויה בתנאים חומריים טובים, שייכת הבחרביה וו
רכי אוסטריה כ, אמריקה ובהבאנגליה ומושבותיה, באיטליה, צרפת, הולנדי

 שני מיליון נפש.גריה. מספרה יגיע עד לונ)חוץ מגליציה( וא
לום, ולרוב אין היא כדת ולא  רותוהשדרה הרביעית אין לה ליהדות ב. 4

כבוד, נאמנות־הלב, ־איזה רגשי נשארת במחנה היהודים אלא מפני שמתוך
נה חקים משפחתיים וחברתיים היא בוחלת לעבור למוהכרה עצמית או מתוך נמ

 םהשלטת ה תבברית הדהנוצרים. חזיונות של נשואי־תעדובת והכנסת הילדים 
היא השוררת ביניהם. לשדרה זו  םילדי־אצלה ממעשים בכל יום; שיטת־שני

־שייכים היהודים העשירים בערים הגדולות ונאורי היהודים שקבלו השכלת בית
 ל הארצות, במספר של קרוב למיליון.כספר גבוה ב

 ארבע השדרות הללו, שנסינו כאן לסמנן בקוים קצרים, ושבכדי להבליט
דר אותן בסכימה דלקמן, אינן בשום סת הכרקטריסטיקה שלהן נשוב לאיותר 

רות־גזרות, העשויות במקומות שונים גזאופן קבוצות קבועות ועומדות, אלא רק 
של פלג שוטף תדיר, השואב את מימיו מן האגן הגדול של היהדות 
האורתודוכסית במזרח אירופה וזורם ונופל לים הנצרות. ההשכלה הולכת 

וצס הזה, המקביל עם רנה היהודים בלי חשך, וכתוצאה מהפחוחודרת לתוך מ
( בנים 'הטשטוש המודרג של הצורה הלאומית, נותנת האורתודוכסיה )שדרה א

לשדרה  – ( ואלה האחרונים1'פשים )שדרה חואלה ל (לבלתי־אדוקים )שדרה ב׳
 לנשואי תערובת והמרה. – הרביעית, שממנה אך דרך אחת

אל ההשכלה,   יעה המתפרץ אל היהדות עם התקרבות היהודיםחזיון הטמ
ידי כך ־הלאומית, שעל העובר דרך שתי מדרגות: לראשונה בא טשטוש הצור

 הילחומכאן מת ,מתפרדת היהדות, המדובקה עד כה, לשדרות שונות
 אל הנצרות. הרונחמעבר בני השדרה הא –ת ההתפוררות, זאת אומר

הראשונה או  הלשדר םשייכים ה םנוכחי הדת אצל יהודים, שעל־פ־מרתה
ר הרגיל. דרוש משך זמן ידוע בכדי שהשפעת גדזיון היוצא מחהשניה, אינה אלא 

ה כליל, ולרוב אין ריחוק העת ורשמי חהסביבה של היהדות האורתודוכסית תמ
רשמי הילדות והשחרות  תכך מספיקים למחוק מלב האיש א חרשא חייםה

ר לנו בנקל את ארבע י  לעומת זאת אפשר לצ   שעברו עליו בסביבה ידועה.
מצוי, שהמעבר מן  גםהשדרות הללו בתור ארבעה דורות מתחלפים, אם 

ק ארבעה או רות. הנה רס בשנים או בשלשה דוגהאורתודוכסיה להמרה יסתפק 
של יהודי ברלין מן העת  םם, ומבני־בניהחמשה דורות בינינו ובין תקופת בן־מנח

ד ביהדותו. מאידך גיסא, כל עשירי היהודים בברלין כיום חההיא לא נשאר אף א
הזה, שאנו חושבים אותם בתוך השדרה הרביעית ושחלק גדול מבניהם ודאי כבר 
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י הם ר, הסנכאו שמוכנים ועומדים לה םתוליהחהוכנסו אל הנצרות בעודם ב
דים על דת, שלפני שנים או שלשה דורות באו חרצאצאי יהודים אדוקים ו

י הפרובינציה הקטנות שבמזרח פרוסיה או מעבר נהר רברלין מעלהתישב ב
אירופה הוא יראה עין בעין את החליפות  כרכיויכסל. מי שמכיר בחיי היהודים ב

 והתמורות האלה מדור לדור.
 

 ארבע השדרות שבין היהודים

 מספר 
ח כאי־ב

 יםסיטפו
 מריחהמצב ה

 סהיח
 אל
 הדת

קכלו את 
 השכלתם

לידות בשנה 
 1000על כל 

 נפש

נשואי־
תערובת על 

 100כל 
נשואים 
 טהורים

 

המרות 
בשנה על 

 1000כל 
 נפש

א'
שדרה 

ם 
ליוני

מי
ה 
ש
ש

 

י ונהמ
היהודים 
ברוסיה 
 וגליציה

י סרוחפועלים מ
אמצעי, בעלי־ 

ים, ננוחמלאכה ו
י רמחשקיומם ה
 חוטאינו ב

ם
קי
אדו

 

 2עד  2עד  40-30 בחדר

ב'
שדרה 

 

ם
ליוני

מי
ה 
ש
ל
ש

 

נטים רהאמיג
 באנגליה
 ה.ובאמריק
יהודי 
 רומיניה

מלאכה ־בעלי
רים בעלי חוסו

 הכנסה לא
מרובה ביותר 

 חהטואבל ב

ם
קי
אדו

א 
ל

 

 רספי־בבת
 נמוכים
 עבריים

30-25 10-2 5-2 

שדרה ג'
ם 
ליוני

מי
שני 

 

 המון יהודי
 גרמניה

 בתים־בעלי
 אמידים

שי
חפ

 ם

בבתי־ספר 
נמוכים 

בינונים ו
של 
 םהנוצרי

20-15 30-10 15-5 

שדרה ד׳
 

לי
מי

א
ון 

דח
 

הנאורים, 
י בעל

 השכלה
אקדמית, 
 ועשירי
 היהודים
 בכרכים

 עשירים

ם
תיי

אי־ד
בבתי ספר  

גבוהים 
סיניברווא

 טאות

20-15 50-30 40-15 

 

 יתבנית והערתקופות התרבותיות, היו  בלוגיות נ  תנועות של־טמיעה א   ה(

ה האם בפעם הראשונ – דור הזה,בשל־התפוררות, הנראה לנו ־הפרוצס
מה לזה מתבלט עוד דוזיון ממש בח .? לא ולאו בו בתולדות היהודיםנפגשים אנ

יותר לפנינו באותן שתי התקופות הקדומות, שבהן ספגה היהדות לתוכה השפעה 
נ עד הראשונה אחריה, "מתרבויות זרות: היונית, מהמאה השניה שלפני ספה

והערבית, מהמאה השמינית עד השתים־עשרה. עוד בימי הקיום המדיני 
־כעין יהדות – רצה, מתוך נטיה להשכלה יונית, מפלגת־הצדוקים החזקההתפ

, רבוי תמפני עול התורה שבעל־פה, זאת אומר – של המאה הי״ט םהריפור
טיקה היונית מצאה לה מקום בירושלים, ובין צעירי בני סזירות. הגימנגהחוקים וה
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ים בשעת כדי שלא יכירו בהם, בהיותם ערומ "ישראל נמצאו "מושכים בערלתם
ההתעמלות, את מוצא העברי. הלשון היונית, דחתה מפניה את העברית ובמקום 

את ספריו יונית,  בוריים ויוניים. פילון האלכסנדרוני כתסהשמות העבריים באו 
היהדות נגד התנפלותה של האליליות, שלל  ובהם, לתכלית למוד סנגוריא על

לי הפילוסופיה היונית, כהעצמי ועשה אותם לנושאי  םהקודש את תכנ־כתבימ
ר במאה הראשונה ג  של הנצרות. מיליון היהודים, ש השבזה רק סלל דרך לנצחונ

ילנית, נתמזמז, כפי הנראה, בין האליליים הבמצרים, מרכז הקולטורה ה "נלספה
והנוצרים במדה כזו, עד שבמאות השנים שאחר זה אין אנו מוצאים אלא שרידים 

ם במצרים. רק בבבל הרחוקה, שעבר לשם חלק קלושים מאד מקיום של יהודי
ישראל ובצורת ראשי הגולה והגאונים נתקיים מעין המשך רץ־גדול של יהודי א

י "עצמיותם, ולא עוד אלא שע שם שמרו היהודים על – של אוטונומיה מדינית
  חתימת התלמוד העלו את חוק התורה למרום ממשלתו.

שפעת התרבות הערבית. עוד גל סוחף אחד עבר על ראש היהדות בה
 – הערבי בסוריה־ודיהקרוב לודאי, מחיק הישוב הי – במאה השמינית יצאה

פרה בתלמוד, גאון היהדות בעת ההיא, כהמפלגה החזקה של הקראים, ש
 הק במקרא. בכלל, על ערכה של הקראות אין לדון על פי שיורירוהודתה 

סכנה גדולה לקיום רה היתה בה, בקראות, ס. בראשית הוההפחותים כיום הז
המקרא במעט לא פחות מכחם של הרבניים. ־היהדות, בהיות כחם של בני

הקראים לא ירדו והתנונו אלא מפני שבמקום התלמוד המרוחק בדו להם המון 
קיומם, ־ה ידועה תלמוד חדש משלהם, ובזה אבדה זכותדדינים חדשים, במ

 של הרבניים.ישות יתירה רוד לרבוי חוקים ולפהנגשהיתה מיוסדת על 
לא פחות מבסוריה היתה השפעת הסביבה האישלאמית חזקה על 
היהודים באפריקה הצפונית ובספרד. הספרות הישראלית, שלא עסקה עד כה 

 ה גאוןעדיס 'ר רי.ת התלמוד ובביאורו, קבלה צורה אחרת לגמראלא בגמי
(, אביו־מחוללו של מדע היהדות, רחוק כבר מהתעסק בהלכות 892—942)

ופית, מתרגם סה דתית־פילורקיחות גרידא. הוא מתקרב בספריו לסוג של יבש
המסורת  תושב לו לתעודתו להביא בהתאמה אחהקודש לערבית ו־ביכתאת 

י שבין כל החדשים. )כמה מפליא הדמו   וסים הסוציאלייםחפ דרישות השכל והי"ע
כבר מנחם אחרי תשע מאות שנה(. במאה העשירית נמצאו ן־זה ולמפעליו של ב

שערערו על התלמוד, כתבי־הקודש  פרד כאלה,סבין היהודים שבצפון־אפריקה ו
ותורה ההתגלות בכלל, ומשפעים, ודאי, מהפילוסופיה הערבית השליטה של 

(, הרימו את הכפירה לעיקר העיקרים. אפילו עד בבל םה״מדברים" )מוטאציליטי
  1034י הכהן )נחפ בןד מישיבת סורא, שמואל חהניע הרוח החדש הזה, וגאון א

 ( אמר, כי "הדברים המתנגדים לשכל אין מן הראוי לקבלם".960 –
גבירול, משה  בןדעותיהם הפילוסופיות של גדולי התקופה ההיא, כשלמה 

בן מימון ואחרים, לא נבעו ממקור ישראל, כי אם נשאבו מכתבי חכמי יון, שבעת 
ד״ל במאה הי״ט לשיטתו . לא בלי יסוד קרא שםניזתם לאור עולגההיא הוצאו מ
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של הרמב״ם זמורת זר ולא לחנם נרתעו בני דורו של האחרון, האדוקים שבצרפת 
צפו מראש את  םובאשכנז, מפני חבוריו המהוללים של החוקר הספרדי הזה. "ה

ההורס הצפון בחכמה הנכריה, פחדו מפניה ונלחמו בה מאה בשנים בחמה  חהכ
אחדות עלה בידי הרבנים הקנאים  בארצות גם םאבל לשוא. כי א 15שפוכה.

הנה  – לגזור גזירה, שכל מי שלא הגיע לשלשים, אל יקרא בספרי הרמב״ם,
בספרד גופא נחלש כחה של היהדות המסורתית לגמרי. ובכלל עוד לא מצינו 

 , שזו תשיב לה את החלקות אשר לוקחו מאתה.וםבשום מק
 ־התרבות הערבית דל ערכה שלגיהודים לראות המכיון שנפקחו פעם עיני 

הספרדית, שתמכה יתדותיה בחכמה היונית, מיד הוכשר הקרקע לטמיעתם 
מדה ונשואי־תערובת חזון הלא היו מקרי  םהגמורה. עוד בימי ממשלת האישלא

רו היהודים אל בנפרץ. ומשכבשה הנצרות את ספרד כמאה הי״ד והט״ו, ע־לא
ת שנאלצו היהודים , בע1492הדת השלטת המונים־המונים. מתוך זה שבשנת 

כ כל כך רבים מהם לצאת מהארץ י"ה, בחרו אעפדלבחור בין ההמרה והנדי
מאשר להמיר, אין להוכיח הרבה על חוזק הרגש הדתי שלהם: אל מול פני הלחץ 

משכילי היהודים במערב אירופה  םרית שכזו, נקל לשער, שגסשל כפיה מו
־ושים אחרת. דוקא אמצעיהיו ע ן להם שום קשר לדת ישראל, לאשבדורנו, שאי

שהקשו את ערפם של הפוסחים על שתי הסעפים, הם ם־האונם האכזריים הללו ה
ולא נפריז אם נאמר, שאותם היהודים בספרד היו מהרה אובדים ליהדות, 

 אלמלא הגירוש, שבא ורתק אותם אל עמם וקשר אותם אל דתם.
ים רמקחזיונות־הטמיעה באותן התקופות, ההילנית והערבית, אינם 

ביותר של  ציוניות וגלויותנהיו רק נקודות קולמי םהיוצאים מן הכלל; ה בודדים
כל בהפסד ונזקין ליהודי הגולה  םתנועה מתמידה והולכת, שלא פסקה מגרו

אופן היותר ב הוצחישראל דחוקה ולת־העתים והזמנים. אפילו בימי היות כנס
עם התרבות הנוצרית, אנו דלה מכל מגע־ומשא בה ונרגדו בתור כללטו וגנורא ב

, מומרים או קרובים להמרה, שהתנשאו יחידיםנפגשים לתמהוננו ביהודים 
שפינוזה, תפקיד כ, או, שמלאו, םוהבישופי םסיכינהמשרות שבחצרות ה םולסב

ולדות היהודים ידובר תפר סכל בדרך במדע. גזירת הטלאי הצהוב, ש־של מורי
למה על כבעיקרה רק להעטות קלון וישה, לא באה ברפה היותר מחעליה כעל ה

לת להתחפש ולהתנכר כוד, למנוע מן היהודי את היחהיהודים; בה נתכוונו, בי
בין הנוצרים, שלא יכירו ביהדותו. ומזה יש ללמוד, שגם בעת הרדיפות היותר 
 םאיומות על היהודים נמצאו ביניהם כאלה, שבקשו להתקרב אל הרוב הנוצרי וג

אפשר לבאר את כל דברי ימי היהודים כגולה  את. ככהמצאו את ההתקרבות הז
כמלחמה בין הרעיון של התבדלות ושמירת הטהרה הגזעית, שהרכב על ידי 

ד, חל הדת, מצד אכ ישראל והונח בתור יסוד של־עזרא ונחמיה בגופה של כנסת
להבנת  היסודיבקו לתפוס ובאופן הזה  – ובין מגמת ההתבוללות מצד שני,

                                                           
 .1899רסלוי, ב, 9ע ליטעראטור, כרך ב׳, ע׳ רד איהנטע דער יודען אוכינן, געש. ברא  מ 15



 

12 
 

יו חמו בבבל, למשל, ככל זמן שהיהודים, . ראלית בכללההיסטוריה היש
יהודי, ו־ד והיו בעלי תרבות יותר גבוהה מזו של הרוב שאינחבהמונים מרובים י

ק רל קטן, שמימיו יגרפו חשבתוכו נמצאו, לא עברה הטמיעה בתוכם אלא כנ
דלה ועלתה, והיהודים גיהודי ־את המעט; ואולם מעת שתרבותו של הרוב שאינו

מאז  וקםחם־חצו בתוך הנכרים בקבוצים קטנים והיו בלי דאגות יתירות ללנפו
הטמיעה לזרם שוטף ועובר, הסוחף עמו את כל הנפגש לו אל ־תנועת נהיתה

י ", עתי הטמיעה, זאת אומר"ות שסבלה היהדות עדדרכו. עד כמה גדולות האבי
ולה ל העולם עכההעברה אל הנצרות, אפשר לראות מזה, שמספר היהודים ב

כבר הגיע מספרם  ה"נב מיליון נפש, בעוד, שבמאה הראשונה לספ"קרוב לי וםכי
י הרדיפות והגזירות, "אלפים ועשרות אלפים אבדו ע םלחמשת מיליונים. ואם ג

 החסרים מיליונים ועשרות מיליונים לאותו המספר, שהיהדות צריכה הית יןידע
 16.ות התדיריות ע״י ההמרהדלמנות בתוכה, אלמלא האבי

 

 לליכציאלי־המיעוטים הלאומיים בתור חזיון סוטמיעת  ו(

הדמיון, שבין תנועות הטמיעה בתקופות היונית והערבית־הספרדית ובין 
כל. ע״י השואה בין שלש התקופות הללו  יןהטמיעה בזמן הזה, גלוי לע־פרוצס

אים המשותפים לכלן ומכאן להוציא חוק כללי בנוגע תניכולים אנו להכיר את ה
 מתגברת:ם טמיעתם של היהודים. והוא: טמיעת היהודיל

יהודי בסביבה ו־בערך לישוב האינ תריובכל כמה שמספר היהודים קטן  .א
 הקרובה;

 כל כמה שהמשא־ומתן הכלכלי שבין היהודים ושכניהם תכוף ביותר; .ב
 בוהה;גיהודית יותר ־כל כמה שהתרבות שאינה .ג
 כל כמה שהמצב החמרי של היהודים יותר תקיף. .ד
על עובדות ה רקיס ךללים אלה הם, בעצם, הנחות פשוטות, היוצאות מתוכ

מתגלות בנקל. אלו הן אותן הסבות הפועלות בכל מקום היסטוריות ושסבותיהן 
קמעא בתוך הכמות הגדולה של ־על המיעוטים הלאומיים, שילכו ויבלעו קמעא

בא  – 17כמו, למשל, המנדשורים בחינא – מקום שהמיעוטבי )מלבד רהרוב הנכ
י הוא תופס ואוחז את השלטון רהצבא והסתדרות חזקה ה חד וכמנצח וע״י כככלו

 בידיו(.
ע־ומשא עם בני־מינו, והקשר גרח הוא לבוא במכהאדם, לשם ספוק צרכיו, מו

ים סוחים שונים. קודם כל יבואו היגוסהזה בורא בין בני האדם יחוסים מ
תעפות ביותר, מפני שבהם סההים האלה הנם החשובים ומרובי־סוח. היהכלכליים

                                                           
מש חארבע או ־יום פיכה מונה תמבניה, הי םהצלב ממנה ככל דור ודור אלפי חברי, שהיהדות, אלמלא לק" 16

 .1893, ווינא 103תרגום גרמני, ע׳  ,ים והאנטישמיותד. לירוי־בוליה, היהו"זיקיהחשל מ רואולי פי־עש
יציה של שבטים מצפון לחומה הסינית, בהנהגת שבט פלשה קואל 17-ת תעתיק מוקדמת של "המנצ'ורים בסין". במאה הצור 17

סין עד בַאִיִסין גיֹורֹו, ממנצ'וריה לסין, והחליפה בשלטון את שושלת מינג. השבט הקים שושלת חדשה, שושלת צ'ינג, ששלטה 

 נה ששלטה בסין.יסרית האחרווהייתה לשושלת הק 20-תחילת המאה ה
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י־חייו על דרך החליפין של ככל אדם להשתמש, בכדי למלא את צר חמוכר
טובות־הנאה שונות. והנה את מבוקשו זה, ספוק צרכיו, ימצא האדם בתוך הקבוץ 

באופן יותר נוח וקל, בה במדה  האגרוף אינה שליטה בו,־תושל האנשים, שזכ
חברתית זו לא די רק  . ובשביל התהלכותחברתו־שידע וישכיל להתהלך עם בני
לדעת לכבד ולחקות את מנהגי הארץ ונמוסי  גםבלשון משותפת, כי אם צריך 

 יושביה.
ההתבוללות הזאת אותם בני־המעמד, שבעצמם ־ביותר עלולים ללכת בדרך
הם אינם  םל צרכיהכהקיום ההכרחיים, שאת ־אינם יוצרים אף אחד מאמצעי

מעשי אחרים, באופן שהם זקוקים  ליפין של פריממלאים אלא ע״י מעשה־ח
ובעלי־ . דבר זה אתה מוצא בעיקר אצל הסוחרים"תמיד לחזור אחרי ״לקוחות

התעשיה. האכר, ביחס אליהם, הוא הרבה יותר עומד ברשות עצמו, בהיות לאל 
יים חה כלכלית נמוכה, לכלכל ולספק את רוב צרכיו ההכרגוד על מדרחידו, בי

הברית מתבוללים ־מוצאים, שהגרמנים בארצות . ואם אנומפרי המשק שלו
וברוסיה הם אינם מתבוללים אלא  18ןגזיליה, בזיבנביררבמהירות, ולעומת זה בב

ו של זבהה של התרבות האמריקנית .כלפי גלאט, אין הדבר מתבאר רק ב־לאט
הברית עוסקים ת־אם אולי עוד יותר בזה, שהגרמנים בארצו כיאלו האחרונות, 

בעבודת־הם ן וברוסיה עוסקים גבזיבנביר ,שבברזיליה עודב ר ובתעשיה,במסח
רח אירופה, בתור סוחר זנאלץ היהודי, הבא ממ ה,האמור בז דהאדמה. על יסו

 ון ולרכוש לו את גרז'רק להזניח את המלאכה, לגרמניה ולאמריקה, לא ־או בעל
המנהגים החיים ול לעצמו את צורות־גלס גםאו האנגלית, כי אם הגרמנית 

 ההז חגבל ההכרמ   אם על מדרגה כלכלית נמוכה,והשוררים בארץ החדשה. 
הנה על מדרגה יותר גבוהה  בה,בחקוי של דברים חיצוניים, כגון ההלבשה וכיוצא 

ויסודות השכלתם של  םמתפשט הדבר ומגיע עד לידי הסתגלות גמורה למדותיה
 תושבי הארץ העיקריים.

 חי עם הנוצרים על שטחע־ומשא גם באו במהביני-כל זמן שהיהודים בימי
בשפת  םה רוגדול של החיים הכלכליים בתור שלחנים וסוחרים גדולים, דב

 .ם התלבשו כמנהג המדינהגכ־דייטש"( והסביבה )בגרמניה, למשל, "מיטעל־הא  
רק לאחר שנדחפו מתוך המסחר הגדול ונדחקו לתוך תחומי ההלואה במשכון 

יטו ע״י התגברותה של השנאה גדלו בבלאחר שנת סחבות, רק־והמסחר בבלויי
 םוסיהחרק אז נצטמצמו י –ת הדתית בימי תוקף ממשלתה של הכנסיה הקטולי

כלכלה אל סביבתם הנוצרית עד לידי מינימום, והחבילה שבינם ובין התרבות וה
של היהודים,  בימי שפלות ודלדול מצבם הכלכלי ,ויטרק בגנתפרדה.  הנוצריות

ד נחנטו "והמלבושים של המאה הי עד שהלשון חייהם,־ת בצורותבאה ההתאבנו
הכלכליים בעת  םוסיחאך עם התחדשות הי ו ביניהם עד המאה הי״ח.רונשמ

ימה ראש הרשאיפת הטמיעה שוב  ההתאבנות הזאת. גםככה רהחדשה, מיד נת

                                                           
  האזור המערבי והמרכזי של רומניה. – טרנסילבניההשם הגרמני של  –זיבנבירגן  18

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94
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שדברנו עליהם  – בשביל חזיונות המעבר םאופייהוהביאה לידי אותם השנויים 
 גם לשלישית.  םמשדרה ראשונה לשניה, ולפעמי – לעיל

, החברתייםים סוסים הכלכליים פועלים כאן בנתיבה אחת גם היחוחהי מלבד
המשמשים לו לאדם בשביל לספק את רגשי הידידות הטבועים בו, למלא את 

את השאיפות יונות השונים ולטפח יחדיו סההתחלקות עם אחרים ברכוש הנ־צורך
ליחיד למצא את ההתקרבות  או המדעיות. כאן יוקל לו המוסריות, האמנותיות

י אם גם כלהם לא רק בלשונו, במלבושו ובנמוסיו,  הוישו ידמהשל האחרים, אם 
יהיו מועדות, על י מדרגת השכלה שוה. פניו "ע עור   לעמית להיות להם וביכלת

ים ואת ון לאחרויאת הש כדי להשיגת, הזא ההשכלה כן, לרכוש לו את
של היהודים אל  אשר בה תעבור השדרה השניה שלהם. וזוהי הדרךהחברותא 
וד מתגברת עוד חהרביעית. בי אל – אחד רגיל, לאחר דורכ  –גם השלישית ו

, התוקפת את האדם לתפישת מקום הגון בחברה השאיפה"י המגמה הזאת ע
מתגלית  רביות הבולטבאופן ים. הכרחיה שהוא נעשה בטוח בספוק צרכיו רלאח

ים דבזה, שהעומ חזיון המתבאר רק – ה במלבושים,דהזאת בשלטון־המו השאיפה
העומדים  כלפי הנחשלים להיות מן על מדרגה חברתית נמוכה אינם רוצים

בחיצוניות, זאת לחקות אותם בכל, ובפרט  יםלמעלה מהם, והרי הם שואפ
ונלחמים על לחם־בשת. בחוגי הפרולטריון, הדואגים לתל אומרת, במה ששייך

  ;ביותר תהזאת לתפיסת מקום בחברה מפותח השאיפה אין ם, עדייןחוק
שבזבוז האנרגיה על  הדהאינטנסיביות של שאיפה זו הולכת וגדלה בה במ

, ולפיכך טפוסית היא אותה שאיפה נעשה למותר העיקריים הספקת הצרכים
הודים במערב אירופה לעושר וגדולה. היביותר בשביל מעמד, שמתוך עוני עלה 

שכזה. על סמך הצלחתם בכלכלה ובמדע, רוצים הם לקנות להם ני מעמד הם ב
ה העשירה והעולם המדעי, אבל בעטיה של זיאצל הבורג׳וא ךהשיבות וער

יהדותם עין הבריות צרה בהם והם פוגשים מכשולים ומעצורים על דרך 
התפרצותם קדימה. ההמרה, במצב הזה, הרי היא לרבים מהם האמצעי היחידי, 

 סעל ידו את תו ההבדל האחרון אשר במצחם, התקרה האחרונה להכנוק חלמ
ה; ואכן יש אשר כים הסגורים לפניהם עד גשערי החו ם במעלה לתוךויבתור ש

שהיהודים, אשר בכל  תוחלתם זו לא תכזב. אלו הן הסבות המביאות לידי כן
, את םנמוסיההארצות הם אך מיעוט קטן, יקבלו את השפה, את התלבשת, את 

קומפלקס של  – יהודיתה־ם את הדת של הסביבה שאינגהשכלה ולבסוף ה
 .טמיעה־הפרוצס חזיונות, שאנו קוראים לו בשם

 

 ה לטמיעהכהודים עד ות הינגדשל כח־הת תוסבה ז(

תמידית  השיהיה, מפליא הוא הדבר בכל אופן, מה שאחרי נטי ךאי
ל יהודים דול שגלטמיעה במשך של י״ח מאות בשנים, עדיין נשאר מספר 

המשבר היותר קשות לה, כמו התקופה היונית ת־ם בתקופוגבעולם; מה שהיהדות 
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ן לא נשמדה כליל. לדעתנו, שלשה הם ־כפי־על־שנזכרו לעיל, אף ,והערבית
־נסת־ישראל לשמור בכל עוז את פקודותכהיסודות, שנתנו את האפשרות ל

האומה וטהרת שתכליתן התבדלות  – י עזרא ונחמיה,דהתורה המסורות על י
 הארצות:־וייגבלע בין הלא לשולהחזיק מעמד,  –ה זעג

היהודים, שעוד לפני אבדן קיומם המדיני נפוצו במצרים, בסוריה  .1
 כבר 19ובשאר חלקי הממלכה הרומאית ועסקו, בעיקר, במסחר, ולדעת סומברט

העמים לבין ־את עסקי ההלואות עד למדרגה גבוהה, באו אחרי נדידת תחואז פ  
התגרן  יהודיהעדיין על מדרגת הכלכלה הטבעית. על אלה עשה  ים, שעמדוגו

ממון אותו הרושם המוזר והדוחה, שעושים כיום על בני ישוב קבוע ־והמאסף
סדר בת לטמיעה. ודגחתנח־עד כה ככיהודים, הראו  ,הם גםהצוענים הנודדים, ש

ברות־ח אדמה והסתדרות־הוב הנוצרי, שהיה מיוסד על עבודתרהכלכלי של ה
לין בולק. ״חברות־הגחלא היה ליהודים כל  20פטען(סענשא  ענא  גרק־בולין )מא  גה

ר הונחה קרבת־הדם; היהודי הז הישנות, שביסודן ובים רהק־ודותגבאו במקום א
יסוד אגודות־הברית הישנות  לא היה יכול, איפוא, להיות חבר להן. וכאשר על 

ם באגודות גצאים את היהודי יות־השלטונות, אין אנו מורצמחו ועלו הסתד
תלויה במשך ה פטע(, שבהן היתנצי)האומנים ־גם חברות 21השלטון הקרקעי".

תריס  לעשות הל הסתדרות המסחר והמלאכה, וששאיפתן היתכהבינים ־ימי
עצמן הן סגרו על  םר, גבל חבר וחכבפני כל התחרות ולהבטיח את מחיתו של 

ידי התאבקות תמידית ־איך שרק על ,22רבבפני היהודים. סומברט צין זה לא כ
עם חברות־האומנים ועם העיקרים שלהן יכלו היהודים למצא את לחמם. מאידך 

המונופולין שלהם בעסקי הממון לא כל כך תלויים  דיי־גיסא היו היהודים על
יה להפך. והתחומים הלומר, שהדבר  ־קרוביותר בלקוחות מן הנוצרים ;

זה עם  ביחוסים קרובים לבוא דיםהווהי םינוצרשמנעו מה הם־הם ללוה םלכלייהכ
כמו איטליה , יתהרומאכה ממלה יוצאים מן הכלל הזה היו רק אותם חלקי ה.ז

 תרבותםד לגמרי את ב   לא  ם לה גרמה העמים לא תדהדרומית ומצרים, שנדי

לו  הקפיטליסטי של רומא העתיקה. שם לא מצא הקודמת ואת סדר הכלכלה
שאנו רואים באירופה התיכונה; התבדלות היהודים, של מקום אותו החזיון 

 .אדרבה, המונים־המונים מתוך היהודים נפלו שם, לתוך זרועות הטמיעה

שתי התקופות, שבהן  שבאותן הוא, להתקימות היהדות היסוד השני .2
עלות בהיתה היא קרובה ביותר להבטל, נדחק חלק גדול מן היהודים מארצות 

באופן שהטמיעה אבדה  מוכה,נהיתה  , שתרבותןתרבות גבוהה לתוך ארצות
לנוד מפלישתינה וסוריה לבבל,  וכרחוהראשונה ה . בפעםההמושך שלכח־את 

                                                           
 Die Juden undולספרו  ורנר זומברטהכוונה ל .368, ע׳ 1911לייפציג  ",ןבעשלעטטשאפריודי יודען און דאס ו" 19

das Wirtschaftsleben . 
20 Markgenossenschaft – market cooperative – ות במערכת כלכלית ושיפוטית.תאגדות אזורית של מספר כפרים או חוה 
  .367ע׳  1907א ,ינד. סאציאלדעמאקראטיע, וו .אגע אן־פרעטעט, די נאציאנאליבויערא.  21
 . 136בספרו הנ"ל ע'  22

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A8_%D7%96%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A8_%D7%96%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%98
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ת־המאורעות ושתלשלהאלמלא  .ותורכיה בפעם השניה מספרד וצרפת לפולין
 ליהדות.ר לא היה זכר בהזאת אפשר שבימינו כ הרצויה
שלהם  טפול המרובההמ תוצאה – העצום של היהודים הרבוי הטבעי. 3
נתן לה ליהדות את האפשרות לסתום את הפרצים המרובים שנבעו  – בילדיהם

צל מן הטמיעה, יה ששארית קטנה של יהודים תנ  הידי השמד. די ־בחומתה על
 ישראל חדשות. קהלות הביחס, תצמחנה ממנ, די שבמשך זמן קצרכב

 

 רת המפריעים על דרך הטמיעה ובטול היהדותס( הח

חזה ליהדות בתקופת הטמיעה הזאת? התמצא נאיפוא,  ת,ו עתידואיז
יעזבוה? האם סכנת  ניםהמום־מוניהשארית, שתמשיך את קיום היהדות גם אם 

שנוכל לחשוב באמת ובתמים על מעבר  דולח כבר כל כך, עדג הטמיעה בכלל
ן. ל תוקף: הכזו יש לענות ב החברה הנוצרית? על שאלה אל מור של היהודיםג

הבינים לא ־על הקנין הממוני, שבימי הכלכלה המיוסדת־יטליזמוס, שיטתחקפ
עכשיו לנחלת כל העולם. בכל מקום ח אלא בין היהודים, נהיה ־כיו לו באיה

ורוח  משק טבעי םכלכלה הקדומה, שעיקריה הה מים עוד שרידים משיטתי  שק  
ים לעינינו. וכל הולכים נדונים למות והםם ההרי השרידים ההאומנים, ־של חברות

ו אותם מלפנים ניתנאי הכלכלה המיוחדים של היהודים, שצ   באופן הזה נכחדו
האחרים, שהכשירו את הקרקע לקיום ורמים גה םמטמיעה. אבל גם ומנעו

מקודם נדדו היהודים מפני לחץ  נתבטלו. אם הםהיהודים בתור עם מיוחד, אף 
ארצות הפחותות מהן הרדיפות מארצות העומדות על מדרגה גבוה של תרבות ל

במעלה זו, ולפיכך גרמו הרדיפות דוקא לחיזוק היהדות, הנה עכשיו בורחים 
מדרגת היהודים מפני חמת המציק מארצות מזרח אירופה העומדות על 

 ה ואמריקה, הנמצאות במדרגה גבוהההתפתחות נמוכה, לארצות מערב אירופ
רבוי הם ג .רובהה מדהטמיעה במת־של התפתחות, ובאופן הזה מתגברת סכנ

רבוי הבכל מקום, ובארצות רבות נופל הוא כבר מן  םשל היהודים ירד כיו הטבעי
 .וייםהגהטבעי של 
נה שאין הכו ,מובן מאליו .הורמו כל המכשולים מעל דרך הטמיעה ככה

עם  .יםחימשך של איזו עשרות שנים יסוף זכר היהודים מקרב הבלומר, כי  בזה
מאה שנים ויותר  גםיכולות עוד לחלוף  .חד במהירות כזושל י״ב מיליונים אינו נכ

השאלה  .לא במספר השנים העיקר – רון היהוריחעות יגע באל  שפרוצס־ההתב    עד
הגלות בתור  כאן אינה אלא בזה, אם אותן הסבות, שגרמו עד כה להחזקת יהודי

 םהעתיד ולהגן עליבזו גם  טיבה מיוחדת בעולם, אם כחן אתן להשפיע בדרךח
דינם -חתך גזרנשאלה זו בשלילה, אז  יש הכרח לענות על םא .י הטמיעהמפנ

כעץ הזה, ששרשיו הולכים ונרקבים, אמנם יש . מציל יןשל היהודים לשבט וא
המות אורב לו וחיה לא יחיה,  הנה אשר עוד זמן ידוע על עמדו יעמוד, ואולם

 ירכם בתור גוף צבוררבים, אבל ד ם היהודים להחזיק עוד מעמד ימיםגככה יוכלו 



 

17 
 

האופטימיזמוס, המתיחס בקלות־־ראש  כוזב הוא. לא לפנים יעלה, כי אם לאחור
מפני שהרי זה שנות אלפים, שהיהדות שמרה על קיומה,  י,יזיס הנוכחראל הק

על אף כל העומדים עליה לכלותה, ובזה הראתה, כי כסלע איתן תשחק לזעף־
, מפני שהתנאים הוההעל  לוםר אינו מלמד כבהע. זאת לא זאת .משברים

איננו יודעים  םהא :ומלבד זאת. הם אחרים לגמרי מאשר מלפנים םהחיצוניים כיו
ואינם? על אדות יהודי  עברו אפסו בימיםאת העובדה, שיהודים מארצות שלמות 

לפני מאתים שנה היו בה קהלות ד אבל גם בחינא, שעו .ר לעילב   ד  מצרים כבר נ  
היכן  .עקבותיהם םרו גכ   לאט נבלעו ועכשיו לא נ  -הנה לאטל יהודים, שגדולות 

 ?בארץ יון וסיציליה םינדים הגדולות, שפרחו ושגשגו בימי־הבוהן קהלות־היה
לבם רק למאורעות ־ישראל מקדישים את כל תשומת־ימי־ריבבל, שכותבי דח

מי מנה ומי ספר את חזיונות־הטמיעה  אולם; ותולדהגהגדולים ביותר ולרדיפות 
ההתבוללות  ? המעשים הקטנים האלה של־יוםםמעט של יוכ םריכ   נ  ם ־שאינ

תפס הל הםה, אלא שקשים בורהמתמידה, שחשיבותם יותר מ הפעוטה,
 נו.תולדתר־ספבלאיש, שיבוא וישימם  אר, עודם מחכיםת   ולה

אה בל העת החדשה הביאה בכנפיה ליהדות, לא שכנה, שהטמיעה סה
ההמרה  ,י שתוצאותיה היותר אחרונותנר אחרון, מפלידי גילוי אלא בזמן היות

 ו,שבח־תערובת, נראו עד הנה רק בארצות יחידות. את ההתבוללות יאושנו
כשאותם המקרים הולכים ונשנים בכל  ,עובר. רק עכשיו ישל חל חזיוןל ,לפיכך

זיון כללי, שהוא תוצאה הכרחית מתוך חלפנינו  ןה שיש כאלהארצות, מתג
לנו למשבר היותר מסוכן,  תנועת הטמיעה של הזמן הזה נראיתפרוצס־הטמיעה. 

ר הטמיעה בועד כמה הרחיקה כ באו היהודים מיום לכתם בגולה.שאליו 
התפתחותה, וביחוד,  שונות ללכת, איזו עתידות נכונו לה על דרךה בצורותיה

 – מהתנועה הלאומית היהודית, שנתעוררה להיות למגן מפניהמה יש לצפות 
 בפרקיו הבאים. ספרנו זה ידוןב
 

__________ 
 

 הכמותי של היהודים חהכ .פרק ב
_______ 

 

 חרבןא( השקפה לאחור על מספר היהודים מימי ה

ה לעמוד על מספר היהודים במשך הדורות, לא נוכל להתחשב סאם ננ
(. 'ג-ז; במדבר א׳"עם המספרים האגדיים שאנו מוצאים בתורה )שמות י״ב, ל

הראשונה, שבמדה ידועה אפשר לסמוך עליה, היא זו  לאמתה־העדות הקרוב
ם, שעלו מגלות בבל עם , שעל פיה היה מספר היהודי(ד", ס'שבספר עזרא )ב

. על אלה, בכל אופן, צריך להוסיף את היהודים שנשארו 42,360זרובבל, 
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בבבל, וכמו כן את היהודים שנמצאו בצור ובמצרים, מלבד החלק ההגון של 
נשאר בארץ. איך  םית הראשון בבלה, כי אבה אחרי חרבן הגליהודים שלא ה  

על ודאי לא עלה בהרבה  נק לפני ספה״"שיהיה, ומספר היהודים בשנת ת
שנה אחרי  70)השני ת י. לעומת זאת היה מספרם די הגון בימי חרבן הב100,000

 , שבימי המצור נאספו בירושלים23למדי ס. ואם גם הגזים והפריז יוסף פלביונ(סה״
 פילוחג הפסח נמצאו בירושלים אבשבימי נירון קיסר  נפש, או 1,000,000
מעיד, כי מספר יושבי  24בספר־ההיסטוריה שלו ס, הנה גם טציטו2,700,000

. ואולם בעת ההיא הן כבר 600,000-לעלה רושלים, זמן קצר לפני חחרבן, י
ימי ה, כי עוד מנון היהודים מחוץ לפלישתימהיה החלק היותר גדול של ה

ות לכל הארצות שעל נמחת־אלכסנדר מוקדון הוציא עם היהודים מתוכו מחנו
סן חושב אותה לאמת, נמצאו , שמומ25חוף ים התיכון. לפי עדותו של פילון

, בין שמונת מיליוני תושביה, מיליון אחד נפה״סי ראה הראשונה אחמב במצרים
לה לחצי מיליון, של יהודים. מהם גרו באלכסנדריה בלבד, שמספר כל תושביה ע

 ההמיליונים שגרו בסורי נמצאו בין פחות משבעה 26מאתים אלף. לפי דברי בילוך
ד בעולם חעם א יןשא מיליון יהודים. יוסף פלביוס כותביותר מ –נירון בימי 

מתאשרת כל זו  ידוע של יהודים, ועדותו התרבותי שלא ימצא בתוכו מספר
אם נסכים  27 קה.ינסו בו  טר  ס י־ידביהוד עלידי סופרים אחרים, ־צרכה גם על

בערך כשבע  הנוצרים היה־פירתסבתהילת  היהודים בא״י שמספר 28להרנק
יגיע ז וחצי, א מלבד מצרים וסוריה, כמיליון מאות אלף ומספרם ביתר הארצות,
כמעט ארבעה  רומא בעת ההיא למספר של־הסך הכולל של היהודים בממלכת

ובאופן מיליון נפש,  54ממלכת רומא בקרבה ז מנתה א י בילוך,"מיליון וחצי. עפ
לב את האחוז הגבוה  אל החלק הי״ב של כל תושביה. בשים  ודיםבה היה הזה היו
תתבאר לנו סבת התפקיד החשוב שמלאו בה  ה,מספר היהודים בממלכ הזה של

 היהודים בזמן ההוא.
שוב אין אנו מוצאים מספרים  ,לאחר שנתפזרו היהודים בכל הארצות

סבת ההעברות אל ב, הי"דמותם. אפשר לשער, שעד המאה כיקים על מדו
 םהנצרות והאישלם, שלא היו פוסקות בכל הימים ההם, לא גדל מספרם, אך ג

ואילך מתחילה היהדות סובלת  "דה מרובה. ואולם מהמאה הידלא נפחת במ
ות גדולות ביותר, במקצת משום המעבר של רבים למחנה אחר ברצון דמאבי

בהמון או ־מרו בשמדגתמיד נ ם לאג םעל־ידי הגירושים והרדיפות, שאובמקצת 

                                                           
 .IV ,3 ,9בספרו "מלחמות היהודים, כרך  23
 סנטור רומאי, מגדולי ההיסטוריונים של העת העתיקה. – טקיטוס. V ,13כרך  24
25 Flaccum ,6 .הלניסטי שחי באלכסנדריה בשלהי תקופת בית שני.-יפילוסוף יהוד – פילון האלכסנדרוני  
 . 1886, לייפציג 248"די כעפעךקערונג דער גריעכיש רוימישען וועלט", עמ'  26
פילוסוף, מדינאי ומחזאי רומאי, פעל  – סנקהשלהי תקופת בית שני. מלומד יווני שכתב היסטוריה ופילוסופיה ב – סטרבון 27

 במאה הראשונה לספירה. 
, לייפציג 6נדערטען", עמ' "די מיסטיאן אונד אויסברייטונג דעס קריסטענטומס אין דען ערשטען דריי יאהר הו 28
  תיאולוג והיסטוריון של הנצרות. – הרנק. 0219

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%A7%D7%94
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Harnack
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Harnack
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חון ביום טהב-עת המצב הכלכלי ואירבהמון, הנה תמיד הביאו אתם ה־בזבח
משך העת שבין וד בין הילדים. בחהתרבות מקרי המות בי – וכתוצאה מזה ר,מח

 שאפשר ללמוד פיכמספר היהודים במלכות קשטיליה,  נתמעט 1474עד  1290
היתה, בלי  וזו, 150,000-ל 850,000-משל מסי היהודית  מחשבון ההכנסות

העברה שעקבותיה  – ספק, תוצאה מהעברת היהודים בהמוניהם אל הנצרות
בהישפניה. באיטליה התקימו במשך  המרוביםים היהודיים סטפוהנשארועד היום 

בה עכשיו קש יסוד לביעקב גדולות ופורחות, והרי שיש ת־קהלו םינהבי־כל ימי
מספר היהודים  בעוד שבמציאות עולהמאות אלפים נפשות של יהודים, 

פות על אדות רדי , אף־על־פי שלא שמענו ולא ידענו35,000-יטליה כיום לבא
הודי הארץ הזאת. אף כאן, איפוא, אין למצא לי וגירושים גדולים ביותר ביחס

אותה מסמנים השנה  למלחמת שלשים יםברוקהימים ה את הסבה אלא בהמרה.
במרידת  נהרגו 1658עד  1648 יןהתקופה, שבה )אחרי שבעשר השנים בלבד שב

רד יודים( ההקוזקים בפולין תחת הנהגתו של בוגדן חמלניצקי כרבע מיליון של י
איטליה, ובארצות המערב של אירופה, חוץ מהולנדיה  מספר היהודים פלאים.

פולין, לכת בממם מהם נמצא רק עיקר; מספר מסויל כ בעת ההיא יהודיםלא היו 
, על־פי זנמצאו א בממלכת אשכנז לא .הבלקן ובארצות האונגריה־באוסטרי

־ה ידועה: פרנקפורטדארבע קהלות חשובות במ־היותר שלש , אלא לכל29גרץ
ם פק הוא, אס. 3,000, ווינא 10,000, פראג 1,400 א יזרמנפש, ו 2,000ן דמי

 מיליון.מספר היהודים בכל העולם הגיע אז ל
ות של היהודים בעת הזאת של גזירות דמה גדולות ועצומות היו האביכעד 

ר כך, כאשר חדלו חורדיפות אפשר ללמוד מזה, שבשתי מאות השנים שבאו א
ים, וביחד עם הטבת המצב הכלכלי נתמעטו גם מקרי־המות דהגירושים והשמ

דר הרגיל. בדרך הטבע, עלה מספר היהודים חיש מהר למעלה באופן היוצא מג
 ,ההיא העלה מספר היהודים בפולין וליטא, עפ״י ספירת־העם בשנ 1772בשנת 

ולני פ רופסנפש, בעוד שבראשית המאה הי״ט, עפ״י השערתו של  308,500-ל
לברה מספר  הרוסיתהיה כפולין  5681; בשנת 450 000שם  , נמצא30דחא

ת־ה נתנו ספירו. בגליצי600,321,1 ברכ 1897נפש ובשנת  563,00031ים ודהיה
 – 1900, בשנת 448,973 – 1857, בשנת 212,002 – 1785: בשנת םהע

 – 1830ו בתוכן בשנת נמיהרן ושליזיה האוסטרית מ ינתדנפש. מ 811,371
נפש. בשנת  56,243 – 1900, ובשנת 40,681– 1859יהודים, בשנת  32,244
 ברכ – 1897ת, בשנ1,023,543 – (יןישבו ברוסיה האירופית )מלבד פול 1838

 1843יהודים, בשנת  123,921 – 1816פרוסיה ישבו בשנת ביהודים.  3,789,448

                                                           
, נודע במיוחד 19-ריונים היהודים במאה המגדולי ההיסטו – גרץ. תוצאה שניה. 29ע'  X"גשיכטע דער יודען", כרך  29

 . Geschichte der Juden -בזכות חיבורו המונומנטלי "דברי ימי ישראל", שרופין מתייחס כאן למקורו בגרמנית 
30 T. Czacki, Rozprawa o Zydach 'ים בוילה: היהוד-; מובא בספרו של לירו1807, ווילנה 216, עמ

 . 1893 והאנטשמיות, תרגום גרמני, ווינא
לן" ב"יודישע סטאטיסטיק", כרך  31  . 1903, ברלין 295, עמ' Iוונגרוב, "די יודען אין קעניגרייך פא 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%92%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%92%D7%A8%D7%A5
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. המספרים 409,501– 1905ובשנת  ,242,416 – 1858, בשנת 206,529 –
היהודים במשך של  רל הארצות הנזכרות נתרבה מספכהאלה מוכיחים, שב
כמה רב  שלש ופי־ארבע, ומאליה מתעוררת המחשבה,־פחות ממאה שנה פי

ועצום היה עכשיו מספר היהודים בעולם אלמלא עשו בהם הטמיעה והרדיפות 
 שמות במשך של אלף ושש מאות שנים רצופות.

במצב המספרי של היהודים בגולה יש לראות, איפוא, שתי תקופות: 
. הירידה הפחיתה את מספר היהודים, שהיה בזמן התקופת הירידה ותקופת העלי

למיליון  – יליון, במשך אלף ושש מאות שנה אחר החרבןחרבן קרוב לחמשה מה
על כמעט שלשת  חאת מספרם במשך של המאה הי״ העמידה הד; והעליחא

שר מיליון. אין כל ספק, ע-םהזמן הנוכחי הרבתה אותו לשני דמיליונים ומאז ע
יעו היהודים בשום תקופה של דברי ימיהם אפילו גלא ה םוהישלכמות כזו של 

כך גדולה  נשקפת סכנה כל הלא הית םד עם זה עוד מעולחלם יבקירוב. ואו
לקיומם כמו היום. הכח הכמותי של היהודים בזמן הזה, העולה בהרבה על זה של 
היונים, הרומינים והבולגרים ונשאר אך במעט מאחורי זה של הפולנים, יכול היה 

, "חהיק הודות לזה, שהיהודים במאה רגובה הנוכחית שלו הת־דקונ דלבוא ע
במאה הי״ט, נשמרו מהמרה ונשואי־תערובת, מספר  גםובמדה גדולה עוד 

המיתות שביניהם היה קטן, ומהפחד, הבא בעקבות הקולטורה המודרנית, מפני 
לא ידעו. עכשיו מכיון שנפלו הגורמים הרצוים האלה, בהכרח  ןרבוי פרי־בט

 א שנית.ושירידה בוא תב
 

 ב( חלקי היהדות האבודים

ידי טמיעה או ־ו, שהיהודים שנגזרו מעל היהדות עלניודעים א בדרך כלל
זו ונמוגו. אולם במקרים בודדים, מהמרה נתערבו בסביבתם הנכרית ובזו נתמז

ת, שמרו היוצאים זמן רב חות שלמות יצאו מן היהדות בבת־אצבעת שקבו
את מקור מחצבתם ואת שייכותם מלפנים ליהדות ודקדקו להתחתן אך  םונכרבז

ביותר לחזיון ממין ה־גויים. הדוגמא הידועבלבין עצמם בכדי שלא להתערב  בינם
זה הם האנוסים בספרד של המאה הט״ו, שיותר משתי מאות בשנים היו נבדלים 

הנוצרים. שריד אחרון מהם, במספר של נבלעו בתוך  חמשכניהם ורק במאה הי״
ליריה. בל איי־נשאר עוד ע ם(קרוב לששת אלפים )ידועים בשם שיטאס או אנוסי

אינם שוכחים את מוצאם העברי  םעפ״י דתם הרי הם, אמנם, נוצרים, אבל ה
 32תה השצי״תכיוצא בזה אנו מוצאים בכוב בינם לבין עצמם. רומתחתנים ל

בסלוניקי, המונה כארבעת אלפים נפש, שהיא  "הנקראת "מאמינים" או "דונמים
ן. גם ס  בכור   "ישלאםמושלמית עפ״י דתה, ובשני האלפים של ה״גדיד אל א

מאתים השומרונים בשכם, שנשארו לפליטה מהשומרונים שבימי העליה מבבל, 
 הם מסוג זה.

                                                           
  לפי שבתאי צבי. –ש"צית  32
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על  םרות בזה הנם יהודים לא על פי דתם, כי אכזנעוד שבני הקבוצות הב
ים יהודיים, שאינם יהודים על פי מוצאם, כי אם רפי מוצאם, הנה מצד אחר יש ג

 ה בתוך אלה את:נמו 33בסעל פי דתם. החוקר יעק
 50,000 – 34שהפלשים בחב

 020,00 – 35הקראים בקרים ובתורכיה

  10,000 – סהרה רדבמים בנהדגטו
 6,500 – בני ישראל בבומבי

 1,000 –שין היהודים השחורים בקו
ות התערובת של רעדיין הדבר מוטל בספק, אם למ ,ע לקראיםגמה שנו

זעם. רבים, אמנם, גיהודים גם על פי ים לכרי בדמם, אינם, בכל זאת, שייט  ט  דם 
של  םאותם לצאצאי הכוזרים, ואולם יש ידים לשער, שהם מבני־בניה ושביםח

פי כשנזכרו כאן, הנה  ים היהודיםגרסוריה, שעברו לכת הקראים. יתר ה יהודי
 ודאי שאינם מהגזע היהודי. הפלשיםיים, גהאנטרופולו הםשאפשר ללמוד מסימני

ובים יותר למוצא החבשי, היהודים השחורים בקושין ו״בני ם קרנשה– אין ספק –
 לערבי. –ם למוצא ההודי, והדגטוני – בבומביי "ישראל

בארצות שונות לא באו בחשבון  בטבלאות שלפנינו על מספר היהודים
יהודים אלה החלקים, שהם יהודים רק על פי דתם או רק על פי מוצאם, בשם  כל

הם  – על פי מוצאם םם על פי דתם וגג – השו שבמדהכוללים אנו רק את אלה, 
שייכים לגזע העממי היהודי, זאת אומרת, אלה שמתיחסים, פחות או יותר, על 

 י את מרכזם הלאומי."אותם היהודים, שבזמן חרבן בית שני ראו הם בא
 

 ( מספר היהודים בזמן הזה ופזורםג

ר הכללי זה רק שנים אחדות, שניתנה האפשרות לדבר בבירור על המספ
 1897של היהודים בכל העולם, היינו, למן העת שספירת־העם ברוסיה בשנת 

נפש. עד  5,215,805 העמידה את מספר היהודים ברוסיה האירופית והאסית על
על מספר היהודים ברוסיה רופפות במאד מאד. רוב  אז היו ההשערות

 לשנים־שלשהאת מספר היהודים הרוסיים רק הסטטיסטיקנים והגיאוגרפים חשבו 
רשום ברוב ספרי־הלמוד של גיאוגרפיה, מיליונים, ועד העת האחרונה היה 

                                                           
33 "On the racial characteristics of modern Jews" בהז'ורנל של האינסטיטוט לאנטרופולוגיה, כרך ,XV  'ע
 . 1886, לונדון 24

, העריך את מספרם 1904יץ, שבקר אותם בשנת בפייטילו .לוקי־דעות גדוליםחהפלשים יש ר ספבנוגע למ 34
 . נפש 7000י״ח, מצא רק כמלאכות ב 1908ת נש כשחדום, שהיה כנחיים חפש, ונ לחמשים אלף

מרכזם הוא בפלך טבריה )קרים(, שבו נמצאים  .נפש 124,89-ל 1897ת נשברוסיה עלה בפר הקראים סמ 35
לשם  – הליטש, למשל. יה וקהלות קטנות בגליציה, בעירכתורב םד רוסיה ישבם קראים גבמל .םקראי 6,166

אופלה אצל שמבורג -פר בצדבכמעט מאת הנפש, ממוצא המדיארים, הנמצאים כקוריוז נזכיר כאן גם 
רץ גם בא .ת" ומאז קבלו את דת ישראלבהיו שייכים לכתה הנוצרית "שומרי ש 1863בזיבנבירגן, שעד שנת 

יקי(, שיחידים מהם התישבו בא״י וידועים פה נובוטסיה נמצאת כתה דתית החיה על פי תורת ישראל. )סרו
 .גרים""במושבות העבריות בשם 
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מגיע עד לשש, שבע או שמונה שמספר היהודים בכל העולם , ו'הלקסיקונים וכ
 עשר מיליונים.ם־מיליונים, בעוד שבאמת נמצאים כעת יהודים במספר של שני

ובארצות  בטבלא שלפנינו נרשם מספר היהודים בכל חלקי העולם
רים מועטים נאלץ השונות על־פי המקורות היותר נכונים שבנמצא; רק במק

־אפשר היה להגיע, קצת אי טמחלרכות משל עצמו. לדיוק העהמחבר לסמוך על 
ר של ספירות, להסתפק סמפני שבנוגע לארצות רבות הוכרחנו, מחמת חו

נערכו העם האחרונות בארצות אחדות לא ־שספירות וקצת מפני 36בהשערות
שאחרי  השניםשל  היהודים הגדולותת־ד. על זה יש להוסיף, שנדידוחבזמן א

 המספרים שאנו מוצאים באותן  מצבבנותנות מקום לשנויים  האחרונות הספירות
בהיות  ביותר,מיוחד  ךלתת ער־כן, אין ־פי־על־אףה, וק הזמ, לניםהספירות; בר

ציאה העיקריות )רוסיה, הי אבידות שאבדו לארצותהש שיש לנו הרשות להניח
 הארצות ס של יהודי חביה־דולגה הידי הרבי־להן על הוחזרו יניה(מורוגליציה 
מספר היהודים שעלה לפי  ובהן אות באופן שעד היום נוכל למצא האלו,

ליה, אפריקה גהספירות האחרונות. מה ששייך לארצות הכניסה העיקריות )אנ
כבר בהערכות של  ( השתמשנווארצות־הברית של אמריקההדרומית, קנדה 

 .אחרונה היותר העת
של כל יהודי  – 11,558,610 – לפי הטבלא שלפנינו חיים )מן המספר הכולל

ברוסיה   44.2%=  5,110,548 מזה, הבאירופ 76.6%=  8,854,037 :העולם(
יים באמריקה. המספר הזה מראה של כל היהודים ח 16.4%=  1,898,00 .לבדה

היהודי, אם  של העם בלתי מצוי ביחס לשנוי מקומות מושבותיוערך  של וןזיח על
שנה היו באמריקה פחות מחמשים אלף יהודים  30שעוד לפני  נשים לב לעובדה,

ממספר כל היהודים. באסיה נמצאים  2.5%=  230,000-שנים רק 25ולפני 
 0.2%=  17610 – ובאוסטרליה ,3.1%=  361,867 – באפריקה ,3.7%=  427,523

 כל היהודים. של
 

  

                                                           
באנגליה, צרפת, תורכיה ועוד במדינות אחדות קטנות באירופה לא הונהגה המחלקה של השייכות הדתית  36

ות־עם נהוגות אלא במדינות מועטות. רק באוסטרליה הונהגות בספירותיהן. באמריקה, אפריקה ואסיה אין ספיר
 1904ספירות בכל מקום. בנוגע לארצות המזרח הביאה לנו תועלת רבה האנקיטה שנערכה ע"י האליאנס בשנת 

(. מה שנוגע לאמריקה, אסיה ואפריקה, בכל מקום 1905, פריז 29, 2ושתוצאותיה נתפרסמו בבולטין שלה )סריה 
 English Jewish Year(, על 1908) Statesman's Year Bookירות או הערכות מיוחדות סמכנו על שלא מצאנו ספ

Book  (, ועל 1909)לונדוןAmerican Jewish Year Book  (. 1908)פילדלפיה 
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 כמות היהודים בכל העולם
 מספר היהודים עלה

 :מספר היהודים עלה

 10,000בין  במספרים מחלטיים בשנת בארץ
של כל 

 תושבי הארץ

 המקורות

I. אירופה     

     רוסיה
     תחום המושב
 1897ספירת־עם משנת  1112 3,578,227 1897 פלך( 15חוץ מפולין )
 1897ספירת־עם משנת  1405 1,321,100 1897 ...........פולין...........

גלילות ים המזרח 
)קורלנדיה, ליפלנדיה, 

ס"ט 
 1897ספירת־עם משנת  249 101,875 1897 פטרסבורג(...............

בשאר רוסיה 
 1897ספירת־עם משנת  19 109,346 1897 האירופית.................

  5,110,548   

     אוסטריה
 1900ספירת־עם משנת  1,109 811,371 1900 .....................גליציה

אוסטריה השפלה )עם 
 1900ספירת־עם משנת  507 157,278 1900 .(.......................וינה

 1900ספירת־עם משנת  1,317 96,150 1900 .בוקובינה.................
 1900ספירת־עם משנת  147 92,745 1900 .ביהם......................
 1900ספירת־עם משנת  182 44,255 1900 .מהרן......................
 1900ספירת־עם משנת  176 11,988 1900 שליזיה האוסטרית....

 1900ספירת־עם משנת  20 11,112 1900 .......בשאר אוסטריה
 1900ספירת־עם משנת  468 1,224,899  

 1900ספירת־עם משנת  442 851,378 1900 אונגריה

     גרמניה
 1905ספירת־עם משנת  110 409,501 1905 פרוסיה.....................
ריה....................... ו   1905ספירת־עם משנת  85 55,341 1905 ב 

 1905ספירת־עם משנת  175 31,708 1905 ותרינגיה.......ל-אלזס
 1905ספירת־עם משנת  129 25,893 1905 בדן..........................
 1905ספירת־עם משנת  204 24,696 1905 הסן..........................
 1905ספירת־עם משנת  224 19,602 1905 המבורג.....................
סוניה....................  1905ספירת־עם משנת  32 14,679 1905 סכ 
 1905ספירת־עם משנת  52 12,053 1905 וירטמברג.................
 1905ספירת־עם משנת  35 14,371 1905 בשאר גרמניה...........

 1905ספירת־עם משנת  100 607,862  

 1899ספירת־עם משנת  448 266,652 1899 רומיניה

בריטניה הגדולה 
 )חוץ מאירלנדיה(

1905 250,000 65 

ס. ראזענבוים, 
צייטשריפט פיר 

ה א. סטרט. דעמאגראפי
, עמ' 1906דער יודען 

123 
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 הערכת האליאנס... 320 188,896 1904 37תורכיה האירופית

 1899ספירת־עם משנת  204 103,988 1899 נידרלנדיה

 הערכת המחבר 25 100,000 1905 צרפת

 עם רומליהבולגריה 

 1905ספירת־עם משנת  93 37,653 1905 המזרחית.................

 1901ספירת־עם משנת  11 35,617 1901 איטליה

 הערכת המחבר 22 25,000 1905 בלגיה

 1900ספירת־עם משנת  38 12,551 1900 שויץ

 1895ספירת־עם משנת  52 8,213 1895 בוסניה והרצגובינה

 1907ספירת־עם משנת  24 6,127 1907 יון

 1900ספירת־עם משנת  23 5,729 1900 סרביה

 1900ספירת־עם משנת  7 3,912 1900 שוידיה

 1901ספירת־עם משנת  9 3,898 1901 אירלנדיה

 1901ספירת־עם משנת  14 3,476 1901 דניה

 English Jew. Year 1 2,500 1905 ספרד

Book, 1909 1,300 1908 גיברלטר ? 

 1905ספירת־עם משנת  49 1,210 1905 לוכסמבורג

 פורטוגל
1908 1,200 2 

Engl. Jew. Year B. 

1909 

רית  1900ספירת־עם משנת  24 728 1900 כ 

 1900ספירת־עם משנת  3 642 1900 נורבגיה

 1901ספירת־עם משנת  3 58 1901 מלטה

   8,854,037  ס"ה

II .אמריקה 

 38ארצות הברית
1907 1,777,185 210 

American Jewish Year 

Book 5669 

 קנדה
1908 60,000 112 

English Jewish Year 

Book 1909 

 ארגנטינה
1907 40,000 70 

Rapport of the Jew. 

Col. Assoc. 1907 

 1895ספירת־עם משנת  7 8,972 1895 מכסיקו

בה  20 4,000 1895 ק 
American Jewish Year 

Book 5669 
 2 3,000 1895 ברזיליה

 16 1,300 1908 ימיקה

 150 1,158 1902 סורינם
Statesman's Year Book 

1908 
 2 498 1876 פרו

 161 863 1902 קורקה

 2 411 1908 ויניסואלה
American Jewish Year 

Book 5669 
ביתר ארצות אמריקה 

 ? 700 1908 התיכונית והדרומית

                                                           
( עולה מספר היהודים Carte statistique de cültes chrètiensעפ"י הערכה אחרת )מאת המאיור ר. הובר,  37

 .160,947-האירופית ל בתורכיה
ליון שלם בניורק, כמאת אלף בכנסיות ]מדינות[: איליאניס ]אילינוי[, מהברית נמצאו -מיהודי ארצות 38

 150,000פנסילווניה ומסשוסתס ]מסצ'וסטס[, והנותר ביתר הכנסיות; מזה כמאתיים אלף בכנסיות הצפון, 
 אלף בכנסיות המערב.  50בכנסיות הדרום, 
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   1,898,087  ס"ה

IIIאסיה . 

     39תורכיה האסית

 הערכת המחבר 1,400 85,000 1908 פלשתינה....................

 הערכת המחבר 55 75,000 1908 נה וסוריה.....אסיה הקט

 הערכת המחבר ? 40,000 1908 מסופוטמיה..................

 הערכת המחבר ? 40,000 1908 ערב )עם עדן(..............

  240,000 ?  

     רוסיה האסיתית

 1897ספירת־עם משנת  11 56,785 1897 .קוקז...........................

 1897ספירת־עם משנת  60 34,792 1897 יריה......................סיב

 1897ספירת־עם משנת  46 12,682 1897 אסיה התיכונית...........

 1897ספירת־עם משנת  46 105,257  

 פרס
1908 35,000 37 

Statesman's Year Book 

1908 

תו רכסטן 
 Jewish Y. B. 1909 ? 13,435 1908 ואפגינסתן

 1901ספירת־עם משנת  1 18,226 1901 דוהו

 הודו הנידרלנדית

ה ויתר הקולוניות(  1905ספירת־עם משנת  2 8,605 1905 )י ו 

 Jewish Y. B. 1909 0.04 2,000 1908 חינה וי פן

   427,523  ס"ה

IVאפריקה . 

 Jewish Y. B. 1909 300 150,000 1908 מרוקו

 1901ם משנת ספירת־ע 120 57,044 1901 40אלג'יר

 טוניס
1908 62,500 310 

, "וולט" 1909)י. שלום 
19/11 ,09) 

 1904ספירת־עם משנת  115 15,481 1904 טרנסבל

 1904ספירת־עם משנת  80 19,537 1904 קאפ-קולוניה

 1907ספירת־עם משנת  34 38,635 1907 מצרים

 אליאנס 186 18,660 1905 41טריפוליס

   361,857  ס"ה

Vטרליה. אוס 

 1901ספירת־עם משנת  40 15,239 1901 ארצות אוסטרליה

 1906ספירת־עם משנת  21 1,867 1906 זלנדיה החדשה

   17,106  ס"ה

 11,558,610בכל העולם 

 
                                                           

, מה שעולה כמעט עם עדותו 220,481כל ה-ית )מלבד ערב( מונה האנקיטה של האליאנס בסךבתורכיה האס 39
( הוא מעריך את מספר היהודים בתורכיה 1892/1900" )פריז La Turquie d'Lasie, שבספרו "Vital Guinetsשל 

 . 201,998-האסית )מלבד ערב( ל
הודים שבאו לאלג'יר בעת האחרונה; מספר ילידי עם היהודים היושבים באואזיס מצאב, בערך אלף נפש, והי 40

 . 57,134-ל 1901נעשו לנתיני צרפת( עלה בשנת  1870לחודש העשירי שנת  24המקום )שעפ"י דקרט מיום 
טשריפט פיר דעמאגראפיה , "ציי16,770-ל 1904על פי מקור אחר עלה מספר היהודים בטריפוליס בשנת  41

 .176ע' , 1906אונד סטאטיסטיק דער יודען" 
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 ד( היהודים למקומותיהם

קטנה  ו,פנינהתושבים, כפי שנראה מן הטבלא של ך לכל יתררכמות היהודים בע
 רעשה־משחיעה רק בארצות מועטות, היינו בגהיא מ %וליותר מעשרה  היא

ם־המושב" הרוסי, בפולין, גליציה, בוקובינה, רומיניה חוהפלכים של "ת
כל אלה פלישתינה היא האחת, שתושביה היהודים באו אליה  בין ופלישתינה.

הארצות הנזכרות, שהיו לפנים  רזה לא מכבר; ישובי היהודים הגדולים בית
של אותם המוני  םמבני־בניה םאו על גבולה, הרי האו שנמצ לפולין שייכות

 %ליותר מעשרים  י"ח.היהודים, שהתרכזו בממלכת פולין מהמאה הט״ז עד ה
  .יןפולה־בשום פלך מפלכי רוסיה או רוסי אין מספר היהודים מגיע

 18,22% –ד ע בפלך ורשה יגיע
  17.49% –יגיע עד ודנה בפלך גר

 16.06% –יגיע עד  מינסק  בפלך
 15.85% – ע עדגיבפלך פטרוקוב י

 15.77% –ה יגיע עד לומזשבפלך 
 15.69% –יגיע עד שדליץ בפלך 

יע מספר היהודים גהמושב ברוסיה ופולין מם־פלכים אחרים מתחו 13־ב
 ,10-4%-ורד עד לא יוה םפלכי 5-ב , 15%עד  10-ערך ליתר התושבים מב

מעט כפר היהודים מגיע ום־המושב אין מסח. מחוץ לת03.99%-ל בפלך פולטבה
הערים  חוזייע מספר היהודים במגד. בגליציה מחא חוזשום מקום ליותר מאב

ל יתר כ, ב20%עד  15-ים מזוחמ 5-, ב28.11-27.68% דקרקוי ולמברג ע
שמספר היהודים מגיע  יה יש שלשה דפרטמנטים,נ. ברומי15%-ים פחות מזוחהמ

 .11.4% –וי הודור, 17.1% – טוסניבו ,24.3% – , והם: יאסי% בהם ליותר מעשרה
מגיע  ומרוקו, שבהן הינגרלהוכיר את או דל הארצות האלה כדאי עוכמלבד 
לאחוז הגון; בכל יתר הארצות אין מספר היהודים בערך לכל היהודים  מספר

 .2-1%על  להותושביהן ע
עד מהמספרים שלפנינו, מגיע בימינו  של היהודים, כפי שיוצא הפזור
עוד כמותה מעולם. במאות הקודמות של ימי הגלות  הולי לא היתלמדרגה, שא

ת )בבל עד המאה הי״א, ספרד חל־פנים, ארץ אכהיתה תמיד ליהודים, על־
הרוב המכריע שלהם (, שבה ישב חו, פולין עד המאה הי״"וצרפת הדרומית עד הט

ות ראו בה את מרכזם העממי והתרבותי. רצושמעוטי היהודים הנדחים ביתר הא
פולין; חלקי  שנה היו כמעט כל היהודים מרוכזים בממלכת 150 ניוד לפע

באיטליה, הולנדיה, אנגליה ואשכנז,  ות, שישבו מחוץ לפולין, בתורכיה,היהד
צית מספר היהודים חעכשיו נמצאת מם ג אמנם,ה יתירה לעצמם. כלא קבעו בר

השניה  תהסמוכות לו, ואולם המחצי של ממלכת פולין מלפנים והארצות חבשט
בל, ולא עוד אלא תונפוצה לכל קצוות  בר נקרעה מעל המרכז הזהככלה 

אלה. להתבוללות מביא  ותר ויותר בימינויההתפזרות הולך ומתפשט ־שפרוצס
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נעשים יותר  בהיות שכל מה שהקבוצים היהודייםח הרבה, ו  כל זה טובה ור  
 בפניד ם פחות עלולים לעמוהה דבמ קלושים לגבי הסביבה הנכרית, בה

 ות המטמיעות של אותה הסביבה. עההשפ
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 ההובהטמיעה  רתגבשער ב. הסבות של ה
 

______________ 
 

 העליה הכלכלית של היהודים ג.פרק 
 

_________ 

 

 מוסן של פעולות היהודים הכלכליות עם התחלת תקופת הקפיטליזערכ    וינא( ש
 

ח בזה, שהיחוסים מן הנוכחי מונהזהטמיעה של  תועתנהמפתה להבנת 
מש מאות שנה רצופות חהכלכליים בין היהודים והנוצרים, אשר במשך של 

כסף לנוצרים נצרכים ובקנית חפצים ישנים מאתם, הנה עם ת־גבלו בהלואוה  
עשיה תה י.ושים תכלית שנוחס נשתנו אותם היוהתחלת תקופה הקפיטליזמ

מצאה אצל  לה של העת החדשה הרגישה צורך מרובה בכסף, ואותוגדוה
ן בנשך ת   היהודים. כספם של היהודים, שמלא עד כה תפקיד של דבר הנ  

ק הקרדיט שוב סחר, ועסובמרבית, קבל צורה של קפיטל המשמש לתעשיה ולמ
לא הביא לידי כל אותן התוצאות שאינן נעימות שמקדם. כי בעוד שהאצילים 

וף מובאים ־סוףסו הי ,והאזרחים, שהיו לוים מאת היהודים להספקת צרכי חייהם
לפרוע את הקרן עם הרבית, הנה על הלוה  חידי תוקף ההכר-בין המצרים על

חים הגונים, אין חובת־ו  רלעצמו  סהקבלן, שבעזרת הקפיטל היהודי הוא מכני
היהודי נהפך מאויב ונושה אכזרי לאוהב וחבר  ההתשלום מכבידה ביותר. המלו

מקודם נאלץ היהודי לקצוץ לו רבית וד מפני כך, שבעוד אשר חללוה הנוצרי, בי
גבוהה, בהתאם לסכנת הפסד הקרן, שהיתה גדולה בימי־הבינים, הנה עכשיו, 

כנה, בסבת הבטחון המשפטי השורר בעולם, יכול סהודות להתמעטות אותה ה
 הוא להסתפק ברבית יותר נמוכה.

ים סוחברבית נהיה היהודי, הודות להשתנות הי־ור מלוהתואולם לא רק ב
ניתנה לו ליהודי  התעשיבלכליים, ל״ישר" בעיני הנוצרי, אלא שגם במסחר והכ

ימה. בעת שלטון חברות חהיכולת להשתתף מבלי שיעורר כנגדו בזה רוגז ו
דה גדושה לאי־כבוד, מפני שעל־וחים ולממכר במרהאומנים נחשבה השאיפה ל

לחברות ־כך מקפחים פרנסתם של יתר החברים. לא כן היהודי, שעמד מחוץ ידי
חטאה גדולה נגד  השביל כך, רק את תועלתו הפרטית, חטא באופן זבושבקש, 

, מנקודת היתהו רחסל צורת מכ ;התכונה הקדושה של הסתדרות האומנים
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אומנים, הת־רבחעכשיו, עם נפילת  42.ריתס־מואיאומנים, הברות חהשקפתן של 
הו הוא יעשו שאיפה־לבצע של היהודי. הן כמעשההכבוד מ-לולחניטל הקוץ של 

של הפרט והרדיפה אחרי ריוח נעשו  הם הנוצרים, הואיל ושאיפת־הרכישג םכיו
ליסוד־היסודות של החיים הכלכליים בכל העולם. משאם־ומתנם של היהודים 

 "יהודית".ים נעשתה לגוימפני שכלכלתם העממית של ה ",נחשב מעכשיו ל״ישר
 

 היהודים בתור קבלנים קפיטליסטיים חתהצלב( 

פקיד של סוהרים וקבלנים אינדוסטריאליים גברו היהודים ועשו חיל בת
 שנה 2000במשך של  – מהרה, הודות לכשרונם המסחרי המרובה שעל ידו נראה

כאילו נועדו בכל מקום לשלוח את ידם במסחר. לא נכונה היא דעת המבארים  –
ך את העובדה של התעסקות היהודים אך במסחר באותה הסבה, שהנוצרים במש

היהודים לא  .ל ענפי הפרנסה האחריםכל ימי־הבינים, סגרו בפני היהודים את כ
באירופה נעשו לסוחרים; עוד מימי גלות בבל שמו הם את פניהם יותר ויותר אל 

, ורק בארץ־ישראל חיו עד חרבן 'וכהמסחר ועסקו בו בסוריה, במצרים, בבבל ו
ה אין אנו מוצאים בשום עיקר על עבודת־האדמה. בתפוצות הגולבהבית השני, 

עשו את  םלא חוקי ימי־הביני 43ות.כרמקום כמות הגונה של יהודים עוסקים בא
ם מכבר. בכלל י  ק למצב שהיה ק  זוהיהודים לסוחרים; החוקים האלה רק נתנו ח  

וסים חדשים, כי אם רק חידוע הוא, שהחוקים במקצוע הכלכלי אינם יוצרים י
סה ומגן בפני השנוים העלולים להתהוות בו. חם ונותנים לו מי  מאשרים את הק  

החוק לא היה מגביל מעולם את היהודים בתחומי המסחר, אלמלא שבאו 
היהודים לארצות אירופה בתור סוחרים גמורים מכבר. על־כל־פנים נכונה היא, 

ה וז ,במסחר הגדול שכאשר החלו הנוצרים במאה הי״ג והי״ד לשלוח ידיהם הם
הסוחרים ת־ודוגמא םלה עליונה, מיד גרשו את היהודינתעלה על ידי כך למע

הר הפעוט, סר הנכבד אל המסחזה דחו אותם הלאה מן המ־שלהם, ועל־ידי

                                                           
ש עוד למצוא גם בזמננו באותה העובדה, שהמחסנים הגדולים נחשבים השקפה שכזו י-שריד אחרון מנקודת 42

 וסריים. מ-בעיני בעלי המסחר הקטנים, שבפני התחרותם אינם יכולים לעמוד, למפעלים אי
י פריהערן דעתו של שיפר )בספרו "אנפאנגע דעם קאפיטאליזמוס ביי דען אכעגדלענדישען יודען א 43

(, 501, ע' 106פערוואלטונג"  פאליטיק אונד-מיטעלאלטער" בה"צייטשריפט פיר פאקסווירטשאפט, סאציאל
כי היהודים נדחקו מתוך חברות הגבולין )מארקגענאסענשאפט( רק אחרי מעבר הגרמנים מהדת הארינית אל 

דעת זה  –"י ממכר קרקעותיהם אדמה, והקפיטל הפועל שלהם רכשו עה-הקתוליות הרומית, ובזה גם מעבודת
, 270, ע' Iאין לה על מה שתסמוך. יותר קרובה לאמת דעת סומברט )בספרו "דער מאדערנע קאפיטאליזמוס 

ומא המאוחרות, הביאו לרוב אתן לימי ר-(, שהיהודים העשירים, הנפגשים בכל מקום בממלכות1902לייפציג 
טובות מן העולם התיק החרוב וע"י כך נמצאו בידיהם הבינים את רכושם בזהב, בעדיים יקרים ובאבנים –

האמצעם לעסקי המסחר וההלואה. אגב, במסחרים האלה היה ליהודים לתועלת מה שבכל הארצות נמצאו להם 
תרון, שלא היה דוגמתו אצל הסוחרים שאינם י -חברים לאמונה, שיכלו לבוא אתם במגע ומבשא על נקלה, 

 יהודים. 
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ת ואוואל ההל – הבזוי בחפצים ישניםהעסק  הסוהרים, אל־דותגולרוח אהמתנגד 
 44.במשכנות וברבית

 ריתחסמ ההודות לנטי מסחר, אלאה במקרה נתאזרחו היהודים במקצוע לא כי
 – בזה לית מאן דפליג בין כל חוקרי הכלכלה המדינית. "הגזע היהודי –, קודמת

חרי", סהמ־וח הקפיטליסטירהריהו כעין התגלמותו של ה בצד אחד של סגולותיו
שקולה כנגד דעתם של הרבה  , שבנידון זה ודאי דעתו45סומברט ו.אומר 
צאים מתוכם במדה באופן מוחשי פירושו של הדבר הוא, שהיהודים מו 46.אחרים

־הרוח ץהנוצרים אנשים, שיחד עם מדת־האנרגיה ואומ בה יותר גדולה מאשרהר
וד בכשרון התפיסה המהירה חם בזריזות רוחנית, ביג םהטבועים בהם, מחוננים ה

היהודים למשחקים  ות. הכשרון הזה הוא־הוא שעושה אתועשית קומבינציות שונ
ה המדע, לממציאים בעולם הטכניקה מצוינים בשחמט, לעובדים זריזים על שד

דול בחיים גוחרים מעולים. ורק מפני שהמקצוע המסחרי בעקב ערכו הסל–ם וג
 יןה הדעה כי אחהכלכליים גלוי ונראה לעין ביותר, לכן לא יפלא על שנתאזר

 47.למסחר אלאכשרונות היהודים 
אצל היהודים את הסגולות  חעוד הרבו לפת םיתכן לומר, שימי־הביני

־פוסקים שמשו במדה ינםהערך בשביל המסחר, והרדיפות והלחצים שא־ובותמר
שרים כמום־ידועה כור מצרף ומזקק, לזרות הלאה את הנחשלים ואת האינ

תחבולות ולמצוא שידעו לחבול  ר,ולהשאיר במעמדם רק את הפקחים ביות
על צד היותר נבון את  ם בשעות היותר קשות. כיוצא בזה אפשר להסבירגמוצא 

ירה הטבעית, כלומר, רבני אמריקה הצפונית בסבת הב תם שלקחותם וחריצופ
האלימנטים היותר זריזים, היותר  , שבדרך כלל באו לשם מאירופההעל ידי ז

 .אמיצים והיותר מוכשרים לעבודה, ואת סגולותיהם אלו הורישו לבניהם אחריהם

                                                           
. ff 321, ע' IIען אים מיטעלאלטער, בה"אגזיכטען דער פאלקסויירטשאפט, כרך וה רושר, די יודהש 44

 . 1868לייפציג 
. וזה לא כבר בספרו "די יודען אונד דאס 1902, לייפציג 349, ע' IIדער מאדערנע קאפיטאליזמוס, כרך  45

דים בשביל ( תאר סומברט, בהתאם לזה, את הערך המרובה של היהו1911ווירטשאפטסלעבען" )לייפציג 
 התפתחות הקפיטליזמוס.

 אשור לדעה זו יש למצוא אצל: 46
 Russel&Lewis: The jew in London, .1900  '63לונדון, ע  

 Roscher: Die Juden im Mittelalter in Anschten der Volks-wietschaft,  
 1878. לייפציג ff 321, ע' IIכרך  

 Schäffle: Bau und Leben des sozialen Körpers, IV , כרך 460ע'  1878  

 Woltmann: Politische Anthropologie,  '308ע , Eisenach 1903. 

 B. Webb: The Jews od East London  פרק ב' של Problems of modern Industry, 1898 לונדון . 
י אירופה, עמכשאנחנו אומרים, שהיהודים עולים בכשרונם המסחרי על אחרים, אין הכוונה אלא ביחס ל 47

שבתוכם הם ישובים. ברם, כלפי עמים אחרים, וביחוד כלפי ההודים, היוני, הארמנים והחינאים, אין למצוא את 
 –היתרון הזה. בארצות המזרח מתהלך אפילו הפתגם, שארמני אחד שקול במסחר כנגד שלושה יונים, והיוני 

קונקורנטים של היהודים, העומדים עמם במעלה כנגד שלושה יהודים. יכול היות, כי לא מקרה הוא, שכל אלה ה
ים, לאותם העמים שכבר עמדו על מדרגה התרבות העתיק-אחת, כנוגע לכשרון מסחרי, שייכים, כיהודים, לעמי

תרבותית גבוהה, בעת שעמי אירופה התיכונית והצפונית היו עוד רחוקים מכל קולטורה. אלף שנות תרבות 
 תח את השכל ולהביא את הסגולות הרצויות למסחר.עתיקה, יש בהן, כנראה, בכדי לפ
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ן הכוונה ל אופן, איככשמדברים על היתרון המסחרי של היהודים, הנה, ב
וכאילו אין בין הנוצרים כלל  Par exelenceל יהודי הוא בפועל סוחר כלהניח, ש

ם בין הנוצרים סוחרים מצוינים למדי, גדומים להם במעלה זו. אדרבה, הווים והיו 
דול מאד מספר בעלי הכשרון המסחרי בין היהודים מאשר גוסי חאלא שבמובן הי

ה של היהודים בבנין הכלכלה גהמופל םתאצל הנוצרים. זה אנו למדים מהשתתפו
המודרנית. היהודים לא היו מן האחרונים בין אלה, שעל ידי שכלול עסקי המניות 

החיים הכלכליים שלנו בזמן הזה עם כל  ותמם עלח, הניחו את 48ותז'רביוה
מופלג  הסחורה, התרכזות הקפיטל, שעור־ון הקלת מחזורכגצדדיהם החיוביים, 

שבהם.  הם עם ההתחרות הפרועה והספקולציה ההוללגבל של קשר הדרכים, א
לה יצירת היהודים היא, ואף כ – הצורה החדשה של בית־המסחר בגרמניה

דשים, כגון הטרוסטים, הקרטלים והסינדיקטים, אם ־חהחזיונות הכלכליים היותר
שהכשירו אותם  םה-םלא נוצרו ממש בידי היהודים, הנה אלה האחרונים ה

 לת הרצויה בזמן היותר קצר ובאופן היותר מתאים לתעודתם.להביא את התוע
בין הדברים שעמדו להם ליהודים במלחמת קיומם יש לחשוב, נוסף על 

מרובה־הצדדים ואת  םלותגתסהן־שרוכסגולותיהם השכליות, את חריצותם, את 
המצבים. משבר כי יעבור על היהודי בעסקו, אין ־מדת הגמישות שלהם בחלופי

קם ומתחיל  ; בלי יאוש ובלי רפיון ידים הוארוח מידה־בתו לידי נפילזה מביא או
ד, הריהו מיד חיד אח־הכל מחדש. כשאינו רואה ברכה במקצוע מסחרי או במשל

ור מהגרמני, שרק גמביחס זה הוא ההפך ה 49ן ומזומן לאחוז במקצוע אחר.כמו
ח־ידו, חליף את משלהמן הכלל ובקושי רב הוא אינו נמנע מ במקרים יוצאים

הוא כל עסק ישר בעיניו  םשג ת,ודומה במדה ידועה רק אל בן אמריקה הצפוני
שרון ההסתגלות של כל יום. כי זה אצלו מעין מעשה ברה וידח־ושחלוף משל

ם מצד זה, שבהתאם לתנאים החיצוניים השונים, הרי הוא גן כמו כהיהודי מתגלה 
ונים, מבלי שיסבול ביותר דר את ספוק צרכי חייו באופנים מאופנים שסול לכי

בגלל החליפות והתמורות האלה. הוא יודע להסתפק בפחות מכפי הוצאתו של 
בזה, בת הדבר מונחת סהנוצרי האירופי, ואולם מטבעו גם לבלי לומר די לעולם. 

מעמד קבוע בחייו,  – ר הגרמני, למשלככמו שמצינו אצל הא – שליהודי אין
יהודי נמצא, לפיכך, במצב של שווי־משקל מעמד העובר בירושה מדור לדור. ה

־עבמתנועע, תמיד שואף, לא נח, תמיד בלתי יודע שבעה, בעוד שהנוצרי ש
רצון, לרוב, מקיומו, אם עלה בידו להגיע עד מדרגה בינונית בהספקת צרכיו, 

 לפי הרגיל בין בני־מעמדו.

                                                           
 בורסאות.  –בירז'ות  48
יק איש סן שמעתי מפי יהודי אחד בגליציה, שהעכובלבד שהמקצוע הלז לא יהיה מן הבזויים כעיני הישראלי.  49

העבודה הזאת לבן־ברית, שיהודי ־רותיני בחטיבת עצים להסקה, בתור תשובת על שאלתי, למה אינו מוסר את
פול. ובלונדון, במקום שנמצאים מאות ואלפים נודדים כשבר סוק בכגון זה אפילו אם ישלמו לו לא יתרצה לע

רת מקומות כעיר שעות שלמות לבקש פרוטת פרנסה, הנה המודעות המכריזות על השבעניים המתרוצצים 
המלאכה  תהיהודים א פי הנראה, חושביםכת דוקא בידי נוצרים; ונסיות של יהודים נשאכתי־בבים גהח-לימי

 .הזאת לא לפי כבודם
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 דותם של היהודים בארצות המפותחותאמי ג(

וגשים התחרות מצד ארמנים, יונים או הודיים, ל מקום שאין היהודים פכב
עד חריפות כשרונם בוהתנאים הגיאוגרפיים, הכלכליים והמדיניים אינם עוצרים 
וד באלה היהודים חהמסחרי, גדלו היהודים והצליחו מאד. זה נראה ברור בי

ם לסוג אותם הלאומים שמביאים שנדדו לארצות־הברית. אף־על־פי שהם שייכי
, משביע רצון 50סבכסף פחות מהכל, הנה מצבם בכלל, לפי יעקלאמריקה  אתם

רות ישכיל המהגר היהודי למדי. מפליא הוא ומביא לידי השתוממות, באיזו מהי
ה, שבראשית בואם הם אפשרות הקיום בארץ החדשה. אפילו אל לברוא לו

ן־למוסדות הצדקה בבקשת תמיכות קטנות, הנה אחרי עבור זמ נאלצים לפנות
 Worldעל רגליהם הם. בטבלא אחת שפרסם האלמנך העולמי ) מה יעמדו

Amanak)  שמות  114המיליונרים האמריקאים  4,000בין  ונמצא 1900בשנת
י אלה היהודים יוצאים, כבשים אל לב,  יןוד לצ  חשל יהודים. את זה כדאי בי

יהודים, מתוך הנודדים העניים של ם־הרבה יותר גדולה מאשר האינ הבמד
)גויאנה ההולנדית( הצליחו היהודים, שבאו  םנים האחרונות. בסורינעשרות הש

ות לחופש המדיני לא פגשו כל מכשולים על דוה, וש1644לשם מברזיליה בשנת 
ם נהיו הם תותם וחסכנוחי חריצותם, פכ"ע"דרך התפתחותם, ועלו למעלה ראש. 

חר, כל המס . בידיהם נמצא1,400-רק לעולה לאדוני הארץ, אם כי מספרם 
צול מכרות־הזהב והמשרות היותר חשובות. בצבא הקולוניאלי כל האופיצרים, נ  
ומעמדם ם על אמידות 51יהודים". םל מהקומנדנט וכלה בליטננט הצעיר, החה

אל יתר התושבים יש ראיות  ביחסשל היהודים בגרמניה  בחהסוציאלי המשו
ובמסחר הגיעו  מוכיחות שונות, וקודם כל, זו שהן במשק החקלאי והן בתעשיה

למדרגה של "עומדים  – במדה הרבה יותר גדולה מאשר הנוצרים – היהודים
רשות עצמם", זאת אומרת, לשלב היותר עליון בשלשת השלבים )עומדים ב

ה־ברשות עצמם, בעלי משרות ופועלים שכירים( של הסולם הסוציאלי. הספיר
עצמם אצל מעלה, שמספר העומדים ברשות  1907ת נלפי־משלח־היד של ש

של כל בעלי־הכנםה שביניהם, בעוד שאצל הנוצרים אינו  5/3-היהודים מגיע ל
דל אמידותם של היהודים ווגע לברלין יש לראות ברור את גנב 4/1.52-מגיע אף ל

 מן הטבלא שלפנינו. 
  

                                                           
 אנגלית, כרך י״ב, ערך אימיגרציה.האנציקלופדיה היהודית ב 50
 .304(. ע׳ 1891ופיסור יוסט בגלובוס. כרך ששים )רעפ״י עדותו של פ 51
אני חוזר בזה על מסקנות אחדות של מאמרי: "די סאציאלען פערהעלטניסע דער יודען אין פרייסען אונד  52

 . 1902, ינה 769, ע' 23, כרך f IIIלנד" בספר השנה לכלכלה ולסטטיסטיקה, דייטש
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 מס הכנסה לפי בני הדתות בברלין
מחוייבי מס הכנסה 

מרק  21-למעלה מ
)ז.א. בעלי הכנסה 

-מעלה משנתית ל
מרק( לפי  1,500

 דתיהם

מספר 
מחויבי 
 המס

% של 
המספר 
הכולל 

של תורמי 
 המס

סכום 
המסים 
 הנגבים

% של 
הסכום 
 הכולל

 לפי הג לגלת

 132.91 60.88 20,812,113 75.96 156,590 .......האבנגלית...........
 111.27 4.8 1,641,917 7.16 14,756 .......הקתולית.............

הנוצריות הדתות 
 ......האחרות...............

1,068 0.52 288,474 0.85 270.11 

 357.42 30.77 10,517,535 14.28 29,426 .....................היהודית
 51.71 0.91 879 0.01 17 ...............שאר הדתות

 215.88 2.69 922,013 2.07 4,271 ......................הגרגיזון

 165.84 100.00 34,182,931 100.00 206,128 בכלל

 
רק ל־ 1905שמספר כל יהודי ברלין בערך לשאר התושבים, עלה כשנת  בעוד

מרק  21כנסה למעלה מ־ה, הנה, לפי הטבלא, עלה מספר מחויבי מס־4.84%
 וסכום ,14.27%-( ל.מ 1,500-את אומרת, בעלי הכנסה שנתית למעלה מ)ז

מס־־( בערך ליתר מחויבי30.77%שליש )המסים הנגבים מהם עלה כמעט ל
ההכנסה הזה ולכל הסכומים שנגבו מהם. ומפני שהיהודים בברלין מנו בראשון 

 3/2נפש, שבתוכן נמצאו ודאי, לכל הפחות,   98,893 — 1905לדצמבר שנת־
יהודים  29,426-שה, יוצא, איפוא, מן העובדה, סרי־הכנסנשים וילדים מחו

י רק חלק קטן מאד מתוך בעלי־כמרק,  21-מלמעלה  נסהמס־הכ ונתחייב
עוד שאצל הנוצרים במ.  1,500-הכנסה שבין היהודים מרויחים בשנה פחות מ

 הרוב המכריע. םכאלה ה
 ה:ינהמד־הרכוש שנתחייב מס 1907ת בדוכסות הגדולה באדן עלה בשנ

 אצל 
 היהודים הקתלים הפרוטסטנטים 
 מרק מרק מרק 

 180,399,900 632,064,030 1,007,242,320 .....קפיטלים................
 177,686,920 1,354,649,080 1,153,062,100 עשיהת-קרקע ומכשירי

 31,815,480 141,579,035 172,760,510 הכנסות.......................

 
 לגלת:גלפי כמותם של התושבים עולה ל

 אצל 
 היהודים הקתלים הפרוטסטנטים 
 מרק מרק מרק 
כוש )קפיטלים, קרקע ר

 עשיה(........ת-ומכשירי
2,806 1,646 13,829 

 1,229 117 224 הכנסות.......................
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מיין, שאמנם מפורסמת היא בעשיורות המיוחדה של רבים ד-בפרנקפורט

 3000-בין כל מחויבי המס בעלי הכנסה של יותר מ 1900מיהודיה, היו בשנת 
 .16.93%-קתולים ,25.45%-נטים, פרוטםט63.15%-מרק לשנה: יהודיס

בנוגע לקופנהגן, למשל, יתברר מצבם הטוב של תושביה היהודים על ידי 
רק פועל או בעל־ "זח, שביניהם מוצאים אנו על כל שני "עומדים ברשות עצמם

ל התושבים(. כמו כן ישמשו מופת על כמת העשרה שאצל ומשרה אחד )לע
 ן תנאי־המעון והשרות. דהיינו: המשפחות הגרותאמידותם של היהודים בקופנהג

 

 אצל יתר התושבים אצל היהודים 

 48.5 11.9 %-חדרים עולות ל 2-1במעונות בני 

 35.8 21.7 %-חדרים עולות ל 4-3במעונות בני 

 12.9 47.2 %-חדרים עולות ל 7-5במעונות בני 

 2.8 19.2 %-חדרים ויותר עולות ל 8במעונות בני 

 

  
 

 רות, הנה עלה כך:שנוגע לש   ומה
 

 אצל יתר התושבים אצל היהודים 

 87.2 34.8 המשפחות שלא השתמשו בכל משרתים.....

 10.4 37.6 המשפחות שהשתמשו במשרת אחד...........

 2.0 21.0 משרתים.......... 2-המשפחות שהשתמשו ב

 0.3 4.7 משרתים.......... 3-המשפחות שהשתמשו ב

 0.1 1.9 משרתים 3-תמשו ביותר מהמשפחות שהש

 
רור מתוך הכמות ב ואה לניר   איטליהמעמד האמידות המרובה של יהודי 
לות שביניהם )בתור פקידים, והמעוהגדולה של בעלי הפרופיסיות החפשיות 

האחוז הגבוה של רנטיורים רופאים, אינג׳נרים ומורים(, וכמו כן מתוך  ן,י־ דיכעור
 בין הנוצרים(. 2.86%ין היהודים לעומת ב 9.26%פנסיה )ומקבלי־

 

 הכעניות היהודים בארצות העומדות על מדרגת־תעשיה נמו ד(

 רחסבו לתוך המ רהמודרני חד סעוד שבכל מקום שהקפיטליזמוב
משפלות מצבם ועלו במעלות העושר, הנה באותן  התנערו היהודים ,התעשיה.ו

מצבם האקונומי של  יןה, אכשנשארו עומדות על מדרגה כלכלית נמו הארצות
גדולים בגליציה  רחסלל. מפני העדר ענפי תעשיה ומכהיהודים מזהיר כלל ו

וקלישות התפתחותם של אלה ברוסיה, רומיניה ותורכיה, נשללה היכולת 
מיהודי הארצות הללו להשתמש בכשרונותיהם וסגולותיהם בכל הראוי וכל 

רח, כסקם, מתוך הע  ממשיכים קיום עלוב, ב םהאפשר, ובאופן הזה הרי ה
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מספרם המרובה עולה הרבה יותר על  רבמלאכה ובמסחר פעוטים. ואחרי אש
בעלי־המלאכה הדרושה והרצויה לפי מצבן הכלכלי של אותן וים רוחסמכסת ה

מהתחרות איומה בינם לבין עצמם, העושה  חרכהארצות, לכן הם סובלים בה
 בהם שמות.

בגלל זה, שהממשלה מתחדדת ההתחרות הזאת עוד יותר  ברוסיה
ום מושב היהודים, שעל ידי כך מנעה בעדם מהתפשט חהרוסית קבעה את ת

אופן יתר מתאים לצרכי כלכלת־העם. ההפסדים בברחבי הממלכה הגדולה 
נשוה את מדת  םהעצומים, שיוצאים ליהודים מהגבלה זו, מתבלטים ביותר א

לפי כום חתוך התי היהודים בדהתפשטותם של המקצועות הנמצאים, בעיקר, בי
נקח, לדוגמא, ארבעה  םהתפשטותם של אותם המקצועות מחוץ לתחום. א

ק ומוהילב בתוך סניה האקונומית שלהם, היינו: וויטבבבפלכים, השוים זה לזה 
 התחום, פסקוב וסמולנסק מחוצה לו, נראה, שעל כל אלף תושבים מתעסקים 

 

בוויטבסק  
 ומוהילב

בפסקוב 
 וסמולנסק

 19.5 52.9 במסחר

 11.3 24.3 גדים...........ב-בתעשית

 1.7 6.8 הובאה..........ו-בהולכה

 2.3 6.0 ...בהוראה ובחנוך..........

 
 מי,ק אלא עם השוק המקוסבהם ידובר פה אין להם ע רשהמקצועות אש ניומפ

הילב עולה ואלה המקצועות בוויטבסק ובמבוקים סומפני שמספר היהודים הע
ר, שהתפשטות ענפי ברוכל העוסקים בהם, הרי יוצא לפי זה  של 3/2-ליותר מ

המושב פי־שתים או שלש ם־פיציפיים הללו גדולה בתחוסה "התעשיה "היהודיים
דוש על מדת־הצורך מספר געד כמה  דמאשר מחוץ לתחום. ומכאן אתה למ

המושב הרבה ם־ברם, מלבד זאת, עוד נמצאים בתחו 53העוסקים בענפים האלה.
פרנסה קבועה, שהיום הם סרסורים, למחר סופרים  םין להם שויהודים, שא

מספר על יהודי רוסי אחד, שעיקר פרנסתו  54ין. הלפרםלמחרתים מלמדים הנו
בידו, שבו היה  םל יום־שוק היה מופיע בשוק עם מוציא־פקקיכה, שבבזהיה מוצא 
 היי״ש, שעפ״י החוק אינם נמכרים אלארים לפתוח להם את בקבוקי־כמשמש לא

קופ.  15-כ רויחורים. כשההצלחה היתה מאירה פניה לאותו היהודי, היה מגס
 1900מעידה, שבשנת  55ביום. הרצאה מיוחדת אדות תנאי חיי היהודים באודיסה

יהודים,  48,500-היהודים הגרים באודיסה לא פחות מ 150,000 בין ונמצא
מי דמי־של כל המתים נקברו בלי כל תשלו 63% ם";טיחשנצטרכו ל״מעות 

                                                           
עפ"י ברוצקוס במאמרו "בתחום המושב הרוסי ומחוצה לו" )צייטשריפט פיר דעמאג. אונד סטאט. דער יודען,  53

 (. 81, ע' 1908
 . 1903, שטוטגרט 7די יודישען ארבייטער אין לאנדאן, ע'  54
. אני מביא את הדברים על פי ספר 1902רעיסקאיא גישצעטא וו' אדעסע, אודיסה ברודובסקי, "יעוו .י 55

 . 1903, ברלין 287, ע' 1הסטטיסטיקה היהודית, כרך 
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נתקבלו תשלומין שאין למטה מהם. לא בלי יסוד אומר,  20%-קבורה, ומ
"יכול אני להבטיח, שבשום מקום באירופה אין עוני גדול  :איפוא, לירוא־בוליה

מו כקיבר ת־ה על רכישת פל  מזה, שבשום מקום בעולם אין עמל רב בזה כ  
 ."של יהודי רוסיה 10/9 שמצינו אצל

. אך לחלק קטן של יהודי המדינה וו תמונה כיוצא בזרואים אנ בגליציהגם 
כל עמל ידם לפיהם ולעתים קרובות –ם הזאת יש מעמד בטוח פחות או יותר; יתר
. מכס נורדוי םלהם ולטפ םו לחם־יומחמאד אינם יודעים בקומם בבוקר, מאין יק

נכנסים לתוך  ם; בסטטיסטיקה ה"אויר־נוי ״אנשיכהמציא בשביל אלה את ה
או "עומדים ברשות עצמם  "קה של "שכירים שאין להם מלאכה קבועההרוברי

שמספר כל היהודים בגליציה הוא רק  וד, שבעןמסוים. וראוי לצי די־בלי משלח
של "עומדים ברשות עצמם של כל התושבים, הנה לתוך הרובריקה  11.09%0

ולתוך  51.51%, שזה הוא 31,754 נכנס מספר של "יד מסויםבלי משלח־
, שזה םיהודי 61,829נכנסים  "להם מלאכה קבועה יןיקה של ״שכירים שאהרובר

ה או סוחר יהודי כיחס לסכום הכולל של הסוגים האלה. בעל־מלאב 39.80%
בני ההמון וזהובים לשבוע, נחשב כמעט לאדם אמיד,  10-8בגליציה, המשתכר 

 הגדול, המטופלים לרוב בבני־בית מרובים ומוכרחים לפרנס אותם בששה,
מזל שכזה ר־חמשה ולפעמים גם בארבעה ושלשה זהובים לשבוע, מביטים אל ב

עלי־מלאכה בערי גליציה הקטנות, שנזדמן לי בין יתר ממאה בבקנאה גדולה. מ
לשאול את פיהם על אדות מצבם, רובם חיים, כפי שנודע לי  1903בשנת 
הם זהובים לשבוע, שמזה  7-5תיהם, הם ומשפחותיהם במשכורת של מתשובו

למוד בלבד. נשארים, איפוא, דירה ושכר־לשכר־ 1/21ד או חמוצאים זהוב א
ארבעה או חמשה זהובים לשבוע למזונות ולהלבשה של משפחה שלמה בעלת 

 גלגלות! 8-5
, ורוע מיניהוברעוד יותר גרוע, אפשר, מאשר בגליציה הוא מצב היהודים 

נים היו תנאי והשמ וד, מפני שעד שנותחהמצב הזה מוחש ליהודי רומיניה בי
חייהם שם טובים למדי. ואולם על ידי המספר הרב של נודדים יהודים מרוסיה 

א לשם, גברה כל־כך ההתחרות בין היהודים, עד ווגליציה, שהתחיל מאז לב
שזה, ביחד עם השנוי לרעה שבא במהלך הפוליטיקה וחוקי הארץ כלפי היהודים, 

קיום ת־היהודיים כל אפשרו המלאכההסוחרים הפעוטים ובעלי־ תשלל לגמרי מא
 קבועה.

 

 היהודים על פי משלח־ידם ה(

 וידיעות סטטיסטיות מדויקות על דבר סוג התעסקותם של היהודים יש לנ
מאיטליה, גרמניה, וויילס הדרומית החדשה, אוסטריה ורוסיה, ובקויהן העיקריים 

המסחר את  ל הארצות תופסכהנן מסודרות בטבלא שלפנינו. על פיה יוצא, שב
המקום הראשון במשלח־ידם של היהודים; באיטליה, גרמניה וויילס הדרומית 



 

37 
 

עוד ב 5/2ל יהודיהן, באוסטריה ורוסיה כמעט כמעט החצי ממספר כעוסקים בזה 
. לעומת זאת בעבודת 10-5%-יע רק לגשמספר הנוצרים העוסקים במסחר מ

ואיטליה עד לחצי, באוסטריה  ,3/1מספר הנוצרים בגרמניה עד האדמה מגיע 
מקצוע זה פעוט ודל הוא עד בבעוד שהחלק שהיהודים לוקחים , 3/2ם גברוסיה 

ל יהודיה, כמ 11.42%למאד. באוסטריה, אמנם, מתעסקים בעבודת אדמה 
היינו אלמלי חשבנו את אלה האחרונים  היינו, אחוז הגון למדי; ואולם טועים

י ומחכירי אדמה, מנהלי לאוחזי את ומחרשה; בעיקר אין הללו אלא חוכר
 בחקלאות. תעשיה התלויים ־אחוזות או עוסקים בענפי

נוצרים  10,000התעסקו במקצוע האמור בין כל   ע העבודהמקצו
 יהודים 10,000ולעומתם בין כל 

 
נוצרים 
 יהודים

 56איטליה
(1901) 

גרמניה 
(1907) 

ווילס 
הדרומית 

(1901) 

 57אוסטריה
 (1900) 

 58רוסיה
(1897) 

 .........האדמה.......-עבודת
נוצרים 
 יהודים

5,326 
31 

3,166 
128 

--- 
174 

5,444 
1,142 

7,157 
381 

 .........תעשיה...................
נוצרים 
 יהודים

2,244 
867 

3,587 
2,151 

--- 
2,494 

2,669 
2,867 

1,144 
3,463 

 .............מתן.........ו-משא
נוצרים 
 יהודים

832 
5,034 

1,068 
4,972 

--- 
4,985 

607 
3,826 

543 
4,315 

משרות ציבוריות 
 .........ופרופסיות חופשיות..

נוצרים 
 יהודים

684 
1,871 

551 
647 

--- 
884 

460 
723 

413 
630 

שכירים שאין להם מלאכה 
 .קבועה............................

נוצרים 
 יהודים

83 
78 

555 
210 

--- 
614 

224 
543 

443 
661 

 ...................שרות ביתית.
נוצרים 
 יהודים

136 
31 

עוכ"ע בלי משלח יד 
)רנטיורים, מקבלי תמיכה, 
 נמצאים במוסדות צדקה(...

נוצרים 
 יהודים

492 
1,798 

1,073 
1,892 

--- 
713 

440 
377 

226 
400 

 לא ברור..........................
נוצרים 
 יהודים

239 
290 

 
--- 
136 

157 
522 

74 
150 

 

באוסטריה ורוסיה,  יההתעשביותר, שהיהודים לוקחים במקצוע ת החלק הגדול א
אלו הארצות, בעוד בקוף על המספר הגדול של בעלי־המלאכה היהודיים זיש ל

שבמה שנרגע לארצות אחרות, הנה התעשיה, שבה משתתפים היהודים שם, 
גע ם תעשיה ביתית(. בנוגוד מהתעשיה הגדולה )בוויילס הדרומית חהיא בי

ים קחאנו מוצאים, שבאיטליה לו ת"ופשיחת יופסרופויות ורת צברו"משל
לק עצום ביותר. סבת הדבר הוא, שבאיטליה פתוחים חמקצועות אלה בהיהודים 

בגרמניה  וי היהודים שערי ההתמנויות האזרחיות והצבאיות, לא כמנלרוחה לפ
ידות ת שהן מחוץ לפקוובאוסטריה, ששם היהודים מגבלים אך בפרופיסי

ין "שכירים שאו׳(. במקצועות של כהמדינית )כגון רופאים, עורכי־־דין, מורים ו
                                                           

 שרה.ע-המספרים בנוגע לאיטליה מתיחסים על גברים למעלה מבני חמש 56
 אליהם.  יתם הנלויםב-בנוגע לאוסטריה ורוסיה, כוליים המספרים את הכשירים לעבודה עם בני 57
 המספרים בנוגע לנוצרים שברוסיה מתכוונים רק לבני רוסיה הגדולה. 58
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ין מתבלט לפנינו הבדל גדול ביותר ב"שרות ביתית" ו ה"עלהם מלאכה קבו
אוסטריה ורוסיה מצד שני. בראשונות לוקחים  וביןמצד אחד  ברמניה ואיטליה

, להפך, הואוסטרי וסיהבר ;היהודים חלק יותר קטן מהנוצרים באלה המקצועות
קבועה ומשרתי בית  מלאכה םלה יןירים שאכהיהודים בתור ש השתתפותם של
בזה, שכפי שהזכרנו הנה ענפי הפרנסה,  חגדולה. יסוד הדבר מונ היא הרבה יותר

יל את כל הניזונים מהם, כהנמצאים בידי היהודים ברוסיה ובאוסטריה, צרים מה
שהיום הם עוסקים  "כם הרבה "אנשים יתיריםאלה היהודים מתו ולפיכך מוציאים

״עומדים ה .ל אשר ימצאוכטרף לביתם ב-ומחר באחרת ומבקשים למצוא הבז
 ־שעליהם יחשבו בעיקר הרנטיורים ומקבלי "דבלי משלח־י –ם ברשות ע צ מ 

 םפנסיון, נמצאים הם ביותר בין יהודי איטליה וגרמניה, מה שמתאים לאמידות
 .צות האלוהמרובה של יהודי האר

של  םבכלל, מתגלית לפנינו באלו חמש הארצות הדרגה ידועה בעלית
היהודים ממצב המסחר הפעוט והמלאכה עד למדרגת המסחר הגדול והתעשיה 
הגדולה. יהודי רוסיה ואוסטריה נמצאים עדיין במדרגה הנמוכה של המסחר 

ם, יגהפעוט והמלאכה. ברובם המכריע הם כאן בעלי־מלאכה, חנונים, מוז
כל אלה עסקים רופפים, שבנגוע  –  סמרטוטרים, סרסורים, מלוי־ברבית, רוכלים,

קדמה בדרך  רבכבהם כל רוח מצויה ויאבדו. בוויילס הדרומית אנו מוצאים 
המסחר הגדול ואל הפרופיסיות החפשיות, ולבסוף, בגרמניה ועוד  היהודים אל

, שעסקו בו מקודם, יותר באיטליה החליפו היהודים לגמרי את המסחר הפעוט
במסחר ובתעשיה הגדולים ובפרופיסיות החפשיות. לטפוס המצוי של יהודי 

יום לא עוד יחשב, כברומא, ברלין ולונדון )במהגרים החדשים אין הכתוב מדבר( 
ם ברבית המזוהם, כי אוה־ה, אותו הסוחר בבלויי־סחבות או המלנש 150לפני כ
ר היותר חוד בענף־המסחנקיר. ביבבעל חתעשיח הגדולה, הסוחר הגדול וה –

, 3.49% רמניהגב ,5.63% נמצאים באיטליה ,חשוב, היינו עסקי הממון והקרדיט
 של כל היהודים העסוקים במסחר. 0.36% לעומת זאת ברוסיה

לה להכנס לתוך הטבלא, מפני שמחלקת משלח־יד כ, שלא ייניהמברו
נית הצעירה ומוציאים בספירותיה אינה שלמה, עוזרים היהודים לתעשיה הרומי

קיטה אחת מטעם הממשלה נה. על פי אכמלא־מתוכם מספר גדול של בעל
 יתנינתנמצאו בתעשיה הגדולה על פי השייכות ה 1901־02בשנות 

 בין הקבלנים 
שרה מ-בין בעלי

 ופועלים
 77.0% 53.9% .....רומינים.................................

 17.7% 26.6% .........זרים, נתיני ממשלות חוץ....

 5.3% 19.5% (.......יהודיםזרים, מחוסרי נתינות )
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 ו, הי1908לאפריל  1-בומיניה רהמלאכה, שנמצאו ב־בעלי 127,841בין 
 דהיינו 19.7%59יהודים =  184,25

 26.26%יהודים =  10,831בעלי בתי מלאכה...  41,260בין  
 8.90%יהודים =        551ראשי באתי מלאכה..  6,189בין 
 16.72%יהודים =  10,699פועלים...................  64,023בין 
 18.96%יהודים =     3,103חניכי־פועלים..........  16,369בין 

 
 חוזמבהוא יהודי, למשל,  כהמלא־העליבבמחוזים אחדים הנה הרוב של 

 ־ם ענפיגש . יו'וכ 65.57%, במחוז דורוהוי 66.5%, ביאסי 68.70% – ישאניטבו
 ־מלאכה אחדים מיוחדים, שבהם היהודים הם הרוב, למשל, בין הפחחים, עושות

, עושי ילקוטים. ברובם םיכ  ב   עות, שוענים, צורפים, עושי־מברשות, ח  גבמ
 גם( ו9,259המלאכה היהודים במלאכת תפירת־בגדים )־המכריע עסוקים בעלי

יתירה על המדה של בעלי־לחם. כמותם ה־רות ובאפיתגבסנדלרות, בפחחות, בנ
המלאכה היהודיים ברומיניה, זו הכמות היתירה הגורמת להתחרות גדולה בינם 
לבין עצמם, ביחד עם משפט הבכורה, שהממשלה מראה לבעלי־המלאכה 

ל זה מביא לידי כך, שמצבם של אלה כ – הנוצריים כלפי מתחריהם היהודיים,
 אשר שם.גרוע מ דהאחרונים רע כמו בגליציה, ואולי עו

־ואילך מרוסיה וגליציה לאנגליה ולארצות 1880היהודים, שנדדו משנת 
דש: הכנת בגדים, לבנים, חקצוע־עבודה מהברית בראו במקומותיהם החדשים 

נעלים, כובעים, סיגרות, תיבות ורהיטים באופן של תעשיה ביתית. הרוב 
ון, מנשסטר, המכריע של המהגרים עסוקים בתעשיה זו, שמרכזיה באנגליה: לונד

ה. מצבם של הפועלים היהודיים גויורק, פילדלפיה ושיקנ, ובאמריקה: סליד
האלה לפי שעה אמנם איננו מן המזהירים, אבל, בכל אופן, עולה הוא בהרבה 

יחס לתנאי החיים שבאנגליה בכי  םעל מצבם של חבריהם בגליציה ורוסיה. וא
היהודיים שם מהשביע רצון,  המעונות של הפועליםוה ודהעב־רחוקים עדיין תנאי

בר נבדלים הם לטובה מאותם התנאים של דחקות, חלאה כפנים ־הנה על־כל
ודלות, שבהם נמצאו אחיהם במזרח אירופה. מלבד זאת מאירה תמיד התקוה 

פי "שיטת ־לאותם הפועלים באנגליה ואמריקה להפטר, סוף־סוף, מהעבודה על
לשכר; ובידי רובם עולה באמת  ולמצוא איזו התעסקות יותר קרובה ההזעה"

. זו היא, בכלל, משאת־נפשם רמוקדם או במאוחב "להעשות "אדונים לעצמם
לפי בטויו של  "יעה כמעט עד לידי תשוקה חולניתגהיותר מתמידה, "המ

הכלל, מטפח בלבו אה השאיפה ועל העברי, כמעט בלי יוצא מן פה 60.הלפרין

                                                           
בעלות מלאכה ברומיניה  15,070ביחוד משתתפות הרבה במלאכה הנשים היהודיות. בין הסכום הכולל של  59

 .39.41%היו יהודיות 
 . 1903, שטוטגרט 40"די יודישען ארבייטער אין לאנדאן", ע'  60
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חנוני; בכלל הוא בוחר  וטן, סוחר אלחיזת בזמן מן הזמנים לבעל בית־מלאכה ק
 61חים מאשר משכירות.ו  מר ותלחי

יהודיים במזרח אירופה, שאין ה הכאחדת היא אצל כמעט כל בעלי־המלומדה מי
גרמני או ה ההאומן של בעל־המלאכ־אותג  יחסים למלאכתם באותה תהם מ

 םאם פנים צוהלים ומפיקים חיים, כי ום מקואנגלי. למלאכה היהודית אין בשה
חוסר־אונים. במדה ידועה, אמנם, יש ותמיד מופיעה היא בצורה של דלדול 

לבקש את סבת הדבר בתנאי הכלכלה הרעים בכלל במזרח אירופה; ואולם אין 
ים מן היהודים בספק, שהרבה מזה יש לזקוף על חשבון אותו אי־הרצון, שר

יש לו צורך ריזותו הרוחנית היתירה, זהיהודי, הודות ל ד.יכת־מרגישים למלא
הצורך הזה יכול לספק לו המסחר, אבל לא  תאונפשי גדול בחליפות ותנועות, 

על  ושיח־יורקי, מורים רוזנפלד, שופך מריויטו הנגכשמשורר־ה 62המלאכה.
מלאכה, אין הקינה הזאה פרי רוחו של הפייטן ־יתבהשעמום והשממון השוררים ב

יהודי. לא הדירה הצרה, לא שתו הכללית של הפועל הגי הרובט םכי א – בלבד,
י אם העבודה המכונתית, כהגרועים, לא המחסור במנעמי החיים,  המזונות

שמעירה את  – לטריוא בין כל מצוקות הפר־היהאדם, היא־המכלה את רוח
כי לא מתוך  ו.מליצם של חבריו בני־עמוהתמרמרותו העזה של המשורר, פיהם 

חילה בחד־גוניוה ובשעמום של פחד מפני היגיעה הגופנית, כי אם בגלל הב
עובדה, תוכיח ה על המצויה, יבכרו היהודים את המסחר על המלאכה.ודת־הפועב

הדורשות תשומה לב מרובה, דעת והשכל,  כי באותן המלאכות המעולות
אירופה. מקצוע לטישת אבנים ־במערב םלוקחים עדיין היהודים חלק גדול ג

 ביןלו בידי היהודים; כ־מעטמשל, שמרכזו באמשטרדם, נמצא כיקרות, ל
הפועלים, העסוקים בבתי־החרשת שבאמשטרדם בלטישת־האבנים,  10,000

והמקצוע  63פועלות, שכמעט כלן יהודיות. 300,1יהודים, מהם  80%-נמצאים כ
 מו שמוכח מזה, שהשכר השבועי כהזה יחשב על ענפי המלאכה היותר חשובים, 

תדרותם של סמרק וה 80-50רך בעהוא  םהאבני־הרגיל של הפועלים בלטיש
היא אחת הסתדריות־הפועלים היותר חזקות בעולם. גם במלאכת צרוף־ אלה

 היוםם עד ההיהודים את ידיהם, מתעסקים  הים שלחו בנהזהב, שעוד בימי־הבי
ותפירה הדקות.  גזרהן בעשית־משקפים, במכוננות ובככמו  64.בכל הארצות

                                                           
61 The Jew in London, s. 192, London 1900 Russel&Lewis, 
-היהודי גם לידי משחק בקוביא ולעסקי הוא שמביא את-צורך זה להזדעזע ולשגות בדמיונות ובתקוות הו 62

הגרלה שונים. באנגליה אין מקום שההגרלות תהיינה נפוצות שם במדה כל כך גדולה כמו בין המהגרים העניים 
ו ביותר בין היהודים ההתערבות, ההגרלות והמשחק בקלפים. ומה שהיהודי היהודיים. במזרח אירופה נתפשט

ות. בגדול –המרוץ -משחק ובככרה-העני עושה בקטנות, זה עושה העשיר ע"י עסקי הספקולציה בבירזה, באולם
אופיי הוא, שהיהודים המהגרים באנגליה חבה יתירה נודעת מהם לענפי מסחר שהסכנה מרובה בהם, כמו, למשל, 

 מסחר בדגים, פירות, וכיוצא באלו סחורות שממהרות להתקלקל. ה
אינדוסטריע" -השווה מאמרו של נ. וו גולדשטיין: "די יודען אין דער אמשטערדאמער דיאמאנטען 63

 . 178, ע' 1907ב"צייטשריפט פיר דעמ. און סטאט. דער יודען, 
ביחד עם "גלאזער" )זגג( גם השם  משפחה היהודיים, שמקורם במלאכה, נפוץ במדה מרובה,ה-בכנויי 64

 זין היקרים של הערבים רק בידי היהודים. ה-"גאלדשמיעד" )צורף(. בערב נמצאת עשית כלי
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המחשבה,  םג תחרשת מסייעת־ילאי־החבה המקננת בלב היהודי לעבודת ב
עומד ברשות  מן הזמנים למדרגת איש  שבתור עובד כזה יבצר ממנו לעלות בזמן

ת, ששוללת חרשהדיסציפלינה הקשה של ה םפי תשוקתו הפנימית. גכ ו,עצמ
ר חיציאטיבה עצמית, שנואה על היהודי ביותר. הוא בונמאת הפועלים כל אי

היגייניים ־יטלמרות התנאים האנ "זעהת ההטלמשוך בעול העבודה על־פי "שי
העבודה המרובות על המדה, מפני ־של בתי־המלאכה הצרים ולמרות שעות

ית בעצמו( ומפני ההשגחה בהנאת־החברותא שבין כל הפועלים )לרבות בעל׳־ה
מלאכה או פועל אין היהודי נעשה בעל־ 65מורות ביותר.חוהדיסציפלינה שאינן 

לזה, זאת אומרת, במקום שהמסחר  ויאלצה חרשת אלא במקום שההכרת־חבבי
אינו מביא די־שכר לפעלו. המספר הגדול של בעלי־מלאכה יהודיים וצמיחתה 

 ־ם בתור בעלגיהודית במזרח אירופה יוכיחו אמנם, כי  םועלית־פשל שדר
מלאכה ופועל יוכל היהודי למצוא את לחמו. ואולם בכל מקום וכל זמן שיש לו 

חר, הרי הוא נותן את משפט הבכורה למקצוע זה. ולא איזו אפשרות לעסוק במס
יפלא, כי כך דרכו של עולם, שכל אחד ואחד שואף להשתמש בכשרונותיו 

 וסגולותיו באופן היותר רצוי ומועיל לו.
 

 ה בין יהודי מערב אירופהדו( מיעוט המספר של מחוסרי עבו

ומזרח ם את הסבה העיקרית להבדל המצב החמרי שבין יהודי מערב ג םא
 םאירופה, בנגוד לאחיהם שבמערב, אינ חאירופה יש לראות בזה, שיהודי מזר

יכולים, מפני ההתפגרות הכלכלית של ארצות מגורם ולחץ ההתחרות שבינם 
, אין הז םד עחהנה, י – לבין עצמם להשתמש כל צרכם בכשרונותיהם למסחר,

וא המספר של ב הרד סבה אחת: מה שבין יהודי אירופה לא ולהעלים עין מע
מחוסרי־הכנסה והולכי בטל )ילדים ובנות בוגרות(. בעוד שבגרמניה בעת ספירת־

בעלות הכנסה,  15.94%שים היהודיות נבין כל ה ונמצא 1882העבודה של שנת 
, הנה במזרח אירופה עד העת 21.97%נמצאו גם  1895ובספירת־העבודה של 

היחיד והאשה נתונה אך  האחרונה היה נהוג בדרך כלל, שהבעל הוא המפרנס
ק בעשרות השנים האחרונות נשתנו במקצת התנאים האלה בגליציה רלביתה. ו

ק עד ר)אמנם  חרשתת־בבי פן שפועלות יהודיות, הן בבית והןורוסיה, באו
 .תב אינן בגדר יקר־המציאווי אינן מרובות ביותר, שכשואין(, אם נה

 15י ניין לעבודה )עד בשרים עדכין היהודים את אלה שאינם מבאם נמנה 
שרים כשנה( והמ 60-שרים לעבודה )למעלה מכלה ששוב אינם מא שנה(,

בני הדתות  ביןם אותם למול מספר הסוגים הללו ד( ונעמיהשנ 6-15י נב)לעבודה 
וקובינה, ברוסיה בשלפנינו, שבגליציה ו , יצא, כפי שאנו רואים בטבלאתרוחהא

שרים עדיין לעבודה מאשר כולה של בלתי מגד תרברומיניה יש ליהודים כמות יוו

                                                           
 . 1903, שטוטגרט 75השוה ספרו של הלפרין: די יודישען ארבייטער אין לאנדאן, ע'  65
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ח בין יהודי מזר םואותו ההבדל נמצא ג .להפך – לנוצרים, ובכל יתר הארצות
 ומערב אירופה עצמם. 

 איש נמצאו 1,000בין כל 

 בשנת המקום

 בגיל של

 שנה 60-15 שנה 15-0
למעלה מששים 

 שנה

 יהודים
בני דת 
 אחרת

 יהודים
בני דת 
 אחרת

 יהודים
י דת בנ

 אחרת
 59 80 683 699 258 221 1900 ......ברלין.......

 - - - - 252 214 1900 ....66פרנקפורט

 - - - - 295 223 1900 ........67המבורג

הדוכסות 
ן ס   80 114 580 628 340 258 1905 .....הגדולה ה 

 51 56 683 649 266 295 1900 .......68בודפשט

ביהם, מיהרן 
 79 87 467 467 454 446 1890 ........ 69ושלזיה

גליציה 
 43 38 463 433 494 529 1890 ובוקובינה.......

 59 53 555 532 386 415 1890 .............70וינה

 
 1897 ..........71רוסיה

 ז.        נ. 
519   526  

 ז.     נ. 
482   482 

 ז.     נ. 
423   425 

 ז.     נ. 
449   448 

 ז.      נ. 
58     49 

 ז.     נ. 
69     70 

 15 14 478 469 507 517 1899 .......72רומיניה

 44 46 537 564 419 390 1900 סרביה...........

 99 172 565 579 436 249 1901 ...........73דניה

 
 1906 קופנהגן.........

 ז.     נ. 
213   190 

 ז.      נ. 
315   262 

 ז.     נ. 
666   637 

 נ.   ז.   
620   650 

 ז.     נ. 
212   173 

 ז.      נ. 
65     63 

 35 40 614 693 351 267 1901 ......74איטליה

 
שרים עדיין כר של ילדים שאינם מפיהודי מערב אירופה נבדלים במיעוט המס

מבני ארצם  גםלעבודה מאחיהם במזרח אירופה, כשם שהם נבדלים בזה 
ומעלה במספר  63די מערב אירופה זקנים מבני יש בין יהו תהנוצרים. תחת זא

שאין דוגמתו בשום מקום, ואולם זה אינו נוגע בהרבה במעמדם להרע לו, מפני 
שרים עדיין לעבודה, כשמצד אחד נשארים רבים מאלה בני הששים ומעלה מ

ומצד שני הזקנים בני ששים ומעלה הרי לעולם אינם אלא מספר קטן לעומת 
זו מביאה רוחה רבה למצבם כילים שגמאליו, שמערכת־מספר הילדים. מובן 

                                                           
 המספרים בנוגע לפרנקפורט ולהמבורג אינם אלא לבני פחות מי"ד. 66
 ם בנוגע לפרנקפורט ולהמבורג אינם אלא לבני פחות מי"ד.המספרי 67
 .קתוליקיםהמספרים בנוגע לבודפשט מתיחסים ליהודים ול 68
-, ולמעלה מ20-60, 0-20המספרים בנוגע לדניה, רומיניה, גליציה, בוקובינה ורוסיה מתכונים לגילים של  69
 .כל התושביםפרים על היהודים ו; מלבד זאת בנוגע לביהם, מיהרן, שלזיה ווינה מתיחסים המס60

 .ראה הערה קודמת 70
 .ראה הערה קודמת 71
 .ראה הערה קודמת 72
 .ראה הערה קודמת 73
 שנה. 70-ולמעלה מ 15-70, 0-15המספרים בנוגע לאיטליה מתכונים לזכרים מבני  74
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כאילו "החמרי של יהודי מערב־אירופה; "דומה הדבר", אומר לירוא־בוליה, 
מחשבי־חשבונות החרוצים הללו פתרו באופן אינסטינקטיבי את הפרובלימה 

האוכלוסין על צד היותר מועיל לעצמם ועל צד היותר ־החמורה של התרבות
 "הנעים לחכמי הכלכל

המעמסה של "בני בית בלי משלח־יד" היתה עוד יותר קלה ליהודי מערב 
אירופה, ומצבם ביחס זה כלפי הנוצרים עוד יותר טוב, אלמלא היו ילדי היהודים 

וה מאשר ילדי הנוצרים. גבבדרך כלל מבקרים את בתי־הספר עד גיל יותר 
ת־ת חובהספר בהגמר שנת־האחרונים ברובם המכריע עוזבים את ספסלי בי

יהם דהלמודים, זאת אומרת בשנת הי״ד, בעוד שבני־היהודים ממשיכים את למו
הי״ט. ובזה יתבאר מה שבדוכסות וקרובות עד השנה הי״ח  הספר לפעמים־בבתי

ברובריקה "בני בית בלי  1895הגדולה באדן נמצאו בספירת־העבודה של שנת 
 .51.3%הודים וי 35.6%נוצרים –ה שנ 14-, בגיל של למעלה מ"משלח־יד

 

 עליה כלכלית ליהודי מזרח אירופהז( האפשרות של 

מכל האמור עד כאן נראה, שבכל הארצות המפותחות במובן 
הקפיטליסטי הגיעו היהודים לידי מדרגה גבוהה כזו של אמידות, עד שבין 
היהודים ילידי אנגליה, איטליה, צדפת וגרמניה אין כמעט עניים בנמצא. לעומת 

לכחד,  יןל היהודים במזרח אירופה הרי הוא העוני. אמנם, אזאת חותמם ש
בולטת ביותר רק מפני  השהעניות הזאת של אלה האחרונים נראית לעינינו במד

שאנו מעמידים אותה אל מול אמידותם של יהודי מערב־אירופה. אילו היינו 
מודדים אותה באמת־המדה של מצב הנוצרים במזרח אירופה, כי אז רגלים 

ל מקום יש ליהודים במה לנפול מפני שכניהם. בגליציה, למשל, ככי לא ב לדבר,
י כ, נראה, 1904הערים הגדולות בשנת  27פי תשלומי המסים של ־אם נדון על

מאה כתרים ויותר מס שנתי( )יחוד תורמי המסים הגדולים במספר תורמי המס, ו
לעשות השואה ל בערך בין היהודים מאשר אצל הנוצרים. ואילו אפשר היה ודג

שנה,  50או  20לפני  םמצב יןוב םמצב היהודים במזרח אירופה כיו יןסטטיסטית ב
כשהם  ןשאינם משביעים רצו יךה, אוכי אז היו מוצאים, לאין ספק, שהתנאים בה

 ה.מ  ד  לעצמם, הנה, ביחס לתנאים הקודמים, יש לראות בהם ק  
המסחר  .ד הקרובעתיבדמה הזאת, יש יסוד להאמין, עוד תלך ותגדל הק  

– כי לאט־לאט, אבל בצעדים בטוחים םא – והתעשיה הגדולים הולכים וחודרים
זירות וההעקות מצד הממשלות וההמונים הנוצריים גאירופה, וכל ה חלתוך מזר

ר מהפיק תועלת חלהפריע בעד הכשרון הטבעי של היהודים למס חלא יעצרו כ
לתה בחוקיה המגבילים מההתפתחות הכלכלית הזאת. הרי רומיניה, שממש

 ןכלפי הזרים, כלומר, נגד היהודים, הגיעה עד קצה גבול האפשרי, ואף־על־פי־כ
את היהודים מקחת את החלק היותר חשוב  אנו רואים, שכל זה לא יכול למנוע
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ביצירת התעשיה הגדולה, מה ששמש לרבים מהם למקור עושר. חוקי 
 דברים שבכתב.ההתפתחות הכלכלית חזקים, סוף־סוף, מחוקים ו

אירופה, חוץ מהמדרגה  חיותם של יהודי מזרנלמעלה ראינו, שהגורם לע
 ,הנמוכה של המסחר והתעשיה, הרי הוא, בעיקר, הצפיפות של היהודים שם

ההתחרות ההדדית הגדולה ביותר. והנה הקלקול הזה התחיל  – וכתוצאה מזו
ם למקום בפנים הנדידה ממקורות־גבמקבל את תקונו בזמן האחרון על־ידי הת

המושב, ום־. ברוסיה מתפרצים היהודים לצאת מתחנדידה לחוץ־לארץהוהארץ 
נמצאו ברוסיה האירופית מחוץ לתחום  1897בשנת  .בו ותםאה שהממשלה סגר

לות, גדל שם מספרם גביהודים, ויש לשער, שלמרות כל הרדיפות והת 211,221
לפעולתם ומגיעים למדרגה  . מחוץ לתחום מוצאים להם היהודים כר נרחבםתינבי

של אמידות, שבתוך כתלי התחום יבצר מהם להשיגה. בגליציה עוזבים היהודים 
את הכפרים ואת העיירות הקטנות, במקום שמלחמת הקיום הולכת וקשה עליהם 

 ־רים, התפשטות אגודותכבסבת התרבות המוסדות הדואגים למעמד הא
 ת פניהם לערים הגדולות.השותפות והתחרות הסוחרים הנוצרים, ושמים א

היא.  .ברם, הרבה חשובה מהנדירה הפנימית היא הנדידה לארצות אחרות
כמו שנראה להלן, מוציאה אלפים ורבבות של יהודים ממזרח אירופה, ולא די 

ם מביאה גשמבטיחה עתיד טוב לאלה שעברו לאנגליה ולאמריקה, אלא שהיא 
ההתחרות. ביחוד ממעיטה  לחץ עליהם את הלנשארים, בהקל חו  בכנפיה ר  

בטחון, ־אי – רחהנדידה את אי־־הבטחון של הפועל ובעל־המלאכה היהודי ביום מ
 – אירופה חהנטוי כחרב מתהפכת על ראשי ההמונים הרחבים של יהודי מזר

 שביניהם. "ומפחיתה את מספר "אנשי האויר
בים טו םאיך שיהיה, גדולה אמונתנו, כי ליהודי מזרח אירופה יבואו ימי

המושב עתידה להבטל במוקדם או גזירת תחוס־מאלה עוד בעתיד לא רחוק. 
במאוחר; התעשיה הגדולה מתקדמת, תנאי מחזור־המסחר הולכים ומתפתחים; 

רחבות. קרוב לודאי,  תנועת היציאה הולכת משנה לשנה ומקיפה שדרות יותר
, ליולם הכלכסה תואובאות יעלו יהודי מזרח אירופה בשבעשרות השנים ה

במערב כבר עברו עליו. העלית הכלכלית הזאת, על יסוד התפשטותו שאחיהם 
ק ר ב את המצב הכלכלי של היהודים, לאיטיתק שר, לא סשל הקפיטליזמו

הספר הכלליים ותרחיב את המנע־ומשא ־תח לפני בניהם את דלתות בתיפשת
רופה, ע למערב איג, כשם שראינו לעיל בנוגםוצרים, כי אם הניניהם ובין בש

ל מסלה סה תובזשבין היהודים והנוצרים, ו ייםלכלהכים ודהנג תתטשטש א
 הרה.מטמיעה נת־לתנוע
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 פרק ד. התמעטות הלידות
_________ 

 

 תיהסבופר הלידות של היהודים וסא( ירידת מ

א, העובדה חב אורגחזיון ההתרבות הכבירה של היהודים במאה הי״ט )א
, לדבר מקובל עוד 75טדי שו"נחשבה, עפשל התרבות היהודים באופן כביר 

הטבעית של היהודים  השהרבי( יפליאנו ביותר, בראותנו "חבראשית המאה הי
׳יר גם )חוץ מאלוהזה פוחתת והולכת. הטבלא שלפנינו מראה, שבכל מק םכיו

י של הלידות בין היהודים פחות מזה שבין העמים סובוקרשט( המספר היחו
 האחרים.

 נולדו ילדים חיים:

 בשנת המקום

במספרים מחלטיים 
 אצל

 1000כל  על
 נפש אצל

 ני דת אחרתב יהודים ני דת אחרתב יםייהוד

 34.22 17.37 1,262,214 7,112 1908 ........................פרוסיה
.........................ברלין

  
1906 1,744 49,689 17.64 25.60 

.......................רסלויב
  

1906 306 14,427 15.03 32.02 
 34.73 16.12 224,684 892 1908 .........................ריהו  ב   
 33.69 23.95 168,461 2,419 1906  ..................ידרלנדיהנ
 30.72 22.70 13,881 1,341 1903 ם..................דרשטמא
 יה האירופית )חוץסרו
 1901 .........ן ופינלנדיה(יפולמ

136,94
8 4,676,410 36.14 52.16 

 37.23 32.65 927,949 39,990 1900 ......................אוסטריה
 32.32 20.23 49,391 2,973 1900 .............................הניו

 39.34 33.81 723,931 28,787 1900 .......................אונגריה
......................בודפשט

  
1900 4,701 18,798 28.29 34.99 

 בולגריה.......................

במספר 
ממוצע בכל 

 39.86 39.60 147,890 1,333 1900/02שנה 
 40.22 36.63 228,857 9,769 1897/1902 רומיניה
 24.19 29.51 7,047 1,047 1904/05 בוקרשט

 2,471 1903 אלג'יר

 אירופיים
17,617 
 מושלמים
126,042 

 

43.25 

אירופיים 
31.55 

 מושלמים
30.56 

 
ים דוהצים על היחה נחשבו כאן י  ר  ו  הערה א'. הילדים מנשואי תערובת בפרוסיה וב  

  וחצים על שאר בני הדתות.

                                                           
 .1715, פרנקפורט דמיין 157 ע', 11קייטען, כרך ניודישע טערקווירדי 75
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 ע לרוסיה ובולגריה יש לחשוב לנאמנים רק את המספרים שלגבנו '.הערה ב
ל הדיוק; מספר הלידות ק בזו נזהרים ערהסטטיסטיקה הפקידותית השייכת לזכרים, מפני ש

 .106:100וסי של חשל הנקבות הועל פה ממספר לידות הזכרים עפ*י החשבון הי

 
לידי השתוממות מביא בטבלא זו ההפרש הגדול במספר הלידות שאצל 

ריה מאשר בבו   2/12ודי ארצות שונות: באלג׳יר, למשל, סכום הלידות גדול פי הי
שפעת האקלים, אפשר להוכיח על ידי לבקש בה יןופרוסיה. כי את הסבות לזה א

ו מוצאים את נן יש שאמאקליבבארצות הסמוכות והדומות זו לזו  םך, שגכ
ות של היהודים, דההפרש הגדול הזה. באוסטריה, למשל, יורד ועולה מספר הלי

 בגליציה. 38.01%יהם עד בב 17.85%-כפי שאנו רואים מן הטבלא שלפנינו, מ
 ות מארצות הכתר של אוסטריהאחדב 1900שנת בנולדו חיים 

 הארץ

איש של התושבים  1,000לכל  במספרים מחלטיים
 מבני דת אחת

 אצל היהודים
אצל בני הדתות 

 האחרות
 אצל היהודים

אצל בני הדתות 
 האחרות

 34.88 17.85 217,134 1,655 ביהם....................
 32.10 20.51 94,474 3,226 אוסטריה השפלה..

 42.81 29.54 27,143 2,840 ..............בוקובינה
 45.09 38.01 293,326 30,842 גליציה.................

 
תנאים בבת ההבדל במספר הלידות אין לבקש סברור הוא, לפי זה, ש
. כשאנו מעמידים את אוסטריה השפלה, העומדת םהאקלימיים אלא בסוציאליי

והתעשיה, לעומת גליציה,  רחסעל מדרגה גבוהה של אמידות והתפתחות המ
הנמצאת בשפל המדרגה הכלכלית, ואנו משוים לנגדנו את ההלכה המקובלת 
בתורת הסטטיסטיקה של עכשיו, כי מספר הלידות בחברת אנשים ידועה הולך 

החיים של ־שיגדלו אמידותם, השכלתם ורדיפתם אחרי תענוגות הופוחת בה במד
וציאלי שבין אוסטריה השפלה וגליציה אה, כי ההבדל במצב הסיר   –,  בני החברה

הוא הגורם להבדל שביניהן ביחס למספר הלידות, ועד כמה גדולים ההבדלים 
בנידון זה, אפשר שאין לך ראיה יותר חותכת מזו, שנותנת הסטטיסטיקה של 

עלה מספר הלידות ברובע המזרחי העשיר  1904/05שנות ב .העיר שרלוטנבורג
ד שברובע הפועלים, מרטיניקנפלדה, עלה מספר בעו 10.90-של העיר הזאת ל

בע! כיוצא בזה, כל כמה שגדלה רזאת אומרת, כמעט פי־א 39.48-להלידות 
ה דט, בה במ"אמידותם של היהודים בארצות אירופה התיכונית במשך המאה הי

בנוגע לפרוסיה נראית הנסיגה לאחור  .הלך ונתמעט מספר הלידות שביניהם
 .ם בטבלא שלפנינומתוך מהמספרים הרשומי

 איש 1000נולדו חיים בפרוסיה מאמות בנות דה אחת בחשבון ממוצע בכל שנה לכל 
 1822/40 1841/66 1878/82 1888/92 1893/97 1898/1902 1903/1907 

 33.80 36.19 36.89 37.03 37.92 39.55 40.01 נוצרים.....

 17.79 19.71 21.61 23.75 29.96 34.93 35.46 יהודים.....
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בחמש השנים  29.96%ירד מספר הלידות עד  1822/40במשך שנות  35.46%-מ
פרוסיה באצל הנוצרים  .17.79%גם עד   1903/07ובחמש של  ,1878/82

 ניםנתמעט המספר אך במעט, ובהיות שהלידות ביניהם הגיעו בחמש הש
ם. יהודישנים מזו של ה־יה שלהם גדולה כמעט פיבהרי הר ,33.80%-ל 1903/07
ריה אנו מוצאים תנאים כיוצא באלו: המספר המוחלט של הנולדים אצל גנם באונ

לשנה, לפי חשבון ממוצע של מספר הנולדים בשנות  28,866-היהודים מ
  נולדו חיים 1891/05. בחמש השנים 1904/06בשנות  27,093-, ל1896/1900

 – 1904/06ובשנות  35.2 – 1896/1900ם נילכל אלף יהודים, בחמש הש, 35.5
 .31,8%אך 

בקשר עם התמעטות הלידות נשתנתה צורתה הכמותית של המשפחה 
היהודית לגמרי. בעוד שבראשית המאה הי״ט היו המשפחות העבריות, לפי 

ויותר נפשות, הנה ברוב המשפחות כיום אין אלא משנים עד  6-4הרגיל, של 
ים בני דהיהו מכל 40% 1828ארבעה ילדים. בעיר דרמשטד, למשל, היו בשנת 

, 31.23% ד עלועמ דיר ההאחוז הזאנו מוצאים, ש 1867שנה, בשנת  14-פחות מ
משך זמן ב. 25.86 דרק ע השנ 15הגיע מספר הנפשות שלמטה מ־ 1905ובשנת 

שנה ירד, איפוא, מספר הילדים במשפחה העברית כמעט עד  80-של פחות מ
לידות  4.57ודית על כל חתונה יה 1875/79בפרוסיה עלו בשנות  .למחצה

אצל  4.26מת ו)לע 2.47רק  1903/07אצל הנוצרים( ובשנות  4.68)לעומת 
יותר את הירידה הנמרצה בהנוצרים(. ההתמעטות הקלה אצל הנוצרים מבליטה 

מספר הילדים אצל היהודים: ממשפחה בעלת ארבעה או חמשה ילדים עד ב
 .משלשים שנה וכל זה כמשך של פחות ,משפחה של שלשה או שנים ילדים

תור בהקשר שבין התמעטות הלידות והתרבות העושר, שהוא משמש לנו 
ל, את כנוסיף עליו, קודם  םכל צרכו אלא א ובאור לחזיון שלפנינו, לא יבורר לנ

העובדה הבדוקה והמנוסה על ידי הסטטיסטיקה, שכל כמה שיגדל עשרה 
ה ביחס לכניסה ירבחתגדל הזהירות בין  הוהשכלתה של חברה ידועה, בה במד

 76המנעם מזה לגמרי.בשנים או הזה עד לבואם  תבברית הנשואין, בדחותם א
תוך ישובי היהודים העניים מדקדקים יותר להכנס לחופה במועדה ובזמנה, ב

על דת, ובחוגים  םרוב, חרדים ה־פי־לל זה בלבד, שאלה היהודים, עלגבמקצת ב
קים ו  ר  מצוות. בגליציה, למשל, הדתיים, כידוע, נחשבים הנשואין לאחת מתרי״ג 

ריה משונה. בזקנים הם חזון לא־נפרץ ועל בתולה זקנה מביטים כעל איזו 
נות בארצות וע לחתגנובסמכא ־לדאבוננו, חסרים מספרים סטטיסטיים בני

וב בגליציה כמעט לר – בי יהודים עניים, מפני שיהודי הארצות האלוועלות ישב
ולא בצורה הדרושה  תיהם אצל דיינים ורבניםנוהגים להשיא את בניהם ובנו –

לא כן על פי חוקי המדינה, באופן שהחתונות אינן נרשמות בספרי הפקידות. 
הנשואין של היהודים האמידים בארצות מושבותיהם, שנעשים על פי כל חוקי 

                                                           
ם פירקם: גו. 1890ה נ, י48 'וו. ע .טאטיסטיק דער עהען א. זס :גארדרועסטו דנין אווברהשוה  76
 .1898לייפציג,   .ff 211נגספאליטיק ע׳ ועפעלקערבד נלעהרע אוסעפעלקערונגב
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י קטן מספרם כח, כו  הנותנים את האפשרות הסטטיסטית לראות ול ,המדינה
 .של הנוצרים, וכמובא בטבלא שלפנינולעומת מספר הנשואין 

 
 באו בברית הנשואין

 בשנת בארץ

 במספרים מחלטיים
 איש  1,000לכל 

 בני דת אחת 

 אצל היהודים
אצל בני 
הדתות 
 האחרות 

 אצל היהודים
אצל בני 
הדתות 
 האחרות

 8.32 7.42 499,452 4,512 1907 גרמניה............

ריה.............. ו   7.83 7.62 50,658 422 1907 ב  

 8.40 7.56 309,945 3,094 1907 פרוסיה............
 11.58 7.72 22,482 763 1906 ברלין.............
 8.66 7.37 3,900 150 1906 ברסלוי...........
 8.84 8.04 162,628 6,853 1900 אונגריה..........
 7.95 7.42 49,494 688 1903 ביהם...............
 9.48 7.44 5,091 1,236 1900 בודפשט..........
 8.05 6.40 3,638 378 1904 אמשטרדם......

 חצים על היהודים וחצים על בני הדתות האחרות. הערה: נשואי התערובת נחשבו

 
המספר המועט של נשואי היהודים מעציב ביותר, בהיות שבאופן הזה היהודיים 

נשואין ובסכום פחות של הנשואין עצמם. לוקים בכפלים: בסכום פחות של פרי ה
 ומעלה: ל בני עשריםכנשויים בין  1900לדצמבר שנת  1-יו בהבברלין 

 60.38%........ זכרים נוצרים
 51.62%ם........ יהודי זכרים

 53.83%..... נקבות נוצריות
 52.51%..... יהודיות נקבות

 פנויים: 1906ן היו בשנת גבקופנה

 מכל
 גברים

 77וצריותנ יהודיות
 78נוצרים יהודים

 77.8 797 89.0 92.4 שנה 25-20בני 
 48.2 47.1 47.2 56.3 שנה 30-25בני 
 33.0 32.2 24.5 38.7 שנה 35-30בני 
 27.1 35.1 16.5 26.1 שנה 44-35בני 
 .22 35.4 12.6 16.2 79שנה 50-45בני 

 
יותר  םרוקותנשארים ב ,ואם מזה יוצא שהיהודים, בין זכרים ובין נקבות

ם אלה מהיהודים שאינם גי כמהנוצרים, הנה למדים אנו עוד מהמספרים שלקמן, 
יל יותר מאוחר מאשר גנשארים רוקים נכנסים, על־כל־פנים, בברית הנשואין ב

                                                           
 המספרים מתיחסים לסכום הכולל של התושבים. 77
 המספרים מתיחסים לסכום הכולל של התושבים. 78
 . 40-50בנוגע לנקבות  79



 

49 
 

 30-היו בני פחות מ 1900לדצמבר  1-ב םהנוצרים. בין תושבי ברלין הנשויי
 (:1870שנה )יותר נכון: שנולדו אחרי שנת 

 15.56%...... כרים נוצריםז
  6.89%...... יהודיםזכרים 

 24.34%... נקבות נוצריות
 20.41%... יהודיות נקבות

ה שהאב והאם הם יותר באים בשנים בשעת דפחותה במ הוכי הרבי
ובדה זו מלבד שהנה מובנת מאליה, הרי נתאשרה גם ע״י ע – ם,הנשואי

  .הסטטיסטיקה
 שואין או הנשואין המאוחרים שאצלאמנם, בחזיונות של התמעטות הנ

 ם.אות את הסבה היחידה להתמעטות מספר הנולדים ביניהרהיהודים אין ל
וסים המיניים שאינם חיהבנידון זה יש לחשוב בלי ספק לגורם נכבד מאד את 

ט, ביותר בערים הגדולות וביחוד בין השדרות "שנתפשטו במאה הי ,טהורים
רים גיכונית, מכיון שהם על־פי־רוב תוההאמידות. יהודי־אירופה המערבית 

 םסיחוחיים טובים, נראות אצלם ביותר התוצאות של הי בכרכים ונמצאים בתנאי
טשות התוצאות במקצת, ש   ט  המיניים שאינם טהורים. בעוד שאצל הנוצרים מ  

רבים  כפר ועיירות קטנות, שאינם שטופים בזמה. כל עוד־הואיל וברובם הם יושבי
־הלידות שבכרכים ןרעוגניכרת ביותר השפעת  השדה, לא תהא הנולדים בערי

ות בכרכים דעל הסכום הכללי של מספר הנולדים. עד כמה מועט מספר הלי
וכיח רומיניה, במקום שמספר הלידות תלעומת מספרן בערי השדה ובכפרים, 

 עלה
 אצל הגויים אצל היהודים בשנות 

 24.19 29.51 1904/06 בבוקרשט

 41.64 38.69 1897/1902 בכפרים

 
איזו יסודות  גםמלבד הטעמים המובאים לעיל יש עוד להביא בחשבון 

נפקפק באמתת  גםים. אם נדימהמועטה של היהודים הא הפיזיולוגיים לחזיון הרבי
 יותר גורמת לעקרות, הנה בזהבההנחה, שהחזיקו בה רבים, כי ההזנה המשובחת 

אד בין שדרות הנאורים מזיקות מבים הנפוצות בכל ספק, שמחלות־העצ יןא
שפעות של המחלות המיניות ורביה שלהן. לבסוף ידועות הן ההה־בהרבה לפרי

נשואיהם, לאין ערך  רים של שדרות הנאורים, בסבת אחורגבעל ה העוברות
בני השדרות הנמוכות, הנכנסים לחופה במועדם, וכמו כן אותה  יותר מאשר על
ת הולכת ומתפשטת בין הנשים של החוגים הגופנית ללד היכולת־העובדה, שאי

 הגבוהים.
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נגד ירידת מספר  המתים בין היהודים בתור קצת הצלהב( מיעוט המספר של 

 הנולדים

יע בארצות אחדות, כמו, גות הנמוך אצל היהודים, שמדהלי-מספר
ם מאשר בצרפת, המפורסמת ג, אחוז קטן 17.37%-ל דבפרוסיה, ע למשל,

 – 22.1%-ל 1891/1900בה, ששם עלו הלידות בשנות הנולדים  מיעוט מספרב
הרבה יותר גדול מזה  ודע – זיון זה היה מביא פרץ גדול בישובים היהודייםח

י "ה במקצת עאלמלא היתה הפחת בגלל מיעוט הלידות מתמלא – שלפנינו
 .המספר הרצוי בצמצומו של מקרי־המות

כל מקום בים ־המות של היהודהטבלא שלפנינו יוצא, שמספר מקרי מן
חזיון שהביא  –  חוץ מבאלג׳יר( הריהו הרבה קטן מאשר אצל התושבים האחרים,)

הסטטיסטיקן הרומיני קולסקר, בהשוותו את מספר מקרי־המות ברומיניה  את
פי הנראה, יש ליהודים כבתוך חלקי התושבים השונים, לידי הקריאה: "

 יה מיוחדת כלפי המות. גפריביל
 מקרי מות:

 נההש המקום
 במספרים מחלטיים

 איש  1,000לכל 
 בני דת אחת

 אצל היהודים
בני הדתות 
 האחרות

 אצל היהודים
בני הדתות 
 האחרות

 18.31 13.06 675,232 5,717 1907 פרוסיה...................

ריה..................... ו   21.33 12.70 137,993 703 1907 ב  
רוסיה האירופית )חוץ 

 32.51 18.08 3,156,436 68,492 1901 לדיה(......מפולין ופינ
 27.21 16.98 500,775 14,459 1900 אונגריה...................
 25.52 18.37 636,174 22,506 1900 אוסטריה.................

 אלג'יר....................
1897/99 
בחשבון 
 ממוצע

1,420 

 נוצרים
12,457 

 מושלמים
71,837 

29.12 

 צריםנו
39.16 

 מושלמים
19.08 

 15.38 12.61 4,790 296 1907 פרנקפורט דמיין.......

 23.23 13.97 12,480 2,322 1900 בודפשט..................

 28.00 20.84 159,337 5,557 1896/1902 רומיניה...................
 26.27 14.44 6,272 690 1904/05 בוקרשט..................

 17.08 13.45 33,141 1,310 1905 ן......................ברלי
 16.15 13.17 31,345 1,302 1906 ברלין......................
 22.64 15.97 10,200 325 1905/06 ברסלוי....................
 12.42 11.33 2,767 180 1904/05 שרלוטנבורג............
 16.85 11.72 7,611 692 1904 אמשטרדם..............
 21.25 12.53 32,462 1,841 1900 וינה........................
 29.0 19.30 3,249 829 1903 למברג...................

 
י־המות בתוך התינוקות רוהנה כשמתבוננים אל החזיון הזה, אין לשכוח, שמק

ן שמספר הנולדים כיום מרובה ביותר, ומועולים בכל מקום לסכ ()בני פחות משנה
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המות שביניהם בדין הוא שימעט כלפי ־ם סכום מקריגמן היהודים מועט הוא, הרי 
זה שאצל הנוצרים. ואולם מלבד זאת צריך לציין, שבכלל אמנם נמצאים 

המות. מכל ־למקרי חסהתינוקות והילדים אצל היהודים בתנאים רצויים בי
 1882מתים( בפרוסיה בשנת עם אלה שנולדו )הנולדים בחופה וקדושין  1,000

  הוציאו את שנתם:
 נקבות זכרים 

 789 753 בתוך האבנגליים............
 796 758 בתוך הקתוליים.............
 843 814 בתוך היהודים................

 
פר התינוקות שלא הוציאו את שנתם לכל דמיין עלה מס-בפרנקפורט 

, בתוך 11.67 –, בתוך הקתוליים 11.86 –נולדים חיים: בתוך האבנגליים  100
 –, בתוך היהודים 21.72 –: בתוך הגויים 1906, ובברסלוי בשנת 4.56 –היהודים 

6.21 . 
אם  כידות, חעיות מיוגזות החזיון הזה אין לבקש בתכונות סבאת 

במעמדם החמרי הטוב של היהודים בארצות האלו, בזה שאין היהודים 
ובזה שאפילו העניים שביהודים מקדישים דאגה משתמשים לרעה באלכוהול, 

יי חהמציין את  וד בילדים הרי הוא קחוטפול מרובה לגדול ילדיהם. הטפול המיו
 םזה אפשר ג .המשפחה העברית ומגיע לפעמים עד לידי מסירת־נפש ממש

בידוע הוא, שבין המחלות המתהלכות בין הילדים  .פי הסטטיסטיקה־להוכיח על
באים בעקבות  םהמעים והקיבה, שלרוב ה־לייחמצויים ביותר ומפילות מהם רב 

מתו ממחלות הקיבה  1905והיות שבברלין בשנת  .אינה מספיקהוהזנה גרועה 
של הנולדים ואצל  8.48%והמעים בשנה הראשונה לחייהם אצל הנוצרים 

לכל מאה ילד בני פחות מחמש  1886/90ובבודפשט בשנות  2.57%היהודים רק 
י רה ,1.44ואצל היהודים אך  4.14ממחלות־ההקאה אצל הקתוליים שנים, מתו 

ה הרבה יותר גדולה מהנוצרים לשמור דשיוצא ברור, כי היהודים שמים לב במ
ומקדישים כל כחם להלחם בהן  ועל ילדיהם מפני המחלות הללו שלא יבוא

 בבואן.
למיעוט המיתות בין התינוקות אצל  ותק ההוכחה הזאת, כי הסבולחז

ודים הנן אך כלכליות וסוציאליות תשמש לנו העובדה, מה שבתוך הנולדים היה
המתים  ראצלם שלא בחופה וקדושין, שהם משוללים טפול משפחתי, גדול מספ

אותה  ,1882מאד, גדול אפילו מזה שאצל הנוצרים. כן ראינו בפרוסיה בשנת 
שנולדו אה בדבר ילדי היהודים והנוצרים והשנה שממנה לקחנו לעיל את ההש

 את שנתם: וקדושין הוציאו נולדים שלא בחופה 1,000 , כי לכלדתכ
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 נקבות זכרים 

 642 606 בתוך האבנגליים............
 617 588 בתוך הקתוליים.............
 607 578 בתוך היהודים................

 
ם פה וקדושין יש להם אצל היהודיויוצא מזה, שהתינוקות שנולדו שלא בח

ם בבודפשט, למשל, מוצאים אנו, שבשנות גהתקוה־לחיים היותר מצערה. 
 :נולדים חיים 1,000מתו מכל  1901/05
 שלא בחו"ק תינוקות שנולדו בחו"ק 

 176.8 161.9 בתוך האבנגליים............
 143.4 92.0 בתוך היהודים................
 148.5 136.2 בתוך בני דתות אחרות....

 
מקרי־המות אצל הנוצרים  ויקה מהמצב הסטטיסטי שלמד תמונה

תתיצב לנגד עינינו כשנחלק את מקרי־המות על־פי הגילים השונים,  והיהודים
יל גכל  שנה( ונחקור את 15-(, מבוגרים )למעלה מ15-1)(, ילדים 1-0תינוקות )

 יל לבדו.גו
נים סן והעיר בודפשט נותהמספרים הסטטיסטיים של הדוכסות הגדולה ה  

את האפשרות להעמיד את המתים אצל הנוצרים והיהודים על־פי הגילים השונים 
לנו חשבון מפורט ממצב ביחס אל החיים בני אותם הגילים. ובדרך זו יצא 

סן הנמצאים בטבלא היהודים והנוצרים. המספרים הנוגעים לה   המיתות אצל
מן בילדיהם, ההנחה, שאצל היהודים, הודות לטפול הנא שלפנינו מחזקים את

הנהוג אצלם, נשארים בחיים הרבה נולדים, שאצל הנוצרים אינם מוציאים את 
 .שנתם או שמתים במשך חמשי שנות חייהם הראשונות

 בגיל של

 מספר היהודים
לפי ספירת העם 

לדצמבר  1של 
 1905שנת 

המספר הכולל של 
המתים אצל 

)חוץ מאלה  היהודים

שנולדו מתים בשנות 
1903/06) 

חיים )אצל בני פחות  1,000לכל 
חיים(  נולדים 1,000-משנה אחת ל

עולה מספר המתים בחשבון ממוצע 
 לשנה

 אצל היהודים
אצל כל 
התושבים 
1905/06 

 נ. ז. נ. ז. נ. ז. נ. ז.
 148.1 75.5 61 75 209 206 1פחות משנה 

 14.9 15.3 5.7 4.5 19 14 838 784 5-עד פחות מ 1
 2.7 3.0 2.5 1.2 10 5 1,013 1,044 10-עד פחות מ 5

 2.6 1.8 1.7 0.7 8 3 1,169 1,125 15-עד פחות מ 10
 3.6 3.6 2.2 2.7 9 11 1,032 1,007 20-עד פחות מ 15
 5.6 5.1 2.9 3.1 26 28 2,220 2,229 30-עד פחות מ 20
 7.2 6.6 6.5 3.7 49 26 1,892 1,752 40-עד פחות מ 30
 9.4 11.8 6.5 6.6 40 37 1,533 1,402 50-עד פחות מ40
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 17.3 23.1 16.3 20.2 87 89 1,338 1,104 60-עד פחות מ 50
 41.8 46.5 33.3 46.6 127 162 956 869 70-עד פחות מ 60
 96.8 97.9 93.2 90.2 145 130 382 361 80-עד פחות מ 70
 223.1 231.7 213.7 200.0 100 88 117 110 ומעלה 80
 11,993 12,706 668 681 13.9 13.4 17.4 16.4 

 
הברירה הטבעית, הפועלת באופן חפשי אצל הנוצרים על ילדיהם עד הגיל של 

שרים כחמש שנים ומשאירה מהם בחיים רק את היותר בריאים, את היותר מ
ה, מתמעט נש 20עד  5-מל שאחר זה גיפר המיתות בסלחיים, היא הגורמת, שמ

לרבים מאלה  2-5זה של הקציר בגיל בעוד שאצל היהודים ישית המות  ,בהרבה
אשר עד שנת החמש לימי חייהם נגזלו מזרועותיו בתחבולות מלאכותיות, זאת 

, הרי נשנ 50-20. מה שנוגע לגיל של םאומרת על ידי הטפול הרב של הוריהם ב
מקרי־המות אצל היהודים מועטים מאשר אצל הנוצרים: בתוך הזכרים במחצה 

כי  םשנה ומעלה המצב כמעט דומה, א 50ל של מגי .ובתוך הנקבות בשליש
הנוצרים בנוגע למקרי־מות  חיס יפה כחם של היהודים מכנבמקצת על־כל־פ

 .בשנות החיים האלה
בשביל בודפשט תשמש הטבלא שלפנינו, המראה, כי מקרי־המות אצל 

 80-מ ולמעלה 60-50לזכרים,  15-10חוץ מבגיל של )גילים הבכל  היהודים
 .ים מאשר אצל הקתוליםלנקבות( מועט

 1901לוח מקרי־המות בבודפשט בשנת 

 מתו בני

 בני אותו הגיל 1,000לכל 

 יהודים קתולים

 נקבות זכרים נקבות זכרים
 36.4 38.5 76.7 86.9 שנים............. 5-0

 4.6 3.9 6.3 7.8 שנים........... 10-5
 2.0 3.0 2.9 2.6 שנים......... 15-10
 2.6 3.0 4.5 4.2 .........שנים 20-15
 4.4 5.2 8.3 8.4 שנים......... 30-20
 5.6 7.1 10.6 14.1 שנים......... 40-30
 10.2 12.9 14.1 23.7 שנים......... 50-40
 20.3 24.7 19.6 368 שנים......... 60-50
 34.9 41.9 41.4 62.9 שנים......... 70-60
 67.3 104.7 91.6 114.9 שנים......... 80-70

 182.8 196.9 155.9 212.1 .......80-למעלה מ

 
. עם זה כדאי לציין את 5-0ההבדל לטובת היהודים בגיל של  וד גדולחבי

רב מספר המתים בתוך הגברים  60-40העובדה, שאצל הקתולים בגיל של 
 םמאשר בתוך הנשים, ודאי בסבת עבודתם של הראשונים בתנאים אי־היגייניי

הגיל אין ההבדל גדול במספר המתים  וי אותנבעוד שאצל היהודים ב ומסוכנים,
 .בין הגברים והנשים
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המתים המועט בין הילדים אצל היהודים יכול ־בכל אופן, אין מספר
וף לא סוף־־סלהשפיע הרבה גם להבא על מיעוט מספר המתים הכללי אצלם; 

ים החלשים מן הילד םבירם גשהרי אם  ר.לא יבוא לידי משב ימלט, שהדבר
לל הלא כה בדרך ננשארים בחיים הודות לטפול המרובה בהם מצד הוריהם, ה

 ה, מםימותו בגילים הנמוכים והבינוני םלה לגילים היותר גבוהים, כי אלא יגיעו א
שבהכרח יגדיל ויעלה את מספר המתים הכללי. בדרך זו יתבאר מה שאנו רואים 

 15-מות בגיל שלמעלה מהי־רלאט־לאט עלה מספר מק בטבלא שלפנינו, כי
בחמש  11.3% דע 1878/82 םינבחמש הש 10.13%-מ)שנה בין יהודי פרוסיה 

מן ירידת המספר הז(, בעוד שאצל הנוצרים אנו מוצאים באותו 1903/07ת ושנ
 .9.69%עד  11.82%-מ

בפרוסיה 
מתו בתוך 

1,000 

בחמש השנים  1888/93בחמש השנים  1878/82בחמש השנים 
18981902 

 1903/07חמש השנים ב

למטה 
 15-מ

 שנה

למעל
-ה מ
15 
 שנה

למטה  בכלל
 15-מ

 שנה

למעל
-ה מ
15 
 שנה

למטה  בכלל
 15-מ

 שנה

למעל
-ה מ
15 
 שנה

למטה  בכלל
 15-מ

 שנה

למעל
-ה מ
15 
 שנה

 בכלל

 18.78 9.69 9.09 20.54 10.11 10.43 23.26 11.09 12.17 25.23 11.82 13.41 נוצרים.....

 13.78 11.30 2.63 14.29 11.03 3.26 15.71 10.65 5.06 17.53 10.13 7.40 יהודים.....

 
גדל כבר מספר המתים הבוגרים  1903/07חמש השנים ב יכככה אנו רואים, 
לעומת  11.30%שנה( אצל היהודים מאשר אצל הנוצרים ) 15)למעלה מבני 

9.69%). 
 

 ותדג( ירידת מספר היהודים כתוצאה מירידת מספר הלי

הלידות הנמוך אצל היהודים נשאר הרבוי הטבעי שלהם בארצות ־ספרבסבת מ
ר, סם מספר המיתות הקטן ביניהם אינו יכול למלא את החגאחדות, במקום ש

שנראה  ווד מתבלט החזיון הזה, כמחבי 80מאחורי הרבוי הטבעי של הנוצרים.
של ברוסיה עולה כבר הרבוי הטבעי  גםריה; ו  מהטבלא שלפנינו, בפרוסיה ובב   

י ת, פרים־ורבים במדה בלםשל היהודים )הרוסים הנוצרים, אמנ הנוצרים על זה
בוי של היהודים על רד שבאוסטריה, אונגריה ואלג׳יר גדול עדיין הוה(, בעוימצ

 זה של הנוצרים.
 

  

                                                           
פר סמ 1906רסלוי, למשל, היה בשנת בב .ת טבעיתחמקום רבוי טבעי, פבר, כבחדות נראית בערים א 80

  .1.62%, הרי פחת של 339, לעומת ואת מספר המתים 306ין היהודים בהנולדים 
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 בוי הטבעי של היהודיםרה
 תושבים בני דת אתת עלו: 1,000לכל 

 בשנת בארץ

 %-הרבוי הטבעי ב מתים נולדו חיים

אצל 
 היהודים

אצל בני 
הדתות 
 האחרות

אצל 
 היהודים

אצל בני 
הדתות 
 האחרות

אצל 
 היהודים

אצל בני 
הדתות 
 האחרות

 15.65 3.41 18.31 13.96 33.96 17.37 1907 ........פרוסיה.
ריה....... ו   14.52 6.11 21.39 12.36 35.96 18.47 1906 ....ב  
 12.22 15.79 28.00 20.84 40.22 36.63 1896/1902 ...רומיניה.....

רוסיה 
האירופית 

)חוץ מפולין 
 19.65 18.06 32.51 18.08 52.16 36.14 1901 ופינלדיה(......

 11.71 14.28 25.52 18.37 37.23 32.65 1900 ......אוסטריה
 12.13 16.83 27.21 16.98 39.34 33.81 1900 ........אונגריה

 43.25 1903 .........אלג'יר

אירופיים 
31.55 

מושלמים 
30.56 

20.58 

אירופיים 
23.14 

 מושלמים
19.66 

22.67 

אירופיים 
8.41 

מושלמים 
10.90 

 
וד את התנאים בפרוסיה יצא לנו, כי העודף של הנולדים חאם נחקור בי

 יל:מ  חיים על המתים הוא בחשבון ממוצע בכל שנה פרו  
עי' הנולדים שלא  

-בחו"ק ומנשואי
 תערובת ע"פ דת

 האמ.

1820/66 1888/92 1893/97 1898/1902 1903/07 

 15.02 15.65 15.05 13.77 - אצל הנוצרים

 3.86 5.42 6.88 8.04 16.8 אצל היהודים

 
 

  האחרונות, הלך ועלה, השניםחמש בהלידות אצל הנוצרים, חוץ מ שעודףהרי 
  היהודים הלך ופחת בצעדים מהירים.בעוד שאצל 

, םפירות־העסם בגהיהודים בגרמניה מוחשת כבר  פת הקלושה שלסותה
 שמשם יוצא, כי משנה לשנה הולכים היהודים ונעשים חלק יותר קטן של סכום

 התושבים הכללי היו יהודים פרסשל מ 10,000לכל  התושבים הכללי.
 1905 1900 1890 1880 1870 בשנ'

 100 104 115 124 125 באשכנז

 110 114 124 133 132 בפרוסיה

 85 89 96 101 104 בבוריה

 
 קטנים, אלמלא יותר עוד שהאחוזים האלה היו הראוי לזכור, עם זה מן
  המזרח. מן ובאים אליהם הנודדים גרמניה אחיהם, נתוספו על יהודי

י היהודים, שעד לפני איזו עשרות בשנים כקנא מכל האמור היא, סהמ
אותן הארצות, שעל־ידי  סגולתם זו בכל םיה גדולה, אבד אבדה להרבהצטינו ב

השתתפות אינטנסיבית בחיים התרבותיים והכלכליים הגיעו למדרגה גבוהה של 
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רבותן, שנתהוו ות. באותן ארבע השדרות השונות במדרגת תדהשכלה ואמי
אנו מוצאים את  'שער אבכמו שנזכר  פרדות שבתוכה,התהביהדות ע״י פרוצס־

למשפחות בעלות  םייבנ הדרגות השונות בדרך המעבר ממשפחות ברוכות
גם שנים בנים. כי בעוד שמשפחות השדרה הראשונה, אצל וארבעה, שלשה 

ילדים, הנה כמעט בתוך  10-5עלות בהיהודים העניים החרדים במזרח, הן לרוב 
כל משפחות עשירי היהודים בכרכים שוררת שיטת־שני־ילדים. בכל מקום, 

יחס בה, בדין הוא שמספרם הם בעיקר בני השדרה האחרונ יםאיפוא, שהיהוד
לסכום התושבים הכללי ילך וימעט בלי הפסק. וזה אמנם נראה כבר בכל ארצות 

ן וים־בהמודיסת־יהנבכל מקום שכ , דניה(,המערב אירופה )גרמניה, הולנדי
 ים אחרות.נמארצות אחרות אינה נותנת לתמונה פ

ה את עד כה יכלו היהודים על־ידי רבוים הטבעי העצום לשאת על נקל
 ות, שאבדו להם בתוקף מהלך ההתבוללות. ברם עכשיו, לאחרדכאב האבי

 ?דות בפרץהמי יעמוד לה לי – נסתם שהמקור הזה
  



 

57 
 

 הנדידה דיי־הפיזור על .ה קפר
____________ 

 

 א( הכניסה לארצות הברית

ערך. ובזה אין ה־ת הנדידה מקום מרובסבגורמים לטמיעת היהודים תופ
הנדידות האטיות והמוגבלות בתחומים צרים. הנדידות ו מתכוונים לאותן נא

ו מספר רט ושהעבי"שמצאו להן מקום בשתי השלישיות הראשונות של המאה הי
ידוע של יהודים ממזרח אירופה לגרמניה, הולנדית, צרפת, אנגליה ואמריקה 

עברו מרוסיה לאמריקה, על־ידי עדותה של  למשל, ,1871/80 בשנות)
יהודים(, אלא  41,057, 584 ע׳ VIIIית באנגלית כרך האנציקלופדיה היהוד

גלל הגזירות והחוקים בואילך  1188ות ההמוניות, שהתחילו משנת דלנדי
לנדידות־ י.רוסיה ולחץ המצב הכלכלת־המעיקים כלפי היהודים מצד ממשל

בהמון שכאלו אין למצוא דמיון בכל דברי־ימי־ישראל אלא באותן התנועות 
 ן יהודים מרובים מפלישתינה ונטעווע הנוצרי עקרו אוכלוסיהעממיות, שבימי יש

ארצות הסמוכות על חופי ים התיכון. לא פחות משני מיליונים יהודים באותם 
ממזרח אירופה וקבעו ישיבה את דירתם  1881עקרו במשך רבע המאה שמשנת 

 וצרפת. ההברית, קנדה, ארגנטינה, אפריקה הדרומית, אנגלי בארצות
והעיקרי של היוצאים ממזרח אירופה הלך ונשפך לתוך  הזרם הראשי

, זאת אומרת עד 1880אמריקה, שמספר היהודים בהן בשנת  של ארצות הברית
ם של הבני־פש )מיעוטם מבנינ 230,000-התחלות הנדידה מרוסיה, עלה בערך ל

לשם במספר  ונז, שבאכ, ורובם יהודי־אשרושבי הארץ מכב(, תיהודי־פורטוגל
יוני  30עד  1898־יולי 1משך עשר השנים בלבד מן ב .(1840/70ת נובש גוןה

א בטבלא, על־פי עדותם של הממונים על בהמו יפלנכנסו לאמריקה,  1908
יהודים. אם נוסיף על זה את רוב היהודים ממערב אירופה,  932,631הכניסה, 

י אם בתור גרמנים, כתור יהודים, ב םשבבואם לאמריקה אינם רושמים את עצמ
יתכן לומר,  – לארצות הברית דרך קנדה,  ון את אלה שבאכוכמו  ו'צרפתים וכ

 932,631 ת.שבמשך עשר שנים עבר מיליון יהודים מאירופה לארצות הברי
 ו:באהמהגרים הנקובים 

 71.47% = 666,557....................יה מרוס
 17.07% =  159,229....יהגראונה־מאוסטרי
 5.55%=  51,736 ..................מרומיניה

 5.91% = 55,109...........משאר ארצות
 

פרים מדויקים אלא בנוגע ס, שממנו אין לנו מ1898במשך הזמן שמשנת 
התחילה ההגירה  1880/81 תלהכניסה מרוסיה, נתמעטה הנדידה במקצת. בשנו

, שנות התחדשות הגזירות 1891/92ת נומהגרים מרוסיה, עלתה בש 8,193-ב



 

58 
 

סו כנל נכה־ךס. ב27,221-ל דע 1897/98ושקעה בשנות  17,764-לברוסיה, 
ן אופיהודים, ב 526,12 1898יוני   30-עד ל 1880יולי  1-מרוסיה לאמריקה מ

ור, יעלה הסכום רנוסיף על זה את הבאים מארצות אחרות, שמספרם אינו ב םשא
לערך  האלו( 1880/98השנים ) 18-בולל של היהודים שנכנסו לאמריקה כה

 .נפש 700,000
 ה״כהיהודים שנכנסו לארצות הברית ב 1,700,000מן  דלק קטן מאחרק 

ם־החדשה. בעוד שהמהגרים שאי םפנו עורף לארץ־מגורת 1880/1908השנים 
סף כבה, בכדי לצבור  ורבאים לאמריקה לעתים קרובות מאד רק לג םידיהו

נה היהודים מולדתם )הסורים והאיטלקים, למשל(, הך לארצות־כ־ולחזור אחר
דול לאמריקה, בעת ששיבת־גשנות הקריזיס ה ,1907/08משתקעים בה. בשנות 

נמצאו בין החוזרים  ,יותרבמוצאם נתגברה  מארצות הברית לארצות םמהגרי
 יהודים. 7,702דים ורק ום־יהנאי 387,371

 
 מספר היהודים המהגרים, שבאו לארצות הברית שבאמריקה

בשנת הרשות 
)מא' ליוני עד 

 ליוני( 30-ה
 סך הכולל

 כל אלה באו

 מרוסיה
-מאוסטריה
 אונגריה

 מרומיניה
מארצות 
 אחרות

1898/1899 37,415 24,274 11,071 1,343 726 

1899/1900 60,764 37,011 16,920 6,183 650 

1900/1901 58,098 37,660 12,006 6,827 605 

1901/1902 57,688 37,846 12,848 6,589 405 

1902/1903 76,203 47,689 18,759 8,562 1,193 

1903/1904 106,236 77,544 20,211 6,446 2,035 

1904/1905 129,910 92,388 17,352 3,854 16,31681 

1905/1906 153,748 125,234 14,884 3,872 9,75882 

1906/1907 149,182 114,932 18,885 3,605 11,76083 

1907/1908 103,387 71,987 15,293 4,455 11,66184 

 
הרוב המכריע של המהגרים היהודים לארצות הברית בא, כאמור 

וד חהבאים מגליציה ומרומיניה. בי רמספ םשוב הוא גחמרוסיה; ואולם ר,כב
ל כולל של כם הכו. את הסגליציהתקפה הנדידה בעת האחרונה את יהודי 

המהגרים היהודים מגליציה אפשר להעריך על פי זה, שנעמיד את מספר היהודים 
מת ו( לע772,213) 1890דצמבר  31ו בגליציה בעת ספירת העם של שנמצא

ב וחשנ(. אם 811,371) 1900דצמבר  31מספר היהודים בעת ספירת העם של 
, ומזה 315,073, שהוא עולה ל־1900עד  8911את מספר הנולדים חיים משנת 

, אז יחסרו לנו עוד 169,966ננכה את מספר המתים במשך הזמן הזה, שהוא 

                                                           
 מבריטניה הגדולה. 14,229בין אלה היו  81
 מבריטניה הגדולה. 6,113בין אלה היו  82
 ולה.מבריטניה הגד 7,032בין אלה היו  83
 מבריטניה הגדולה. 6,260בין אלה היו  84
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נה הנודדים. וההגירה הזאת חנפשות, שעלינו לבקש אותן בתוך מ 108,949
י פורה בגל כך שכיתה הלה רק לארצות הברית; אמריקה נכמעט כהולכת 

ך רגיל ומצוי, עד שהוא כל כהיהודי הגליצאי והנסיעה לשם נעשתה אצלו לדבר 
נות ־השוק. יש עיירות קטםעל איזו נסיעה לא רחוקה ליו ומדבר על זה במעט כמ

מעט יהודי בגליציה, שאין כ יןה נטלה מהן מחצית יושביהן, ואדינדבגליציה, שה
 קרובים באמריקה. ול

תיה מונחות וסבו ,1899מתחילה משנת  רומיניההנדידה העצומה מ
יות ובלו הזכגבגזירות ובחוקים המעיקים של הממשלה הרומינית, שעל ידיהם ה

שבון הפקידות של חון־י דיהמדיניות והכלכליות של היהודים שם. על־פ
מיניה ועזבו את ר (1906סט גואוי 31רומיני לעניני פנים )מיום היסטריום נהמי

לארצות  40,000מעט כיהודים. מזה הלכו  55,000 – 1899/05בשבע שנות 
 הברית ויתרם לאנגליה ולשאר ארצות.

אופן כזה, שלראשונה בת לרוב כהגירת היהודים לארצות הברית נמש
שרים לעבודה שבמשפחה, וכעבור זמן ידוע, כהבנים הצעירים והיותר מנודדים 

מוצאים מחיה במקום מושבם החדש, הרי הם שולחים להביא אליהם את  שאלהכ
המהגרים היהודים, למשל, שבאו בשנות  103,387-מ .יתר בני משפחתם

ם הסיעה שלני־הסרטיכ, שאת 63,492-לאמריקה, נמצאו לא פחות מ 1907/08
-45בר באמריקה. על־פי גילם רוב הנודדים הם בני כקרוביהם, הגרים קבלו מ

של  69.05% 1907/08וגל לעבודה; בני גיל זה היו בשנות סהגיל היותר מ ,14
ולמעלה  25.16% וה( הינש 14-כל המהגרים היהודים, בעוד שילדים )למטה מ

 .5.79%רק  45-מ
שאפו היהודים בפנים ארצות הברית, שאליו י םחפצז־מה שגוגע למחו

היהודים  התישבו 1907/08ק. בשנות רית־נויוסו בעיקר בכנההמהגרים, הנ
 המהגרים בכנסית 

 נפש  62,697..........רקוינו
 נפש 10,193 ה....פנסילוני

 נפש 6,481....טסס  שו  ס  מ  
 נפש 5,928...ס....אילינוי

 נפש 3,696.......ייסיר־ניו
 נפש 2,228..........אהיא

 נפש 1,682.. ....מרילנד
 נפש 1,599...קטיקוטנקו
 נפש 1,570........ויריסמי

 נפש 1,206..........טקסס
 יהודים. 6,107בעוד שכל יתר כנסיות אמריקה ביחד קבלו לתוכן רק 

 : 1907/08היו בין היהודים המהגרים בשנות  דםי־על פי משלח
 בעלי פרופיסיות חפשיות )ביניהם
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 713....(יםרמנגנים, משחקים על הבמה, מו
 36,193בעלי אומנות................................
 19,759בעלי משלחי־יד שונים...................

 46,722......(דיםכלל זה ילב־יד )חבלי משל
עלי האומנות תופסים את המקום החשוב ביותר: חייטים לבגדי בבין 

 ; אחריהם יבואו:14,382ל שגברים במספר 
 2,907...........................יםרונגות נמתקיני מעו

 1,981.............................................סנדלרים
 2,310..............תווחייט חייטים לשמלות־נשים

 1,968 ותונ־חשבריספ עוזרים בחנויות ומנהלים
 1,257ם......................................גיגצובעים וז

  1,268...................................ם..ינתופרות לב
יד שונים הוא מספר ־יחהקונטיגנט החשוב ביותר בתוך בעלי משל

 םרניג, ת6,824 –ם ם יבואו שכירי־יוהנפש; אחרי 7,463-המשרתים, העולה ל
 איש. 1,896פועלים חקלאיים במספר של  גםו 2,416 – וסרסורים

 םצות הברית נראות בהתרבותרה הגדולה של היהודים לארהגיתוצאות ה
  :85באותן הארצות. את זו מעריכים הרגיל דרגהיוצאת מ

 3,000-ל........................ע״י מרדכי עמנואל נח 1818 בשנת
 6,000-ל................................שלמה עטינג ע"י 1824בשנת 
 6,000-ל...............................יצחק כ. הרבי ע"י 1826בשנת 
 15,000-...ל.............The american almanacע"י  1840בשנת 

 230,000-......ל..............................מ. א. ברק ע"י 1848בשנת 
 230,000-......................ל ורגבוויליאם ב. הקנ ע"י 1880בשנת 
 400,000-..ל..............................יצחק מרקונס ע"י 1888בשנת 
 937,800-................................לרגדוד זולצבר ע"י 1897בשנת 
 1,136,240-ל The american Jewish Year Bookע"י  1902בשנת 
 1,777,185-ל The american Jewish Year Bookע"י  1907בשנת 

 
ך נהיתה כל אלה נמצאים לא פחות ממיליון נפש בעיר נויורק, שע״י כמ

עיר שאין דומה לה לרבוי אוכלוסין יהודים בכל העולם. מרובות באוכלוסין ל
 ה, פילדלפיה, בוסטון ובלטימורה.גס הערים שיקגיהודים הן 

 

 ( הכניסה לאנגליהב

מו לאמריקה, אך במדה יותר קטנה, הולך זרם הנדידה היהודית כ
ים ליה. מספרים, שאפשר יהיה לסמוך עליהם, על אדות כניסת היהודגלאנ

                                                           
 .1908פילדלפיה  שנת תרמ״ו. האמריקני,־ספר־השנה היהורי עפ״י 85
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לאנגליה אין בנמצא, הואיל והסטטיסטיקה של האימיגרציה באנגליה אינה 
י אם רק את המקום אשר כמציינת את השייכות הדתית של המהגרים הבאים, 

ממנו באו. מלבד זאת אין למצוא בסטטיסטיקה ההיא תמונה נכונה של הדברים 
ה, אין ותה סטטיסטיקהויתם, בהיות שלרבים מן המהגרים הרשומים בה, באכ

־אלא תחנת־מעבר על דרכם לאמריקה. וכשחשבונות אנגליה משמשת
 האימיגרציה של הפקידים האנגלים מעידים, כי הבאים

 רושמים: מספר אלה הם ואת ,86ולם יהודיםככ ורומיניה רובם מרוסיה, פולין
 1900 1901 1902 1903 1904 

 46,095 30,046 28,511 20,914 25,633 רוסים ופולנים

 513 565 1,282 1,162 3,216 יניםרומ

  
לאנגליה עולה בהרבה  הנכנסיםיש לזכור, שבאמת המספרים האלה של 

בארץ זו לזמן פחות או יותר ארוך. את  תקעיםשמהעל מספר המהגרים היהודים 
 1880בשנת  ברזה יכולים אנו ללמוד מאותה העובדה, כי היהודים באנגליה, שכ

, הנה בשנת 101,000ד ע 1891ובשנת  40,000ד הגיע מספרם לכל הפחות ע
. בשים אל לב את עודף הלידות על 250,000 טעלה מספרם רק לכמע 1905

להיות רק  1905 דע 1891המיתות, יכול היה, על פי זה, מספר המהגרים משנת 
 1891/1905איש, בעוד שמספר אלה שבאו לאנגליה בשנות  100,000בערך 

רוב יהודי  259,406.87-ל התור רוסים ופולנים עולמרוסיה ופולין בלבד ונרשמו ב
 ,30,000 – רטר זה תבאנה מנשסחנמצאים בלונדון; א 150,000אנגליה, היינו 

 בכל אחת. 7,000 – גלזגוי וליברפול 25,000 – זדלי
 

 השקפה כללית על היציאה והכניסהג( 

אותן בבטבלא שלפנינו נעשה הנסיון לתת תמונה כוללת של הנדידות 
יע הסכום של היהודים גוד. על פיה החצות, שהכניסה והיציאה נגעו בהן ביהאר

; 2,136,000עד  1908-ל 1881ץ־מולדתם במשך הזמן שבין רשעזבו את א
מהגרים;  1,700,000הברית, שקבלו לתוכן ת־מקום הכניסה הראשית הן ארצו

יהודים.  1,545,000ארץ היציאה הראשית היתה רוסיה, שהוציאה מתוכה
 1,950,000 וד התישבחהברית, אנגליה, קנדה ואפריקה הדרומית בית־צובאר

 של זרם הנדידה כלו. 91.4% :יהודים. זאת אומרת
 הודיםנדדו י 1908—1881במשך הזמן של 

  

                                                           
86 .Report to the Board of Trade on Emigration and Immigration during 1904. London 1905 
שים אחדים באנגליה, בפרט הטעמים, מפני מה הרבה מיהודי רוסיה שוהים בדרכם לאמריקה שבועות או חד 87

בלונדון, הם חוסר אמצעים ותנאים ידועים של מחירי כרטיסי הנסיעה. עיין על זה בספרו של הלפרין: די יודישען 
 .1903, שטוטגרט 15ארבייטער אין לאנדאן, ע' 
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 םנדדו היהודי 1908-1881במשך הזמן של 

 אל

 מן

 רוסיה
-אוסטריה
 אונגריה

 רומיניה
יתר 

 הארצות
 סך הכל

 1,700,000 125,000 75,000 250,000 1,250,000 ארצות הברית.....

 40,000 5,000 - 5,000 30,000 קנדה..................

 30,000 10,000 - - 20,000 ארגנטינה.............

 1,770,000 140,000 75,000 255,000 1,300,000 סה"כ לאמריקה

 190,000 140,000 75,000 10,000 150,000 אנגליה................

 40,000 - - 25,000 15,000 גרמניה................

 50,000 10,000 - 10,000 30,000 פרנציה................

 10,0000 5,000 - - 5,000 בלגיה

 290,000 25,000 20,000 45,000 200,000 ס"ה למערב אירופה

 20,000 5,000 - - 15,000 אפריקה הדרומית
 20,000 10,000 - - 10,000 מצרים

 40,000 15,000 - - 25,000 ס"ה לאפריקה

 36,000 10,000 1,000 5,000 20,000 פלשתינה

 2,136,000 190,000 96,000 305,000 1,545,000 סך הכל

 
על אדות כניסה של מהגרים יהודים לגרמניה אין מספרים סטטיסטיים. 

ירופה אפשר א חרמניה נכנסו והתישבו בה יהודים ממזרגואולם דבר זה של
יהודים נתיני ממלכות זרות,  41,113 המנירנמצאו בג 1900ללמוד מזה, שבשנת 

תה נוסיה מילידי רוסיה ופינלנדיה; פר 12,752-וילידי אוסטריה  17,410 םביניה
 16,665 ויהודים זרים, ומהם הי 38,844 ,םהע־בעת ספירת 1905שנת ב

א׳ בדה נמצאו בלין לריה; בברגמאונ 3,386 מרוסיה, 13,185מאוסטריה,
יהודים. הרבה יהודים  11,651 םזרים, ומה 35,142 – 1900לדצמבר שנת 

 יןהיו בלייפציג ב 9051מאוסטריה מקבלת לתוכה ממלכת סכסוניה; בשנת 
 3,010יהודים זרים )ביניהם  63.09% = 4,843 רהיהודים יושבי העי 7,676

צות אחרות(, בדרזדן היו מאר 315ריה, נגמאו 117מרוסיה,  1,401מאוסטריה, 
 10,056 בין כלל. חו"יהודי  48.80%=  1,715 רעיההיהודים יושבי  3,514ין ב

 חו"לילידי  25.74% – 2,588 1905 תהיהודים יושבי העיר מינכן נמצאו בשנ
 .4.3%רוסיה(, לעומת זה בין הנוצרים רק ו)לרוב מאוסטריה 

 

 לטמיעה םתור גורב( הנדידה ד

של היהודים ממזרח אירופה לארצות הקפיטליזמוס  הנדידה ההמונית
בלבד.  םמקו־הארצות שהלשון האנגלית שלטת בהן, אינה רק שנוי ,המפותח

ערכו של החזיון הזה, שכפי הנראה ימשך עוד גם להבא, בנוגע לעתידותיהם של 
היהודים והיהדות גדול ונכבד מאד, ועדיין לא עמדו עליו ככל הצורך. על־ידי 

הרבה שבתוכם לידי גלוי  םות חבויחכ םודים לאנגליה ולאמריקה באינדידת היה
ולידי פעולה, ומיליונים יהודים בעלי שכל, ששקעו עד כה במסחר ובמלאכה של 
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לדתם שאינה מפותחת, ופחות משוה פרוטה בכפרים ובעיירות אשר בארץ־מ
הסואנים של הכרך, בתעשיה ובמסחר העולמיים.  מתחילים לקחת חלק בחיים

ות ולקיום בטוח, די הנדידה עולים ההמונים היהודיים מעוני ומדלות לאמידי־לע
ים כם מתחנהותחת היותם עד כה נלחצים ומוגבלים בזכויותיהם המדיניות, הרי 

פשים בארצות חפשיות. על־ידי הנדידה, לבסוף, מחליפים חלהיות אזרחים 
ת־עמים יבבהיהודים סביבה העומדת על מדרגה תרבותית נמוכה מאד בס

 והמתקדמים בעולם ביותר. םיחהנחשבים להמפות
וריהם החדשות למדרגה גכל כמה שהמהגרים היהודים מגיעים בארצות־מ

של אמידות, בה במדה מתרופף אצלם אותו הקשר, המרתק את היהודי במזרח 
רובע היהודים בנויורק אירופה אל בני עמו. לפי שעה, אמנם, הנה מראהו של 

י או גליצאי על אדמת אמריקה ויושביו עמלים ללחם־סם רו־יהודיכמראה רחוב
 םהוקם בתור חייטים וסנדלרים בבתי־חמלאכה של שיטת־ההזעה. ואולם הא

המלאכה הללו. רק בזמן ־ר היהודי בבתי? לא לעולם ישאזההיארך המצב 
נחוצים לו, בכדי לתקוע יתד בחיים הכלכליים של הארץ, הזרים לו  םהראשון ה

המלאכה הללו יותר משהם מכינים עבודה, ־י בתיכמי שאמר,  דב הגילגמרי. והיט
הם מכינים פועלים. זאת אומרת, שבהם מתחנך היהודי בשביל החיים הכלכליים 

־ההזעה למצוא לו שדה־של אמריקה. ברם, תמיד יארוב הפועל היהודי מתוך בתי
ם. תים אינם בשבילו אלא כעין פרוזדור לעסקים אחריבפעולה אחר; אלה ה
ד, למצוא את מחיתו מחוץ לרובע נאי־מהאיסט לצאת ווכאשר אך יעלה ביד

היהודי, ובאופן זה להאחז במעלה הראשונה של העליה הכלכלית, מיד הוא נופל 
כלו תחת השפעת התרבות האמריקאית, שכמעט את כל מי שהיא לוכדת, הרי 

ו מן תוציאהיא במשך עשרות בשנים, באופן היותר טוב, במשך דורות אחדים, מ
ין עמו עד לבלי השאיר בהיהדות לגמרי או, למצער, מרפה את הקשר בינו ו

תור אדוק בהברית ת־כמעט גם שייכות רשמית. היהודי, שהיום הוא בא לארצו
רי עזבו את האיסט־חנה כעבור איזו עשר שנים אהוחרד על דת ומדבר רק יודית, 

ית וחבר לבית־כנסת מתוקן ממלל לשון אנגל ",רנטיל  אינד, הרי הוא כבר "טו  
עשרים שנה יש שהוא כבר שייך ליהדות  יקצת ברוח העת החדשה. לאחר

הריפורמית, העושה את שבתה ביום הראשון, נותן משפט הבכורה הגמור לדבור 
רני. ואצל בניו, באופן היותר טוב בחנוך אמריקאי מוד   וינהאנגלי ומחנך את ב

הרגשת הקשר עם היהדות, ודיה כל רוח אצל בני־בניו, יכבה הזיק האחרון של 
מצויה בכדי להעבירם אל הנצרות. הנה עדיין לא עבר יותר משלשים שנה 

י הדור נמראשית הנדידה הגדולה לאמריקה. והנמצאים שם כיום הם, לרוב, ב
הראשון; בדור השני או השלישי יגלה ויראה גורל היהדות שם בתמונה אשר כיום 

 לא בחזון.אין אנו יכולים לראותה א
בעוד שאצל המהגרים היהודיים, המוצאים את פרנסתם מחוץ לרובע 

ומתן תכוף עם הנוצרים, הולך פרוצס הטמיעה ־היהודי ובאים באופן הזה במשא
 םשלשים־ירבצעדים מהירים כאלה, עד שלעתים קרובות עוברים הם במשך עש
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הנה  –  שנה מן השדרה הראשונה של היהדות אל השלישית או גם הרביעית,
. הם, לרוב, םאינד צועד הפרוצס הזה כצעדים יותר אטיי־אצל הנשארים באיסט

אינם עוברים על השדרה השניה, ורק בניהם או נכדיהם נכנסים לתוך השדרות 
 השלישית והרביעית.

 

 הארצות פנימה ךתובה( הנדידות 

ות האמורות מארץ לארץ יש לשנויי־המקום דערך יותר קל מאשר לנדי
וב, שהיהודים עוברים ממקומות של לחץ רם כאן נהוג, לג, אם כי רץתוך האב

אופן שנם אלו הנדידות בכלכלי קשה למקומות שהפרנסה מצויה שם יותר, 
, ברוסיהישרה לטמיעה. אמנם ־מביאות לידי הרמת המצב ומשמשות כדרך אי

ששטחי אדמתה הגדולים היו מכשירים ביותר את ההעברה ממקום למקום בפנים 
וקי הממשלה, האוסרים על היהודים את הישיבה מחוץ לפולין וט״ו חץ, האר

־ילדיה ראשונה, בעלי תעודת ביתגמן הכלל סוחרים בעלי  םוצאי)יפלכי־התחום 
וה ואומנים בעלי תעודה(, מעכבים בעד נדידות שכאלו ועושים אותן גבספר 

רוסיה, מכל יהודי  93.93%כמעט  ,4,899,327לנמנעות. בתחום־המושב גרים 
של כל רחבי הממלכה הרוסית. עד כמה אין חלוקת־ 23/1אם כי שטחו הוא רק 

 םהיהודים ברוסיה שוה לפי המקומות, נראה ביותר מזה, שהיהודים ה
 ם.ל התושביכשל  14.05%ין................................................................. בפול
 ים.של כל התושב 11.12%.............................. .........שבו־המםו פלכי תחו"בט

 של כל התושבים. 2.49%פטרבורג "ט־יה, ליפלנדיה וסדבשלשת הפלכים: קורלנ

 של כל התושבים. 0.19%.....................הפלכים של רוסיה האירופית 32בשאר 
ח ו  יציאה מן הדחק שבתחום והתישבות מחוצה לו היו מעמידות ליהודים ר  

לבל  ףוקתוהצלה רבה, ואולם הממשלה הרוסית עודנה שומרת על היהודים בכל 
 בלה להם.גיהינו לצאת מן החומות ולעבור את הגבול ש

, במקום שהיהודים משתמשים בזכות איטליהההיפך מזה הוא המצב ב
חופש התנועה במלוא האפשרות, והם האלימנט המתנועע ביותר בין כל 

של היהודים היו ילידי מקום־ 61.5%יוצא,  1901של  התושבים. על־פי הספירה
איטליה ופני היוצאים מועדות, בעיקר, ן־. מרכז היציאה הראשי הוא צפוםמושב

 לרומא ולאיטליה הדרומית.
רואים אנו מסעות של יהודים הולכים ממערב למזרח. בשנת  גליציהב

בית, במערב ר בוצק, דוצנט באוניברסיטה הלבו"של ד 88היו, לפי הערכתו 1869
היו  1930, ובשנת 428,077 – יהודים, במזרח גליציה 147,356 הליציג

במזרח  1900היהודים עלו בשנת  .618,751 – ,  במזרח גליציה192,371במערב
של כל העירונים,  38.7%-של מספר התושבים הכללי ול 12.9%-גליציה ל

                                                           
סטיק, מובא במאמרו של קורקיס: צור בעווענונג דער יודישען בעפעלקערונג אין גאליציען, יודישע סטאטי 88

 .1903, ברלין 311, ע' Iכרך 
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כל של  29.8%-ושבים הכללי ולתשל מספר ה 6.9%-ל במערב גליציה
 .העירונים
הנדידה הפנימית של היהודים מן הכפר לעירה ת־וענהולכת ת גרמניהב

ה הכללית של יושבי־גרמניה(, ואולם דרכה אינה ד)בהקבלה לתנועת־הנדי
עד  1871אלא להפך: ממזרח למערב. משנת  – כמו בגליציה – ממערב למזרח

, פרוסיה נתמעט מספר היהודים בגלילים המזרחיים: פרוסיה המזרחית 1905
ל כשל  22.67% נוהיי ,116,075-נפש )מ 46,290-ן ופוזן, ברהמערבית, פומ

של כל יהודי גרמניה בשנת  11.48% = 69.785-ל 1871יהודי גרמניה בשנת 
 (.30,433-ל 61,982-ו מננפש, דהי 31,549-; ובזה בגליל פוזן לבדו ב1905

ן־סן, הל  פ  ט  ס  הנובר, ו   לעומת זה עלה מספר היהודים בגלילים המערביים: זכסן,
של  21.63%=  110,765רק עד יע שם מספרם גה 1871שבשנת  ,נסוי, רהיינלנד

של כל יהודי גרמניה.  24.65%=  149,812 עד – 1905כל יהודי גרמניה, ובשנת 
מספר היהודים בברלין  1905-ל 1871ביחוד התרבה במשך הזמן הזה שבין 

 47,489-מ ינו, דהין(קהלות הסמוכות לברליובגליל ברנדבורג )שאליו שייכות ה
ם יותר לקיחת אליה כנפש. ברלין מוש 91,831-זאת אומרת, ב, 139,320-ל

לא  1816ויותר גדולים מיהודי פרוסיה. הטבלא שלפנינו מראה, שבעוד שבשנת 
זה הלוך השל כל יהודי פרוסיה, הנה עלה האחוז  2.72%נמצא בברלין יותר מ־

. אם נצרף לברלין את עשרים ותשעת 24.15%-הגיע ל 1905ועלה עד שבשנת 
פרבריה ונחשבם לחטיבה אחת, יצא לנו, שבברלין הגדולה הזאת, אשר מספר 

יהודים,  130,000ערך בוביניהם  ,2,993,441-ל העל 1905כל תושביה בשנת 
 של כל יהודי פרוסיה. 31.75 נמצאו אז

 בשנת
 וסיהגרו בברלין מכל הנמנים על פר בברלין היו

 יהודים בני הדתית האחרות יהודים הדתות האחרות בני

1816 194,372 3,373 1.89% 2.72% 

1843 341,457 8,351 2.24% 4.04% 
1861 528,618 18,953 2.90% 7.44% 
1867 585,054 24,189 2.47% 7.72% 
1871 786,328 36,105 3.23% 11.09% 
1880 1,068,414 53,916 3.97% 14.82% 
1885 1250,904 64,383 4.48% 17.56% 
1890 1,99,50889 79,286 5.07% 21.31% 
1895 1591,152 86,152 5.06% 22.69% 
1900 1,796,642 92,206 5.27% 23.50% 
1905 1,941,255 98,893 5.26% 24.15% 

 
  

                                                           
 . 1,499,508, או 1,399,508ישנה שגיאה במקור, כך שלא ניתן לדעת האם הנתון הוא  89
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 ההתרכזות בכרכים ו.פרק 
__________ 

 

 בות של תגבורת הטמיעה בכרכיםסהא( 

רמים העיקריים לטמיעת היהודים תחשב הישיבה בכרכים. הכרך הרי בין הגו
להתבוללות, במקום שהפרוצס הזה צועד  םחו  ת־י  ביהוא במדה ידועה מעין 

. ראשית םאון וביתר מהירות מאשר במקום אחר. והטעמים לזה רבים ה־בצעדי
כל, הכרכים הם נקודת־המרכז של חיי הכלכלה הקפיטליסטית בזמן הזה. בהם 

זי המשא־ומתן. שם נמצאים מאות מצאים הבירזות, שוקי הסחורה הגדולים ומרכנ
י נוצרים העסוקים באותם המקצועות, שהיהודים עסוקים בהם, ולפיכך פאל

התחומים  – השונה, םדל שבין הנוצרים והיהודים בעקב משלח־ידבתחומי־הה
־הוא קן אינמחקים בכרך לגמרי. מלבד זאת, הכרך  – הקימים עדיין בערי־השדה

יש הדתיות, למצער, האדישות הדתית; הנצרות, שבכפרים ובעיירות הקטנות 
ה, כחהפנימיים והחיצוניים, הנה בכרך תש לה השפעה גדולה על חיי היחיד 

־שאינו. עם זה נותנים הכרכים, על־ידי הדתי בין היהודים והנוצרים כמעט והנגוד
ההשכלה שלהם, אפשרות ־תודבתי־הספר הגבוהים, האוניברסיטאות ויתר מוס

שעוד נראה להלן,  ים לרכוש השכלה גבוהה, שהיא, כמוקלה ביותר ליהוד
ר גמור על יהדותו. בעיר הקטנה נאלץ ו  ת  וד את היהודי לטמיעה ולו  חמכשירה בי

היהודי הממיר את דתו להתחשב עם זה, שצעדו החדש, אשר בודאי יתפרסם 
ועע אתם עד כה, רל היהודים שהתמיד, יעורר איבה כנגדו מצד חלק גדול ש

באופן שינודה מחברתם; לא כן בעיר הגדולה, במקום שהבריות מוצאים להם 
רעות חדשים, בלי קושי מיוחד למצוא לו יחוסי־ חברותא על נקלה, הרי יכול הוא

ועם נוצרים. עם יהודים שלא המירו  םולא עם מומרים שכמותו בלבד, כי אם ג
בו כלל, שהוא חדש מקרוב בא אל מחנם, והיהודים  יכירוהנוצרים, לרוב, לא 

ר אכלה ההתבוללות כל־כך, עד שהכניסה לדת בבכרכים, הנה בהם בעצמם כ
וד הכנסת הילדים בדת זו, אינה נחשבת בעיניהם לחטא גדול. גם חהנוצרית, בי
נמצאים בהם ה יותר בנקל בכרכים, שכמעט תמיד לי של ההמרה עולהצד הפורמ  

כמו כן ה" זו. ווד אחרי "מצחם לשואליהם ברצון והלהוטים ביכמרים הנדרשי
שבכפר ובעיר הקטנה אין כמוהו לגנאי, הנה בכרך, שאין מחסור  "הכנוי "משומד

דת, אין הדבר נורא כל כך. "היחס  מבני בלי םבו באנשים מכתות שונות וג
 השדה.־של בני ערי "התמימות"ה הוא מהחפשי" של בן־הכרך נפל  

 

 ם סטטיסטיים על המעבר לכרכיםספרימב( 

אם, כפי האמור, הכרכים מכשירים ביותר את הקרקע לטמיעת היהודים, הרי 
 למסעותיהם של היהודים מן הכפריםשחייבים אנו להקדיש תשומת־לב מרובה 
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העיירות הקטנות ולהתרכזותם בכרכים. אמנם, היהודים בגלות היו מאז ומעולם ו
מושבם אך מצער, ביחס לנוצרים, והחזיון הזה  יושבי־הערים; בכפרים היה תמיד

הן ליהודים חופש־תנועה גמור. בבאותן הארצות, שניתן  םלא נשתנה עד היום ג
 מוצאים אנו, למשל, כי גרו

 בשנת בארץ
 בערים מכל יהודים

 הנוצרים היהודים בכפרים בערים
 39.06% 94.98% 166 3,310 1901 דניה...............

 7.3% 34.04% 536,893 273,478 1900 .........90גליציה
 41.89% 85.85% 57,951 351,550 1905 פרוסיה...........
 13.88% 99.95% 3 5,726 1900 סרביה............
 19.39% 96.49% 1,181 32,482 1900 בולגריה..........
 28.30% 87.90% 77 565 1900 נורבגיה...........

 
 ה שם על היהודים הישיבה בכפרים, נמצאו בעריםברוסיה, שאמנם נאסר

מכל מספר היהודים, בעוד שמכל מספר הנוצרים נמצאו  50.5% 1897בשנת 
זה, שבעוד  צפיפות היהודים בערים מתבלטת ביותר על־ידי; 11.8%בערים רק 

, ה, יחד עם זםל כל יושבי ממלכת רוסיה, הרי הש 4.15%-שהיהודים הם רק
 הערים.של כל יושבי  15.6%

יחוד את תנועת הנדידה הנוכחית הוא, שהיהודים נהפכים על בצין מהקו ה
הפרנסה , בעיקר, בתנאי ענפי ח. יסוד החזיון הזה מונכיםרכ־יושביידה מעירונים ל

את העיירות,  םחו מקודם לבחור למקום־מושברשל היהודים. כשם שהיהודים הוכ
מפני  – עכשיו אל הכרכים,, כך נמשכים הם רחסמפני שאלו היו אז מרכזי המ

מתן העולמי והתפשטותה והתרחבותה ו־שעם התקדמותו והתפתחותו של המשא
, השל התעשיה, הולכים הכרכים ונעשים יותר ויותר מרכזים למסחר ולתעשי

בעוד שהערך אשר היה לפנים למסחר־הבינים בעיירות הקטנות הולך ופוחת. 
ט נותנת לנו הטבלא שלפנינו "תמונה בהירה של המסעות האלה במשך המאה הי

 רו:גמן הדוכסות הגדולה הסן, שממנה אנו רואים, כי מכל היהודים שבה 
 באחוזים למאה במספרים מחלטיים 

1828 1871 1905 1828 1871 1905 
במקומות שמספר תושביהם 

 2,000-למטה מ
13,617 13,603 7,871 64.13 51.49 31.86 

במקומות שמספר תושביהם 
 10,0000עד  2,000-מ

5,443 5,846 7,789 25.63 23.03 31.54 

במקומות שמספר תושביהם 
 10,000-למעלה מ

2,176 6,464 9,039 10.24 25.48 36.60 

  
ל מה שחלק יותר גדול מן היהודים יושבי ארץ ידועה נמצא כיתכן לומר, ש

והתעשיה באותה הארץ.  רחסבכרכים, באותה מדה מרובה יותר התפתחות המ

                                                           
שיש להן  נפש או 7,500-הערים, שמספר תושביהן עולה ליותר מ 40בנוגע לגליציה הכונה היא לאותן  90

 .1889הנהלה עצמית לפי החוק של שנת 
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 30%ך ואת מושבם בלונדון וע 60%לאנגליה קבעו  ומהגרים היהודים שבאמה
מכל היהודים  60%רית מתישבים ב, גלזגוי וליברפול. בארצות־הזבמנשסטר, ליד
נמצאו  1900פי ספירת העם בגרמניה בשנת ־ויורק לבדה. עלנהבאים אליהן ב

ארץ, של כל יהודי ה 42.72% (לףאבכרכים )שמספר יושביהם למעלה ממאת 
 1905בפרוסיה גרו בשנת  .15.9%רק  םוצרינבעוד שמכל ה

 באחוזים למאה מחלטיים במספרים 

 םיהודי וצריםנ םיהודי םנוצרי 

 46.13 12.87 188,926 4,748,565 200,000-תושביהן יותר מ שמספר ,בערים
 8.93 6.75 36,588 2,484,583 200,000-100,000בערים, שמספר תושביהן 

 4.46 4.56 18,269 1,683,923 100,000-50,000מספר תושביהן בערים, ש
 3.66 3.10 15,007 1,141,976 50,000-30,000בערים, שמספר תושביהן 
 4.14 3.88 16,960 1,432,338 30,000-20,000בערים, שמספר תושביהן 
 4.26 4.38 17,459 1,615,469 20,000-10,000בערים, שמספר תושביהן 

 5.76 4.11 23,618 1,516,623 10,000-5,000ר תושביהן בערים, שמספ
 8.47  5.24 34,723 1,932,978 5,000-בערים, שמספר תושביהן פחות מ

 85.85 44.89 351,550 16,556,445 ס"ה בערים..............

 14.15 55.11 57,951 20,327,368 ס"ה בכפרים............

 
, ורק השל כל יהודי פרוסי 55.6% ,ואפהכרכים בפרוסיה מכילים, אי

בערים, שמספר תושביהן  1900ריה גרו בשנת ו  של יתר תושביה. בב   19.62%
 של כל יתר בני הארץ.21.9%של כל יהודי הארץ, ורק  46.2%, 20,000עולה על 

 ־פי משלח־ההבדל הגדול הזה יובן, כשנשים נגד עינינו, שלפי הספירה על
מכל העוסקים במסחר;  33.15% םרכיכאים בנמצ 1905יולי שנת  14היד של 

היד הוא, איפוא, הקובע את מקום־מושבו של האדם. עם זה אין להעלים, ח־משל
: ים, עין גם מגורמים אחרים, המשפיעים על מעבר היהודים לכרכיםנפ־לכעל־

ה והמשיכה לחיי מותרות, הובהאפשרות הקלה שם להעניק לבניהם השכלה ג
של פרוסיה ועברם  חרזלעזיבת היהודים את גלילי המתענוגים וחופש. בנוגע 

לברלין יש לחשוב עוד גורם אחד, והוא: האנטישמיות המופרזת ביותר באותם 
 הגלילים.
 13.34%הדפרטמנט הראשיות רק ־יה מכילות שלשים ושתים ערינמיובר

של כל היהודים. באיטליה גרו  72.27%יהודים, ולעומת זאת נם־של כל האי
ערי־ 69-ב 86.4%=  30,792היהודים הנמצאים בה  35,617כל מ 1901בשנת 

ד, נלובשש הערים: רומא, מי 58.11%=  20,698חפרובינציה הראשיות, ומזה 
-מ תחופנמצאו לא  1900שבשנת  ,דיג. בבולגריהנ  ו  , פלורנציה, ליוורנא ו  יןורט

יה, על שלש הערים סופ 45.82% חוז שלשל כל יהודיה בערים, עלה הא 96.49%
 1900רו בשנת גריה גאונה־צ׳וק ופיליפופולי בלבד. בממלכת אוסטרימור

  ,50,000בערים, שמספר תושביהן עולה על 
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 מכל הנוצרים מכל היהודים 

 10.60 23.33 באוסטריה

 6.39 26.11 באונגריה

 
התחום ברוסיה ובערי גליציה ־וד רב מספר היהודים ביותר בעריחבי

, 5,000רוסיה, שמספר היהודים בהן עולת על ב םהתחו-בוקובינה. בין עריו
=  41,617יטשוב להעיר, שהאחוז היהודי שלה הוא הגדול ביותר )דנחשבת בר

ערים עם מספר יהודים למעלה מעשרת אלפים  15-ב של כל יושבי העיר(;  78%
. של יושבי המקום 50%היהודים עולים על  – עם למעלה מחמשת אלפים 31-וב

 = 11,854שהאחוז היהודי שלה הוא הגדול ביותר ) ודי היא העיר,רבגליציה ב
של כל התושבים(; מלבד זאת יש עוד תשע ערים גדולות בגליציה,  62.1%

ץ־ישראל יש שלש ערים: ירושלים, צפת וטבריה, רבא 91.שהיהודים הם בהן הרוב
 שהרוב המכריע של יושביהן הוא יהודי. גם סלוניקי היא עיר שרובה יהודים.

 

 המשיכה לערי־הבירה ג(

המושך הגדול ביותר ביחס לנדידת היהודים, יש לערי־הבירה, מפני שבאלו ח־הכ
וד המסחר והתעשיה וגם מספר ענפי פרנסה אחרים, חהתרכזו במדה מרובה בי

עתונות, אמנות, ספרות וכיוצא(. בפרטיות )שחבה יתרה נודעת להם מן היהודים 
 אנו רואים בטבלא שלפנינו:

 ותדבירה של ארצות אחההיהודים בערי  מספר

 בשנת בבירת

 גרו

בין כל 
100 

תושבים 
של עיר 
הבירה 
היו 
 יהודים

 גרו בעיר הבירה

מכל 
1,000 
 יהודים

 1,000מכל 
בני הדתות 

 האחרות

 יהודים
בני 

הדתות 
 האחרות

 תושבי הארץ הזאת

 61 123 8.77 1,528,031 146,926 1900 .............אוסטריה.....

 50 161 13.30 282,071 43,327 1899 .............רומיניה.......

 20 200 1.08 655,200 7,121 1901 .............איטליה.......

 57 193 35.77 457,276 254,712 1901 ..פולניה הרוסית........

 29 195 23.63 537,250 166,198 1900 אונגריה....................

 53 241 4.85 1,941,255 98,893 1905 .....................פרוסיה

 39 563 23.25 3,300,000 1,000,000 1908 ........92ארצות הברית

 90 568 11.56 451,788 59,065 1899 נידרלנדיה................

                                                           
( פלטיסיני 59.6%(, הרלוי )65.6%(, מיהליני )66.2%יה, שיש להן רוב יהודי: הרטה )ואלו הן הערים ברומינ 91
 (. 50.8%(, יאסי )51.8%(, בוטוסני )53.6%( דרוחוי )57%)

 .לעיר הבירה נחשבת נויורק 92
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ס ל   156 560 2.11 6,581,327 140,000 1908 ...........93אנגליה ו ו 

 163 813 0.70 397,749 2,826 1901 .............דניה...........

 357 797 1.05 482,763 5,137 1901 ולס הדרומית )סידניי(

 16 259 12.86 59,069 8,720 1900 בולגריה...................

 411 863 1.04 488,853 5,103 1901 ויקטוריה )מלבורן(......

-בוורשה ,1,000,000-קנויורמספרים מחלטיים, נמצאים היהודים: בב
 150,000-דוןבלונ, 150,000-סהבאודי ,469,000-בבודפשט ,255,000

כמאת אלף בכל  – ריזפ, בברלין ובהה, בפילדלפיגשיקב ,147,000-בווינא
בשש הנקובות ראשונה בלבד כמעט  ,5/1ים כמעט גראחת. בעשר הערים האלה 

  של כל יהודי התבל. 6/1
 

 יורקנולונדון ו ד(

אוי להזכיר, שבאותן הערים שקלטו לתוכן את החלק היותר גדול מן הר
של זרם הנדידה, היינו בנויורק ולונדון, נתכנסו היהודים לתוך רובעים מסוימים 

מכל היהודים המהגרים שבאו לשם  85%גרו  1901ומיוחדים להם. בלונדון בשנת 
ט־בם באיסים ברודבחלק־העיר סטפני, ובנויורק התרכזו הנוד מרוסיה ופולין

קרבת )ידועה יכול חזיון־ההתרכזות הזה להתבאר בנימוקים דתיים  האינד. במד
בשר כשר(, ואולם, בעיקר, תלוי הוא בזה, שהמהגר היהודי, אשר ובתי־כנסיות 

אנגלית לא ישמע והחיים הכלכליים של אנגליה ואמריקה זרים לו, אינו מוצא 
תוך אחיו בני עמו, ולפיכך וסיו החברתיים אלא בחאת אפשרות קיומו ואת י

רוכש לו את  גרהמשואף הוא ככל האפשר לגור בקרבתם. ברם, כל מה שה
עשה האיסט־נה דלכלה האמריקאים, בה במכהשפה האנגלית ומתרגל לחיי־ה

מתחיל לבקש מוצא למחיתו מחוץ  אינד עם בתי־ההזעה שבו צר לו, ליהודי, והוא
נד למסננת, שעל קרקעיתו נשארים אי־הזה. דומה הוא האיסט "ל״רחוב־היהודים

ויים וכל מי שאינו יכול להסתגל אל החיים החדשים. הזריזים, רפק הזקנים והר
. רעבור זמן מה ועוברים לעולם האחכבים אותו זני הדוד השני, עובוד מבין חובי

נותנת מקום לרבים להוכיח, כי חביבה  דואף אם צפיפות היהודים באיסט־אינ
, להדחק איש בקרבת רעהו, הנה על צד האמת אין זה קולע מדה זו על היהודים

אל הנכון. היהודים מתישבים צפופים באיסט־אינד, מפני שבשנים הראשונות 
לבואם לארץ החדשה מוצאים הם רק שם את מחיתם; ואולם במחשבתם רחוקים 

־ההזעה. ה של שיטתכהם מהתפשר לזמן ארוך עם מצב של פועלים בבתי־מלא
ה תמיד בלבם להיות בזמן מן הזמנים לסוחרים ובעלי תעשיה שאיפה אחת חי

סוף, מהאיסט־וף־ס, םעומדים ברשות עצמם, והשאיפה הזאת הוציא תוציא אות
מקלט לבאים ישאר אולי עוד עשרות בשנים חוף־ י רובע העיר הזהכאינד, אם 

  .חדשים
  

                                                           
 ; הכונה ללונדון ולפרבריה.Jewish Year Book ,1909-לפי ה 93
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 ה. המדרגות השונות של פרוצס הטמיעשער ג
_______________ 

 המדינה שוןז. קבלת ל פרק
___________ 

 חלוף־לשונות בתולדות היהודיםא( 

היא הלשון. היא  ר,שוב ביותר, הנמסר בירושה מדור לדוחהקנין הרוחני ה
הרוח ־עבודתב קלחה וקובעת בשבילו אותו המך סלולה ומסוירמראש ד המתו

ד לשל הדורות הקודמים, החלק הנמצא בכתב ובספר, שממנו, בעיקר, יונק הי
וימת ורק באמצעות אותה סנו הרוחני. כל תרבות אחוזה וקשורה בלשון מת מזוא

 הלשון היא מושגת.
לא פעם. הלשון העברית  םיהמי־משך דבריבהיהודים החליפו את לשונם 

־ה בפי העם רק עד המאה החמישית שלפני סה״נ. מאז נדחקה לאטמהיתה שו  
טאה )הכשדי בפלישתינה, ידי הארמית, הקרובה לה, בשני אפני־מב־לאט על

הקץ הגמור לעברית  םאולוידי היונית )במצרים(. ־מו כן עלכי בבבל(, ורוהסו
ק, בא זושבימי תקופת החשמונאים נעשה לה איזה ח חר־הדבור, לאבתור שפת

ילי היהודים באלכסנדריה במאה כבין מש נ.בסוף המאה הב׳ אחר ספה״
הלשון היונית  םן הכלל, שיחד עהיו אך יוצאים מ נהראשונה והשניה אחר ספה״

 םאת העברית. אמנם, שפת הספר לא פסקה העברית להיות מעולם, א םידעו ג
כי הלשון העיקרית של תלמוד בבלי וספרות ישראל בבבל עד המאה העשירית 

 .עבר, אלא הארמית המערבית )הסורית(ת־שפ הלא הית
הערבית והתרבות  םאישלאהעת שבוהח׳,  ז'המצב הזה נשתנה במאה ה

כבשו את אפריקה הצפונית וספרד. היהודים, אשר לקחו חלק רב בתרבות 
ו על הארמית לטובת הערבית. משוררי ומלומדי היהודים של העת רהחדשה, ות

ם העברית גד עם זה לא פסקה חוב בערבית, אם כי ירההיא כתבו את ספריהם ל
. במשך של יחור בישיבות שבסורא ופומבדיתאבלשמש בתור לשון ספרותית, 

כמעט חמש מאות שנה היתה הערבית, בעיקר, הלשון המתהלכת בין היהודים, 
עד שבאו הלשונות הרומניות, הספרדית )תחת השפעת הממלכה הקשטילית 

בספרד והצרפתית בצרפת, ודחו אותה מפניהן.  ר(הנוצרית, שהלכה הלוך וגבו
חוברה על־ידי  ,ג(האלגיה הקדומה ביותה שנשתמרה בצרפתית )מסוף המאה הי״

יהודי, והיא קינה על מות הקדושים שנשרפו על קדוש השם, ובספרד הכתה 
כך עמוקים בין היהודים, עד שגם לאחר שגורשו משם ־הספרדית שרשים כל

בניהם ־ניבמגוריחם החדשות, ועדיין היא שומה בפי ־לא עזבוה בארצות (1492)
בן וישראל. מ־יא וארץרסויה הקטנה, סשל גולי ספרד בכל תורכיה האירופית, א
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מעורבת בהרבה מלים תורכיות  "יוליתנ"שפ םמאליו, שאין זו ספרדית צחה, כי א
 94.ועבריות

בדומה ליחס שבין ספרדית לשפניולית אתה מוצא גם בין גרמנית 
״ד, י. לשונם של היהודים באשכנז עד המאה הי״ג וה95אשכנזית )זרגון(“ ויהודית

דברי סופרים של הדורות ההם, לא נבדלה מלשון כמו שמוכח ממקומות ישנים ומ
עם התרבות יטו אבד להם הקשר בג םשכניהם הנוצרים. רק לאחר שעל־ידי הסגר

גם לשונם  ־ומשא אלא בינם לבין עצמם, התחילההנוצרית ולא באו במגע
־התפתחות אחרת מזו של הנוצרים, באופן שהצורות האשכנזית ללכת בדרך־של
עליה נוספו הרבה מלים נשתמרו בה ו "כדייטשהישנות של ה״מיטטעלהא

לא פסקה מעולם לחיות אצל  ספרהקודש, שבתור שפת הון־לקוחות מלש
יני החיים היהודיים נלעווד בשביל המושגים שיש להם שייכות לדת חהיהודים, בי

מחנות ־רו יהודי אשכנז מחנותבז ע"ו והט"הספיציפיים. וכאשר במאה הט
טייטש הזאת בתור שפת־דבורם, ־ם את העבריתלממלכת פולין, העבירו את

 הוהרי הם מחזיקים בה בעקשנות עד היום הזה, בעוד שבגרמניה גופא השכיחו
יהם למן התחלת תקופת האמנסיפציה, זאת אומרת, מאמצע המאה פהיהודים מ

תה ר, ולמדו לשונם לדבר אשכנזית צחה )הויכדייטש( ולמן המאה הי״ט נכחהי״
 של כל יהודי גרמניה. טייטש מפיהםת־ירהעב

 

 הסבות של החזיון הזה ב(

כיצד בא הדבר לידי כך, שבמשך זמן של פחות ממאה שנה ישכח הזרגון 
כליל מבין היהודים בגרמניה? החזיון הזה יתבאר רק ע״י שנוי היחוסים הכלכליים 

היו  1750בשנת ו. הוא נתהוה במהירות כז םשל היהודים בארץ הזאת, שנוי שג
ר בובם ככולם תגרים פעוטים ומלוים־במשכון, ובתחלת המאה הי״ט כהיהודים ר

זו  ",פקטורהמנו  "אנו מוצאים אותם בכמות גדולה בתור בנקירים ולוקחים חלק ב
 מתן התכוף עם־ומשאה. סצורת התעשיה, שבה התחילה תקופת הקפיטליזמו

רחי, ידיעה הגרמנית לצורך הכ תהנוצרים, שבו החלו לבוא מאז, עשה בשבילם א
בלי זה. יחד עם  םבעוד שמקודם, בתור מלוי ברבית ותגרנים, יכלו להתקיים ג

ההכרח הכלכלי שבדבר, מלא תפקיד חשוב בפרוצס של רכישת הלשון 
בתי־ספר  דהבנים הכללי ויסו דלמו תהחוק על אדות חובם הגרמנית ע״י היהודי

 ל מקום.כעממיים ב

                                                           
בארצות הבלקן, שנמצאו לפנים  םהנוכחית, אלא נפוץ הוא גל כתחומי תורכיה בו מגנוש בשפניולית אימהש 94

 כל של 96.76%תהלכת אצל מהיתה השפניולית הלשון ה 1900ת ניה. בבולגריה בשמת חסותה של עותותח
 .26.95% אצל – ,1900 תנבש, בסרביה; דיהןהוי לכ של 69.75% אצל – 1905 בשנת הניביה־הרצוגסנבבו; יהודיה

שפה, אבל לא ־לילבתאים לאיזה מה "וי "זרנוןנים שובים נגד הכדדמחאה מצ־קולותבזמן האחרון נשמעו  95
ן פסקה דידשבנוגע לנידון  ו,ה לנמליהודית המדוברת, שהיא די מפותחת וגידולה נעשה באופן אורגני. ואולם, דו

 בזיון. םשומאי ונעשה לשם פשוט, שאין בו ננוי לגכהיות מרגון זבאמת המלה 
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הי״ח, כן גם מקודם בכל  כמו בקבלת הגרמנית ע״י היהודים בסוף המאה
 primaפעם שהחליפו היהודים את לשונם מוצאים אנו מניעים כלכליים בתור 

moventia .ים לקבל נהתרחבות שדה פעולתם הכלכלית הביאה את היהודים לפ
ת בכל קדמת אסיה; כמו כן טאת הלשון הארמית, הואיל וזו היתה הלשון השל

לדבר  – נעשתה לשפת העולם וידיעתה נוגע ללשון היונית, כשזובכך ־אירע אחר
לחוף ימים. וכך למדו  כםשבהכרח אצל יהודי סוריא ומצרים, ששלחו את מער

 םשבראשית ימי־הביניכואחריה ספרדית, צרפתית וגרמנית, היהודים גם ערבית 
הם לנושאי המסחר עם המזרח בספרד, צרפת וגרמניה. בימינו אלה רואים  ונהי

ים ממזרח אירופה לאנגליה ולאמריקה נאלצים לדחות אנו, איך שהיהודים הבא
את הזרגון מפני האנגלית מיד כשעסקיהם יוצאים מחוץ לתחומי רובעי היהודים 

אתה מוצא אצל היהודים, היושבים ברוסיה מחוץ  היוצא בזכרק ולונדון. ובנוי
ל אלה היהודים, הלוקחים חלק במסחר כבתוך התחום  םהמושב; ברם, גם־לתחו

ה ובאים, לפי זה, ביחוסים קרובים עם הנוצרים, אינם יכולים להשתמט ובתעשי
 המדינה.ת־מלמוד שפ

 

 התפשטות הזרגון ג(

ויי התנאים הכלכליים ני ש"י על־ידי הנדידה ממזרח אירופה ועכ םא
ל זאת לפי שעה הלשון כבמזרח אירופה נחלש כחו של הזרגון כהרבה, הוא ב

יה נמצאים ניה, רוסיה־פולין, גליציה ורומיהמתהלכת ביותר בין היהודים. ברוס
הקולוניות( ואמריקה כמיליון, שהזרנון  םע)כששה מיליונים יהודים, באנגליה 
באותיות עבריות(. אמנם, חלק גדול מאלה )משמש עדיין אצלם לדבור ולכתב 

היהודים יודע יחד עם זה, פחות או יותר, עוד את שפת המדינה ומעט לשון־
מה בפיהם, הוא בעיקר, הזרגון. ברחובות היהודים לשון השו  הקודש. ואולם ה

אצל הכתבות ברוסית,  – יותנוגזר תבובכת  שבערי רוסיה וגליציה משתמשים 
 על השלטים; הזרגון הוא גם שפת ספרות ההמון והעתונות. – פולנית או גרמנית

 5,215,815-מ ושמ, ר1897בספירת־העם שהיתה ברוסיה בשנת 
 161,505-להאם, ורק ־את הזרגון בתור שפת 96.90%=  5,054,300היהודים 

אחרת )רוסית, פולנית, גרמנית(. וכשמביאים בחשבון את  םהיתה שפת־־א
 םהאת־שהזרגון הוא שפ 97.96% וז שלתחום־המושב בלבד, מתקבל גם אח

, באופן שגם שם הזרגון עדיין 80.4%-ום־המושב יורד האחוז לחשלהם. מחוץ לת
תהלכת והשליטה בין היהודים, אם כי ההכרח יאלצם לדעת גם היא הלשון המ

את הלשון הרוסית. בגליציה אין הספירה הרשמית מודה בקיום לשון יהודית 
עצמית אצל היהודים, ואף אם אין כל ספק, כי רוב יהודי גליציה משתמשים 

ה נינית רק בדרך ארעי, התת והרוניולפבזרגון בדרך קבע ובלשונות ה
של פקידות הממשלה מעקמת את פני הדברים ומודיעה רק על  הסטטיסטיקה

היהודים. רק  יןו׳ בתור לשונות המתהלכות בכינית וותהגרמנית, הפולנית, הר
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באופן הזה יתבאר מה שיוצא על־פי עדותה של ספירת־העם באוסטריה בשנת 
 , כי מספר היהודים המשתמשים1900

 בגליציה
 17.1%..................................בגרמנית
 76.6%...................................בפולנית
 55.0%.................................יתנברותי

 1.3%..........................בשאר לשונות
 בכל אוסטריה

 34.23%..................................בנרמנית
 4.72%......ית, סלובקיתרבביהמית, מה

 50.81%...................................בפולנית
 3.35%..................................יתנברותי

 0.24%...............................באיטלקית
 0.02%.................................ברומינית

 0.01%..................................יריתדבמ
 0.09%................ביתר לשונות המדינה
 6.53%................בלשונות חוץ למדינה

 
בזרגון, הרי  יןידע םבאנגליה ובאמריקה, עד כמה שהיהודים משתמשים ש

הרבה  םזה, תחת השפעת האנגלית, מקבל שנויים באופן מבטאו וכתיבתו; ג
צורות לשוניות חדשות מתהוות בו. סגולתו המיוחדה של הזרגון, לנטות את 

 ן)מהמלה "כשר"(, ,פסק׳נ ן"׳רשכא גרמנית, כגון "חות בנוסהמלים העברי
=  ן פערלאזעןגו)מהמלה "פסק"(, מתגלית גם בנוגע למלים האנגליות, כ

 להשכיר( וכיוצא בזה. ,To letמהפעל )פערלעטען 
 

 התפשטות הלשונות האירופיות ד(

היהודים תושבי אנגליה ואמריקה זה דורות אחדים  ביןהלשון המתהלכת 
שפת אנגלית צחה, כשם שיהודי גרמניה, צרפת ואיטליה מיטיבים לדבר  היא

חשב נזר  ובלשונות ארצותיהם, והזרגון של אחיהם בני־דתם במזרח אירופה כמ
בניהם של גולי ־ינת היהודים הם בול הארצכמעט בכם. בכל אופן, מתוך שהל

אירופה,  חרי באים חדשים ממז"אירופה, או, למצער, נתוספים מזמן לזמן ע חמזר
בה לגרמנית, הקרובה ליהודית־דייטש, ואפשר חלכן נשתמרה אצלם מעין 

כמעט לומר בבטחה, שכל יהודי, ויהא אפילו מקום מושבו אפריקה, אוסטרליה 
ים, שנדבקו בו באיזה אופן שהוא, ד, פסוקים אחםכל־פני־יה, יודע, עלסאו א

י, שאליו מתאספים מלשון אשכנז. הלשון הרשמית למשל, של הקונגרס הציונ
יהודים מכל קצוי־ארץ, היא גרמנית. הסטטיסטיקה מספרת לנו, שבין יהודי 
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, שרשמו את הגרמנית בתור שפת־25.45% 1900ת שנאונגריה, למשל, נמצא ב
ן רבביהם ובמה ה.אלכ 010%האם שלהם, בעוד שבין הנוצרים לא נמצאו נם 

הספר ־בה את בתינראית חבת היהודים לגרמנית מזה, שהם מבכרים בהר
 הקיץ שלן־התיכונים והאוניברסיטאות הגרמניים על הצ׳כיים, באופן שבזמ

ל כשל  25.7%יטה הגרמנית בפרג ס, למשל, נמצאו יהודים באוניביר1904
. בבוקובינה דברו גרמנית 1.2%יטה הביהמית נמצאו רק סהתלמידים ובאוניביר

, ובאופן הזה 95.6%=  91,907היהודים  96,150-מ 1900דייטש( בשנת ת־)ויהודי
ל דוברי גרמנית בין גרי בוקובינה, ואלמלא היהודים, כ( של 57.6%הרוב ) םהיו ה

 וקובינה אפיה הגרמני לגמרי.בהיה אובד לה ל
מתחרה חזק קם בעת האחרונה ללשון הגרמנית, בתפקידה להיות שפה 

ת. זה בא הלשון האנגלי – כללית ליהודים אשר בה ישמעו איש את רעהו, והיא
בעקבות נדידת היהודים העצומה לארצות, שהלשון האנגלית שלטת בהן. בעוד 

יהודים בתוך העמים הדוברים  100,000גם  ,אולי ,ה לא נמצאונש 50שלפני 
ל היהודים. כשל  19.2% = 2,200,000נמצאים ביניהם כמעט  םאנגלית, הנה כיו

להם לפי שעה את לו סגבכל אופן יתכן להניח, שאך מחצית המספר הזה 
ונית. הטבלא שלפנינו תתן לנו גהאנגלית, בעוד שהחצי השני עודנו מדבר זר

מה יהודים נמצאים תחת שלטון לשונות ידועות, ומה הן הלשונות כתמונה, 
 המתהלכות ביניהם.

 מספר היהודים הנמצאים בתחומי שלטון
מספר היהודים המשתמשים 
בלשונות המסומנות מן הצד 

 בורבתור שפות הד
הלשונות סלביות )רוסית, פולנית, צ'כית, 

 400,000 6,225,000 ...רומנית, בולגרית, סרבית(..............................
 1,100,000 2,200,000 האנגלית
 1,250,000 900,000 הגרמנית
 600,000 850,000 האונגרית

 250,000 650,000 התורכית והערבית
 150,000 175,000 הלשון הצרפתית

 110,000 110,000 ההולנדית
לקית  40,000 40,000 האיט 

 7,000,000זרגונית....................   
 350,000הישפניולית..................  

 11,550,000 11,550,000 ס"ה

 
 יהודי כל העולם מדברים עדיין 11,550,000על פי זה אנו רואים, שמכל 

-ה ר(, ויתתיולינון ושפגרזקטים מיוחדים להם )דיאליב 63.6%=  7,350,000
מדברים כבר צחות בלשונות אירופה. עם זה מתגלה, שרק  36.4%=  4,200,000

ע גהלשון הגרמנית בצרה לה מקום בין היהודים מחוץ לתחומי שלטונה; בנו
פר ספר היהודים הנמצאים בגבולי שלטונן למסמ הלאיטלקית ולהולנדית שו

הן. יתר הלשונות האירופיות נפוצות בין היהודים בכמות היהודים המדברים ב
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־היה לחכות על־פי כמות היהודים הנמצאים הרבה יותר פחותה ממה שאפשר
כולן הזה בנוגע ללשונות הסלביות, שבוד מתבלט החזיון חבגבולי השפעתן. בי
מאלה, שזה  400,000תוך באולם רק ו ,6,225,000פר של סנמצאים יהודים במ

 , מתהלכות הלשונות האלו.7%רק כמעט 
 

 לוף־לשונות וטמיעהח ה(

התחיל במאה הי״ח, נמשך ונתפשט במאה  וון־התמוטטותזיון, שחגהזר
ני הדברים בעיקר, עתיד הוא לא ישנו פ ם, אכ'ט, הנה יש לשער, שבמאה ה"הי

לידי כליה גמורה. הפרוגנוזה הזאת תומכת יתדותיה לא רק במהלך לבוא 
ם בהתקדמות התרבות במזרח אירופה ג םליזמוס, כי אההתפתחות של הקפיט

ח־ובארצות המזרח. בין הנימוקים שעזרו ליהודי מזרח אירופה להראות כו
יחס לתורכית( תופסת מקום ב ה־עותומניתנגדות ללשונות הסלביות )וליהודיה
שאפשר לרכוש על ידי ידיעת  אותה ההכרה שהספרויות והתרבויות וןגה

 ות והספרות היהודית; בעוד שלהפך,ות במעלה מהתרבהלשונות הללו, פחות
תיעה בהרבה במדרגה הגבוהה של נסרכישת הלשונות הגרמנית והאנגלית 

ממלכות הרוסית והתורכית תרבות הגרמנים או האנגלים. והנה השתנות ה
ודאי תגדל דאגת הממשלה להשכלת בשעל ידי זו  ,פרלמנטריותלמדינות 

הלשון הרוסית והתורכית ע״י היהודים. ברם,  עמיה, תשפיע בהרבה על רכישת
פה ובין המוני היהודים במזרח אירו ביןעם הזרגון נפול יפול החיץ האחרון אשר 

לשון המדינה, שכרגיל היא הולכת יד ביד עם ההשכלה המודרנית. רכישת 
קבלת התלבושת והמנהגים של הארץ, הרי היא התחנה הראשונה על דרך 

ים שלה העיקריים ביותר. היא מנתקת בפעם אחת את ההתבוללות ואחד המניע
היהודית, שהלך והשתלשל במשך מאות בשנים מדוד לדור.  המסורה טחו

ון, שלאבות הרי הוא גהאבות והבנים לא עוד ישמעו איש את שפת רעהו. הזר
לא  – לליכהספר ה־יתבה, הנה כשביל הבנים הלומדים בדחולשונם היחידה והמי

אינו אלא  – ם במזרח אירופהגה ידועה כבר דיה, כי אם במרק באמריקה ובאנגל
ול הזה לשפה עובר לא רק על אלה המשתמשים בה, טעניה ובזויה, ויחס הב וןלש

לידי הבדל  םהנמסרים באמצעותה. ההבדל בלשון מביא נ רכיןכי אם גם על הע
ה אם נאמר, שהדת גיחם אל העצמיות היהודית ואל הדת היהודית. ולא נשב

  דית עומדת על קרקע בטוח רק במקום שהזרגון משמש בו בתור שפתהיהו
תחת שלטון  – הדבור. עם עזיבת הזרגון נפתח לרוחה השער המוביל

אל הדרך של רכישת השכלה כללית, של הקלת־ראש כלפי  – הקפיטליזמוס
 ת היהודית ולבסוף לנשואי־תערובת ולהמרה.דה
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 פרק ח. רכישת השכלה חילונית וגבוהה
_______ 

 

 היהודים להשכלה תשאיפ א(

ינה, הנה המשכו ברכישת ד־הטמיעה, שראשיתו בקבלת לשון המספרוצ
השכלה והתרבות הנוצרית )החילונית(. יסוד הדבר מונח בזה, שתחת שלטון 

ם גהכלכליים התכופים עם הנוצרים, יחד עם קבלת לשון המדינה  םהיחוסי
יש להוסיף,  ואולם על זה רכישת השכלה כללית היא אמצעי להתעלות;

הרוחנית המרובה, משתמשים בכל אפשרות לקנות  םשהיהודים, הודות לזריזות
עוברים אל  םי מיד הרדעה והשכל, ומכיון שהם רוכשים להם איזו לשון חדשה ה

הכבוד לאנשי תורה כמו ־שגהספרות שבאותה הלשון. השאיפה ללמוד ור
ה, שכמעט אין אתה מוצא דבמ טבועים בתכונתם של היהודים ונפוצים בהם

נו אותם הערבים עוד בימי מחמד בשם כ םדוגמתה בשום עם שבעולם. לא לחנ
הבינים, ־, במשך כל ימיד. ידועה היא הרדיפה של היהודי האמי"עם הספר"

ם היה מוכן ומזומן להביא על ימריחלהשיא את בתו לבן־־תורה וכמה קרבנות 
תאות־־הכבוד של  תמספקת א ההיתמזבח המטרה הזאת. הלמדנות של החתן 

ה שאינה נמלאת בדורנו אצל היהודי ו, אותה התאםהביני־היהודי העשיר בימי
ת תאר אציל או גרף לחתן לבתו. גהברליני, הפריזי או הלונדוני אלא בהש

ק בימי הירידים מעין שו היה נהוג בפולין לעשות "חיהז ו"בשנות המאה הי
מבני הישיבות, ואלה שהיו מראים את כחם  לחתנים, שאליו היו נוהרים רבים

להלקח אחר כבוד " הגבירים והקצינים"ולי דאורייתא היו נבחרים על ידי בפלפ
"היהודים נלחמו בעד החתנים הקטנים המיועדים להיות  .לחתנים לבנותיהם

 ר. הכרת חובת למוד התורה, למצע"הב וכסףזרבנים גדולים והרבו במחירם 
רח אירופה, זרות העניות של יהודי מדלתוך הש גםל־־כך חדרה כ, בשביל הבנים

פעוטים, המוציאים לשכר  םעד שבגליציה נמצאים אלפי בעלי־מלאכה וחנוני
היינו עד זהוב אחד ממשכרת של כמעט ) םשל משכרת 6/1עד  10/1למוד בניהם מ

־יומם, םר את נפשם מלחסזהובים לשבוע(. הורים יהודים נכונים לפעמים גם לח 6
זו של הערצת הלמוד אצל  הלבד שבניהם לא ימנעו מתלמוד תודה. מדוב

היהודים נראית באופן בולט גם מזה, שבאותן הארצות שאין בהן חוק חובת 
נים בהלמוד הכללי או שהחוק עדיין אינו נשמר כהלכתו, באופן שהשכלת־ה

רים, הנה שם המספר של האינם־וטוב של הההתלויה, פחות או יותר, ברצונם 
)כפי המובא בטבלא שלפנינו( דעים קרוא וכתוב פחות בהרבה אצל היהודים יו

 אצל הנוצרים.מאשר 
  



 

78 
 

 
 לא ידעו קרוא וכתוב

 בין כל האנשים בשנת בארץ

 10096על כל 

 נוצרים יהודים

 נ. ז. נ. ז.
 91.298 70.697 71.1 50.6 בני גילים שונים 1897 ......רוסיה..........

 25.9100 20.899 21.1 15.5 בני גילים שונים 1900 ....בודפשט........
 57.0 42.6 7.5 3.0 שנה  15בני גיל שלמעלה מ 1901 איטליה

 1902 בולגריה............
שבאו בברית הנשואים 

 1902בשנת 
4.1 21.3 34.1101 82.2102 

 83.02 42.99 בני גילים שונים 1900 סרביה...............
ולס הדרומית 

 .........החדשה....
 3.81 3.15 שנה 15-בני גיל שלמעלה מ 1901

 10.00 6.81 שנה 5-15בני גיל של  1901 ויקטוריה...........

 
אמנם, ביחס לכל זה אין לשכוח, שהיהודים ברובם המכריע הם עירונים 

רים, סוג אנשים, שהחנוך וההשכלה נצרכים להם לתכלית עסקיהם חוסו
לה מאשר לאכר בכפר. ומלבד זאת, הן בעיר ה הרבה יותר גדודופרנסתם במ

 ספר מאשר מחוצה לה.־לה יותר בנקל קבלת השכלת ביתוע
 

 דרחי־הדירידת למו ב(

שפחת "ה, לנחה ולרצורכ־שם שבימי־הבינים עשו את הפילוסופיה, עלכ
היה מקובל אצל היהודים עד סוף המאה הי״ח, שתעודת כל  כךהתיאולוגיה", 

ול חודי־מלתורה ולפקודי המצוות. ל "ותטבחות והחכמות היא להיותן "רקח
. עוד רמוגו למאומה, כי אם גם נאסרו באיסור בשחכשהם לעצמם לא רק שלא נ

ד חעונו מברלין על ירי הפרנס איש צעיר אבש ריך הגדול גור  דימי ממשלת פריב
אביו של הבנקיר בלייכרדר(, מפני שנמצא קורא בספר אשכנזי. והרוח הזה ־יב)א

י החדר במזרח אירופה. בעיני המלמד ותלמידיו דד היום בתכונת למושורד ע
תלמוד ונושאי־כליו. אפילו שפת־המדינה אינה ב "נכללו כל "שבע החכמות

י למוד "חדרים ובישיבות, ואלה הנערים השואפים לקנות השכלה עבנלמדת 
עצמי נפגשים על דרכם זו במעצורים ומכשולים קשים. המעשים בנידון זה יש 

דר הוא המקום, שבו נשמר הילד העברי מכל השפעה חהם נוגעים עד הנפש. הש
 צרת בו בכל דור ודור.בות האורתודוכסית מתדשל השכלה מודרנית ושהיה

                                                           
 . וראו נתונים בתת הפרק הבא.  100, אבל זו להערכתי טעות, וצריך להיות 0001,במקור מופיע  96
 אורתודוכסית.ה-המספרים האלה אינם אלא ביחס לבני הדת היונית 97
 אורתודוכסית.ה-המספרים האלה אינם אלא ביחס לבני הדת היונית 98
 תולית.ק-המספרים האלה אינם אלא ביחס לבני הדת הרומית 99

 קתולית.-ה אינם אלא ביחס לבני הדת הרומיתהמספרים האל 100
 המספרים האלה אינם אלא ביחס לאורתודוכסים. 101
 המספרים האלה אינם אלא ביחס לאורתודוכסים. 102
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, שהחדר הוא תריס וןיסר למדי מפי הנבהיהודי החרד במזרח יודע כ
הספר ־תיבול מזיקה לה. את חליהדות האורתודוכסית, בעור שרכישת למודי־

 181 הםהיו ב 1907ושבשנת  1891ברון הירש, שנתיסדו בגליציה בשנת של ה
, פגשו יהודי גליציה באי־אמון גמור, 103נערים()תלמידים  00010,מורים וכמעט 

־ללמודי םתכנית הלמודים שבאותם בתי־הספר הוקצע מקום רחב גבאם כי 
וח עד למוד בניהם בחדרים מאשר לשלבחדו לשלם שכר בש. יהודי גליציה דקו

הספר של הברון הירש, אף־על־פי שהלמוד בבתי־הספר הללו הוא ־אותם לבתי
בחנם ויש גם שהתלמידים מקבלים מהם מזונות ומלבושים. יחס חשדני כזה פגשה 

יסדה על יד בתי־ספרה לעבודת־אדמה ומלאכה גם בתי־ספר ב "חגם החברה כי
ה, סוריה אלימנטריים במרוקו, בולגריה, תורכיה האירופית, אסיה הקטנ

ם נמצאים כשלשים אלף בהמצרים, טוניס ופרס, ש ס,ומסופוטמיה, טריפולי
 פרנק לשנה. 2,000,000-תלמידים )נערים ונערות( ועולים לה כמעט ב

נוגע לחנוך בניו מתיחס האב היהודי לחנוך בבפחות הקפדה מאשר 
תורה.  בנותיו. האשה הרי פטורה היא מתרי״ג מצוות ואין, איפוא, נחיצות ללמדה

ות הימים השפעה בהיחס הזה, שנעשה ליסוד מוסד כחיי היהודים, היתה לו בר
תי־ספר בה לה לחובתה להקים בעוד שכל קהלה יהודית חשבמזיקה מאד. 

לי יוצא מן הכלל, נבערות מכל בלזכרים, הנה נשארו הנקבות,  נמוכיס וגבוהים
ובעוד שבין הגברים  נות היהודים ברובן בלי כל למוד;ברוסיה נשארות ב 104דעת.

, 49.4%-ל( 1897עלה מספר היהודים היודעים קרוא )לפי ספירת העם של שנת 
בת הלמוד ובגליציה, שחוק ח .28.9%-הנה הגיע האחוז הזה אצל הנשים רק ל

פר סה־ל פקפוק מצד הוריהן אל בתיכות הבנות בלי חבה, נשל ררהכללי שו
ל האפשר. תוצאות הדבר הן, ככזה הכלליים )הנוצריים(, בעוד שהבנים נמנעים מ

לאט ט־דר. לאחשבגליציה עולות הנערות בידיעות העולם על אחיהן, חניכי ה
, שבבתים רבים שוררת שניות גמורה, 105ך, אומר פליישרכיעים הדברים לידי גמ

ן והנשים פולנית, ואיש לא ישמע את שפת רעותו. ושהגברים מדברים זרג
הם שגורמים למספר הגדול של נשואין ם־היחוסים הבלתי נורמליים האלה ה

הידועים,  "הבנות דן למקרי "שו־כמוכים וגטין בחיי יהודי גליציה, וחשאינם־מוצל
. עד כמה "השדודות"רים והמרת הדת נעשות בהם ברצון ושלרוב עזיבת בית הה

ו של התנוך בנוגע ליחס הפרט אל היהדות אין לך מופת חותך כגדול, איפוא, ער
 מזה.

ושאת תוצאותיה פרסמה  1898/99ה יק״א בשנות כהאנקיטה שער פי־על
 גפטרבור )כרך שני, "בשם "ידיעות על המצב הכלכלי של היהודים ברוסיה

                                                           
יטרשריפט פיר דעמ. אונד סטאט. דער שטיפטונג, צי-הירש-בעריכט דעס קוראטאריאומס דער באראן 103

 9,640,000כמעט  1891/1907נהלת בתי הספר במשך שנות . על פי הדו"ח הזה הוציאה ה63, ע' 1908יודען, 
 כתרים. 

  .1893, לייפציג, 217, ע' IV, כרך גרץ, דברי ימי ישראל 104
, 230, ע' Iאנקעטע איבער די לאגע דער יודישען בעפעלקערונג גאליציענס, יודישע סטאטיסטיק, כרך  105

 .1903ברלין, 
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לני, שמספר והמושב הרוסי־פם־תחובהמקומות ש "זוסית(, נמצאים בתק, ר1904
 108,289 עםת "חדרים ות 7,358 "ה, בס1,420,653-ל התושביהם היהודים עול

ל תחום־המושב אפשר כדים. על פי זה יוצא, שאת מספר חניכי החדר בתלמי
יהודים. בפלך קיוב  13ת, נער־חדר אחד על כל ר, זאת אומ370,000-ללהעריך 

ילדים עברים,  165,000על פי עדותה של הפקידות  1900בלבד נמצאם בשנת 
 חנוך; מאלה למדו־תושהניעו לשנ

 13.0%=  13,115 בבתי־ספר אלמטריים יהודיים........
מכל הילדים 
שבקרו איזה 

 ספר-בית

 0.7%=       710 בבתי־ספר נוצריים פרטיים............
  8.2%=    8,280 בבתי־ספר נוצריים קהלתיים..........

 3.9%=    4,010 ....בגימנסיות...............................
 74.2%=  75,000 בחדרים..............................כמעט

  
, לרוב בודאי נערות, נשארו בלי כל למוד. מה 60,000-באופן, שקרוב ל

 שנוגע לשלטון החדר, הרי עדיין נראה הוא כאן בכל תקפו.
הספר הכללי ללכת הלוך ־בעת האחרונה מתחיל פחד היהודים מפני בית

ים נער 13,618וקובינה רק בנמצאו בגליציה וב 1880והתמעט. בעוד שבשנת 
נערות יהודיות( שבקרו את בתי־הספר העממיים  22,864יהודים )לעומת 

 50,322)לעומת  36,999-עלה כבר מספרם ל 1900הכלליים, הנה בשנת 
 ביןים הולך וגדל. גבוההספר ה־תיבבהיהודים  התלמידים רנערות(. גם מספ

 = 260רק  1851 תשנבימנסיות נמצאו יהודים גתלמידי הגימנסיות והריאל־
=  4,318 ברכ 1903/4, ובשנת־הלמוד 13.5%=  963ק ר 1876, בשנת 6,1%

בבוקובינה עלה מספר התלמידים  .28.8%=  981תי־הספר הריאליים בוב 19.5%
 1876בשנת  512-ל 1864שבשנת  155-ים מהוגבהיהודים בבתי־הספר ה

 . כמו כן ברוסיה ניכרת כבר1,645ר עד ביע המספר כגה 1903/4ובשנת־הלמוד 
 1907 נתבספירת העם של ש .פר הכללייםסה־ר את הנערים לבתיסוהשאיפה למ
ת־שנה( פי־שש או שבע בעלי השכל 30-10ין הדור הצעיר )בני בנמצאו ביחס 

 ביןה נמצאו "סבגבוהה מאשר אצל הדור הישן )בני למעלה מחמשים(.  רפסכית־
 גבוהה. בי״סת־בעלי השכל 0.89%=  44,631– 1897כל יהודי רוסיה בשנת 

 

 תי־הספר הכללייםבגידול ערכם של  ג(

פרוצס הירידה של סדר הלמוד העברי המיוחד, שאנו רואים בגליציה וברוסיה רק 
דר זה מכבר חונית כהשנים האחרונות, הנה לאירופה המערבית והתי 20-10-ב

־והביא לידי בטולו של החדר לגמרי. בני היהודים מתחנכים בדרך בלל בבתי
ל שאיפת ההורים היהודים היא לתת לבניהם ככל האפשר כם, והספר הכלליי

־היהודים בבתיהשכלה גבוהה מכפי הרגיל. מן הטבלא שלפנינו רואים אנו, כי 
ים סיות, בתי־ספר ריאליאת אומרת, גימנסיות, ריאל־גימנזלנערים,  רהספ
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 עולה בהרבה ם בתי־ספר למסחר(גה זלסוג  )באוסטריה נכנסים וריאליים עליונים
 התושבים הכללי. מול סכום למספר היהודים אל יתר התלמידים ביחס על מספר

 בארץ
שנת 

 הלמודים

מספר 
התלמידים 
 היהודים

 100בין 
תלמיד 
נמצאו 
 יהודים

מבני דת  10,000על כל 
 אחת עלה 

התלמידים 
 הנוצרים

התלמידים 
 היהוים

 385 61 6.53 15,762 1906 פרוסיה......................
 423 83 6.24 1,096 1905/06 הדוכסות הגדולה בדן.
 290 56 4.27 1,607 1905/06 בוריה........................
 106 33 13.84 15,880 1903/04 אוסטריה....................
 174 29 21.59 14,790 1904 אונגריה.....................

 264 55 7.86 840 1906 ותרינגיה........ל-אלזס
 722 175 9.28 1,403 1906/07 המבורג......................
 430 102 17.73 4,257 1905 ברלין........................

 
כל  ביןש אנו מוצאים גם בנוגע לבתי־־הספר הגבוהים לנערות, בזהיוצא כ

     יהודיות: היד תלמידותיהם
 31.28%   1906/7 שנת הלמודב( הוץ מקרואטיה וסלבוני)חבאונגריה 
 8.54%       1906........................................בשנת הלמוד בפרוסיה

 7.57%   1905/6............................................בשנת הלמוד יהר  בו  
פר, סה־ל תלמידי בתיכ יןיצא לנו, שב ,מספר הנערים והנערות יחד תנצרף א םא

 בית־ספר עממי היו: תממד שקבלו השכלה למעלה
 אצל היהודים אצל הנוצרים בשנת הלמוד 

 58.91% 7.93% 19067 בפרוסיה

ריה  39.62% 5.49% 1905/6 בבו 

 45.2% 7.14% 1905/6 בבדן

 95.59% 20.94% 1906/7 106בהמבורג

 67.53% 14.07% 1906 בברלין

 86.61% 26.47% 1906 בפרנקפורט דמיין

 
 פר בה אנוסבבתי־ה וסי הבקורחלבד, שתנאי ויב מה שנונע לפרוסיה
 השכלה גבוהה םשל הנוצרים מקבלי הרי מבניהם מתארים בטבלא מיוחדה,

  .58.91%ולעומת זאת מהיהודים  7.93%מאלמנטרית רק 

                                                           
 ד.ומל-שכר םלי תשלובמשלהם חנוך גבוהים ־ים מוסדותודבהמבורג יש ליה 106
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 1906הקיץ שנת  מןבזתי־הספר בפרוסיה בב רהמצב המספרי של הבקו

 טפוס בית הספר

 מספר התלמידים
 100בין כל 
בכל תלמיד 

בית־ספר 
מטפוס מיוחד 
 היו יהודים

בכל טפוס בית ספר 
 100מיוחד בקרו מכל 

 היהודים הנוצרים
תלמידים 

 יהודים
תלמידים 
 נוצרים

 בתי ספר נמוכים
יתר ספר עממיים ו-)בתי
ספר האלמנטריים ה-בתי

 41.09 92.07 0.39 24,288 6,206,178 לנערים ולנערות(

 פר בינונייםס-בתי
ם אזרחיים, נקריהספר ה-)בתי
ם תוכנית ספר עממיים ע-בתי

למודים רחבה וכו' לנערים 
 9.56 2.46 3.30 5,650 165,684 ולנערות(

 22.68 2.13 8.54 13,403 143,550 פרגבוהים לנערותס-בתי

 פר גבוהים לנעריםס-בתי

גימנסיות, -)גימנסיות, ריאל
ליונים, עספר ריאליים -בתי
פר ריאליים והמכינות ס-בתי
 26.67 3.34 6.53 15,762 225,482 ם(לה

 100 100 0.87 59,103 6,740,894 ס"ה

 
 םוסכצה של חעולה אף למ ור התלמידים היהודים בבתי־הספר העממיים אינספמ

פר סה-תיבהיהודים הלומדים בבתי־הספר בכלל, ולעומת זאת מספרם ב
 ,ידיםדול פי־ארבע ממספר הנוצרים ביחס לסכום הכולל של התלמגנונים בה

הגבוהים לנערות כמעט פי־עשר ובבתי־הספר הנבוהים לנערים  רהספ־בבתי
האחרונות הלך בפרוסיה האחוז של  בעשרים השנים 107.כמעט פי־שמונה

והה מאלימנטרית הלוך ועלה; בשנת גבהתלמידים היהודים שקבלו השכלה 
בשנת  ,51.07% – 1896בשנת  ,48.55% – 1891בשנת  46.51% היה 1886
הזאת קשורה  ההעלי .58.91% – , כמובא למעלה,1906ובשנת  56.29% – 1901

ר הגדול, שהוא נצרך חבגידול מצב אמידותם של היהודים, התרכזותם במס
להשכלה ומקרב אותה תמיד, והתרכזותם בכרכים, במקום שרכישת השכלה 

בר לעיל, כ. בכלל, כפי שהוזכר חרגבוהה עולה יותר בנקל מאשר במקום א
ורמים האלה בקנה אחד עם הוקרת הדעת אצל היהודים, דבר שאין געולים ה

                                                           
פסל הלמודים אחרי גמרם סמחלקות עוזבים את  9ספר של ה-וב גדול מהתלמידים היהודים בבתיראמנם,  107

פשים. בין חור מתנדבים בתת לעבוד בצבא שנה אחת ואת המחלקה הששית, ואת אומרת, אחרי קכלם את הזכ
 ם =יהודי 452רק  1905/6ו בפרוסיה בשנות מחלקות הי 9גרות של בהתלמידים שקבלו תעודת־ 8,761ל כ

 ר. בבתי־הספ6.53%-ספר הגבוהים באותה שנת־הלמוד עלה לה-בתיבל היהודים כבעוד שמספר  5.16%
ומהשביעית  20.4%במחלקה הששית תלמידים יהודים  1905/06זמן החורף של בהעירוניים לנערים בברלין היו 

 .18.2%עד התשיעית רק 
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להעלים עין ממנו בשעה שבאים להעמיד את מדרגת ההשכלה של ילדי הנוצרים 
לעומת זו של היהודים. תמונה בהירה מההבדל הזה נותנת לנו ברלין, במקום 

השכלה גבוהה מאלימנטרית,  14.07% 1906 שמילדי הנוצרים קבלו בשנת
 היינו, אחוז שאין כדוגמתו ככל פרוסיה. ,67.53%  – ת זאת מילדי היהודיםולעומ

לוני" בתור סכנה לקיום החדר, ו למעלה את "בית־הספר החיי נכשצ  
נו  נתכ    יו תופסים המקצועות דספר, שבתכנית למות־לאותו הטפוס של בי ו 

ום חשבון, מתמטיקה, ידיעות הטבע, גיאוגרפיה, שפות( את המק)החילוניים 
פר הוא כללי, היינו, שנמצאים בו תלמידים סה-יתבע לזה, אם גהראשי. מה שנו

בני דתות שונות, או שהוא מיועד לתלמידים ומורים יהודים בלבד, אין הדבר 
הספר מסוג זה ־ה ידועה. שהרי בבתידמעניננו, אם כי להבדל זה יש ערך במ

למודי הדת ולעברית, ילוניותם, יוקצע, כרגיל, איזה מקום לחות רהאחרון, למ
ד למסורת אבות, מה ותל בהם על תלמי לבב התלמידים איזה רגש־כבואף יש  

פר, שתכנית סקד. על אלה בתי־הכר ולא יפ  שבבתי־הפפר הנוצריים לא יז  
לבני דת ישראל, יחשבו שורה שלמה  הלמודים בהם היא מודרנית ומיועדים הם

, מספר בתי־ספר של הקהלות בפרוסיה ובאשכנז םפר צבוריים־עממייסשל בתי־
של הברון הירש  היהודיות באנגליה ובאמריקה, ומלבד זאת בתי־הספר מיסודו

-ב 1906במזרח. בפרוסיה נמצאו בשנת  "חבתי־הספר של חברת כיוליציה בג
זאת אומרת, כמעט  – תלמידים, 6,065פר היהודיים העממיים סה־בתי 240

עממיים וכמעט  ים בבתי־ספרהחלק הרביעי של כל הילדים העברים המבקר
ספר היהודים בכלל. מספר ילדי היהודים ־החלק השמיני של תלמידי בתי

המבקרים בתי־ספר עממיים יהודיים בפרוסיה הולך זה עשרים שנה הלוך ופחות; 
של כל  37.4%-תלמידים, זאת אומרת 13,249  םנמצאו עוד בה 1886בשנת 

באלזס־ גםיוצא בזה מוצאים אנו, שפר עממיים. כסילדי היהודים תלמידי בתי־
 1900בשנת  61-הספר האלמנטריים היהודיים מ־לותרינגיה נתמעט מספר בתי

; התלמידים היהודים נהרו והלכו אל בתי־הספר הכלליים. 1907בשנת  51-ל
בתי־ספר תיכונים וגבוהים לנערות, מיועדים לתלמידות בנות דת ישראל, אין 

פרוסיה בהרוב המכריע של ילדי ישראל  108ד.בגרמניה אלא במספר מצומצם מא
פר סמתלמדים יחד עם ילדי הנוצרים הן בבתי־ה (75%-ובאשכנז )יותר מ
ד חהספר הגבוהים. יוצא מן הכלל רק למוד הדת, שבשבילו י־הנמוכים והן בבתי

עם מעט עברית ודברי ימי ישראל נמנו על־ידי כמעט כל הקהלות הישראליות 
 מורים מיוחדים, אבל רק לשעות אחדות בשבוע. גרמניה, צרפת ואנגליהב
 

                                                           
סון הספר של יעקב-דמיין, בית-נטרופיה בפרנקפורטהספר של הפיל-ביניהם הם בתיהיותר מפורסמים  108

 פר ריאלי. ס-בזסן ובית הספר של שמשון בבולפינביטל, שתכנית הלימודים שבהם היא של בית
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 השטף אל האוניברסיטאות ד(

הספר הבינונים נדחקים היהודים )לא רק במערב, ־לא פחות מאשר לבתי
אירופה( לעלות ולבוא אל האוניברסיטאות. בעוד שעד  חרזבמ םכי אם כבר ג

 מהבערך הוכרחו היהודים המועטים, שרצו להקדיש את עצמם לחכ 1760שנת 
, הבהולנדי תטאוייברסנלשים פעמיהם להאו – כמעט תמיד אך חכמת־הרפואה –

דאדר יש שהיו נפתחים שערי בתי ־ן ופרנקפורטגגטינ ,דניה ואיטליה, ורק בהלה
כבר  ח"ה בסוף המאה היהה – ,109המדרש העליונים לפני יחידי סגולה מן היהודים

, םיונות שאינם־נפרצילא היה הסטודנט היהודי באוניברסיטה גרמנית מן החז
רה החדירה של הסטודנטים היהודים לתוך גבט הלכה ו"ובמאה הי

הגדולה של  ההאוניברסיטאות שבגרמניה באותה המהירות ובאותה המד
ד נותנת חרבות האמידות וההשכלה בין יהודי גרמניה. אם האמידות מצד אתה

בניהן, הנה  את האפשרות למשפחות היהודיות להוציא הוצאות יתירות על למוד
מצב־ההשכלה ההגון והמעמד החברתי המעולה של ההורים גורמים לזה,  גם

שדבר המצא בניהם באוניברסיטאות לא יחשב לקפיצה גדולה ביותר כמו לפני 
ההשכלה ת־רגדשנה וכמו שהדבר נחשב עד היום בגליציה, במקום שבסבת מ "ןק

ין הרופא והעורך־דין ין היהודים גדול התהום בבהנמוכה וחוסר מעמד בינוני 
 המדופלמים ובין שדרות ההמון הרחבות.

הטבלא שלפנינו מראה את מספר התלמידים היהודים באוניברסיטאות 
ים וגלועם זה יש להעיר, שהתיא)בפרוסיה והתחלקותם לפי הפקולטטים השונים 

 1905יוצא, שבזמן הקיץ של  והיהודים נרשמו בפקולטט לפילוסופיה(. מטבלא ז
פר התלמידים היהודים בחשבון ממוצע סהיה מ 1905/06של  החורףובזמן 
נמצאו בפקולטט למדיצינה  סטודנטים. רוב הסטודנטים היהודיםשל כל ה 6.97%

פקולטט בשל סכום הסטודנטים הכולל באותו הפקולטט(, פחות מהם  16.14%)
 (.4.88%( ועוד פחות מזה בפקולטט לפילוסופיה )9.35%) םלתורת המשפטי

רים השנים האחרונות החלו היהודים לתת את משפט הבכורה לתורת בעש
ניכרת, בעוד שבפקולטט ה דהמשפטים; בפקולטט זה נתרבה מספרם במ

 למדיצינה הלך הלוך והתמעט. 
  

                                                           
-ללמוד חכמת 1675הסטודנט היהודי הראשון בפרויה היה טוביה כהן, שהנסיך הגדול הרשה לו בשנת  109

 דאדר.-הרפואה בפרנקפורט
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 סטודנטים היו 100מבין כל  מבני הארץ בקרו את האוניברסיטות בפרוסיה 
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 יהודים

1886/87-91 - 193 644 297 8.22 18.55 8.10 11.95 8.98 

1891/92-95-96 - 266 529 259 9.17 17.07 8.12 11.47 8.79 

1899-99/1900 - 283 453 364 8.67 14.60 7.16 9.52 8.11 

1905-05/06 - 539 319 443 9.35 16.14 4.88 7.773 6.97 

בני 
דתות 
 אחרות

1886/87-91 3,143 2,155 2,828 3,371 91.78 81.45 91.90 88.05 91.02 

1891/92-95-96 2,562 2,683 2,572 2,926 90.83 82.93 91.88 88.53 91.03 

1899-99/1900 2,199 4,035 2,646 4,718 91.33 85.40 92.84 91.48 91.89 

1905-05/06 1,847 5,226 1,658 8,635 90.65 83.86 95.12 92.27 93.03 

 
אם נקח את כל מאת־סטודנטים יהודים על פי־התחלקותם לפקולטטים 

יצא  1905/06ונשוה את זה להתחלוקתם במשך  1891-1886/87שונים במשך 
טט למדיצינה , בפקול41.43-ל 17.02-בפולטט למשפטים עלה האחוז מלנו, ש

-ל 26.19-טט לפילוסופיה עלה מובפקול 24.52-ל 56.75-ירד האחוז מ
. מה שנוגע למספר הסטודנטים היהודים לעומת מספר כל הסטודנטים, 34.05

, ואולם סבת 1905/06בשנות  6.97-ל 1886-91בשנות  8.98%-הנה ירד זה מ
אינה בזה, שהיהודים החלו למעט בהחזקת בניהם באוניברסיטאות, אלא החזיון 

ל ע נמצאו 1886-91 בגידולם המרובה של אוכלוסי הנוצרים. כי בעוד שבשנות
ת ועלה האחוז בשנ ת,סיטאורלומדים באוניב 30.48יהודי פרוסיה  10,000 כל

מעט פי־שבעה ממה שאנו מוצאים אצל כ, זאת אומרת, 31.77-ל 1905/06
 .4.71-נפש עולה האחוז של הסטודנטים ל 10,000הנוצרים, שעל 

גרמניה הדרומית אין מספרים סטטיסטיים בעל אודות האוניברסיטאות 
, שעליה גשטרסבורבוץ מהאוניברסיטה שחעם חלוקת הסטודנטים על פי דתם, 

  5.6%=  90המתלמדים  1,613נמצאו בין  1907אנו יודעים, כי בזמן הקיץ שנת 
 47למדיצינה,  32ורת המשפטים, תבפקולטט ל 19ם. מאלה היו: יהודי

 למתמטיקה ולמדעי הטבע. 22לפילוסופיה, 
נמצאו באוניברסיטאות  1904ובקיץ  1903/04רף חובאוסטריה בזמךה

המתלמדים.  19,410ל כמ 15.54%-ל העל שזהיהודים,  3,016בחשבון ממוצע 
נוצרים על פי היחס של מספר ארבע מה־מעט פיכמספר הסטודנטים העברים הוא 

 הסטודנטים היהודים של זמן־החורף נמצאו: 3,210-התושבים הכללי. מ
 המדינה־לתורת המשפטים וחוקי 53.9%=  1,729
 למדיצינה 21.2%=     681
 לפילוסופיה. 24.9% =    800
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הסטודנטים בני הדתות האחרות, בשלשת הפקולטטים  751ף15-ש בזמן וב
 באופן הזה: החילוניים, נחלקו

 המדינה־לתורת המשפטים וחוקי 48.8%=  7,686
 למדיצינה 11.6%=  1,828
 לפילוסופיה. 39.6%=  6,237

 
 המזה יוצא, שהסטודנטים היהודים באוסטריה לומדים מדיצינה במד

ל ביותר האחוז של ודגיותר גדולה מאשר חבריהם הנוצרים, ולעומת זאת  הרבה
מלבד אלה נמצאו עוד  110טט לפילוסופיה.האחרונים משל הראשונים בפקול

וזמן  1903/04־הטכניים העליונים באוסטריה במשך זמן־החורף הספר־בבתי
 6,798של כל  17.66%-לעלה  השומעים יהודים, שז 1,231 – 1904הקיץ 

ולטוריה ־קריגלעומת זה נמצאו באותו הזמן בבית־הספר העליון לא .התלמידים
 התלמידים(. לכשל  3%כמעט )יהודים  12רק 

 1907ן בטבלא שלפנינו. על פיה יוצא, שבשנת ונת הריגאונהמצב ב
של כל  28.38%ל־שזה עלה סטודנטים יהודים,  2,768נמצאו באוניברסיטאות 

פחותה מאשר  הולפרמציה במד פילוסופיהמהם בפקולטטים ל, הסטודנטים
ומרובה  המדה שוב -ה יותר גדולה ובתורת המשפטים דהנוצרים, במדיצינה במ

 אצל אלה ואלה. 
 ספר העליונים באונגריהה-יהודים למדו בבתי

במשך 
 השנים

-ב( בבתי א( באוניברסיטות
ספר טכניים 

 עליונים
תורת 

 המשפטים
 בכלל פרמציה מדיצינה פילוסופיה
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1886/1890 437 17.08 44 10.98 670 52.55 19 7.42 1,170 26.04 205 37.83 
1111900-1890 1,096 22.91 114 12.94 363 45.43 28 17.95 1,591 24.11 510 40.60 

1901/1905 1,558 25.63 322 20.37 376 44.66 52 26.13 2,308 26.53 646 4480 

1907 1,670 26.73 266 15.95 718 47.80 114 34.03 2,768 8.38 506 40.39 

 
־הספר הטכניים תים לבקר בבראוי לציון מיוחד, שהיהודים מרבי

של כל  40.39%=  506-ל םהגיע מספר 1907אופן שבשנת בהעליונים, 
א, האחוז של התלמידים ולה, איפוהמדרש האלה יחד ע־השומעים. בכל בתי

                                                           
גדול ביחוד האחוז של הסטודנטים היהודים באוניברסיטה הצ'רנוביצ'ית, שרק הודות לתלמידיה היהודים  110

וזמן  1903/04דוברי גרמנית יש לה היכולת לשמור על אפיה בתור אוניברסיטה גרמנית. במשך זמן החורף 
 יהודים.  277 –הסטודנטים שלה  668היו בין  1904הקיץ 

 , אך נראה שזו שגיאה.1900-1896במקור רשום  111
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־ששה מהנוצרים על־פי היחס של מספר התושבים הכללי; ובין יהיהודים כמעט פ
יהודים כמעט את מחצית כל ׳נרים תופסים הגהמיועדים להיות רופאים ואינ

 המקומות.
ם השטף הזה היהודים אל האוניברסיטאות, ואול גדול שטף רוסיהבגם 

  -טית, שקבעה הממשלה הרוסית בניעצר במהלכו על ידי הנורמה הפרוצ
יהודים אל האוניברסיטאות. בשנים ־לתבע לקנוגב 1888לדצמבר שנת  5/17112

בורג ומוסקבה לבלי לקבל אלא בפטרהאחרונות היה לחוק באוניברסיטאות ש
, 5% – קסיהודים ביחס לסטודנטים הנוצרים; בקזן, חרקוב, דורפט וטומ 3%

. יש אמנם שלפעמים נעשות הקלות קטנות בנוגע 10% – בוורשה, קיוב ואודיסה
נמצאו באוניברסיטה  1899לחוק הזה, כפי שאפשר ללמוד מהעובדה, שבשנת 

של כל הסטודנטים  10.9%-שזה עלה לסטודנטים יהודים,  1,757שברוסיה 
של כל  6.8%-שזה עלה אז ל 1880הסטודנטים היהודים שבשנת  566)לעומת 

הסטודנטים(. ואולם בכלל, וביחוד בעת האחרונה, מחזיקה הממשלה בהגבלה זו 
מספר גדול של  אופן הזה את שערי האוניברסיטאות בפניבבכל תוקף וסוגרת 

היא, שצעירי היהודים כרוסיה נאלצים לנוע על צעירים יהודים. תוצאת הדבר 
יה, ההולכים וסמולדתם. מספר היהודים מרץ־החכמה שמחוץ לאר־דלתות בתי

ל, לרוב בשוויצריה ופחות מזה בצרפת ו"על פי ההכרח לאוניברסיטאות שבח
טכניים  ר, מלבד המבקרים בבתי־ספ113נפש 000,2-ובגרמניה, עולה בערך ל

בתי־ספר עליונים למסחר ואקדמיות לאמנות, שמספרם , םעליונים, פוליטכניקו
־עדיין לא נודע לסטטיסטיקה בבירור. רבים מהסטודנטים והסטודנטיות היהודיים

על יד שאיפתו של  .יהם בתנאים הכי־־קשיםדהללו ממשיכים את למו םהרוסיי
הדור היהודי הצעיר ברוסיה לדעת וצמאונו לפעולת השכלה, תשמש אצלו בתור 

ם האוניברסיטאי וומושך אל האוניברסיטה גם אותה העובדה, שהדיפל מניע חכ
לפי היהודים, כוקי הממשלה חירות מעיקות ידועות של גזמשחרר את בעליו מ

 ום מושב היהודים.חת לגור מחוץ לתוהזכ תוביחוד בזה שהוא נותן להם א
 

 השכלה מודרנית וטמיעה ה(

של ילדי היהודים,  םנצרף את כל הידיעות שיש לנו על דבר חנוכ םא
נראה, כי ההשכלה שהם מקבלים בארצות המתקדמות, הרי היא לגמרי מעבר 

ולא עוד, אלא שבני  – השכלה חילונית, כמו שקראנו לה בקיצור – לדת היהודית
הנוצרים לקבל השכלה חילונית,  םהיהודים בארצות האלו מרבים מבני־גיל

הספר הגבוהים ־תיבים בה יותר מרובה מהאחרונדמבקרים במ םהואיל וה
והאוניברסיטאות. מה שנוגע לארצות, שעדיין אין מדקדקים בהן ביותר בחובת 

                                                           
וסיה התאריך הכפול נובע מהפער בין לוח השנה הגריגוריאני שהיה מקובל בעולם לבין הלוח היוליאני שהיה נהוג בר 112

 באותן השנים.
 . 48ע'  1906; 9, חו' 1905עיין צייטש. פיר דעמ. אונד סטאט. דער יודען,  113
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רובם חנוך יהודי מיוחד בהלמוד הכללי, שם, אמנם, מקבלים עוד ילדי ישראל 
ט החדר עד ברוסיה ובגליציה, ארצות מקל םבחדר, ואולם בעת האחרונה ג

 הספר החילונים.את מקומו לבתי־ עכשיו, התחיל זה לפנות
ן ההתפשטות של והארכנו בשאלת חנוך ילדי היהודים, מפני שבחזי

ו החומר, שהכניס תאת עיקר או נופר חילוני בין היהודים רואים אסהשכלת בית־
ראשי  םאת התסיסה לתוך החיים הרוחניים של היהודים ואשר ישמש בתור גור

היהדות לעינינו.  ינציונליזציה, ההולך ומחלחל בתוך נופה שלהד סלפרוצ
ספר בצורתה המודרנית יש בה בכדי להמית את המסורת הההשכלה של בית־

חרוח המיוחדים של ־ה ולעקור מן השורש את חייכהחיה בתוך היהדות עד 
הזה מעמיק  סהיהודים, שאותה המסורת היתה ליסוד מוסד להם. מובן, שהפרוצ

השפעת הלמודים שהילד היהודי נמצא יותר תחת  המדבה ביותר לחדור, 
וד אצל אותם צעירי חא ביוהחילוניים בזמן ובאינטנסיביות; ולפיכך ניכר ה

 ספר תיכוני ולא כל־שכן באוניברסיטה.־יתבהיהודים, שבקרו ב
הילד היהודי במזרח  .הצד הפסיכולוגי של החזיון הזה גלוי הוא לעין

ה לא רק אירופה, הנכנס אל הגימנסיה מבית הוריו האורתודוכסים, עובר בז
מסביבת הזרגון אל ממשלת שפת הארץ, אלא, הודות לשלמות הטכנית, 

מאה הם בקשר עם כל השכלת גו, הרי הוא בא ננבזמ שהגיעה אליה הפדגוגיה
וריו, שבמהותה השהוא יוצא מתוך חוג השכלת  ר, לאחההעשרים. באופן הז

בעת  ד,"והי "גה שנמצאה בה היהדות במאה היגה עומדת על אותה המדררשאנ
ת נופוסע התלמיד היהודי במשך ש – וה היהודים לכתלי הניטו וחנטוה,סשהכני

ך בתולדות רע־ת מרובותולמודיו ועובר על שנות מאות של התפתחות, שנות מא
המאה הי״ד אלמלי ן־שב םכבירים. כש םאורעות־עולבמהמדע ופוריות ביותר 

המאה העשרים ־ןרבות שלנו, וכשם שלבתאת ה יגקם מקברו כיום לא היה מש
שה היהודי נכרי להוריו י ע  ד, כך "מאה היההתרבות של  חזרה בהכר

פר המודרני, והילד מצדו שוב סה־יו בביתדרי בלותו שנות למוחהאורתודוכסים א
ם לא יחפוץ להבינם גורת היהודית שלהם ואף סאינו מבין את אבותיו ואת המ

ל ערכן של התורה והשפה ה יקנהמדית־שפובכל עיקר. לעומת ידיעותיו במדעים 
 דכך, ע־ום הנפתח באופן הזה בין האבות והבנים עמוק ורחב כלההיהודית. הת

שר עליו. ההשכלה המודרנית, באותה הצורה שבה היא גשמן הנמנע הוא לבנות 
לאומם. לא ונמסרת לילדי היהודים בזמננו, מנתקת את הקשר שבינם ובין דתם 

הוא, מה שהממשלה הרוסית מתירה וד בפני המדע בה ואף לא רגש־כרמק
יה, דבר שנאסר בכל סור בכל רחבי ארץ רוגליהודים שקבלו השכלה אקדמית ל

חומר הדין על הרוב המכריע של יהודיה; זכות זו של בעלי ההשכלה ניתנת להם 
ת יהודים במובן הפשוט והרגיל. כל ובר מהיכרה, כי הם פסקו כבעצם מתוך הה

ה דה במבהכלליים,  רפסתי־הבים לבקר בכמה שיהודי ארץ ידועה מרב
השייכות  .ר דת ודבק לאומי, ומתנכרים להומהיהדות, בת םמתרחקים ה

וההתקשרות אל המסורת היהודית אצל בני יהודי גליציה הולכות ופוחתות 
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ית־ספר של הברון הירש, בב – דרחאחרי יציאתם מן ה –ם בהקבלה עם בקור
חדר ־היךנגימנסיה או באוניברסיטה. כי חולא כל־שכן ב י,עממי־כלל רבבית־ספ

מו זה, שיהודי בעל השכלה כאת מצוות הדת, הרי זה חזיון בלתי מצוי  י םלא יק  
מתוך  "אקדמית ישמור עליהן לעשותן )ביוצאים מן הכלל, ש״חזדו בתשובה

. את ההבדל העצום ביחס לדת נן(יות ציוניות ולאומיות שונות, לא עסקיספלקר
בבית־הספר  רשבקר כב ובין המהגר שבא מרוסיה ובין בנ המסורה באנגליה

אפשר, פשוט, למשש  – העממי ושרכש לו על ידי זה את השפה האנגלית
 114ים.דבי

מוצאים אצל ילדי היהודים שטעמו מההשכלה  נוההתנכרות ליהדות, שא
נוך חד. אלמלא היה החהמודרנית מתחדדת ומתגברת על ידי עוד גורם א

 הלחלק מצומצם של ילדי היהודים, כי אם היה נקנה בשורק  115המודרני ניתן
י אז אולי היו בני הדור הזה, בכל מקום כ ובחדא־מחתא לכל הדור הצעיר,

יים חדשים ומיוחדים להם סדול, יוצרים קוים טפוגשהיהודים צפופים בו במספר 
ישים קורבה הדדית בינם לבין עצמם, ובאופן הזה היתה הטמיעה גלעצמם. מר

ואולם היות  116מתעכבת במעט. חותלא נדחקת לנמרי, הנה לכל־הפגם  םא
ק מיעוט קטן של ילדי היהודים במזרח אירופה, רשבמציאות מקבל חנוך מודרני 

לפיכך אין אפשרות ליצירת הרגשה מיוחדה שכזו. משכילי היהודים המודרנים 
 רח אירופה נשארים בודדים ויחידים, נקרעים מעל כנסת־ישראל בכללותהזבמ

ת קו, שלא לעתים רחודונגעם ההמון היהודי בוא יבוא ביניהם ה דותחת אחו
 מכשיר הוא את מעברם של הנאורים לנצרות.

 
  

                                                           
( נמצאים בנידון זה הרבה רשומים נכונים. "היהודים 1901ן בספורו של זנגביל "ילדי הגיטו" )לונדו 114

(. ומה נכון 90האורתודוכסים משתוממים מאוד כשהם פוגשים ביהודים נאורים, שנשארו נאמנים ליהדות" )ע' 
וק מבית הוריו, ספר אנגלי רח-ונוגע עד הנפש הוא אותו המחזה בעת שלבן הגוסס, שבלה שנים אחדות בבית

והם אינם שומעים איש את שפת רעהו ואינם מבינים איש את מהלך  –ודי רוסי, מדבר זרגונית יה –נקרא אביו 
 מחשבותיו של רעהו. 

 בפעם אחת. –בחדא מחתא  115
השכלה מודרנית ואקדמית  םדים המקבליוך יתבאר לנו מה שבגליציה, במקום שמספר ילדי היהכעל ידי  116

 ילם כרוסיה.־גייהודים ליהדות פחות מאשר בניה, מתנכרים האקדמיים הסורמאשר ב חסיבגדול 
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 פרק ט. השפלת ערכה של הדת
__________ 

 

 א( תולדות הדת היהודית

הדת היהודית יונקת ממקורות שונים, שראשיתם נעוצה בתקופות קדומות 
  –" , בתור "אל יחיד ומיוחד'יאיסטי, האמונה בהשונות. תולדות הרעיון המונות

 זבי יש להניח, שא ם, אנו שלפני ספה״"כל זה מעולף בערפלי המאות הי״ו־ והט
ל צבאות, , שלא היה להם אלא א  'עדיין לא הכירו באחדותו המוחלטת של ה

ית ת, ורק לאחר מלחמה ד117שעבר אל הקולטוס הישראלי מאת שבטי הכנענים
הנצחון על כל האלים ונהיה לאין  תעד המאה השביעית נחל א ה, שנמשכהכארו

ולדת האמונה בהשארת־הנפש, או תופחות ברורה היא  זועוד מלבדו. צעירה מ
הרעיון הזה לא קודם  חקל   118רץגית המתים. על פי חיותר נכון, האמונה בת

נמהאמונות והדעות הא   "נהחמישית או הרביעית שלפני ספה המאהמ יות, וספר ר 
לאט נעשה ט־הלת, שנכתב בימי החשמונאים, עוד יטיל בו ספק, אלא שלאק

הדת היהודית. האמונה הזאת קשורה אצל היהודים  לאחד מעיקרי
 ביאת המשיח ובשכר ועונש.בהאורתודוכסים באמונה 

בחליפות הזמנים והראתה את  ה, היהדות בתור דת נתקימםפני־כל־על
מפשטיים הללו, כי אם, הג הרעיונות הודות לחו חזיק מעמד, לאההגדול לה כח

 .שמעיות, דיניה ומנהגיההלה, זאת אומרת, מצוותיה ש סוטבעיקר, על ידי הקול
־ידי כהני ירושלם, שהמציאו על "נלפני ספה 622ונח בשנת הזה  סוטהיסוד לקול
משערים, שזה ספר )בית הבעת בדק  "ו ספר אשר "מצאו בבית ה׳הלמלך יאשי

האלהים, ־ודתבמלך לידי עשית שנויים גדולים בעהאת  "דברים"(, מה שמביא
אבל תקוני המלך  .עמדו בראשהש הניהאת זו בירושלים לתועלת כ וברכז
מוך לזה סו היו כלים מבלי השאר גם זכר בגלל חרבן הבית הראשון, שבא היאשי

אחרי  ה, וגלות ישראל בבלה, אלמלא נעשה להם חזוק, כמאה שנ586בשנת 
וד־המעלה ברשות מלך סן ויוצי-א ונחמיה, שעלו בימי שיבתי עזר"חרבן, עה

 119.ו וקבלו את דברי התורה הזאתמגדולה על אחיהם קיהפרם ובהשפעתם 
הקטן והדל את  םלעיני עזרא ונחמיה עמדה אז המטרה לחזק בקרב עמ

יתה הזו  .אמונתו בה׳ ולשמור עליו מפני עבודת־האלילים וכל השפעה זרה
י רק על ידי אמצעים כי העם בעת ההיא חשבו בצדק, תעודה קשה מאד, וראש
י התבדלות גמורה מיתר העמים, מדם נכרי ומתרבות דחמורים ביותר, היינו, על י

                                                           
 .1899ען ס. גי23 םוג 11איוראעל. ע׳  סאדע. דיע ענטשטעהונג דעם פאלקעטש 117
 .204 ע' II 2א שניה. כדך רטע דער יודען. מהדוכגעשי 118
"היהדות נוצרה בשם מלך פרס וכח מלכותו ובאופן הזה מגיעה השפעתה העצומה של ממלכת האכימנדים  119

ינו אלה, כאשר לא זכתה לזה שום ממלכה אחרת." אדוארד מאיר: די ענטשטעהונג דעס יודענטומס, ע' עד ימ
ללע, 243  .1896, הא 
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על פתם, "מכאן האסורים שלהם ושל הבאים אחריהם  .נכריה, יוכלו להגיע אליה
־דברי ת, הערצ", מכאן הרעיון של "קדושים תהיו לאלהיכם"יינם ובנותיהם

ס־הבוז לכל הבלי־הגויים, אשר את תורת חיתה כמוה ויהה שעוד לא דבמ הרהתו
ט. ס. האדירים מצד עזרא, ואפילו ־ן זה היה מפעלכא ו.ישראל לא ידע

בעצמו אינו יכול שלא להתפלא עלית "רעיונו של עזרא להבדיל  120רלייןבטשמ
 ור חמור של נשואי־תערובת ולעשות באופןסי א"ע םעמיהאת עם ישראל מיתר 

רעיון זה גאוני הוא; כמו כן  – הזה עם נבחר מערב־רב, שאין לו תקנה, לכאורה,
אותה ההמצאה להעמיד ולתאר את טהרת הנזע של מיהודים בתור ירושה 

ות המעשיות, רבה מן המצוה 121".ישראל םהיסטורית, בתור אות מיוחד לע
את  היגייניים אין לבאר םשל כשר וטריפה, שבטעמי בפרט הדינים המרובים

המבט, שהכוונה אינה ־נו מיד כשנשקיף עליהם מאותה נקודתבכלם, כל אלה יו
ודים. הציצית האינם־יהם עומשא ־אלא להפריש על ידיהן את היהודים מכל מגע

אלה הפקודים וכיוצא  – םריוסבכנף הבגד, המזוזה במשקוף הבית, המאכלות הא
של  ויכנס במשגה לביתן את היהודי ולשמור עליו שלא י  תנו בכדי לצ  באלת נ  

וד, חקשה בי היתהן זה וד. העמידה בנסיחן אח־יהודי ושלא יסב אתו על שלינוהא
ארץ־ישדאל היו קרובים להם מאד בתרבות, בלשון ברי ששכני היהודים חא

 ובגזע.
מתוך השקפה זו יכולים אנו להעריך כראוי אותה הדעה המתהלכת, 

 רק בזכות דתם. הדעה הזאת אינהד חשהיהודים נתקימו עד היום בתור עם מיו
אבל נכון הדבר, כי המצוות  י;ודההי סכוון למונותיאיזמויבמלה דת  םאנכונה, 

המעשיות בדת היהודית מיסודם של עזרא וסיעתו החזיקו את קיומו של העם 
עליהם, היו, בעצם, תכסיסי  ההיהודי, שהרי יותר משהיו אלו פקודים, שהדת מצו

 רת הגזע והתרבות של העם היהודי.הלט י,ש דתמלבובמלחמה, שהתלבשו 
קודם־כל בשביל  – תורת הסופרים נשתמרה במשך כל כך הרבה דורות

לב כל בבוע טזה, שדברה בשם ה׳ והשתמשה למטרתה בפחד מפני אף ה׳, ה
מעוטפים ההעמים בראשית התפתחותם התרבותית. החוקים הסוציאליים 

ביותר אצל כל העמים. די לנו  במעטה הדת ונתמכים על ידה, כחם רב אתם

                                                           
 ר בריטי אנטישמי.ופס – יוסטון סטיוארט צ'מברליין 120
בדרך אגב כדאי להזכיר כי טשמברליין  –.  452, ע' 1901יאהרהונדערטס, מינכן  18דיע גרונדלאגען דעס  121

 מעלה, בנגוד לתלמידיו –הנאה בהרצאתו, אבל מלא סוביקטיביות יתירה מן הקצה אל הקצה  –בספרו זה 
והרצים לפניו, ביחוד איגן דירינג, שמגרעותיהם ורעותיהם, כביכול, של היהוים אינן נובעות מתכונתם הגזעית, 

ים, שעלה בידו לשהתחרר מכבלי בנם של ישראל-כי אם מתוך דתם זו, שנטעו בהם עזרא ונחמיה. "ישראלי בן
שטות היא לחשוב  –דתות האחרות עזרא ונחמיה, שבלבו אין עוד מקום לתורת משה ובלבו אין הבוז לכל ה

ישראלי שכזה ליהודי. אדם מישראל כזה, שנצרף בכור ההומניות, שוב אינו יהודי, כי באותה שעה שהוא מסתלק 
מרעיון היהודות, מזה הלאום אשר הקשר המאחד אותו הוא קומפלקס של מוצגים, אשר ה"אמונה" היא ראש 

(. יהודים I c 458מן הכלל הזה". )ע'  ipso factoאת עצמו באותה שעה הרי הוא מוציא  –לכל השפעותיו, 
מעט את יהודי הזמן הזה, מו צאים" כאלה ישנם בזמננו לאלפי ולרבבות. ומכאן ראיה, כי טשמברליין יודע אך "

אם הוא יכול לבטל את מציאותם של המיליונים האלה ולצין בתור יהודים רק את האורתודוכסים, שבמערב 
 הדת", כביכול, אינם אלא מיעוטא דמיעוטא בין היהודים. אירופה, "המתי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%98_%D7%A6%27%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%98_%D7%A6%27%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
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היושר, השוררת בה על־־הכתות בהודו, שככל עוות תלהראות, למשל, על חלוק
ותה של הלבוש הדתי זה אלפים סינו אנו, הרי מתקימת היא תחת חגפי מוש
פשם המדיני, כל הסגולות חאצל הארמנים נשתמרו, אחרי אבדם את  .בשנים

הרי הן ממשיכות כאן עד היום קיום חזק ( והי )הכנסיתהלאומיות תחת הלבוש הד
 בל ימוט )רורבך(.

הסבה השניה לחזקתן וכחן המרובה של תקנות עזרא וסיעתו היא בזה, 
שהן אינן תורות מפשטות אלא הלכות למעשה. אלמלי תמכה התבדלות 

ותיה בהכרה גרידא, בהכרה הנמסרת מאבות לבנים על דהיהודים את ית
ם מאות גמתקימת  השל אמונת ה', אז לא הית נחיצותה של זו בשביל קיומה

וד אצל חות במהירות, ביגפ  וריות מסורות הולכות ומו  תרות הכשנים, מפני שב
הכללים הקבועים בשביל לא כן גורל  .עם העומד על מדרגה תרבותית נמוכה

ר בם לאחר שהמטרה שבשבילה נקבעו כגשהם קימים ועומדים  מעשי האדם,
 הםפט הקדום בא אז להגן עליהם ומבקש ומוצא להמש .נשכחה או נתבטלה

טעמים וכוונות טמירים. הנחה תוריית תלויה תמיד בראיות שבעד וכנגד, ואולם 
 זה לא יעלה לעולם. –  י איזו מצוה דתית ידועה אין לה שחר,כ כיח,והל

ועוד סבה אחרונה לאריכות חייהן של תקנות עזרא אפשר למצוא בזה, 
העולם, מלאו תפקיד כלכלי מיוחד. הם ת־ם בין אומושהיהודים, אחרי פזור

כחו של אופן הכלכלה ־ת, היו באיבירבם, בתור סוחרים ומלוים דלב
לסביבה  םהקפיטליסטי בתוך שיטת הכלכלה הנטורלית, ולפיכך נשאר יחוס

בגלל  .ס יחס של איבהגהאינה־יהודית יחס של יציאה מן הכלל, לפרקים מצויים 
ן היהודים ושכניהם, ולפיכך ביא היה מקום ליחוסים קרובים וד הכלכלי הזה לגהנ

יתה קשה החסרה המשיכה לעבור על תורת הסופרים וחוקיה; העמידה בנסיון לא 
כמו במצרים ובאיטליה הדרומית, למשל,  וד. ואמנם, באותם המקומותחבי

ה על מדרגת בשהסביבה הנכרית יצאה כבר מהמצב של כלכלה נטורלית והתיצ
וד הכלכלי הנזכר או גמונית, ושלפיכך נתמעט בין היהודים והנוצרים הנכלכלה מ

מעט לא היה ביניהם כלל, ובמקומו באו יחוסים קרובים בין אלו לאלו, שם כש
 עזבו היהודים מהר את דיני תורת הסופרים והפרושים הקשה.

י תורת עזרא והבאים אחריו קרם רעיון "בחירת" עם ישראל עור "רק ע

אסרו על הנוצרים לסעוד עם  םת שאספות־הכהנים בימי־הביניבע .ועצמות
ן יעשה כהיהודים ולהתחתן בהם, הרי לא היה זה אלא מין "כאשר עשו היהודים 

יטו גהת־בלי ההתבדלות מצד היהודים לא היו באות ההתבדלות וחומו ".להם
הבדל שאמנם באלף הראשון  – מצד הנוצרים, והיהודים למרות ההבדל הגזעי

הרבה פחות מאשר  הנ, כשהם ברובם המכריע ישבו בין עמי ים התיכון, הי"הלספ
היו נטמעים בלי ספק  – באלף השני, בעת שנמצאו בתוך עמי אירופה הצפוניים

כמה גדול כחם של חוקי התורה עד  ים.בעולם הנוצרי והמושלמי של ימי־הבינ
ומרונים, להבדיל את נושאיהם מכל העמים הנכרים, תוכיח העובדה, שגם הש
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החיים על פי חוקי תורת היהודים, נשארו עד היום בתור קהלה מיוחדת, אם כי 
 קטנה מאד, בארץ־ישראל )בשכם(.

התנועות הדתיות ביהדות שלאחר־כך, בתי שמאי והלל לפני החורבן, 
ת הסופרים הבינים, לא הכניסו שנויים עיקריים בתור־חכמי התלמוד ורבני ימי

למרכז חיי היהודים ואסרה את היחיד ברצועות של את הפולחן הדתי  שעשתה
י "הלכות וסיגים אין קץ; אדרבה, הן עוד הוסיפו עליה והמשיכו את מהלכה ע

ושים ופלפולים דגם ע״י ח – ואחר כך ",שהתורה נדרשת בהן"מדות שונות, 
וכמו כן אצל עזרא וסיעתו היתה לרוב  "אצל כותבי ספר "דברים םמשונים. א

ים בלבוש דתי מטרה חילונית מסוימה, למשל, המשפטים שבין החוקים הנתונ
הנה בשביל חכמי התלמוד והבאים  – זעגאדם לחברו, שמירת הבריאות וטהרת ה

וב רתים בהרבה, נתרוקנו ינסבת התנאים הסוציאליים שנשתנו בבאחריהם, 
החוקים האלה מתכנם החיוני, אבדו את יסודם השכלי ונשארו צבור מת של 

שר כל זכות קיומם היא בזה, שכך נמצא כתוב ומפני כך גם אין לבקש דינים, א
זירות גאלא חייבים לקיימם בכל פרטיהם ודקדוקיהם כ ,להם איזה טעם שהוא

 זירה".גזירה לגאלהיות ולעשות להם "
ט. ספק ה. סהאנושית צדק בלי  חמנקודת ההשקפה של התקדמות הרו

 "ליטו בחיים את "חוק התורהטשמברליין, כשהוא רואה בתקנות עזרא, שהש
 ,לעומת ההשקפות הנעלות והחפשיות של נביאים כעמוס, הושע, ישעיהו וירמיהו

י אם נסיגה חזקה לאחור מכל כלא צעד קדימה בהתפתחות הדתית, 
תקדש פעולת  ,ברם, בעיני היהודי אשר קיום עמו יקר וחשוב עליו 122התפתחות.

הלזה; כי ״בחוקותיו ומצוותיו ניצל  עזרא, נחמיה והבאים אחריהם כיסוד לקיום
 123".ישראל

 

 ( האורתודוכסיה היהודית בזמן הזהב

מאוחד. מהיהודי "החרד",  רבדאין ליהדות בשום אופן צורה של  הוהב
ים השונים עד היהודי גוסל הכ, מסתעפים 124ון ליהרג על ערקתא דמסאניכהנ

צא את מנוחתו "הנאור", ששייכותו ליהדות אינה מתגלית אלא בשעה שהוא מו
רוב יהודי מזרח  בדהעלמין היהודי. לסוג החרדים נכנסים מלבוד בבית־בכ

ם חלק ידוע של היהודים, שנדדו בעשרות השנים האחרונות ממזרח גאירופה 
חלק  גםול צפון אפריקה. גבן יהודי אסיה וכאירופה לאנגליה ולאמריקה, וכמו 

נה האורתודוכסים. בכלל אפשר יש לחשוב על מח הריה והולנדיגגדול מיהודי אונ
יע בערך לששה גלומר, כי מספר בני הטפוס האורתודוכסי בקרב היהודים מ

                                                           
 1901, מינכן 437ע'  Iיאהרהודערטס, כרך  19די גרונדלאגען דעס  122
 . 1893, ווינה 27וליה: היהודים והאנטישמיות", תרגום גרמני ע' ב-לירוא 123
ם על הבדל פעוט שהוא מנהג סתשרוך הנעל. לפי רש"י, בשעת שמד יש למות על קידוש השם אפילו  –ערקתא דמסאנא  124

 ולא מצווה. 
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ים העומדים גלשלשה מיליונים, והשאר שייכים לסו – מיליונים, זה של הנאורים
 ך.ו  בת   

הדת היהודית, על פי תורת הפרושים והרבנים, הרי היא ליהודי 
 םהמרכזית של חייו; כל חייו בכל פרטי־פרטיה האורתודוכסי עד היום הזה הנקודה

ים דת. נקיון כלי־האוכל אצל היהודי האורתודוכסי אינו ענין למטבח, אלא גספו
יומו מתחיל  125אחד מן הדברים היותר חשובים בחיים, ענין של כשר וטריפה.

בברכות שלפני התפלה וגומר בקריאת־שמע שעל המטה. על כל דרכיו, גם 
הו הדת. המאורעות היותר חשובים בחיי המשפחה, כמו ו  תל  בשמחה,  םבאבל נ

חתונה, ברית־מילה וקבורה, נושאים עליהם בעיקר חותם דתי. ההילולות 
החילוניות של הנוצרים זרות לו ליהודי החרד בהחלט. תענוגו היחידי הוא לבוא 

 הםספרי קודש ולשוחח על הכתוב בבהמדרש לעיין ־יתבשבת אחר הצהרים לב
ים. אופיי הוא, שאפילו האגודות הכלכליות נושאות עליהן חותם דתי, עם אחר

ובעשית  הרוכתיבת ספר־תבלמשל, כל חברת בעלי־מלאכח ברוסיה מתחילה 
 126לעצמה. ן"״מני

ש אם לא גמה מיוחד לו, ר־ש הדתי של היהודי ממזרח אירופה יש דבררגב
ש, שהיהודי רג – ע בהרבה עד הנפשנוגכל אופן בב ביותר, הנה גנעלה ונש

במערב, הספוג השכלה אירופית, גם אינו מסוגל להשיג אותו. היהודי 
ה׳, הצופה ורואה את כל הליכותיו  עיןהאורתודוכסי משוה תמיד לנגד עיניו 

באמונה שלמה, שאין אדם נוקף  יןומביאה במשפט את כל מעשיו. הוא מאמ
־יום םשי יוזר עליו מלמעלה, ובכל מקרי ומעגאצבעו מלמטה אלא אם כן נ

ו עבירה היום זבעסקיו ובמשפחתו הוא רואה שכר או עונש מן השמים. אם עבר אי
יזק בחנותו, הרי הוא רואה בזה, כדבר המובן מאליו, סבה הולמחר קרה לו איזה 

לות, באמונות תפ   י ןותוצאותיה. אפשר, שהרבה ממחשבותיו הרליגיוזיות יש לצ  
נה תפלה? הכנעתו למצוות ה׳, שעל ידיהן אבל איה הגבול בכלל בין אמונה ואמו

הוא נמצא בקשר תמידי עם שמו יתברך, המשגיח על מעשיו, היא־היא שנותנת 
 של איזה דבר נחוץ וחשוב עד למאד. ךיתו העלובה ערהול

מקרה המות וחרדת־הכבוד מפני רוחות הנפטרים, הקשורה במקרה המות 
ון בהרגשה גם מקום הושהיא המקור הראשי של כל הדתות, תופסת עד היו

הדתית של יהודי המזרח. אמירת קדיש־יתום במשך שנת הפטירה הראשונה 
כל זה  – ואחר־כך ביום הפטירה בכל שנה, שבו מדליקים גם נר לנשמת הנפטר,

נחשב לחובה קדושה. יום הפטירה של גדולי ישראל נשמר לא רק על־ידי זרעם, 
 128 127.ני קהלות אחרותי ב"י כני קהלתם ולפעמים גם ע"גם ע םכי א

                                                           
 . 1843, ברוינשוייג 37הערתו של ברונא בויער בספרו "די יודענפראגע" ע'  125
 .1903, קרלסרוה 9שרה רבינוביץ: די ארגאניזאציאן דעס יידישען פראלעטאריאטס אין רוסלאנד, ע'  126
שבהסתלקותם של הצדיקים מעולם השפל ביום הפטירה של צדיקיהם לשתות יי"ש, מפני החסידים נוהגים  127

 הם רואים עליה למרות והתאחדות עם השכינה.
הכבוד מפני הנפטרים תשמש לנו -בתור ראיה לדבר, שהזכרת נשמות המתים יסודה בפולחן האבות, ביראת 128

המתים. כשביקרתי באביב שנת אל המתים, אלא גם  בעדאותה העובדה, שבמזרח אירופה מתפללים לא רק 
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מיוחדה היא בחיים הדתיים של היהודים שמירת השבת. גם העני 
לאכה, מרגיש ־מבישראל, שבכל ימות השבוע הוא מתענה בתור רוכל או בעל

את עצמו בבוא השבת חפשי מכל דאגה ונזהר בה מעשות כל מלאכה. מנוחת 
ל אשר השבת הגדולה והמיוחדה היא־היא שמבדילה את מושבות ישראל מכ

 מסביב להם. 
היהדות האורתודוכסית במזרח אירופה נחלקת למתנגדים ולחסידים. רוב 

ריה שייכים להם נגאובים, ואולם גם ברוסיה ודיחסבוקובינה הם ויהודי גליציה 
ה של התלהבות דתית בורים במרה מניטכמעט מחצית היהודים. החסידים מצ

מו, יש מספר גדול או קטן של . לכל צדיק, לפי יחוסו ופרסו"ואמונת "צדיקים
 ז"חסידים מפוזרים במקומות שונים, שלרוב הם מתאחדים למקומותיהם ב״קלוי

על־ידי אמונתם המשותפת בצדיקים, לחטיבה  מיוחד, ובאופן הזה הם נעשים
סיד מתחיל באיזה חל צרה שלא תבוא, וכשהכדת. הצדיק משמש ליועץ על חמיו

 או כשאחד מבני־ביתו נופל לערש־דוי כשהוא מסתבך באיזה משפט ,עסק חדש
הוא אשר יגזור  "לא אל הסוחר, העורך־דין או אל הרופא יפנה, כי אם ה״רבי –

המופת האלה מצד מאמיניהם יוצאת מגדר הרגיל. ־אומר ויקום לו. הערצת בעלי
מי שלא ראה את החסיד חוטף שיריים מקערת צדיקו, לא ראה איש מאושר 

קודש את הקמיע הנתונה לו מאת הצדיק, ויש שהוא  מימיו. החסיד נושא ברטט
מוציא את הכנסתו של כל השנה, בכדי לראות פעם את פני רבו ברגל ולקדם 
את פניו במנחה )"פדיון"(. בגליציה לפגי החגים פוגשים מסעות שלמים מלאים 
עולי־רגל שכאלה. הפדיונות המובאים לצדיקים בעלי־השם, שברובם הם חוטר 

אחדות ידועות, אשר הצדיקות עוברת בהן בירושה מאבות  מגזע משפחות
רוב שוכנים הצדיקים הללו ־לבנים, מגיעים לסכומים עצומים כאלה, ער שעל־פי

אל מול  םתפארה ממש, "הקורעים ביחוד את העין" כשמעמידים אות־בהיכלי
המעונות הדלים והצרים של יהודי גליציה, ומסביב להם מחנה גדול של הולכי־

ו המלא של הרבי. נמלחכי־פנכא, המתפרנסים מן הפרורים הנופלים משלחבטל ו
היפנוזי. מי שראה  חעל מעריציהם מגיע ער לידי מדרגה של כ םייבהשפעת הר

פם לימי המועדים אל מקומות מושבותיהם של סאת קהל החסידים בהתא
כל גורה, הוא יעמוד די הצורך על דהרביים המפורסמים, כמו בלז, צורטקוב או ס

גודל כחה של השפעה זו. המון בן אלפי ראשים עומד צפוף ודחוק בקלויז באופן 
שבלים בעבור בו הרוח, והתפלה, ה־שדכנורא ומתנועע בלי חשך לפנים ולאחור 

עה מחרידה של לב והיוצאת מן הפיות ונשמעת פעם בבכיה חרישית ופעם כש  
ות, התלהבות. אין סערה, דבק םנענה ונדכה, אינה תפלה במובן המצוי, כי א

ספק, שהחסידות היא נסיגה לאחור בעולם היהדות, מעצור על דרך ההתקדמות 

                                                           
מחנות של -(. מחנות1572העלמין הישן בקרקוי היה אז יום הפטירה של הרמ"א )מת בשנת -את בית 1903

יהודים נהרו אל הקבר בכדי לתנות עליו בבכי ובדעמות. רובם כתבו בידי עצמם או ע"י אחרים את בקשותיהם 
בר והמצבה היו ניר, ואת הפסות השליכו על הקבר או תחבו אותן במצבת הקבר. הק-ומשאלותיהם על פסות

 עזרה. -הניר, שבהן פנו אל המנוח בכל מיני בקשות-לאחר כך זרועים ממש באלה פסות
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אבל אין שום תקוה לבטולה, כל זמן שהמצב המדיני והכלכלי של , 129הרוחנית
מצב, שממנו החסידות יונקת והולכת  –  היהודים נמצא בשפל המדרגה כיום,

של היהודים בראה לה לעצמה ועצמה. הזריזות הרוחנית המרובה  חומוסיפה כ
 ריתספוקה הדרוש. בסעולם דמיוני, היות שעולם המציאות לא נתן לה את 

ירות מוצא לו רוחו של היהודי מקום להתגדר סה ובאמונות התפלות של החרתוה
ה, באת הערו ו,את אור התקוה ואת המוצא מעקת קיומ – בה באמונת צדיקים

ל העמים ובכל הזמנים אנו מוצאים, שעם כבוף־סוף יבואו ימים טובים מאלה. סכי 
בעד כל פעולה עצמית,  ךדרו את הדרגש י,הלחץ החיצוני והמצוק הכלכל

זיה, והאמונות התפלות הזו כחותיהם הרוחניים של היחידים על דברים שבבנתבז
׳ חעלי האמונות במאה הבוהמסתורין פרחו ועלו למעלה ראש. תורת הנסתר של 

שורש אחד לכלן. בלי איזו תקוה  – הי״ח ט״ו עדההמאה והט׳ וחכמת הקבלה של 
לעתיד יותר טוב אי אפשר לו ליהודי הנענה להתקיים; התקוה נעשתה לו תנאי 

שנרכש לו על ידי כשרון , Requisitיומו. במרה ידועה הרי זה מעין קהכרחי ל
 ההסתגלות, לבל ימאס בחייו לגמרי.

במשפטים קדומים  דתיהגש רמשתלב ה "המתנגדים"אמנם נם אצל 
ים בן כשביל רהמה  – הציציות, חתפלין והמזוזות .פים ונפלאותנובאמונות ב

מהיהודים האורתודוכסים אם לא שמירה מפני המזיקין והרוחות הרעות )מעין 
הדת היהודית שלטת לא רק  130!ת־הברזל באמונות התפלות של הגרמנים(סרפ

עת בם גם כגופו ובמלבושו. במאכלו ובמשקהו של היהודי האורתודוכסי, כי א
ר מן התורה לגלח את פאת הזקן והראש, הטיל המנהג הדתי על סשעל הגבר נא

ות את הראש במשך סהאשה את החובה לגלח אחר חתונתה את שער ראשה ולכ
הקפוטה הארוכה,  םנכרית או בהינומה. ומצוין הוא, שג־פאהבכל ימי נשואיה 

פולני מצוי בשנות המאה הט״ז והי״ז, ד גשאינה מלבוש יהודי מן התורה אלא ב
דת, כאופן שכל לובש קצרים נחשב הנתקדשה אצל היהודים החרדים בקדושת 

בעיניהם לאפיקורס. חלוף הקפוטה במעיל קצר הרי זה בשביל היהודי הפולני 
מאורע המחולל תקופה חדשה בחייו, בקרבו אותו אל התרבות השלטת. 

רתודוכסיה באותו המובן, שבכל מקום במציאות עומדת הקפוטה בקשר עם האו
שי־קצרים, שם אתה בטוח יותר ביראתם המרובה של ושאתה מוצא פחות לב

ד, חיושבי־המקום. בעיירות הקטנות שבמזרח גליציה לא ימצא כמעט אף יהודי א
י עשיתי לי פעם אחת לפני הצהרים ו. בקרק""שיאריך בתחתונים ויקצר בעליונים

י ויצא, שבין בי עין על הלבשת היהודים הנפגשים עונג סטטיסטי שכזה: שמת
אירופית  – 25לבושים אירופית.  92לבושים קפוטות,  230 :אשר ספרתי הי 347

                                                           
אופיי הוא מה שאמר לי יהודי אחד בבלז, מרכז החסידות היותר חשובה, כשנודע לו שמפרוסיה אני בא, כי  129

רוסיה לתוך מצב של ברבריות אכן לפני מאתי שנה היו גם שם גדולי ישראל. לפי מושגיו של היהודי הזה נפלה פ
 מעת שפסקה להוציא מתוכה מופלגים בתורה, היודעים לשחות בים התלמוד ומפרשיו.

, בחיר הרומנים שנכתבו עד כה מחיי הגיטו, אנו מוצאים, "The children of the ghetto"ברומן של זנגביל  130
התרגשות, האם לא היה לבוש שכשנודע לסבתא דבר מחלתו הפתאומית של נכדה, עומדת היא ושואלת ב

 (1901, לונדון, 99קטן? )ע' -טלית
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של כל יהודי  3/2למחצה. מזה יכולתי ללמוד, שמספר לבושי־הקפוטות עולה ל־
קרקוי; ואולם הוגד הוגד לי, שתפסתי מרובה וכי באמת רק כמעט מחציתם של 

י לובשים עדיין את הקפוטה הארוכה. בדומה לקפוטה נתקדשו אצל ורקיהודי ק
ה בהם כל תשים אחדים, שלפנים לא היוהיהודים בקדושת המנהג הדתי עוד מלב

ין היהודים יוצאי פורטוגל באמשטרדם יש הלובשים בשבת עד היום בקדושה. 
 תלבשת, שהיתה – בע משולש,וובשים לראשם כחמכנסים קצרים עד הברכים ו

ות נבנהוגה בפורטוגל לפנים. והיהודים במזרח אירופה הפכו את כובע־הז
 דים בפולין לאות קלון וחרפה, למכסה של כבונ, שנצטוו עליו לפ(שטריימיל)

ברוסיה, מעת  .קודש־לראשם, שבלעדיו לא יצא היהודי מפתח ביתו ביום שבת
בכובע של  , נתחלף זה אצל היהודים החרדים"זירה על "השטריימילגשנגזרה ה

 ט או של משי.מ  ס  
עד  – ברי, ששמירת המצוות לכל פרטיהן ודקדוקיהן אצל היהודי האדוק

  – כמה שזו אינה באה כמצות אנשים מלומדה או נעשית מפני מה יאמרו הבריות
הוא מאמין, שכל מעשיו, בין  .ומתן בינו ובין קונו־הרי היא כרגיל מין משא

ברוך־הוא, שהוא כעין חנוני ־ספרו של הקדושהמצוות ובין העבירות, נכתבים ב
החנות הפתוחה" "נרשמת על ידי בעל  המקיף, המביא הכל בחשבון; כל מצו

בחלק ההוצאה, והשורה האחרונה  – בחלק ההכנסה של האיש וכל עבירה
ין האדוקים אנשים במכריעה את הכף לזכות או לחובה. לפיכך לא קשה למצוא 

בין אדם למקום ככתוב ומדקדקים בקלה כבחמורה, הנזהרים לקיים כל הדינים ש
שבין אדם לחבירו, הרי הם קשי־לב ומלאים  םבעוד שיחד עם זה, בנוגע ליחוסי

מובן, שמאידך גיסא יפה ונעים הוא  .קנאה, שנאה, תרמית וכל מדה מגונה
לראות, איך שיהודי חרד מתעטף בטליתו ותפליו לתפלת שחרית במסעו 

ואים ולא יתבושש, איך שהאשה החרדה מוציאה את ת־הקיטוד לעין רבכרב
ות להדלקה בליל התקדש השבת ואיך שהזקן רפרוטתה האחרונה לקנית נ

 היהודי והזקנה היהודית מלאים שאיפה כבירה אחת: להקבר בארץ־אבות.
היוצא מכל האמור, כי האורתודוכסיה היהודית עד היום מיוסדת כלה על 

א. המוני ההלכות והדינים מכבידים עליה הדת החוקית, שהתחילה מימי עזר
כאבנים ומאפילים כמעט כליל על תכנה הרוחני. הדת היהודית בצורתה זו אינה 
בשום אופן מדרגה גבוהה של התפתחות דתית, ורק מפני שליהודי אין עדיין 
צורך בלמעלה מזה, לכן עוד כחה אתה בשבילו. בכלל, כח המושך של כל דת 

ההפשט שבה. כל מה שהדת יותר מפשטה, יותר  עומד ביחס מהופך לצד
באותה מדה קלושות יותר  – פילוסופית ויותר מצורפת ממושגים אנושיים,

יות הצרופה של ימינו, נהתקשרותם ומסירותם של מחזיקיה אליה. לא הפרוטסט
אם בכלל יש מקום  – היהודים "נאורי"הדם של ת־לא ההשקפה הרליגיוזית דל

כי אם דוקא האמונה של המושלמי ושל  – שבמציאותלדבר על זו כעל דבר 
הורי האדוק, האמונה שאינה מדעית, יתר על כן, האמונה הבועטת בכל דעת, יה

היא מניע חזק בחיי העם. התפלה של המושלמי ושל היהודי אינה דומה ־היא
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י השירה "ו שהולכת ונעשית עזזמננו, בהאלהים השגורה אצל הנוצרים ת־לעבוד
ראש ־תענוג אסטטי גרידא; המושלמי והיהודי מתפללים בכובדוהעוגב מין 

ידי זה את פני הדברים לטובתם ־ובכוונה לפעול על רבון העולמים ולשנות על
אה היא לאין פלה נוצרי במזרח אירופה ודאי שנ  ת־תים בביההאלת־הם. עבוד

דמיון מהתפלה בצבור שבבית־כנסת היהודים הסמוך; ואולם גם זה אינו ספק, 
הדת היהודית עניה  ו.נכהתלהבות הדתית מרובה בזה האחרון מאשר אצל ששה

הלאו של "לא תעשה לך כל ) 131לפי דתות אחרות, בסמלים חיצונייםכהיא, 
גרם לזה בודאי לא מעט(, ולפיכך מצטמצמים ומתרכזים כל  "פסל וכל תמונה

רגשותיו הדתיים של היהודי בתפלתו. התפלה עומדת אצל היהודי במרכז 
ולחן הדתי שלו, ואולי זו החשיבות היתרה של התפלה ביהדות היא שמביאה הפ

לידי אותה ההגשמה, שמושגי היהודי על אדות האלהות עוד לא נשתחררו ממנה. 
שמה, בהיות כי רק לפני אלהים הקרוב גידועה של ה ההתפלה דורשת בהכרח מד

מקרה  למושגי האדם אפשר לשפוך שיח ולהביע את כל משאלות הלבב. ולא
רבנותיו ותחנותיו לא לאלהים בכבודו קהוא, שהקתולי, למשל, מביא את 

 .וובעצמו, כי אם לקדושי
 

 ג( היהדות הליברלית

מביע את פליאתו על ש״היהודי מכיון שהוא בא במגע־  132וא־בוליהרלי
ור מהקצה האחרון של אמונה עורת אל בובמשא עם הנכרים הרי הוא ממהר לע

פשית, מהמסורת המזרחית, שהמוני בני דתו חה הקצה השני של המחשבה
. ואכן זוהי "מסורים אליה בעקשנות, אל המסקנות הקיצוניות של העת החדשה

אכילס בשאלת הדת היהודית. בימים מקדם, בעת שכחה של הדת עקבו־של־
בכלל היה גדול בחיים התרבותיים, לא יפלא כי גם לדת היהודית הקצע מקום 

ו ומחוץ לתחום זה אין לה טק בסביבת הגירה של זו חלה כנכבד; ואולם בימינו א
יון שהיהודי עושה צעד מעבר לתחומי הגיטו, מכיון שהוא מתחיל כאחיזה. מ

ץ־מגוריו ויחד עם שווי־זכיותיו החברתיות רלקחת חלק בחיים הכלכליים של א
מיד מתחיל הוא להשתחרר מתחת  – ארץ ותרבותה,ההוא רוכש לו את שפת־

הדת היהודית. החזיון הזה בולט ביחוד אצל המהגרים היהודים  שלטונה של
דון( אינם מוסיפים נבאנגליה ובאמריקה. "ידוע הוא לכל, שהיהודים הזרים )בלו

, והוא מחזיק 133, כותב רוסל"בשמירת דתם, כמר לפני עשר שנים לדקדק
 ד.ימי דור אח גםלא תארך  בדעתו, ששייכותם של המהגרים אל האורתודוכסיה

נו כבר בפרק הקודם, כשהיהודי ושהעיר והלך הפרוצס הזה מתקדם עוד עתה כממ

                                                           
-בבריטיש מוזאום נמצא אוסף של תשמישי קדושה שונים למחלקותיהם ולדתיהם. אלה של היהודים )ספרי 131

 תורה, חלפין, טו"ת ועוד איזו חפצים אחדים( תופסים את המקום היותר מצומצם.
  .1887, זונדרשויסן 168ע'  I. תרגום גרמני כרך esL'Empire des Tsars et les Russ בספרו 132
 . 1900, לונדון 100וגם  97רוסל ולואיס, היהודי בלונדון )באנגלית(, ע'  133
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י. כל צעיר יהודי במזרח אירופה, שלמד נילוחמקבל עוד בילדותו חנוך 
קבל השכלה אקדמית, נקרע בהכרח מעל הדת היהודית.  םם אה־גבגימנסיה, ומ

חת השייכות אל תאפילו בית־הספר הנמוך יש בו בכדי לחתור חתירה 
אורתודוכסיה, ונאמן הוא החוש הטבעי של היהודי החרד כשהוא מתנגד ה

הספר החילוני ובוחר למסור את בניו אל תחת רצועת ־בקנאות עקשנית לבית
ל־כך, של היהודים כהמלמד בחדר. ולפי זה יוצא, שסבת הדבקות, המפורסמת 

ה רדתם של מחזיקיחהרוחני הגדול של דת זו, כי אם ב הבדתם מונחת לא בכח
להתרחק מכל גורמים, שבידם לערער את אשיות האמונה והדת. בכדי שהיהודי 

נעלה  – יחזיק בדתו דרוש לו לשמור על עצמו מכל מחשבות זרות וספקות; ולא
ף־סוף לכפירה ביהדות האורתודוכסית. והוא מעל כל ספק, כי ספקותיו יביאוהו ס

  ן.כל באיה לא ישובו – הספקנות
תפות חפשית בכלכלה הקפיטליסטית ושל מאת־שנים אחת של השת

כל הארצות ברכישת השכלת בית־ספר כללי דיה היתה להדיח את היהודים 
המפותחות במובן הקפיטליסטי מעל הדת היהודית, ולא עוד אלא שאף במקום, 
שנשאר עוד שריד לדת, הרי פג כל טעמה ממנה וריחה נמר. ולא יפלא. מגמת 

ועודנה הולכת ומלוה אותו בכל  סמוזפיטליהרוח, שחדרה לאירופה יחדעם הק
מקום עד היום, הלא היא: הרציונליות והמטריאליות. היהודי, ששחרורו בא לו 

היהודית, איפוא,  תרק בזכות שלטון המגמה הזאת, נשאר נאמן לה עד היום, והד
ה שהפרוטסטניות היא בשביל משוב אינה יכולה להיות בשבילו יותר מ

לא יזרו אותו  םריד קדומים, שמאיזה רגש־כבוד אמנש :הפרוטסטנטי החפשי
א את דתו קהלאה, אבל בפועל אין מתחשבים עמו כלל. לא שהיהודי מוצא דו

תיאיזמוס הטהור של ולהפך, סתם יהודי חושב את המונ – פחותה במעלה הוא
השלוש של הנצרות: ת־הדת היהודית הרבה יותר קרוב אל השכל מאשר אמונ

כלפי הדת בכלל. רק לפעמים  םו רק כלפי היהדות, כי איחס הבטול שלו אינ
וכמי שכפאו שד מקיים יהודי שכזה אחד מפקודי הדת. באנגליה, למשל, יש 

, מפני שרק ביום היחיד "כפוריהודים, שקוראים להם "יהודי יום־שדרה שלמה של 
ולא הרבה שונים פני הדבר בצרפת  134נסת.כוהמיוחד הזה יבואו להראות בבית־ה

רמניה. הרוב המכריע של יהודי המקומות האלה אינו יודע משמירת השבת ובג
קהלות  1,850י האנקיטה, שנעשתה אצל "ומזהירות במאכלות אסורות. ע

ת יש מנין לתפלה וקהל 487-, נתברר, שרק ב1904יהודיות בגרמניה בשנת 
קהלות אין תפלה בצבור אלא בשבת  4,147-עת שבבל ימות השנה. כבצבור ב

פחות  בנות ןלות היהודיות, שלמרות היותהקה 135."רק ב״ימים נוראים 612-וב
ן וברבנפש, עוד נהוגה אצלן תפלת בצבור בכל ימות השנה. נמצאות  300-מ

ו  מו כן בגרמניה הדרומית )כ, ויסן־נן והסוזיות פסרופציה הינבערי־הפרוב , הריב 

                                                           
 .123, ע׳ םש 134
 .3, ע׳ 9רת חב, מ1905. א. סטאט. דער יודען. מיר דעפצייטשריפט  135
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 ,מחלקי גרמניה םותאהמקומות האלה יחשבו על  .תרינגיה(והסן, אלזס־ל־דןב  
ם למשמרת, מה שיתבאר השמקצת מן היהדות האורתודוכסית עוד נשארה ב

ים הקטנים, שבהם היהודים זוחי ההתפגרות הכלכלית והתרבותית של המ"ע
נמצאים כאן. מה שנוגע ליהודים האורתודוכסים, הנמצאים באחדות מהערים 

ן(, הנה במקצת הם דמיין, המבורג, הלברשטד, ברלין, מינכ־הגדולות )פרנקפורט
־אבות אינו נותן להם לסור מן המקובל, סצאצאי משפחות נודעות לשם, שיחו

-15מהגרים ממזרח אירופה ובניהם של אלה. בכלל יש עוד לחשוב  – ובמקצת
 בערך של יהודי גרמניה על מפלגת האורתודוכסיה. 10%

 ט נצטמצמו בבקשת"יהמאה בכל החיים הדתיים של יהודי מערב אירופה 
שוררת עכשיו  םצורה מודרנית לעבודת האלהים בבית־הכנסת. יהדות־הריפור

פתה אותה ויחד עם זה הכניסה הכנסת, י־כמעט בכל מקום; היא שנתה צורת בית
הארץ ועוגב, זאת אומרת, היא רכשת לה את ־התפלה נאום־הטפה בשפת רדסל

גב וההטפה אין ספק, שעל־ידי הכנסת העו 136האלהים של הנוצרים.ת־מנהגי עבוד
ר־דהאלהים של הריפורמים יותר אסטיטית מס־סת נעשתה עבודתנלבית־הכ

וני, משולל כל קשוט ונוי ואינו לוקח את לב ־גדחהתפלה האורתודוכסי, שהוא 
רח זהכנסיות הצרים והקרים של יהודי מ־ם בתיברורו החיצוני. דהאירופי בה

ללים בהם, אותו י להט הרגש הדתי של המתפ"אירופה מתרחבים ומתחממים ע
הרגש שכאן עודנו דבר של ממש ובכל מה שנוגע לענינים דתיים הרי הוא מלא 
חום־עלומים ואש של מעלה. לעומת זאת תפלתו של היהודי המערבי, אומר 

סר בה, הנשמה חאירופית, המומנט הלאומי , קרה היא, מודרנית־137שאך ספביו
וקנה הטבעית. פה הכל די־היהודית לבשה מחלצות, ושוב אינה נראית בדמות

כימות וכללים ידועים. נגינה נפלאה בלוית העוגב סמסודר ומהודר, הכל על פי 
הנפש ־אבל השתפכות – אום מתובל במשל ומליצה, הכל יש כאן,נוהמקהלה, 

יהדות מבלי להיות הוחמימות נפשית אין כאן. דבר־מה חדש, זר נספח כאן על 
והיכל־ גהגוינ  ה כאן מין פשרה בין הסעשנהתפלה הישן ־ד . מביתחאתה לגוף א

 .התפלה הנוצרי
בכבדות תשרך הדת היהודית את דרכה במערב אירופה. את מחזיקיה 

בושה ידוע ־מעין רגש םלעבר וג חסמטושטש בי דבוכש־גק איזהו רריאחד 
סים מן המערכה. מובן, שרגש־הכבוד האמור הוא רק לפעמים נלהחשב בין ה

רך נפשי עמוק ודבר מן הלב; סתמו אינו אלא מין וקות מאד בבחינה של צוחר
ם גתשלום־מס להנושן והמוחזק. בכלל הרי הוא מתחזק מעט בכל מקום, ש

                                                           
-הדות, "בעבודת האלהים בביתאינם מן הדברים המתנגדים לי האלוהים-יר בשעת עבודתש-אמנם, כלי 136

ג נמצא עוגב זה מאות בשנים, שבו הכנסיות שבפר-באחד מבתי –המקדש היו השירה והזמרה עיקרים חשובים; 
התיבה בלוית שני משוררים" )צונץ, דיע  ומנהג ישן הוא, שהחזן יעבור לפני –שבת,  -היו משתמשים לקבלת

(. ברם במציאות 491' ע, 1892דמיין -שניה, פרנקפורטגאטטעס דיעגסטל. פארטראגע דער יודען, מהדורא 
לא נראה  –נסת בפרג כ-מלבד אולי באותו בית –נדחתה המוסיקה מן התפלה לגמרי, והעוגב עד המאה הי"ט 

 בכל גבולי תפלות ישראל. 
סט אונד וועסט", שנה שלישית,  137  . 585, ספ. 1903מאמר מזרח ומערב, בירחון "א 



 

101 
 

למשל, כגרמניה הדרומית, הקתולית( )הדתיות של הסביבה הנוצרית חזקה יותר 
את הרגש הדתי של הסביבה  גםנליות החריבה ובמקום שהרצי – ורפוי ביותר

ריז ובכרכים בכלל(. יטיפו להם רבני המערב מה פרלין, הנוצרית )למשל, בב
שיטיפו על רעיון התעודה העולמית של היהדות; לרוב המכריע של היהודים כמו 

 זר נחשבה ההטפה הזאת.
 

 ות מפסידיםחד( כ

חי, הנה אינה אלא דת  חזה ברור: עד כמה שהדת היהודית עודנה בכלל כ
י אם האמונה במקורם כהשכל, פקודיה אינו ושמעית, שהיסוד למצוותיה 

נעשו, אמנם, נסיונות שונים להוכיח, שאיזו מהמצוות יש להן עוד היום  .יהאלוה
מה יוסיף לנו, אם בין מאות מצוות ו. אבל מה יתן כו'טעמים היגייניים, מוסריים ו

 עיקרם היום ? הלא געשה ולא תעשה תמצאנה אחדות, שבמקרה יש בהן תועלת 
ל המצוות ולחייב לפיכך כלהאמין במקורן האלוהי של  בזה: אםהשאלה הוא 

ולות להביא כאת שמירתן לעולם ועד, או לבחון אותן לפי התועלת, שהן י
המדעית, ההולכת ומתקדמת, ובקשר עם תנאי החיים  המנקודת־ההכר

המשתנים. המצוות והמנהגים, שיצאו מבור המבחן של השקפת העולם המדעית 
ד להם. ואולם היהודי גשאיש מהיהודים הנאורים לא יתנ בן מאליו,ומ – כמנצחים,

האדוק הלא ידחה בשתי ידיו כל נסיון שכזה, בראותו בו אך חלול הקודש וחוצפה 
ס אל מצוות הדת היהודית אלא כאל חטיבה חכלפי שמיא. ובאמת אין להתי

בהן גמור או בלאו גמור. מי שמאמין, כי דבר אלהים יצוק בחובן,  – אחת מוצקה
המקרא ־והיהודי המשכיל, שבקורת – וא יקבלן בחיוב; ומי שאינו מאמין בזהה

בהכרח שיסתלק מהן. מלבד זאת, הנה על  – זהבלא זרה לו הן לא יוכל להאמין 
בקורת השכל, תתוסף עוד ההתנגדות הבאה מתוך בההתנגדות, שיסודה 

יים וסים הכלכלחנימוקים מכריעים, כלכליים. הרבה מן המצוות, שבעת שהי
מתן בעולם לא עמדו עדיין על מדרגה גבוהה של התפתחות, והיהודים ווהמשא־

גון כ – וד היו נבדלים בחייהם הכלכליים משכניהם לא היה קשה ביותר לקימןחבי
ים דיכבשמירת שבת לכל חוקיה ודקדוקיה ודיני כשר וטריפה המרובים, המ

ך ותביהודים נמצאים הנה בימינו אלה, בעת שה – יותר על הנמצא בדרך רחוקהב
יי־הכלכלה הכלליים, אין קיום אותן המצוות כמעט בגדר היכולת, שהרי ח

 ,איך, למשל .ירן כל מעמדם החמבורח םלעתים קרובות יש בהן, פשוט, משו
בפני התחרותו של שכנו הנוצרי, אם מלבד מנוחתו  דר היהודי לעמוחוסיוכל ה

ולשבות מעסקיו  חוע ישמור לנויום הראשון לשבבוק המדינה חהמוכרחה על פי 
 ע בושב םביל את ימי המעשה שלו רק לחמשה ימיגביום השבת, ובאופן הזה י גם
ית־הספר הכללי, ומה יעשו העורך־דין היהודי במה יעשה התלמיד היהודי בו

הביאהו למקום  וידח־מה יעשה היהודי, אשר משלוהאינז׳ינר והפקיד היהודים? 
 צבור?בגע לקיום אלה המצוות שאינן אלא נובקהלה יהודית,  בושאין 
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י ההשכלה "ונה הצרופה עבהבקורת של הת חכ – האלה כחותשני ה
תירה חהם החותרים ם־ה –נו של תנאי הכלכלה שנשת הההכרח־החילונית וכ

 ם, גףוסלים להפיל אותה סוף־ועלומתחת ליסוד היהדות האורתודוכסית 
 .טיות המפותחותסצות הקפיטליר בארבגבולות שלטונה כיום כשם שהפילוה כב

קצרת־יד אשר לא ואיזו יהדות ליברלית רפה  םאז השאר לא ישאר ממנה כי א
 במובן, שיומ .תעצור כח לעמוד כפני זרמי הטמיעה השואפים לבלוע הכל

השונים, האומרים  "האחרון של האורתודוכסיה עוד לא בא. "מפיצי ההשכלה
כי אוצר  יםרי כתלינו, אינם מבינחמא רבלבם, כי כליון האורתודוכסיה עומד כב
ממקומו אלא בקושי גדול ורק לאט־ זזהדעות והאמונות של ההמונים אינו מו  

לאט; שהמסורת אינה מפנה את מקומה להשקפות חדשות אלא בצעדים מדודים 
ינה של האורתודוכסיה בכלל כבר נחתם; מספר דזר־גשיהיה, ו יךמאד. ואולם א

את האפשרות למעמד האורתודוכסיה  השנתנו עד כהיסודות, . ימיה חוצצו
 – וההתרחקות מהשכלה חילונית, היהודית, הלא הם: ההתבדלות הכלכלית

דות הולכים ומתמוטטים עם התקדמות הקפיטליזמוס; ובהתערער סוהי האל
 ם.וקמ יןיסודותיו, נפול יפול בית האורתודוכסיה הישראלית וא
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 פרק י. נשואי־תערובת
________ 

 

 ת הולכים ומתפשטיםבורשואי־־תענא( 

מימות עזרא ונחמיה, שאחזו באמצעים חמורים נגד ההתחתנות בלא־
ור ס"נ, נוהג ביהדות איהי ספנשנה לפ 400זאת אומרת, כמעט מלפני  ם,דיויה
ורים אפילו בגיורות, אך בכלל הגרים סהכהנים א .כל תקפוב בתותער־שואינ

ינו, שהיהודים התחתנו בגרים בתקופה אמנם מצ ףמותרים לבוא בקהל ה׳, וא
תחת זאת  .למשל, עם הכוזרים, שקבלו עליהם את היהדות – גולהבההלנית וגם 

 םג םי אכגלות נאסרו לא רק מצד הראשונים, בודים הי־אין בין יהודים ולאונשה
 ( וברומא589), בטולידה (538באורליינש ) מצד הנוצרים, ובאספת־הכמרים

ור הזה. ואם סעל כל העובר על הא םדוליגממון ת־של קנסו הטילו עונשין (743)
שאם לא  – זירות האלו היו עדיין מקרי נשואי־תערובת זעיר פה זעיר שםגלעת ה

ים, לא היה מקום לאותן הגזירות, והארכיבישוף רוברט דברים סופרים אחסוכן, 
על  1229פירוש באחד ממכתביו לאפיפיור משנת בריה( מזכיר גבאונ)ן גרמ

ים, עם ירידתם הסוציאלית נוף ימי־הביס םהנה ע – מציאות נשואי־תערובות,
התערובת לדבר בלתי שכיח כלל, ומחמאות ־מורה של היהודים, נעשו נשואיגה

לגמרי לא בנמצא. התהום החברתי והדתי בין היהודים והנוצרים  – ז והי״ז"הט
ין שני המחנות בלבד די היה בכדי למנוע את ההתחתנות ב בודל כל כך, עד שג

ורים הללו סולא היה כל צורך באסורים מטעם החוק. אף־על־פי־כן נשארו הא
יה וכמעט סבספרד, פורטוגל, רו פכיו םם הלאה ועודם קימיגבתור חוקי הממשלה 
, םם בארצות האישלאגהקתולית שלטת בהן. ־יה היוניתסבכל הארצות שהכנ

ור על סתיים, עומד האאין שם בכלל נחתכים רק על־ידי החוקים הדושהנש
 .תנשואי־תערובת מטעם הד

כשאנו באים לדבר בזה על נשואי־תערובת אין אנו מביאים בחשבון את 
ד לפני הנשואין את דתו של וכל אותם המקרים, כשאחד מן הצדדים מקבל ע

אמתי של נשואי־תערובת במובן המצוי של המלה הוא ההצד השני. כי האופי 
 ת היהודית והשני בנצרות.דעת החתונה מחזיק בדוקא כשאחד מבני הזוג בש

אין, כמובן, ערך להמרת דתו של אחד  האנתרופולוגיהבשביל חוקר 
משני הצדדים לפני החתונה; הנשואין בין הנוצרי והיהודי, הן עם המרת הדת והן 

אין בין בני ובלי המרת הדת, הרי הם בשבילו לעולם נשואי־תערובת, כלומר, נש
ההשקפה האנתרופולוגית הזאת אינה יכולה להיות יסוד ת־לם נקודגזע שונים. ואו

פשוט,  – לזה, שבא להתחקות על התפשטות החזיון הנוכחי באופן סטטיסטי,
שי. השייכות הגזעית של היחיד, למצער באירופה, אינה נכנסת ומפני טעם שמ

בולות הסטטיסטיקה של פקידות הממשלה, ואף אמנם מתוך הקושי גלתוך 
או אי־האפשרות להגדיר את כל אדם לבן באירופה על איזו קבוצה  המיוחד
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שב, גם מן הנמנעות הוא, שתכנס השייכות הגזעית לתוך אנתרופולוגית יח  
הסטטיסטיקה הרשמית. כשרוצים, איפוא, לתת תמונה מדויקת מהתפשטות 
נשואי־התערובת בעזרת הסטטיסטיקה, אין דרך אחרת אלא להתחשב רק עם 

 תית של שני הצדדים.השייכות הד
הדחיפה הראשונה לבטול הגזירות בנוגע לחתון הנוצרים ביהודים יצאה 

ניה לאט להולנדיה, בלגיה, ד  ־מהמהפכה הצרפתית הגדולה ועברה לאט
ה אותה העובדה, בהועילה הר הרית. לשנוי זבהת־וסקנדינביה, אנגליה וארצו

קט יה ונעשו לא  שבכל הארצות האלו יצאו הנשואין מתחת רשותה של הכנס
שההבדל , 1875פי חוק הממלכה מששי לפברואר שנת ־אזרחי. בגרמניה, על

ר בו בתור מניעה להתחתנות, הותרו נשואי־נזכהדתי בין שני הצדדים לא 
באותן ממדינותיה, שעד או לא היה הרשיון  םהתערובת בין הנוצרים והיהודים ג

 ה.זל
ן מותרים כמו כואילך;  1895באונגריה הורשו נשואי־תערובת רק משנת 

בלקן הנוצריות )ברומיניה, למשל(, ולעומת זאת הבאחדות ממדינות  םה
ם, כאמור, האסור על י  באוסטריה, רוסיה, ספרד, פורטוגל וארצות האישלאם ק

 נשואין כאלה עד היום.
כשבאים להעריך כראוי, עד כמה הרבו היהודים והנוצרים להשתמש 

תנאי קודם לזה, כרש, מבלי שתד  חתון )הקשר באפשרות שניתנה להם לבוא ב
המרת הדת(, עלינו לבלי להעלים עין מאותה העובדה, שהדת בכלל מקימה קיר 

הנשואין עם בן דת אחרת. בגלל ־מפריד ומשמשת עכוב גדול לבוא בברית
האופי הדתי שישנו עדיין לרוב המכריע של החתונות בארצות רבות, מתיחסים 

, באופן שברכת־הכהן לא תנתן להם 138חלול־הדת התערובת כאל־אל נשואי
ורם, גבשום אופן ורק השלטון האזרחי יאשר ויקיים אותם. ואולם מלבד זאת 

ם להתבדלות סוציאלית, לומר, שבני דת אחת בוחרים גברגיל, ההבדל הדתי 
י נשואין דלארח לחברה עם בני דתם, ומזה תוצאות, שהיחוסים המביאים לי

דת מראים לנו שש־הדת אחת. דוגמאות לכח המפריד של  יצמחו לרוב בין בני
 הם, ש1859י, שנתרוקן מיושביו בשנת דהצווים־רי האי שוקלנד ביגאות המשבע 

; םוך בנות קהלתתנחלקים לקתולים ופרוטסטנטים ואינם נושאים אשה אלא מ
הגרים בין יהודים ונוצרים ואינם מתחתנים  (נם מאתים הקראים בהליטש )גליציה

ה לעולם. אפילו ההבדל הדתי הקלוש שבין היהודים האשכנזים והספרדים באל
ט; רק בעת "באמשטרדם הפריע בעדם להתחתן ביניהם עד אמצע המאה הי

                                                           
צד היהדות האורתודוכסית. מן השאלות שהציע נפוליון מה גם ותערובת היה וה-יל נשואר אחה ולא אזכ סיח 138

מותר  םו השלישית: "האכמן וכוחים בל כך סוערים מההידוע אשר אסף לא עוררה אף אחת  ן"הראשון ל״סנהדרי
ן רבני כל, לא ליהודית להנשא לנוצרי ואם מותר לו ליהודי לישא נוצרית?" הרבנים הצרפתיים הנאורים נטו להק

ו על ידי זבוכה ממו לבסוף מ(, שענו על שאלה זו בשלילה גמורה. ה״סנהדרין" הוציא את עצזסאשכנז )אל
וצרים, הנה אפשר שהרבנים לא נה שנוגע לנשואין עם מק להתחתן בכנענים. רהתשובה, שמדאורייתא אסור 

  .צרית ליהודי לכל דבראלה, אבל חוץ מזה נחשב היהודי הנושא נוכיסדרו קדושין בנשואין 
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י שתי הקהלות האלו. בארץ־ישראל אין נהיותר אחרונה נתרבו הנשואין בין ב
האשכנזים והספרדים מתחתנים אלה באלה עד היום אלא במקרים היוצאים מן 

כלל. אמנם, נוסף על ההבדל במנהגים דתיים מעכב כאן גם הבדל השפה ה
ם החתון בין הפרוטסטנטים והקתולים בגרמניה הדרומית גוהמעמד התרבותי. 

והמערבית היה לפנים בגדר אינו־רגיל, ורק בעשרות השנים האחרונות נעשה 
 דתה לי המנהג החדש של נשואים אזרחיים ולרגלי ירידת ערךגמצוי למדי לר

 100ל כליים או בין בנגא 100. בערך ימצאו כיום בין כל דיחוהכנסיה בחיי הי
 ת:חרת אדקתוליים אנשים הנושאים בת־

 בין הקתוליים בין האבנגליים השנה המקום

% של מספר 
האבנגליים 
ביחס לסכום 
התושבים 
 הכללי

% של מספר 
הקתוליים 

ביחס לסכום 
התושבים 

 הכלל
 35.80 62.59 13.61 7.10 1907 .פרוסיה................
ריה.................. ו   7070 28.28 6.66 16.24 1907 ב 
 51.49 6.69 7.24 21.33139 1907 אונגריה...............
 10.98 83.09 62.37 8.93 1906 ברלין..................

 31.59 60.45 44.16 28.29 1907 מיין..ד-פרנקפורט
 87.28 2.88 1.42 35.26 1905 ......וינה...............

 
בת בין הקתולים או בין ותער־על פי זה יוצא, שהאחוז של נשואי

ה שיקטן דה במבליים, כשאנו מתבוננים לעיר לחוד ולכפר לחוד, עולה גהאבנ
של אלה או של אלה לגבי סכום התושבים הכללי. במלים אחרות: בני  םפרסמ

מעט אפשרות תהתערובת בה במדה ש־ואיעל דרך נש דדת המיעוט מרבים לצעו
הבחירה שלהם בחוג בני דתם. בברלין ובפרנקפורט־דמיין, שמספר הקתוליים 

-ובשנית ל 10.98%-בהן ביחס לסכום התושבים הכללי עולה בראשונת ל
ובפרנקפורט  62.87-התערובת אצלם עולה בברלין ל־מספר נשואי ,31.59%

 .חשם כבר קנו להם זכות אזרהתערובת זאת אומרת, שנשואי־ 44.16-ל
הקרקע היותר מוכשר לנשואי־תערובת של היהודים הוא באותן הארצות, 

ות ומצד שני מספרם שם דיעו למצב של אמיגהן והבו נד נושחשהיהודים מצד א
כל־כך קלוש, עד שעליתם אל השדרות העליונות אינה לצנינים בעיני הנוצרים 

הארצות האלו עומדות דניה, איטליה  ואינה מעוררת תנועה אנטישמית. בשורת
 ואוסטרליה.
של  395של יהודי דניה נמצאים בקופנהגן. בעיר הזאת היו לעומת  81%

 ־נשואי 272 ,1905עד שנת  1380נשואין יהודיים טהורים, במשך הזמן שמשנת 
של הנשואין  %9.68לה ל־ות עבהתערו־, זאת אומרת, שמספר נשואי140תערובת

                                                           
 גליים של השטה האוגסבורגית והרפורמיים.בנות את הנשואין שבין האבלר 139
ים של נשואי־דדרשיון השלטון האזרחי. כי על אותם המקרים הבובעשו נאן באו בחשבון רק החתונות שכ 140

 .יותדל עכחערובת שיצאו לפועל על ידי כהני־הדת הנוצרית, אין לנו 
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תערובת הולכים ומתרבים, והנשואין ־שם, שנשואי הטהורים. בכלל נראה
 תבהטהורים הולכים ופוחתים. נשואי־התערו

 הנשואין הטהורים 161של  55.8%=  90יו ה 1889-1880בשנות 
 הנשואין הטהורים 147של  68.7%=  101היו  1899-1890בשנות 
 הנשואין הטהורים 87של  93.1%=  81היו  1905-1900בשנות 

 
ין הנשואין הקימים )נשואין חשוכי־בנמצאו בקופנהגן  1906של העם ־בספירת

 תערובת.־נשואי 169-יהודיים טהורים ו יןנשוא 326לא נכנסו כאן בחשבון(  םיבנ
דים על יסוד ספירה העם בשנת ממדינות אוסטרליה יש לנו מספרים אח

1901. 

 במדינת
נשואין 
 יהודיים

 נשואי תערובת

 ביחד ם יהודיתשהאשה בה שהבעל בהם יהודי
 62 23 39 157 אוסטרליה המערבית
 360 108 252 781 ולס הדרומית החדשה

 
של  39.4%-ה ל, שמספר נשואי־התערובת במערב אוסטרליה עולומהם יוצא לנ

 .46%-הנשואין הטהורים ובדרום ולס החדשה ל
אין לנו מספרים מן העת האחרונה. ואולם כל היודעים את חיי  איטליהמ

 1881שנת ב .ד, שנשואי־תערובת נתרבו שם מאדחאיטליה מעידים פה איהודי 
נשואי־תערובת, שהבעל היה  10נשואין יהודיים טהורים,  41ה נהיו בגליל רובי

. 34.1%בהם יהודית, זאת אומרת, אחוז של  הבהם יהודי, וארבעה שהאשה הית
ת ל בתרבותה נשארה עיר איטלקיבבטריעסט, השייכת אמנם לאוסטריה, א

 הנשואין־לכל חוקיה ומנהגיה, באו בברית

 
נשואין יהודיים 

 טהורים

 נשואין בין יהודים ובין בני בלי דת

 במספרים מחלטיים
 % של הנשואין-בה

 היהודיים הטהורים
1890-1877... 138 46 33.3 

1895-1891... 122 47 38.5 

1899-1896... 137 57 41.6 

1903-1900... 106 65 61.4 

 
שנה מרובים  20או  10היו נשואי־התערובת עד לפני  נגליה ובצרפתבא

מאד. אז היו היהודים באלו הארצות מעטים במספרם ושייכים אל השדרות 
היותר אמידות. אך מאז עלה בהן הרבה מספר היהודים על ידי הגירת היהודים 

י בת עד כה חזיון בלתותער־העניים ממזרח אירופה. כין המהגרים האלה נשואי
כלל, ואין אנו מוצאים אותו אלא בתוך אלה שנתאזרחו בארץ זה מכבר.  ץנפר

 סטטיסטיים מדויקים בנידון זה אין. םמספרי
דומים תנאי הדבר הזה לאלה שבאנגליה. היהודים המועטים  אמריקהב

תושבי הארץ זה מכבר, שברובם יחשבו על מעמד העשירים, נוטים לנשואי־
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ברית הן הזה בכנסיות הדרומיות של ארצות־ערובת, וביחוד נפוץ החזיות
ובאמריקה הדרומית בכלל, שמספר היהודים שם מצער הוא. ואולם ההמון הגדול 

ו בכרכים הגדולים ואילך ונתרכז 1881רית משנת בהת־ו לארצודשל אלה שנד
פי ספירה אחת, ־של צפון ארצות־הברית, רחוק עדיין מנשואי־תערובת. על

שבעה בהיו  1934נסיה האמריקאית, יצא, שבשנת שנעשתה למטרותיה של הפ
נשואי־ 85נשואין יהודיים טהורים,  8,627שונים בנויורק, לעומת  םובעיר

 .1%תערובת, זאת אומרת, אפילו לא 
 1901יש לנו מספרים מדויקים משנת  גרמניהת בבורעל אדות נשואי־תע

ספרים על נשואי־ מ ו, כמו כן יש לנ1875/76ריה משנות ו  אילך, בפרוסיה ובב  ו
של כל המספרים בטבלא שלפנינו  םהתערובת שבערים הגדולות לחוד. מצרופ

כל גרמניה עלה מספר נשואי־בהולכים ומתרבים.  יוצא, שנשואי־התערובת
הודיים של הנשואין הי 22.2%-לבחשבון ממוצע  1908-1904התערובת בשנות 

 הטהורים. 

בבאו 
-בברית

 הנשואין

במשך 
 שנות

נשואים 
ודיים יה

 טהורים

 בתתערו-נשואי

אי
שו

 נ
ל
ש
ז 
חו
א
ה

- ס 
ח
בי
ת 

ב
רו
ע
ת

ם
רי
הו
ט
ן 
אי

שו
לנ

 

באים  100מכל 
נשואין ה-בברית

 התחתנו בנוצרים

ל 
ע
ב
ה

די
הו
י

ה  
ש
א
ה

ת
די
הו
י

 

ה
ס"

ב
 

 בס"ה נשים גברים

 7.95 7.41 8.48 17.3 675 313 362 3,909 1904-1901 בגרמניה
 1908-1905 3,968 477 406 883 22.2 10.69 9.24 9.97 

 4.79 4.98 4.60 10.1 242 126 116 2,406 1884-1875 בפרוסיה
 1894-1885 2,426 155 147 302 12.4 6.01 5.71 5.86 
 1899-1895 2,555 231 202 433 16.9 8.29 7.33 7.81 
 1904-1900 2,568 263 232 495 19.3 9.29 8.29 8.80 
 1908-1905 2,674 358 316 674 25.2 11.81 10.57 11.19 

ריה  1.78 1.63 1.91 3.6 13 6 7 359 1884-1874 בבו 
 1894-1885 360 10 9 19 5.3 2.70 2.44 2.57 
 1899-1895 379 20 12 32 8.4 5.01 3.07 4.05 
 1904-1900 425 21 17 38 8.9 4.71 3.85 4.29 
 1908-1905 405 20 19 39 9.6 4.71 4.48 4.59 

 15.06 12.02 17.89 35.4 218 84 134 615 1904-1901 בברלין
 1906-1905 626 158 116 274 43.8 20.15 15.63 1796 

 19.85 19.85 19.85 49.5 52 26 26 105 1905-1903 בהמבורג
 10.98 10.98 10.98 24.7 38 19 19 154 1909-1905 מייןד-בפנקפורט
 7.69 7.38 8.00 16.7 23 11 12 138 1906-1905 בברסלוי
 15.38 16.98 13.73 36.4 16 9 7 44 1908-1906 במינכן

 10.61 7.81 13.24 23.7 14 5 9 59 1905-1895 בשרלוטנבורג

 
שהיא יכולה לשמש לנו טופס בזה לכל גרמניה הדרומית הקתולית,  בבוריה,

ל המדינה, כ( הרבה פחות מאשר ב9.6%ובת )רעולה האחוז של נשואי־התע
את אומרת, גרמניה הפרוטסטנטית התיכונית והצפונית( )זולעומת זאת בפרוסיה 

ל הממלכה. עולה ביותר כממוצע שבן־( במקצת על החשבו25.2%) וזאחהעולה 
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 43.8%-האחוז של נשואי־תערובת בברלין ובהמבורג, בראשונה לא פחות מ
ל גרמניה, כאין היהודיים הטהורים. בעוד שבושל כל הנש 49.5%-ובשניה מ
־בברית םיהודים או יהודיות, הבאי 100יצא, שעל כל  1908-1904 תבמשך שנו

הנושאים אשה נכרית או נשאות לבעל נכרי, הנה  9.97הנשואין, נמצאים 
 .19.95%-ובהמבורג ל 17.96%־לבברלין עלה האחוז הזה 

כרגיל מרובים נשואי־התערובת של יהודים ונוצריות מהנשואין של נוצרים 
התערובת ־רלוטנברג והמבורג עולים בהרבה נשואיוד בברלין, שחויהודיות. בי

 1884עד שנת  1875משך הזמן שבין שנת ב, םשל המין הראשון על השני. אמנ
פני הדברים האלה להפך, אולי מפני שאז נהוג היה אצל האצילים הנוצרים  והי

היורדים מנכסיהם לישא נשים עשירות מבנות היהודים. ואולם עם התפרצות 
יות בראשית שנות השמונים נעשתה ההתחתנות ביהודים תנועת האנטישמ

־לדבר רע ביותר בעיני רבים מהנוצרים. באופן כזה הונח מכשול על דרך נשואי
בת, מכשול שליהודיה קשה לעבור עליו מאשר ליהודי, מפני שבתנאי והתער

הנשואין בדורנו, בכלל, נקל לגבר למצוא לו אשה מאשר לאשה למצוא לה 
נחות דרגא ילציין, שבנשואי־תערובת רגיל הוא, שהבעל היהודי  בעל. עם זה יש

 בקחתו לו אשה נוצרית.
וגי הצד הנוצרי סהטבלא שלפנינו )כעט, הבא( נותנת לנו ידיעות על 

הם  אם ,1908-שנת עד 1901 משנת בגרמניה התערובת־שבנשואי
ת, דיסידנטים, בני בלי ד )גםפרוטסטנטיים, קתוליים או שאר סוגים דתיים 

חפשיים(. מן הידיעות הללו אנו רואים, כי הצד הנוצרי ברובו המכריע היה ם־דתיי
תערובת, שהבעל הוא יהודי, עלה מספר הנשים ־פרוטסטנטי, היינו: בנשואי

תערובת, ־האלה; בנשואי הנשואין־של כל מקרי 76.19%-הפרוטסטנטיות ל
; בכל 72.42%-הפרוטסטנטיים ל אשה היא יהודית, עלה מספר הגבריםשה

, והיות שבגרמניה 74.45%-נשואי־התערובת עלה מספר הפרוטסטנטיים ל
שבים הכללי, של סכומי התו 62.1%-ליים רק לנגעלה מספר האב (1905בשנת )

 פסיס מקום גדול מאד לפי הערך.ות םאי־התערובת הוהרי שבנש

 בשנת

 הזיוגים בממלכת אשכנז:

הבעל 
והאשה 
 יהודים

 ה יהודית והבעלהאש הבעל יהודי והאשה
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1901 3,878 258 67 13 4 222 76 16 2 
1902 3,925 244 75 8 4 217 63 11 4 
1903 3,831 279 68 11 5 218 70 13 4 
1904 4,001 316 74 16 6 256 74 5 1 
1905 3,905 361 74 14 9 255 85 16 4 
1906 4,080 330 87 18 5 297 91 22 5 
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1907 4,052 389 84 21 1 305 96 19 5 
1908 3,907 382 92 35 7 310 88 19 6 

 141"מחב
1901/8 

3,947 320 78 17 5 260 80 15 4 

 
 םרובת קטן בהרבה ביחס למספרלעומת זה חלקם של הקתוליים בנשואי־התע

הכמותי. והיות שמספר היהודים בחלקי גרמניה הקתוליים אינו פחות מאשר 
בוי הפרוטסטנטים רבחלקים הפרוטסטנטיים, הרי שבזה אין לראות את הסבה ל

מצד אחד בזה, התערובת. יותר נכון יהיה אם נבקש את הסבה הזאת בנשואי־
י־התערובת מצויים, כידוע, בכרכים נשוא – בגרמניה שרוב הערים הגדולות

י בזה, שבין הקתוליים חזקה נהפרוטסטנטיים, ומצד ש םנמצאות בנלילי – ביותר
בין הפרוטסטנטיים, ולפיכך קשים נשואי־תערובת תר השפעת הכנסיה מאשר־יו

 לראשונים מאשר לאחרונים.
 של ן מספרים, כמה זוגותכ, המבורג וברמן יש לנו גם סכסוניה, פרוסיהמ

 היו פרוסיהכאלה ב השונות. זוגות ־העםתספירו נשואי־תערובת היו בעת
 בכלל האשה יהודית הבעל יהודי בשנת
1885 1,110 1,011 2,111 
1890 1,505 1,258 2,763 
1895 1,757 1,530 3,287 
1900 2,242 1,810 4,052 
1905 2,931 2,186 5,117 

 
 292ם ג יהודיים זוגות 2,174ל יד ע נרשמו 1905העם משנת ת־בספיר סכסוניהב
יהודית(, באופן  ההאש – 79-הבעל יהודי, ב המהם הי 213-בות מעורבים )גזו

 ת.בנשואי־תערו 13.4נשואין יהודיים טהורים נמצאו  100ל כשעל 
 158נשואין יהודיים טהורים,  3,022, לעומת 1900היו בשנת  המבורגב
, שהבעל היה בהם יהודי; 273-ו ערובת, שהאשה היתה בהם יהודית,־תנשואי

 ברמןהיהודיים הטהורים. ב של הנשואין 14.3%-על פי זה עלו נשואי־התערובת ל
מעורבים )יהודי ונוצרית(  10זוגות יהודיים טהורים,  169נתחתנו  1900בשנת 
התערובת שם עלה, איפוא, ־של נשואי וזמעורבים )יהודית ונוצרי(. האח 11ועוד 

 .12.43%-ל
ור ליהודים ונוצרים להתחתן אלה באלה, ס, כנזכר לעיל, איהאוסטרב

בלי־דת. שנים הבאים להנשא, אחד מהם ־ניבתחת זאת הותר להם להתחתן ב
אפשרים אלא כשאחד מהם  םשייך לדת הנוצרית והשני ליהודית, אין נשואיה

בלי־דת. במקרה ן־מיר את דתו בדתו של השני או קורא לעצמו, למצער, במ
כל עיקר, במקרה  תבסטטיסטיקה לנשואי־תערוב םהנשואין נחשבי הראשון אין

השני הם נחשבים לנשואין של נוצרי או של יהודי עם בן־בלי־דת. ואולם רק 

                                                           
 ממוצעב חישוב –"מ חב 141



 

110 
 

־יכולים להחשב כנשואי ת(בלי־־דן־ובין ב יהודיין )בנשואים כאלה האחרונים 
ם גם כי דת, א־בלין־וב נוצרילא כן בנשואין שבין  142;ין נוצרי ויהודיבת בורתע

דבר. צריך, בן־בלי־דת" הוא מזרע היהודים, אבל אין לקבוע כלל באז מצוי ש״ה
איפוא, לזכור, שהמספרים הרשומים מטה בדבר נשואי־התערובת באוסטריה 

דת, והסכום ־הוא יהודי והשני בךבלי דקרים, כשהצד האחמאותם הבנוגעים רק 
לי הרשה החוק את ולל, לפיכך, הוא הרבה פחות מזה שהיה מתקבל, אלמכה

המעורבים מבני ישראל ובני הנוצרים  הנשואין בין יהודים ונוצרים וכל הנשואין
 חיים היו נרשמים בסטטיסטיקה.בהמוצאים מקום 

 ל שנה בחשבון ממוצע:        כבאוסטריה היו חתונות ב
 בין יהודים ובני בלי־דת  

 במספרים מחלטיים יהודיות בשנות
באחוזים למאת נשואין 

 יהודיים טהורים
1884-1881 3,287 52 1.58 
1894-1885 4,576 61 1.33 
1899-1895 5,781 112 2.11 
1904-1900 7,445 148 1.99 
1906-1905 7,816 160 2.05 

 
זה, שעד בההתרבות המפליאה של החתונות היהודיות הטהורות תתבאר 

ה, נעשים רק על פי וד בגליציחמה היו נשואי היהודים באוסטריה, בין־זמי לפנ
הישראלית ולא באו כלל בכתוב פקידות הממשלה. ואולם בעת  י הדתגמנה

האחרונה התחילו יהודי גליציה לקבל רשיונות מאת הממשלה על נשואיהם 
 "מחב 52-נשואי־תערובת נתרבו מ .בסטטיסטיקה םומשום זה ניכר יותר רשומ

  1.58%-ראשון עלו ל; במשך הזמן ה 1905/6שנות ב 160-ל 1881/84שבשנות 
לט חמה שהמספר המ .2.05%-ל – ל הנשואין הטהורים ובמשך הזמן השניכשל 

של נשואי־תערובת נשלש והערך הפרוצנטי ביחס לנשואין טהורים עלה רק 
במעט, יתבאר, כמובן, בזה שהזכרנו לעיל על ההתרבות הפתאומית של נשואי 

בת באוסטריה מקומו בין היהודים בגליציה. הרוב המכריע של נשואי־התערו
 ״מ שנתיההודי וינה; כאן באו בברית־הנשואין בי

 בין יהודים ובני בלי־דת  

 במספרים מחלטיים יהודיות בשנות
באחוזים למאת נשואין 

 יהודיים טהורים
1884-1881 390 42 10.8 
1894-1885 538 48 8.9 
1899-1895 839 76 9.1 
1904-1900 864 92 10.7 
1906-1905 963 107 11.1 

 

                                                           
יהודי גמור מן הצד דת מצד אחד ו-בכל אופן נכנסים לסוג זה גם המקרים, שהזוג הוא יהודי מומר או בן בל 142

ערובת אותם המקרים, ת-ערובת. תחת זאת אינם נרשמים בתור נשואית-השני, שאז, כמובן, אינם בגדר נשואי
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 תערובת בטריעסט )ראה למעלה( ובביהםה-מלבד וינה, רבים עוד נשואי
 675)בחשבון ממוצע שנתי(  1900/03היו בשנות  ם. בביהג(כאן שוב בעיקר בפר)

בלי־דת, הרי שנשואי־התערובת ־בניוחתונות יהודיות טהורות ועשרים בין יהודים 
רים. לעומת זאת בגליציה של הנשואין היהודיים הטהו 2.96%-עלן ל
בלי־דת. בשנות ־ינה כמעט שאינם ידועים כלל נשואין בין יהודים ובניבובבוקו

 תערובת; בבוקובינה אף לא אחד.־מקרים של נשואי 6היו בגליציה רק  1900/03
 :שנתי בחשבון ממוצע היו חתונות נגריהואב

 יהודיות בשנות
ערובת על כל ת-האחוז של נשואי מעורבות

 ביחד האשה יהודית הבעל יהודי שואין יהודיים טהוריםמאה נ
1899-1895 6,694 184 188 372 5.56 
1904-1900 6,754 224 218 442 6.53 
1906-1905 6,889 268 273 505 7.33 
1908-1907 7,293 311 345 656 9.06 

 
על־פי זה נראה, שבמשך הזמן הקצר, מעת שהורשו נשואי־התערובת 

־מדה ניכרת. מכל מאה באים בבריתב( כבר נתפשטו אלה 1895ק )מטעם החו
  -נוצרית או נישאו לנוצרי והנשואין נשא

 ביחד נקבות גברים בשנות
1899-1895 2.68 2.73 2.70 
1904-1900 3.21 3.13 3.16 
1906-1905 3.74 3.32 3.54 
1908-1907 4.12 4.55 4.33 

 
 תערובת, כך־מוכשר לנשואי תרהיו ם הקרקענה כשם שבכל מקום הכרכים

 ירה בודפשט. שם היו בח״מ שנתיבלק גדול של אלה על החגם באונגריה עולה 
נישואין יהודיים  בשנות

 טהורים
 נשואי־תערובת

 % ביחד האשה יהודית הבעל יהודי

1900-1896 1,195 86 93 179 15.0 
1904-1901 1,275 104 107 211 16.5 

 
 לנוצרי ות או נישאנוצרי על־פי זה נשאו

 מכל מאה באים בברית הנשואין

 זכרים ונקבות ביחד נקבות  זכרים בשנות
1900-1896 6.72 7.22 6.97 
1904-1901 7.54 7.74 7.64 

 
פרים אלא מהעיר אמשטרדם, אך ס, אין בידינו מהילנדוהמה שנונע ל

המספרים רים באמשטרדם, יכולים אותם גיהודי הולנדיה  תציחהיות שיותר ממב
לתת לנו תמונה ממצב הדבר בארץ הזאת בכלל. באמשטרדם עלה מספר 

 381-ל יבחשבון ממוצע שנת 1908-1896הנשואין היהודיים הטהורים בשנות 
 .11.13% נו, היי43-ל ומספר נשואי־התערובת
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היו  1899 דע 1896נת שתערובת נפוצים לפי שעה. מ־נשואי יןא הרומיניב
עשר נשואי־ה־יהודיים טהורים ושבע יןנשוא 1,503י תבחשבון ממוצע שנ

אי־התערובת ושל יהודית ונוצרי(. האחוז של נש 9של יהודי ונוצרית,  8ובת )רתע
ם ברומיניה רוב נשואי־תערובת נופלים בחלקה של הבירה ג .1.1%-רק לעלה 

 בוקרשט. שם היו
נישואין יהודיים  בשנות

 טהורים
 נשואי־תערובת

 % ביחד הודיתהאשה י הבעל יהודי

 4.6 14 לא ידוע לא ידוע 203 1899-1898
1904-1904 242 2 7 9 3.7 

 
 נמצא, כי הארצות את כל האמור עד כה בנידון זה, אז א לסכםואם נב

ן ום מתחלקות בנוגע לכמות התפשטות החזיושנשואי־התערובת מוצאים בהן מק
 בתוכן לד׳ מחלקות. הזה

 בינה, רומיניה ורובע־המהגריםוה, בוקעל המחלקה הראשונה יחשבו גליצי
 ־ל אלה אין מספר נשואיכ. בתהברי־היהודים החדשים באנגליה, צרפת וארצות

 .2.0%-ל םהתערובת מגיע ג
( טריה )חוץ מבודפשנגעל המחלקה השני תחשבנה גרמניה הקתולית, או

 .10-2%-ליע מספר נשואי־התערובת גוביהם, בהן מ
וב את גרמניה הפרוטסטנטית, על המחלקה השלישית צריך לחש

נשואי־ כאן עולה האחוז של .ם בודפשטג, אוסטריה השפלה )וינה( וההולנדי
ואף נראית נטיה, שלהבא יתרבה החזיון הזה עוד יותר.  ,30%עד  10-תערובת מ

ליה גמורה על יהודי המקומות האלה, אבל כאמנם, עדיין אין בו משום הבאת 
 .י שלהם בעת האחרונהפחת ניכרת ברבו סניכבר הכהוא 

סוף, כוללת בתוכה את דניה, אוסטריה ואיטליה. בוהמחלקה הרביעית, ל
היהודיים הטהורים,  ןהתערובת שבהן עולים ליותר משליש של כל הנשואי־נשואי

בלאו  םוסכנה ממשית נשקפת מהם להמשך קיומם של יהודי הארצות האלו, שג
בת רוהתע־הנולדים מנשואיהכי מספרם מצער שם, אחרי שהרוב המכריע של 

ית אצל רהב־המצב הזה הוא גם באנגליה, צרפת וארצות .נתונים לנצרות
י גרמניה )ברלין, כם באחדים מכרגהיהודים תושבי הארצות האלו מכבר. 

התערובת ־המבורג( מתהווים תנאים העלולים להכניס אותם, לפי כמות נשואי
 שבהם, לתוך המחלקה הרביעית.

המחלקות הללו אל ארבע השדרות, שדברנו עליהן ההקבלה של ארבע 
בפרק הראשון, גלויה לעין. והדבר כמעט שהוא מובן מאליו, אחרי שפה כמו שם 
תלויה ההתחלקות במדרגת השתתפות היהודים בהשכלה חילונית ובחיי 
הכלכלה הקפיטליסטיים. יותר שהיהודים והנוצרים עוסקים במשלחי־יד דומים, 

יותר יוקל  – בים אל הנוצרים בהשכלתם ובארחות חייהםיותר שהיהודים מתקר
 .ןביניהם, המביאים לידי נשואי םלהתהוות היחוסי
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תערובת פגשו התנגדות עצומה לא רק בתוך הדואגים לקיום הנשואי־
וד מצד דיהרינג בספרו: "שאלת חי אם גם מצד אויבי היהודים, ביכהיהדות, 

(. הנימוק 1892ה רביעית, ברלין היהודים בתור שאלת הקלקול הגזעי׳ )הוצא
י הדם היהודי משחית את הגזע האריי כהעיקרי של המתנגדים האלה הוא, 

ושבין היהודים והאריים קימת איזו מין בחילה פיזיולגית, העושה את  ""הטהור
שלמרות בל ההתחתנות ביניהם לדבר שהוא כנגד הטבע. ברם, אותה העובדה, 

היא הפירכא ־התערובת הלוך והתפשט, היא־נשואי ההתנפליות הללו הולכים
די להבחין בין הבחילות והמשיכות כי בכלפי הסברא הזאת; כהיותר חותכת 

הרי אין לך אבן־בוחן טובה מזו  – הפיזיולוגיות הטבועות בעם ביחס למשנהו
 םפני־שישנה בחילה ביחס לפרצוף םוהבחירה הטבעית בנוגע לזיווגים. במק

־יסוד הבחילה של היהודי האורתודוכסי במזרחכ ממש – היהודי הנה יסודה
 כמו דוקא   םלא כל כך בנימוקים פיזיולוגיים ואינסטינקטיביי – אירופה ביחס לגוי

. ראיה נאמנה לזה אנו מוצאים באותו החזיון, שגם היהודים בעצמם םבסוציאליי
וכים מהטפוס היהודי ולבכר עליו את הטפוס האריי, דהתחילו כבר להתרחק בש

לעתים מצויות משפט הבכורה  ןינת "שדוך־ביכול. במודעות על דבר "בקשתכ
ל יהא החתן ב, שרצוי לםההוספה טובת־הטע גםשער, ויש שלא תחסר ־לצהובי

ורם הוא לבחילה עמוקה גדומה ליהודי. ההבדל הנזעי היחידי, שבאמת 
מקום בשאלת  םאינסטינקטיבית, היינו ההבדל בצבע העור, אינו תופס שו

וסים שבין היהודים והנוצרים. מאידך גיסא נשמעו קולות בין הנוצרים, היח
אדוארד פון הרטמן, למשל,  .המקדמים בשמחה את חזיון נשואי־התערובת

הגרמני לברכה רבה"  "הדם היהודי בעורקי "המיכל תחושב את "תערובת טפ
אשר בלי ספק ״בוא תבוא  "ומביע את "תשוקת לבו העצומה לטמיעתם הגמורה

נות למנוע בעד ושהואמנם, קשה להאמין, שיש בידי תורות־הגזע  143."לא תאחרו
ערובת, כל עוד שהתנאים הסוציאליים ימחקו את ההבדלים שבין תה־נשואי

 ית־הנשואין.רלבוא אלה באלה בב םורבהיהודים והנוצרים ועל ידי זה יק
 

 ב( הילדים מנשואי ־תערובת

ה בעשרות דמהאותה ערובת נתרבו בתעם התרבות מספר נשואי־ה
 השנים האחרונות נם ילידי־תערובת.

 ל שנהכם( בחשבון ממוצע ליבפרוסיה נולדו )לרבות הנולדים מת

                                                           
  .1885צוקונפט, ברלין  רט אוברדאם יודענטום אין געגענווא 143

 בשנות
מנשואים 

 יהודיים טהורים

של ילידי  100על כל  מנשואי תערובת
נשאום טהורים נמצאו 

 ילידי תערובת
שהבעל 
 הוא יהודי

שהאשה 
 היא יהודית

 בס"ה

1878/1875 11,113 164 223 387 3.48 
1884/1880 10,288 207 265 472 4.59 
1889/1885 9,083 261 265 526 5.79 



 

114 
 

 
 במשך 387-התערובת מ־ילידי מספר סיהופרב כנראה מטבלא זו נתרבה

, בעוד שבאותו זמן נתמעט 1907/08במשך שנות  797-ל 1875/79שנות 
. יוצא, שבשנות 6,627-ל 11,113-הנולדים מנשואין יהודיים טהורים מ רמספ

ן ך לילדים מנשואירבע 3.48%-עלה האחוז של ילידי־תערובת רק ל 1875/79
 .12.03%-יע כבר לגה 1907/08ובשנות  ,יהודיים טהורים

 ל שנהכבבוריה נולדו בחשבון ממוצע ל

 
רואים כן ־ה. אף־על־פית פחות מאשר בפרוסיבתערו־היה הרבוי של ילידי ריהבו  ב

 1907/08התערובת בשנות ־ם שם כבר עלה האחוז של ילידיגאנו מן הטבלא, ש
  בערך למספר הילדים מנשואין יהודיים טהורים, בעוד שבארבע 6.69%-ל

 .0.83%-לרק  זהגיע אותו האחו 1876/79השניס 
 

 נולדו חיים במשך יהראונגב

 
 תערובת.־רבות של ילדים מנשואיתכאן אנו מוצאים, איפוא, ה םג
ילדים,  2,395מנשואין יהודיים טהורים  1906נולדו בשנת  הולנדיהב
, מנשואין שהאשה היתה בהם 74-ערובת שהבעל היה בהם יהודיתמנשואי־
 .4.80%-עלו להתערובת ־הרי שילידי .41-יהודית

1894/1890 8,345 281 294 575 6.88 
1899/1895 7,619 304 318 622 8.16 
1904/1900 7,097 348 354 702 9.89 
1906/1905 6,900 386 401 787 11.41 
1908/1907 6,627 392 405 797 12.03 

 בשנות
מנשואים 

 יהודיים טהורים

של ילידי  100על כל  מנשואי תערובת
נשאום טהורים נמצאו 

 ילידי תערובת
שהבעל 
 הוא יהודי

שהאשה 
 היא יהודית

 בס"ה

1879/1875 1,677 3 11 14 0.83 
1884/1880 1,544 9 12 21 1.36 
1889/1885 1,299 17 15 32 2.46 
1894/1890 1,124 21 16 37 3.29 
1899/1895 988 26 20 46 4.66 
1904/1900 937 32 26 58 6.19 
1906/1905 911 31 21 52 5.71 
1908/1907 897 35 25 60 6.69 

 בשנות
מנשואים 

 יהודיים טהורים

של ילידי  100על כל  רובתמנשואי תע
נשאום טהורים נמצאו 

 ילידי תערובת
שהבעל 
 הוא יהודי

שהאשה 
 היא יהודית

 בס"ה

1901-1897 26,212 116 137 253 0.97 
1904-1903 25,020 174 202 376 1.5 

1906 24,076 212 239 451 1.87 
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הנשואין  326 , שמן1906נמצא, על פי ספירת העם משנת  קופנהגןב
 370נשואי־התערובת נולדו  159-עוד שמילד, ב 783היהודיים הטהורים נולדו 

יע כבר כמעט עד למחצית גבת אצל היהודים מוילד, היינו שמספר ילידי־התער
 ( של הנולדים מנשואין טהורים.47.2%ק ובדי)המספר 

בנונע לארצות אחרות אין לנו, לדאבוננו, ידיעות מיוחדות על דתם של 
לעיל להוכיח,  באיםהורי הנולדים. על כל פנים מספיקים המספרים המו

שהצאצאים מנשואי־תערובת הולכים ותופסים מקום יותר ויותר רחב בין היהודים 
 בהקבלה להתפשטות נשואי־התערובת בקרבם.

פחות פוריים מנשואין  םע שונים הגזיש דעה מתהלכת, שנשואין בין בני 
ידי ־זע אחד. ואולם בשום מקום עדיין לא הוכח הדבר כל צרכו עלגבין בני 

השואת מספר הלידות ביחס  –ם המצויי החכההו־מספרים סטטיסטיים. אופני
אין לסמוך  – למספר הנשואין הקימים או ביחס לחתונות הבאות בעונה אחת

מה ילדים נולדו במשך זמן ידוע אחר כעליהם. אילו עלה בידינו לחקור ולמצוא, 
ה ממספר מה במשך זמן דומה לזכהחתונה ממספר ידוע של נשואין טהורים ו

דומה לזה של נשואין מעורבים, רק אז אפשר היה לפתור את השאלה הזאת 
פנים קרוב לשער ־ל־כזו לא נעשתה עדיין. עלכבהחלט; ואולם חקירה ודרישה 

במדה ידועה, כי העקרות מצויה בנשואי־תערובת יותר מאשר בנשואין טהורים. 
 5,117כי בין ה, ד, מעי1905ספירה אחת, למשל, שנערכה בפרוסיה בשנת 

ת, ראת אומ)ז םניב־חשוכי 37.91% = 1,940-ת מוחפתערובת נמצאו לא ־נשואי
 :1905בנים בשנת ־שבביתם לא נמצאו ילדים(. בברסלוי היו השוכי

 24.5% לי והאשה קטוליתגהיה בהם אבנ שהבעל מנשואי־תערובת,
 24.3%אבנגלית והאשה  קתוליהיה בהם  שהבעל מנשואי־תערובת,

 47.7%    והאשה קטולית יהודיהיה בהם  שהבעל ערובת,מנשואי־ת
 37.9%    והאשה קטולית יהודיהיה בהם  שהבעל מנשואי־תערובת,
 47.9%יהודית  לי והאשה גהיה בהם אבנ שהבעל מנשואי־תערובת,
 46.7%יהודית    והאשה  קטוליהיה בהם  שהבעל מנשואי־תערובת,

 
שואי־נ בהרבה אצל דולגפרי־בטן  י זה יוצא, שהאחוז של נשואין בליפ־על

 התערובת שבין היהודים והנוצרים מאשר בין האבננליים והקתוליים.
 נשואיןהבחכמת הטבע לא קשה היה למצוא באור, מפני מה רב מספר 

שם שאין להרביע כשאינם פוריים בין נשואי־התערובת מאשר בנשואין טהורים. 
  ה ידועה לעקרות.דרום במגהנזע י שנוי גםמינים זואולוניים שונים, כך אפשר, ש

 

 ות היהדות על־ידי נשואי־התערובתדג( אבי

התערובת מתגלית בשני ־הסכנה הנשקפת לקיום היהדות מצד נשואי
שרק חלק מצומצם מאד של  , הבאה על ידי זההכמותיתידה באבפנים. ראשית, 
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 , הבאהאיכותיתערובת נשאר בקהל ישראל; שנית, בשנוי ־הנולדים מנשואי
 זע ע״י חדירת דם נכרי לתוכם.גביהודים בתור 

ה הכמותית נותנת לנו הסטטיסטיקה הפרוסית חומר דיבבנוגע לגודל הא
־דת ילידי", בדבר םהע־ות, על סמך ספירותרטוב, מפני שנמצאת בה תמיד הע

היו  1905בספירת העם מא׳ לדצמבר  .ת הנמצאים בבית הוריהם״בהתערו
 תהילדים האלה בד

  
 באחוזים למאה ם מחלטייםבמספרי 

 בנשואי תערובת שבהם בנשואי־תערובת שבהם
 בסה"כ האשה יהודית הבעל יהודי בסה"כ האשה יהודית הבעל יהודי

 22.67 20.18 24.61 1,591 619 972 היהודית......

 74.53 76.04 73.36 5,229 2,332 2,897 הנוצרית......

 2.80 3.78 2.03 196 116 80 החפשית......

 100.00 100.00 100.00 7,016 3,067 3,949 בס"ה

 
־הוריהם, היו בסך־התערובת, שנמצאו בבית־על־פי זה יוצא, שמכל ילידי

בדת היהודית, בעוד שלכאורה צריך היה המספר של בני הדת  22.67%הכל רק 
 היהודית להגיע עד החצי של כל הילדים.

אחוז של הנולדים שואה עם ספירות העם הקודמות מראה, כי ההה
 חת.וופ 1890 תך משנולת הנשארים בדת היהודית הבתערו־מנשואי

 24.78%-עלה ל 1885בשנת 
  25.48%-עלה ל 1890בשנת 
 24.47%-ל עלה 1895 בשנת
 24.21%-לעלה  1900בשנת 
 22.67%-לעלה  1905בשנת 

 
, שבעיקר נגעה יןיש לצי 1905עד  1900בנוגע להתמעטות הזאת משנת 

מהם  27.67%ד וע והי 1900ובת של יהודי ונוצרית )בשנת רמנשואי־תעבילדים 
ה ת. לעומת זאת בילדים, שאמם הי24.61%רק  1905דת היהודית ובשנה ב

 20.08%-יהודית ואביהם נוצרי נראית גם תוספת קטנה של האחוז הזה )מ
 .(1905 תבשנ 20.18%-ל 1900נשארים בדת היהודית בשנת 

, 22.14%ת דת היהודיבת נשארו בי־תערומהנערים שנולדו מנשוא
מזה אולי אפשר ללמוד, שהמגמה לחנך את הילדים בדת  .23.21% – מהנערות

הנוצרית חזקה ביותר בנוגע לנערים, שהדאגה לעתידם גדולה מאשר לעתידן 
 של הנערות.

. שאינו יהודיבנידון זה יש עוד לשים לב אל הבדל הדת של הצד השני, 
 ־נשארו בדת היהודית מילידי נשואי 1905שבשנת  אנו מוצאים, למשל,

 תערובת עם
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 20.39%.........................לייםגבנא
 24.03%...........................קתוליים

 48.04% םדיסידנטי וחפשים בדת א
 

באותם  םעל־פי זה רואים אנו, שהתנאים שאינם רצויים ביותר ליהדות ה
ה הטבעית סבהודי שבהם הוא פרוטסטנטי. ההתערובת, שהצד שאינו י־נשואי

המושך של הדת הפרוטסטנטית, בהיותה השלטת בפרוסיה, עז  כחלזה היא, שה
עולה האחוז של  םתערובת עם חפשים בדת או דיסידנטי־ילדים מנשואיבביותר. 

(; בנשואין, שהאשה היא 48.04%מעט עד החצי )כהנשארים בדת היהודית 
בנשואין  .43.10%דיסידנט עולה האחוז עד  או תיהודית והבעל הוא חפשי בד

, 59.60% ז עדשהבעל הוא יהודי והאשה חפשית בדת או דיסידנטית מגיע האחו
היינו עוד יותר מהחצי. ואולם כאן יש לשים לב לזה, שעל פי החוק השורר 

אין ילד שאביו הוא נוצרי או יהודי רשאי לעבור  1873מאי שנת  14-בפרוסיה מ
שנה, באופן שרבים מן הילדים, שאלמלא  14 ומלאו לנטים טרם נדאל הדיסי

 החוק הזה היו אולי עוברים אל המחנה ההוא, נשארים לפי שעה ביהדותם.
ת אחרים אין חשבון האובדים בם בנוגע לילדים מנשואי־תערוגאמנם, 

וח, שהידיעות כמר באותם המספרים הרשומים לעיל. אין לשנגליהדות 
נוגעות רק באותם הילדים, שעדיין הם סמוכים על שלחן  הסטטיסטיות שלמעלה

הוריהם, היינו, בעיקר, בלתי מבוגרים. ואולם אין ספק, שרבים מילידי־־
ברצון הוריהם, הנה מיד לכישגדלו יתקנו  נשארו ביהדות םהתערובת, שבקטנות

יש  םהזה ויעברו לנצרות. אותו המצב, שמצד האב או מצד הא "הגאת ה״מש
ם נוצרים ושבעורקיהם נוזל דם יהודי אך למחצה, הרי יקל עליהם את להם קרובי

של כל ילידי־ 22.67%נאמר, שאותם  םמדה אההמעבר ביותר. ולא נפריז על 
החצי מהם  םכתוב ישראל ברצון הוריהם, ספק הוא אם גבהתערובת הכתובים 

אפשר לומר, כי לא יצאו ממחנה ישראל  10%ישאר ביהדות, ורק על אדות 
 קחו להם זווג יהודי.וי

 ־ילידי 117-מ, 1905ת נהיו, בעת ספירת־העם של ש יהנכסוסבמלכות 
 53-( בני הדת היהודית, ומ15.4%=) 18התערובת, שאביהם היה יהודי, רק 

, איפוא, אין לחשוב בשום גם כאן .13.2 = 7 רק  – הילדים, שאמם היתה יהודית
תערובת למעלה ־ן ילדי נשואיהאחוז של הנשארים בדת היהודית מבי אופן את

 .10%-מ
ת, שאביהם היה יהודי בהתערו־ילידי 20בין  1900נמצאו בשנת  מןבר  ב

באופן שמכל אלה  ,2היתה יהודית, רק  םשאמ 39 יןבני דת יהודית, ב 8רק 
 .16.9%הילדים נשארו ליהדות רק 

כם רשמי סובת לעשות הריכולים הארוס והארוסה באירוסי־תע ריהגאונב
יולדו להם. במקום שהסכם כזה  רע לשאלה, באיזו דת יחונכו הילדים אשבנוג
-ב. והנה םעשה, שם הולכים הנערים אחרי דת האב והנערות אחרי דת האנלא 



 

118 
 

יו ה 1906עד  1895השנים משנת  11ובת שנהיו במשך רעתה־נשואי 4,822
(, שבהם עשו שני הצדדים את ההסכם הדרוש, ולעומת 24.49%) םמקרי 1,181
( נחסר ההסכם הזה. על־פי ההסכם נמסרו 75.51%) םירמק 3,641-זאת ב

לנצרות,  – ( של נשואי יהודי ונוצרית83.33%) םירמק 465-בהעתידים להולד 
-ליהדות; בנשואי יהודית ונוצרי נמסרו הילדים לנצרות ב – (16.67%) 93-וב

סכם יחד כל מקרי ההבליהדות.  – (11.88%) 74-(, ורק ב88.12%מקרים ) 549
 .14.04% עלה בחלק היהדות רק

ברית־הנשואין והם בני דתות שונות הודעה בדורש החוק מהבאים  דניהב
 144מראש, באיזו דת יחנכו את ילדיהם, אשר יולדו להם. יוליוס סלומון מעיד

 21ה "באו בעיר קופנהגן לפני פקידי הרשות בס 1903-ו 1893שבשתי השנים 
מקרים  13ם היו הילדים להתחנך: בדת הנוצרית הודעות כאלו, שעל פיה צריכי

ור תתור יהודים והנערות בב(, הנערים 33%) םירמק 7(, בדת היהודית 62%)
 (.5%) המקר 1נוצריות 

י נוחים התנאים ליהדות בקופנהגן, תמה בלכאנו,  םואירעוד יותר 
נשואי־התערובת  159-. מ1906מהידיעות המתקבלות מספירת־העם של שנת 

בדת היהודית,  16.5% היוילדים, שמהם  370אותה הספירה נמצאו  בם הרשומי
 דיסידנטים. 5.7-בדת הנוצרית ו 77.8

ילידי  ביןבדת היהודית  1901הדרומית החדשה נמצאו בשנת  סבווייל
נשואי־ 108ובילידי  26.99%נשואי־התערובת, שהבעל בהם יהודי, "׳ 252

וד הוא, שבנשואין חאן ביכפליא . המ36.36% – יהודית םהתערובת, שהאשה בה
נשואין שהבעל בהם במאשר  תרשהאשה בהם יהודית נשארים הילדים ביהדות יו

יהודי. אפשר שיסוד הדבר מונח בזה, שבאוסטרליה, בהפך מהנהוג באירופה, 
 גדול בחנוך הבנים כח האם מכח האב.
ים סטטיסטיים מדויקים בנידון שלפנינו, רמארצות אחרות אין לנו מספ

מעיר די־ צרפתשם אין מצב הדברים שונה מזה. בנוגע ל םאבל קרוב לודאי, שג
י נשואי־התערובת "שמספר הילדים הנספחים אל חכנסיה הנוצרית ע 145רוי־לא
 רות בכלל.מלה על מספר ההוע

ם אופן אין לחשוב וות הללו ליהדות הן אבידות שאינן חוזרות ובשדהאבי
־הלידות מנשואי 462ו באונגריה על 1907אותן ל״כמות מבוטלת״. בשנת 

של הלידות  1.93%-, להרי עבור עשר שנים מעת שהתחילו אלחתערובת, א
הלירות מנשואי־תערובת,  776שואים יהודיים טהורים; בפרוסיה עלו כבר נמ

 1906, ובברלין לבדה בשנת 11.67-שנה מעת שהתחילו אלה, ל 30אחרי עבור 
. ובשים אל לב את מיעוט הלידות 15.5%-תערובת ל־הלידות מנשואי 222עלו 

                                                           
 . 5ע'  1, חוברת 1905צייטשריפט פיר דעמ. א. שטאט. דער יודען  144
 .1899. ברלין 88, חוברות ג' וד׳, ע' וה ט״נ. יאהרהונדערט. נתנאל ש19 םטויפען איניודע 145
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י "ות הללו עדמה קשות לה ליהדות האביכין, בבין היהודים בכלל, נקל לה
 התערובת.־נשואי

 התערובת־עקבות נשואיבמה שנוגע לשנוי האיכותי של הגזע היהודי הבא 
ל כלמשל, נוספים על הנוצרים ב ,יד. בפרוסיה־הרי גם את זה אין לבטל כלאחר –

-כילדים בעלי דם יהודי למחצה, ומאידך גיסא נוספים על היהודים  700-שנה כ
ילדים בעלי דם נוצרי למחצה. על זה יש להוסיף את הנולדים בלי חופה  100

 300-מו אצל היהודים )שמספרם אצל האחרונים מגיע לכוקדושין אצל הנוצרים 
סימנים ן כששם מצוי, כי אם הילד נוצרית ואביו יהודי ולהפך. א (,ל שנהכב

י חדירת הדם היהודי "בולטים בשנוי תכונת הגזע של התושבים הנוצרים ע
התערובת ־ק בכרכים הגדולים, שנשואירד לא ניכרו לפי שעה; ולעורקיהם ע

)וההמרות( רבים בהם ביותר, אפשר אולי למצוא מעין שנוי־מה בטפוס העממי. 
ר למדת־והמק תאפשר, שלא רחוקה כל כן מן המציאות אותה הסברא, שא

הפזיזות, ההתפעלות וחריפות הדבור, המציגות את תושבי ברלין, ואת הסבה 
השער ביניהם, יש לבקש בתערובת־מה של הדם ־להתרבות הטפוס של שחרחרי

י כמזו היא השפעתה של תערובת הגזע על היהודים.  הדולגהיהודי בדמם. ואולם 
קטן הוא מאשר  חלט של בעלי דם נכרי הנוסף עליהםמעל־פי שהמספר ה־אף

ל כובח הנוספים עליהם ברילידי־התע 100אצל הנוצרים, הנה מאידך גיסא אותם 
של כל הנולדים חיים מנשואים יהודיים טהורים,  1.5%מעט כשנה עולים אצלם ל

 םעולים אצל יםצרונהם יהודי למחצה, הנוספים על דהילדים בעלי  700-עוד שב
ין נוצריים טהורים. ואם נביא בחשבון, חיים מנשוא של כל הנולדים 0.06%-ק לר

 םהילדים היהודיים הנולדים בלי חופה וקדושין ה 300-מלבד זאת, שמחצית מ
עלי דם נוצרי למחצה הנוספים בבודאי בני אב נוצרי, אז יגיע האחוז של הילדים 

של כל הנולדים אצלם. מצב כזה בהכרח הוא, שברבות  3.7%-ל דעל היהודים ע
 תכונת הגזע היהודי.בי גבר הימים יביא שנו
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 פרק יא. ההמרה
__________ 

 

 ניםא( ההמרה לפ

התערובת ־תערובת היא ההמרה. נשואי־קרובה בתוצאותיה לנשואי
 רמפחיתים את כמות היהודים על־ידי זה, שהם שוללים מהם חלק ידוע של הדו

ידי זה, שבתוקף אקט משפטי ־ההמרה מפחיתה את כמות היהודים על הנולד;
ישראל את השייכים לה ומבליעה אותם בתוך אומות־־יא מוציאה מתוך כנסתה

 העולם.
ר בדש בדברי־ימי־ישראל. עוד בימי הקיום המדיני כחחזיון ההמרה אינו 

בכל מקום שהיהודים נדחו לבין הגויים.  המוצאים אנו את החזיון הז
נ "הלספ 40-באלכסנדריה, למשל, בסברת הרדיפות על היהודים היו בשנת ה

של אלכסנדר, ראש  ואפילו בנ 146.הרבה מקרים של המרת היהדות באליליות
וכדרך  – המיר את אלהי ישראל באלהי רומא, קהלת היהודים באלכסנדריה,

ת ור־כך תועלת לעצמו, בקבלו משרחהמומרים מאז ומעולם הפיק מדבר זה א
־רומא. המשומדים מזרע ישראל, ככלל, עלו תמיד תוד במלכוכבואותות־

 החדשות. םלגדולה בקרב דתיה
־רות של מקרי המרתות־שובכל משך ימי־הבינים עוברות לפנינו שור

היהדות בנצרות, באונס או ברצון. ומה רב היה מספרם בארצות ידועות תעיד 
לנו אותה העובדה, שעד היום, ארבע מאות שנה אחר הגירוש, מצוי בספרד 

 147ושבי הארץ ההיא.תיונות של וד, בין השדרות העלחביותר הטפוס היהודי, בי
לעומת מספר אלה שיצאו מן היהדות כאין וכאפס הוא מספר אלה שנספחו 

ובמאה שאחריה נמשכו הרבה אליה. אמנם, במאת השנים שלפני ספה״נ 
אם לא  ם, ג148האלילים אחרי היהדות, ומספר הגרים היה הגון למדימעובדי־

וכנסו ליהדות בעל־כרחם. י האדומים, שאחרי שנוצחו במלחמה הרנחשוב את ג
ואולם התפשטות זו של דת היהודית פוסקת לגמרי עם סוף המאה הראשונה 

את כנפיה.  אחרי םפה״נ; משלחתו של פולוס והתגברות הנצרות בעולם קצצו
האלילים את עיקרה של תורת היהדות, את הנצרות הביאה לעובדי־

לי הגאוה הדתית בהמונותואיזמוס, בלי העול הכבד של חוקיה ומצוותיה, 
ב לא יכלה היהדות לעולם ו, ועל ידי כך ש149והגזעית של היהודי מלידה

זו עלה בתהו.  ךלהתחרות עם הנצרות בשאיפתה להתפשטות וכל עמלה בדר
                                                           

 . 1888. לייפציג 344' , עמIIIגרץ, גשיכטע דער יודען, כרך  146
במכה"ע של האינסיטוט  On the racial characteritics of modern jewsו של יוסף יעקב'ס, עיין במאמר 147

 .24ע'  XVלאנתרופולוגיה, כרך 
צל אסינקה וגם  ;II ,2 ,10; נגד אפיון II ,18 ,2; III ,20 ,2; VII ,3,3עיין במלחמות היהודים ליוסף פלביוס  148

  de civitate dei VI, 11נוס, אבגוסטי
 . 1902, לייפציג 9עיין הרנק: די מיססיען אונד אויסברייטונג דער כריסטענטומס, ע'  149
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ערב אחדים בתימן בראשית המאה הששית תחת מלכותו ־ירות של שבטיג  תהה
ר נחרבה בלספה״ג כ 530לה תקומה, מפני שבשנת  השל יוסף נשיא לא הית

ממלכתו ושרידיה אשר נשארו ליהדות בלע האישלאם לאחר כך. רק במאה 
השמינית אנו מוצאים שוב התגירות בהמון של מלך הכוזרים והקרובים אליו. 

בתוך  םואולם עדיין לא ברור הדבר, עד כמה הספיקה הדת היהודית להתערות ג
תם בראשית אלמלא נחרבה ממלכ גםהעם הכוזרי ואם היתה מתקימת בידם 

 150.המאה הי״א
כניסת היהודים בראשית המאה הי״ט לתוך החיים הרוחניים המודרניים 

גרמניה בו בזמן ההוא נרב מהם לעבור אל הדת הנוצרית; לא מצי ררמה למספג
י אפילו רהזה. ה אחד, שירתע לאחור מעשות את הצעדאף כמעט יהודי נכבד 

לחקירת ספרות ישראל, מציין  ליאופולד צונץ בעצמו, זה שהקדיש את כל חייו
 1819! במשך הזמן שמשנת "ביהדות כ״פליאה הרבתי של נפשו ואראת דבר הש  

 3,610מנתה בתוכה  (1819עברו אל הנצרות בברלין לבד, שאז ) 1823 דע
יהודים. במשך הזמן  1,382נפש, וביתר ערי פרוסיה  1,236-יהודים, לא פחות מ

מי יה בגרמניה, מפני שבימים ההם, נתמעטה תנועת ההמר 1850-1880 של
שלטון הליברליזמוס, לא היתה היהדות למחזיקיה מקור של הרחקה ושפלות 
חברתית, וחסרה, איפוא, הדחיפה העיקרית להמרה. אל נקודת השקיעה הגיעה 

מקרי המרת הדת היהודית  50, שבה היו רק 1876 בשנת תנועת ההמרה בפרוסיה
ם ראשית תנועת האנטישמיות בגרמניה, באבנגלית. מאז, זאת אומרת, ע

 התחיל שוב מספר ההמרות לעלות, הלוך ועלה.
 

 במשך המאה הי״ט עברו יהודים אל הנצרות

 בארץ
 אל הכנסיה

 בס"ה
 וליתקת-היונית וליתקת-הרומית האבנגלית

 13,128 פרוסיה.................

5,000 

 

22,520 

ריה................... ו    330 ב 

  770 סוניה................סכ

  115 וירטמברג.............

  3,177 בשאר גרמניה.......

 28,830   28,830151 בריטניה הגדולה....

 1800   1800 הולנדיה................

 500   500 שודיה ונורבגיה......

 100   100 דניה.....................
 100   100 שויצריה...............
 2,400  1,800 600 צרפת...................

 28,200 6,300 אוסטריה..............
200 44,756 

 8,000 2,056 אונגריה................

                                                           
צרים. ועיין בניהם של הנו-ביחוד מוטלת בספק ההשערה, שהקראים של עכשיו יושבי קרים הם מבני 150

 . 35למעלה הערה 
מסיון -א באנגליה, כי אם בארצות אחרות ע"י חברותהמרות, שיצאו לפועל ל 5,330לחשבון זה נכנסו  151

 אנגליות. 
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 84,536 69,400 12,000 3,136 רוסיה...................

 300  300  איטליה................

 1,500 1,500   רומיניה................
 3,300 3,300   תורכיה.................
 100 100   ארצות הבלקן.......
 600  500 100 אסיה ואפריקה......
 200   200 אוסטרליה............
 13,000  1,500 11,500 אמריקה הצפונית...

 204,542 74,500 57,300 72,742 בס"ה

 
הליצנטיאט די־לא־ וספת לחבורו שלתהטבלא שלפנינו, הלקוחה מ

נותנת לנו סקירה על הסכום הכולל של המרת הדת בין היהודים במשך  ,152רוי
ים על השערות, דהמאה הי״ט. די־לא־רוי מעיר, שבכל מקום שהמספרים מיוס

הרי הוא נוהג בהם זהירות יתירה ובוחר לתפוס מועט ממרובה. ואמנם, קרוב 
 204,500העולה אצלו לכמעט לודאי, שמספר כל המרות היהודים במאה הי״ט, 

אינו עובר את גבולי המציאות ואולי עוד עוברת המציאות את המספר הזה. יש 
עוד להעיר, שמעבר היהודים אל הדיסידנטים וכמו כן הכנסת הילדים מנשואי־

 תערובת אל הדת הנוצרית לא נכנסו לחשבון זה.
 

 ב( תנועת ההמרה בהוה

ת השנים האחרונות תתבלט תי עשרוהעובדה של התנגדות ההמרה בש
יהודים הולכת  10,000 . היא מראה, שמספר ההמרות לכלהטבלא הנוכחיתמ

 )בווינה(. 40)בגלציה( עד  1-ועולה מ
 היציאה מן היהדות

 בח"מ לשנה הזמן המקום
 10,000על כל 

 יהודים בכל שנה
 1 90 1903-1900 בגליציה ובוקובינה........

 1890-1881 .....ברוסיה....................
1897-1891 

689 
1,021 

1.5 
2 

 5 446 1907-1896 באונגריה......................
 1900-1896 ...................153בגרמניה

1904 
480 
497 

8 
8 

 10 6 1903-1894 בסרביה........................
 13 226 1903 בבודפשט.....................

 15 153 1903-1899 ....................154בברלין
באוסטריה )מלבד 

 25 800 1903-1900 גליציה ובוקובינה(.........

 33 10 1906-1886 בדרזדן........................
 39 580 1905-1901 .בוינה..........................

 1906 643 40 

                                                           
 .1899׳ וד׳. ברלין גע נתנאל חוב׳ מכ"יון מחקרי־סטטיסטי. סדערט. ננהוריאה 19 םענטויפען אידיו 152
 .באבנגליותה וברלין לא נכנסו אלא ההמרות לתוך המספרים בנוגע לגרמני 153
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בדבר  מספרים סטטיסטיים מדויקים ע לאותן הארצות, שיש לנו מהןנוגב

 , למשל, היו ההמרות השנתיות במשך המאהרוסיהבההמרה, אפשר לומר, ש
 זירות ורדיפות, וכעבור עת־ג ההמרות נתרבו בימי ט במצב של עלית וירידה."הי

בחשבון־ ותההמר מספר יעגה 1836-1840בשנות  155נתמעטו. – הצרת לשעה
-ל זהההמספר ה על 1850-1841שנות  , בעשר394לכל שנה עד  ממוצע
התחיל  ומאז שוב 4,439-ל ו,עלה עד המקסימום של 1854 , בשנת1,540
עלה מספר ההמרות בחשבון־ממוצע לשנה  1890-1881 בעשר השנים לרדת.

     .1,021-ל גדל עד שוב 1897עד  1891-, מ689-ל
ת שם אינן ושההמר ה,צריך להבדיל בין גליציה ובוקובינ אוסטריהב

גליציה ובבוקובינה מוצאים להם מקרי ההמרה ת, מיתר חלקי המדינה. בומצוי
ד לעשרת חקוי ובלבוב וגם פה אינם עולים למעלה מאחוז ארמקום כמעט רק בק

יחוד בווינה, ביתר חלקי אוסטריה ובאלפים. לעומת זאת מרובים מקרי ההמרה 
עלו  156ןוטהשממנה אנו מביאים מספרים מפורטים למטה. על פי הערכתו של 

לכל שנה, היינו  900לכמעט  1903-1900סטריה בשנות מקרי ההמרה בכל או
יהודים; ואם נחשוב את אוסטריה בלי גליציה,  1,480ד על כמעט חמקרה א

 יהודים. 500המרה אחד על כל ־וקובינה ועיר ווינה, עולה כבר מקרהב
אל הנצרות  1907עד  1896-מ םינהש 12עברו במשך  ריהגאונבמלכות 

נשים(  594-ו םבריג 471) 1,065-ונשים(  2,545-ום בריג 2,603יהודים ) 5,148
ם אלה ששבו אל היהדות אחרי שהמירו(, באופן געברו אל היהדות )בחשבון זה 

. הגורם למעבר האמור של הנוצרים אל שנפ 4,083ה ,סבשלדת היהודית אבדו 
היהדות )אין הכתוב מדבר באלה, שהיו מקודם יהודים והם חוזרים לדת אבות, 

שדוך, ־עולה לשליש של כל המתיהדים( הרי הוא כמעט תמיד ענין־שלשמספרם 
רים הללו וזרעם אחריהם נאמנים גדול, עד כמה ישארו הגוהדבד מוטל בספק 
ריה גדול עוד באונגירות האלה, כמה גמעידים מקרי־ההת םליהדות. על־כל־פני

ם וליכמספר היהודים המחזיקים ביהדות בכל תוקף, עד שלא די שהם אינם י
ח לבעליה, אלא שהם עוד ור אל הנצרות, שהיא מביאה רו  בלגמור כנפשם לע

מושכים ומעבירים אליהם את הארוסים הנוצרים אל היהדות, שבה קשורות 
נתרבו ההמרות  1901/05הרפתקאות חברתיות ידועות. אמנם, בחמש השנים 

של הדת היהודית, שעלה בחמש השנים  הבאונגריה ביותר, באופן שהפסד
ורק  420עד  1901/05יע בחמש השנים גמ לכל שנה, ה"בח 264-ל 1896/1900

. על זה יש עוד 361 וגם 370-ל דירד שוב המספר ע 1907 םוג 1906בשנות
עלה  1896/1907בלי־דת, שבמשך השנים ־ניבלהוסיף את היהודים העוברים אל 

                                                           
מקרים של שיבה מהנצרות אל היהדות ברוסיה לא היו בנמצא עד הזמן היותר אחרון. הרשות ניתנה לבני  155

חרת נאסר אהקתולית לדת -הדתות האחרות רק לקבל עליהם את הדת השלטת, אך לצאת מהכנסיה היונית
 י החוק של חופש הדתות. הותר הדבר הזה ע" 1909מטעם הממשלה בעונש חמור. רק בשנת 

 . 69ע'  1908דיע יודען אין עסטרייך, ברלין  156
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פר לציין, שרב הוא מס גםבערך לכל שנה. מענין  47היינו  ,201-מספרם ל
האנשים, ששנו  2,148ות מדיאריים. בין מהיהודים המשנים את שמותיהם לש

שמות כהן ועוד  95, נמצאו 1902 נתאת שמותיהם במחצית הראשונה של ש
. באיזו ו'ון: בלוי, ברוין, ויס וכגהרבה מאד שמות המזכירים נושאים יהודים, כ

 בירור.בלעמוד  על זה אין – השם־ההמרה את העובדה של שנויה־מדה מלוה מקר
 6ממוצע לכל שנה בון־, היו בחש1894/1903עשר השנים ב, סרביהב
 יהודים. 1,000המרה, היינו מקרה אחד בשנה על כל מקרי־

דת ביש לנו מספרים סטטיסטיים רק על דבר ההמרות  נרמניהמ
ת ודת הקתולית אינו ידוע. בשנב, ואולם מספר ההמרות 157ליתגהאבנ

 – 1904יהודים, בשנת  480טסטנטיות בח״מ לשנה רו אל הפרובע 1896/1900
בח״מ  1896/1900ות נשברו מן הנצרות אל היהדות ביהודים. לעומת זה ע 497

מה שמעיד, כשאנו משוים את המספרים  ,52 – 1904, ובשנת םגוי  25לשנה 
ריה, עד כמה פחותה אצל היהודים גירים באונגהמספר הגדול של המת םהאלה ע

ריים אותה השאיפה להכניס את הנכרים גצל אחיהם האונבגרמניה מאשר א
עד במה קלוש  ,המתחתנים בהם תחת כנפי הדת הישראלית, ומכאן אתה למד

י עצמו. ביחס לעשר השנים שלפני זה עלו נמהגרערכה של דתו בעיני היהודי 
תשעת בעלו  1881/87לית בהרבה; בשנות גהיהודית באבנ תמקרי המרת הד

-עלו כבר ל 1891/97 נות, ובש160-מ לשנה רק לח"נים ברוסיה הישפלי יגל
 דלה.גמות היהודים בגרמניה בכלל לא כד שושנים, בע־, היינו כמעט פי91

יה בהתרבות מספר והטמיעה אצל יהודי גרמניה, המוצאת את בטת־שאיפ
לי יוצא מן הכלל קוראים לבניהם בההמרות, מתבלטת גם בזה, שהם כמעט 

נקראו ילדי ישראל  – שנה 50כלפני  – ת היהודיים, שבהםמניים. השמוגרשמות ב
ה מהיהודים בברובם המכריע, הם כיום דבר יקר־המציאות. השאיפות של הר

עד עכשיו לרוב מכשולים  היהודיים שלהם פגשו י־המשפחהויכנלשנות את 
, םהמשפחה היהודיים הי־בהעדר ההסכמה הדרושה לזה מטעם הרשות. כנוי

 עוד ואצבברלין נמ די הקהלה היהודיתחב 20,133יים. בין לפיכך, עדיין מצו
־בעלי 1.7%ם גסקריפציה שונים( ונטר )באופני כהן םבעלי־הש 3% 1904 בשנת

 שונים. םסרו גם עוד שמות ביבלייח; לא לוי םהש
 – , ששם אין מפריע בעד כל איש ואיש לשנות את שמו כחפצו,אנגליהב

צורה  םהראשון לתת לכנויי־משפחת משתדלים המהגרים היהודים עוד בדור
במרה ידועה בכדי להקל על האנגלים את מבטא השמות המוזרים  – אנגלית

 היימנס וכן הלאה. – בן, מהיימאןועד שמכהן נעשה ק – להם

                                                           
ומקודמות  1902סטאטיסטישע מיטטיילונגען אויס דייטשען עוואנגעלישען לאנדסקירכען, שטוטגרט, משנת  157

 לה. 
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ים השמות ח. נדההולנדיהוא להזכיר, שגם ב בקשר עם זה לא למותר 
עדיין אדוקים  םם הלנדיה ברובוכי יהודי ה ם, א158היהודיים מפני ההולנדיים

 אין תחת ידינו. הת המרת הדת בין יהודי הולנדידובדתם. ידיעות על א
הכרכים, ומכמה טעמים. בכרכים  םהקרקע היותר מוכשר להמרה ה

נגוד ההקפיטליסטיים המודרניים ואין אותו  הלכמפותחים ביותר חיי־הכל
ם הרוחניים החיי םאחרים. גהיהודים והנוצרים המצוי במקומות הכלכלי בין 

ת־יסודוווהספוגות דעות רציונליות, יצרו  המ  ג  בכרכים, המשוחררים מכל דו  
השכלה משותפים לנוצרים וליהודים, יסודות, שהדת אינה תופסת בהם שום 

בניה והרגשת התליה בדעת אחרים ום. ההשגחה של העדה הישראלית על מק
־ם להמרה גם נשואירופפות שם, הודות למספר האדם הרב בקרבם. לבסוף גורמי

ת, המרובים ביותר בכרכים, בהיות שבכלל עומדים שני החזיונות האלה בהתערו
בכל מקום בקשר פנימי. שניהם הם תוצאה משכנות קרובה של יהודים ונוצרים, 
העומדים על מדרגת השכלה וכלכלה דומה ומושפעים אלה מאלה, שאז, 

לל יהודי כ ך אלא שבדרךכאמור, נשואי־התערובת מקרבים את ההמרה, ולא עו
דוקא בנוצרים. אמנם, יש נקודה אחת,  םתן ביהודים כי אחשהמיר שוב לא ית

שבה נבדלים שני החזיונות האלה, והיא דבר ההשפעה מצד האיבה החברתית 
להמרה ולנשואי־תערובת. נשואי־תערובת  חסליהודים ותוצאותיה השונות בי

 פתי או חברתי בלפי היהודים ומשוזלזול ד םמתרבים ביותר במקום שאין בו שו
, םוסים קרובים ובלתי נעכריחזה ניתנת האפשרות המלאה להתפתחות י

רת לה מעמד צן בנוגע להמרה, שהיא מבכנשואין; לא ־י קשרידהמביאים לי
מקום, שלמרות שווי־הזכיות הנתון ליהודים על פי החוק, שוררת שם עדיין בדוקא 

מנה על־ידי לה האחרונים מקוים להחלץ מלפי היהודים ואכאיבה סוציאלית 
קומות שבאוסטרליה או אמריקה הדרומית, למשל, במ ההמרה. בזה יתבאר, מה

־ברתי, מרובים מאד נשואיחלגמרי במובן ה שהיהודים שוים בהם לנוצרים
במקום ששולטת,  ,יסא, בוינה, למשלגתערובת ומועטות ההמרות; מאידיך 

 התערובת.־על נשואי הי־ההמררמק כידוע, אנטישמיות תקיפה, עולים
. בעוד ברליןת ההמרות בומה שנים יש לנו על אדכידיעות מספריות מ

, 66-לית לגת האבנדעלו, בח״מ לשנה, מקרי ההמרה ב 1887-1881שבשנות 
 1899-1903, הנה בחמש השנים 159יהודים 000,1ד על כמעט חהיינו מקרה א

 800על כל  דהיינו מקרה אח ,153-מ לשנה ל"ר מקרי ההמרה האלה בחכבעלו 
נוסיף על אלה עוד את מקרי ההמרה בדת הקתולית ואת היציאה  יהודים. ואם

 דלשנה, היינו מקרה אח 200-ה, לכל הפחות, לס"אז יעלה ה ידנטים,סידאל ה
תושבים יהודים. אמנם, על פי רשימות קהלת היהודים בברלין יצאו  600על כל 

 מ לשנה, ובשנותח"ב 115רק  1903-1899מכלל ישראל באופן רשמי בשנות 

                                                           
. 137ע'  7190 אט. דער יודען,טט פיר דעט. א. ספד. צייטשרינללאא  מען אין הא  רנפא  שטיין, יודישע נעיין אר 158
 . 1837מות היהודים". לייפציג "שרו פץ. בסנכלל על שמות יהודים עיין צוב

 המכוון לתושבים היהודים בברלין ובפרבריה הסמוכים לה. 159
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נקבות; ואולם ההבדל הנוכחי יתבאר  50 ם,ריכז 107, 157רק  1906-1904
י הוריהם היהודיים "נסו התינוקות שנמסרו עכבזה, שלאותן הרשימות לא הו

ם את גה ידועה דשהמספרים הנזכרים לעיל על ידינו כוללים במ דלנצרות, בעו
 160ההמרות הללו.

-ולית גכנסיה האבנהיהודים אל  200ה ס"ב 1906-1886רו בשנות עב דרזדןב
 ליהדות. –ם לייגאבנ 15
, 643-ל תבלי־ד־מספר היהודים שעברו לנצרות או לבני 1906עלה בשנת  וינהב

עלו  1901/05יהודים. בחמש־השנים  229על כל  דה אחרהיינו מקרה־המ
שההמרות לפני  דובע 253על כל  1, היינו 580-ל ההמקרים האלה בח״מ לשנ

מקרה , באופן ש330-ל שנה רק לכמ ל"עלו בח 1890עד  1886-מ ה,שנ 15
עד  זות נתרבו למדי מאמריהודים. מכל זה רואים אנו, שהה 359על  אחד עלה

עם זה צריך לציין, שבמספרים שלמעלה לא נכנסו הילדים למטה . 1906שנת 
החלפת הדת  םאליה עשעל פי החוק באוסטריה דתם מתחלפת מ שנים, 7מבני 

שנים  ז'של הוריהם )בכלל אין רשות באוסטריה להכניס ילד או ילדה פחות מבני 
לדת הנוצרים מבלי שימירו אתם האב או האם(. בכל אופן יש בנידון זה לשים 

ודי רוצה שם להתחתן תערובת באוסטריה. כשהיה־של אסור נשואי םורגלב אל ה
ר את דתו בדת רעהו או לקרוא לעצמו בן־־או על הצד השני להמי בנוצרי, עליו

המרה כאלה, שבארצות שנשואי־־ם שם מקום מקריהלי־דת. לכן מוצאים לב
 אך למותר. םת מותרים בהן, הבתערו

ם בוינה מראה לנו, שדוקא גס בברלין וגהסטטיסטיקה של ההמרה 
נציה", נותנות את מספר גהשדרות העליונות, הנאורות, הנקראות "אינטל

יצאו מן  1906-1873 םים היותר גדול. בברלין, למשל, במשך השניהמשומד
בעלי  35.9%=  489אנשים שמשלח־ידם ידוע לנו, ומהם היו  1,388היהדות 

, היו 1906היהודים שהמירו את דתם בוינה בשנת  643השכלה אקדמית. ובין 
עים עורכי־דין, סופרים( וארב ,בעלי פרופסיות חפשיות )רופאים 105-לא פחות מ

של כל  4/1הזאת נתנה כמעט " האינטלננציה"באופן ש ,ספר־תלמידי בתי
 המומרים.

־מקרי 81נמצאים  1906ה בשנת ינהמרות היהודים בו 643לעומת 
השנים  חמשבמת־לב. וירות, מספר, שאי־אפשר לעבור עליו בלי כל תשגהת

ו ים הללגרמ לשנה. עד כמה שאין ה"בח 72-ירות לגעלו מקרי ההת 1901/05
תשובה, הרי הם במתוך היהודים המומרים, הפונים עורף לדתם החדשה וחוזרים 

 .יהודיםבמאלה הנוצרים, שחשקה נפשם להשתדך  םרובם ככול
ן ואופן־הישנה( יצאולי אופ  ב פירט לבדה־)בקהלת 1903בשנת  בודפשטב
  

                                                           
למרות כל השתדלותי להשיג ידיעות סטטיסטיות מדויקות על הכנסת התינוקות לדת הנצרות לא עלה הדבר  160

 145ע'  1907יס דעם יודענטום אין בערלין. סייטש. פיר ד. א. ס. דער יודען, בידי. ועיין בלוי: די אויסטריטע או
 . 87ע'  1909-ו
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-ומהם עברו אל הנצרות  214נקבות(;  80זכרים,  146יהודים ) 226מן היהדות 
על פי )יהודים  748לפי זה עלה מקרה המרה אחד על כל  161דת.־ליבלבני־ 21

 20)נפש  45-(. עם זה כדאי להזכיר, ש1900משנת  םהיהודים בספירת־הע מספר
נקבות(, שנולדו באמונת היהודים והמירוה, שבו באותה השנה אל  25זכרים, 
 היהדות.

 משפט הבכורהם היוצאים מן היהדות לעתים קרובות ינתן מאת היהודי
 ידנטים על ההמרה בנצרות, מפני שבאופן הראשון פטוריםסליציאה אל הדי

ם הקהל היהודי מביט על צעד שכזה בעין פחות גמהצרימוניה של הטבילה ו
ידנטים נמלט מעשית שקר בנפשו סזעומה. ואמנם, במעשה, מי שעובר אל הדי

ודי ממיר, כמעט בעיקרי הדת הנוצרית, בעוד שכל יה "ומאמירת "אני מאמין
או עסקי־ תמריחלא נדבר על הממירים לשם הנאה  םא םג – מן הכלל יוצא ליב

אינו מקבל עליו את הנצרות כתורה וכאמונה, אלא כחלק מן התרבות  –ם שדוכי
רגיל, יסוד להורים יהודיים כ. הנמוקים האלה משמשים, םכיו תשלמההכללית 

ודם בילדותם, בעוד שהם, בגרמניה להכניס את בניהם בברית־הנצרות בע
הברית מרבים היהודים לבכר על ות־ההורים, בעצמם נשארים ביהדות. גם בארצ

 ההתחברות לאחת הכתות הדתיות הנפוצות שמה.יה השלטת את סההמרה בכנ
 

 למיסיון־החברות ג(

 ברות־המיסיון, שהעמידו להן למטרהחדות לחרוצים אנו להקדיש פה מלים א
נמצאות בכל  1902ד משנת חדתם. על־פי דין־וחשבון א להעביר את היהודים על

 228ברות כאלו, שלהן ח 112העולם, מיסודה של הכנסיה הפרוטסטנטית בלבד, 
הכנסותיהן השנתיות של  162מיסיונרים ועוזרים שונים. 816 םיון עסבתי־מי

מיליון מרק. מזה מכניסה בריטניה הגדולה  2/12מ=החברות הללו עולות ליותר 
ממציאה את הרוב הגדול של המיסיונרים. על־פי די־המיליונים, והיא גם  2לבדה 

 380נכנסים בכל שנה לכנסיה הנוצרית על ידי החברות למיסיון בערך  163ויר־לא
יהודים; והוא משער, שגדול מזה הוא מספר האנשים, שההסתה פועלת עליהם 

רה באלו היא החא לידי המרה ע״י כהני הכנסיה. הגדולה בין חברות המיסיון הולב
London Society for promoting Christianity amongst the Jews "( החברה

. הכנסותיה של 1809(, שנוסדה בשנת "הלונדונית להפצת הנצרות בין היהודים
 1902/03ק סעת־לי״ש לשנה; בשנ 40,000-החברה הזאת עולות ליותר מ
יסיונרים וסוכנים מ 214ש והחזיקה "לי 38,061הוציאה החברה למטרותיה 

עלה בידי  1897 דע 1809משנת  164.םואחד בתיה, הנפוצים בכל העול םבחמשי

                                                           
בעד המספרים האלה אני חייב תודה להמנוח ד"ר י. פ. קיריזי, מנהל פקידות הסטטיסטיקה העירונית  161

 בבודפשט. 
162 Geography and Atlas of Protestant Missions כרך II 1906, נויורק. 
 . 1, ע' 1907הייטיגע עוונגעלישע יודענמיסיאן, נתנאל שנת  די 163
 . 1903, לונדון 1902/03מדין וחשבון של החברה לשנת  164
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 7,000-כיהודים, בכל מחלקותיה יחד  1,871בלונדון  :החברה להעביר על דת
צאים לתכלית זו נראות התוצאות ערך לסכומים העצומים המו  ביהודים. אכן 

ניצודים ברשת הריע של , שהרוב המכבוד בשים אל לחהללו למצערות, בי
ההסתה היו מתנצרים גם בלא־זה. אילו סמכו המסיתים על דרשותיהם בלבד, כי 

ם את הנפשות המעטות האלו, כי בשביל תעמולת־השמד שלהם גלא עשו  זא
אין להם אזנים אטומות מאזני מיהודים. ואולם זה הדבר, שלהטפתם הנוצרית 

את הקרקע להמרה. על־כל־פנים  באים לעזרה התנאים הסוציאליים, המכשירים
אלה הנופלים בידי המיסיון אך מעוטם מקרב מאתים אלף  םכדאי לדעת, שג

עיר מיוחדים ־ליציה ורומיניה והתישבו ברובעיגדדו מרוסיה, נהיהודים, ש
 ;  ו'בלונדון, מנשסתר, ליברפול וכ

שים ־חממתוך אותם ארבעים ",השדרות העליונות"הוא דוקא מן -חסיב-םרוב
ות ורכשו להם מצב של עושר רהודים, שנתישבו באנגליה זה מכמה דוי אלףה
י יחד עם  כאם  התנגדות גמורה,בלמיסיון  חסבוד. היהודי מווהייטשפל מתיוכ

העושות תעמולה־  ,תריסר חברות קטנות ממנהכל יש עוד נ"ה הגדולה ההחבר
שההמרה ושעל, ולמרות זה,  ל צעדכת לו רשת על ומיסיונרית זריזה ופורש

ה דדחקות רבה, שכרה בצבלו ליהודי הווהייטשפלי, החי לרוב בעניות ו מבטיחה
מן ידוע והענקת פרוטקציות שונות זהגונה במשך  תירמחעזרה  בעולם הזה בצורת

רוח רחוב היהודים ברוסיה וגליציה, אשר ממנו יצא  165לבסוס מצבו בעתיד.
לאלהים פתרונים;  – ושאחריו ם בדור הקרובגהמהגר, חי בו עדיין; אם יעמוד לו 

שהשדה הזה, הבלתי פורה כיום למיסיון, יתן לו אז קציר רב, שלא ■ ד,אפשר־מא
ידו, שיהודי מזרח לונדון עומדים עתה בראשית אותה גמוהו. האותות יכידע עוד 

אמונתם בברלין, וינה ובודפשט, ושהנה ימים באים, אשר ־ניבה כו בהדרך, שהל
 .אותם היהודים אף בדבר ההמרהיפול־גורל  םעליה םג
 

 ה לעתידרקיס ד(

ה הולך מספר ההמרות בארצות זשבזמן ה כל האמור יצא לנו, תבבואנו לסכם א
י דבלי גליציה( אובדים בכל שנה על י)ליהודי אוסטריה  .המערב הלוך ורב
 ,ל אלףכל 1אחוזים לאלף מהם, בנרמניה לכל הפחות  2-ההתנצרות יותר מ

/%4 מעטכריה גבאונ
לעומת זה המוני היהודים ברוסיה ובגליציה, בני השדרה . 3
 גדמספרנו, מחזיקים מעמד נ’ רות המנויות בפרק אדהראשונה מארבע הש

השפעות הנצרות ואינם מאבדים על ידיה אלא פירורים מעטים. נפוצותיהם של 
עמדו אף הם עד  – השדרה השניה – מרכזי היהודים האלה באנגליה ובאמריקה

רה השלישית, הבורג׳ואזיה דהמביאים לידי המרה. רק בש םהזרמי כה נגד
מרה, הדות לגח־ההתנכבר כונית, נחלש כהאמידה באירופה המערבית והתי

                                                           
דוסטריה המודרנית(. נר: הפרובלימות של האיפספרק ב׳ של ה)ב London-The Jews of East וויב:  .עיין כ 165

 .1898לונדון 
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וף, שלתוכה נכנסים סרה הרביעית, לבדלהתקבל על הלב. ובש והדבר מתחיל
 רכבהשכלה אקדמית, שם ההמרה הרי היא  דים בערי הבירות ובעליוהיה־עשירי

בים את רמאלה אינם עו כל יום. ואם רביםבמן המעשים  –ם ניבבנוגע ל רלמצע –
אין זאת מתוך התקשרות אל היהדות, אלא מתוך  – לבם לעשות את הצעד הזה

י מעשה של פחדנות ובגידה הוא לעזוב את מחנה המעטים כאיזו הרגשה, 
קרי ישנם גם אחרים, שבהיות שעי ם.ל עברימכהנמצאים בסכנה ומוקפים אויבים 

י מודים כלות ללבבם, הם אינם רוצים לשקר ולומר, סהנצרות אינם מוצאים מ
יחטיאו  זהדיסידנטים, אל זה יבקשו למו מפלט לצאת א םהם בהם; ואם משו

 הברחי בכים את דתם, פמחלי הםמלכתחילה את המטרה, שבשבילה 
שאליה ישאפו להתקבל על־ידי  כו',הקולטורית של הגרמנים, הצרפתים ו

  הרבה יותר טוב אל הדיסידנט לא םסיחחברים שוים בכל, יש שמתיכ רהמהה
היהודי  ם, והוא הפחד, שגחדליהודי. לאחרונה פועל פה עוד נימוק א ראשמ

י אם נחשב עוד במשך כשוה עם הנוצרי מלידה,  אינו עולה מיד למדרגה המומר
ז מצד בוהדבר התלוי באמצע בין היהודים והנוצרים.  זהמן ארוך בתור איז

ומכאיב ליהודי המומר ביותר, מפני שהוא בא עליו מתוך מחנהו  ההנוצרים קש
מומר יחסה ו־חדש אשר בחר לו והרי הוא עומד ערום נגדו, בעוד שהיהודי שאינה

ות ושייכותו לעם קדומים. במעטה־הגאון של נאמנותו למורשת־אב בוזמפני אותו 
א מקרבת את בעלי התכונות ד היחבאופן זה יוצא, שהאנטישמיות, אשר מצד א

דות הרבה אלימנטים, שבלי ההרפות להמרה, הנה מצד שני היא קושרת אל הי
. מובן, שהנימוקים הללו, המעלי םשהיו נתקי דלחץ החיצוני הזה אפשר מאוה

ה. ההמרה אינה אלא בבכדי להאריך ימים הר הםשיסודם בהרגשות, אין ב
עם התקימותה של שאיפת־והטמיעה, ס־המדרגה היותר אחרונת של פרוצ
ההמרה. היא היתה פוסקת באיזה ־ם תנועתגהטמיעה תתקיים ותתפשט בהכרח 

אשר  תה רק עם הפסקתה הגמורה של האיבה החברתית ליהודים. ואולם אדמ
ם אורב הת, שמבשלשה נשואי־התערוה או פי־נ  ש  מ   תשאיר אז ההמרה, יאכלו

היהדות; על־ התקיימנבנכרים  חתוןהדות האסון היותר גדול. על־ידי אסור הלי
 דר הזה, על־ידי בואם של נשואי־תערובת, יכולה היא להבטל.גידי פריצת ה

שההמרה אינה משנה את טפוסו של היהודי,  רלכאורה אפשר היה לומ
כשם שלא יהפוך כושי עורו, בקבלו עליו דת אחרת, ולפיכך, מנקודת ההשקפה 

ההוים משתנים על ידי ההמרה אף האתנולוגית והאנתרופולוגית, אין התנאים 
ל כאן באות שתי בבמקצת. הדברים האלה כשהם לעצמם אמנם נכונים הם, א

כי היהודי  בר,עובדות הסותרות אותם: ראשית, אותה העובדה שנזכרה כ
שהיהודים ה , זתנוצרים, ושניבניו אחריו, מתחתנים בהמומר, הוא, או, בכל אופן, 

כדי להבליע בך יש בהמרה כמרובים. מתוך בכל מקום אינם אלא מועט בתוך 
זמן פחות או יותר ממושך עד בלי השאיר לו זכר. באת הדם היהודי באחרים 

 םלע םצאצאי היהודי המומר אובדים, איפוא, לא רק לדת היהודית כי אם ג
 היהודי.



 

130 
 

בעתיד להרבות את אבידותיה של היהדות?  םתוסיף ההמרה ג םהא
ל האמור. בבטחה אפשר כת מאליה אחרי התשובה על השאלה הזאת יוצא
בר את כרק ימשך אותו הפרוצס, שהפריד  םלענות על השאלה הזאת הן, א

ן־העליה של היהודים והיהודים לשדרות שונות, זאת אומרת, אם ימשך אותו חזי
העניים ומחוסרי השכלה חילונית, הנחשבים אצלנו על השדרה הראשונה 

י השכלה מודרנית )השדרה השלישית והשניה, לתוך מעמד האמידים ובעל
והרביעית(. כי גורלן של אלו השדרות האחרונות נחתך ללכת הלוך וכלה ע״י 

גם בעתיד ובאותו  ם. השאלה, בעיקרה, היא, איפוא: אבת(תערו־ההמרה )ונשואי
רה דהיהודים מהש רה למעבכהמהלך תפעלנה המגמות החברתיות, שגרמו עד 

והרביעית. ובהיות, שהעליה הכלכלית של הראשונה והשניה אל השלישית 
ה בחיוב, הרי זהיהודים וגידול הקולטורה של סביבתם נותנים מקום לענות על 

 תנועת ההמרה תלך הלוך וגדול. םשבהכרח עלינו לחשוב, כי ג
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 שער ד
____________ 

 

 ־אונים לטמיעהפרק יב. האנטישמיות בתור מפריע דל
______ 

 

 רמניה ובאוסטריהא( האנטישמיות בג

, אין לצפות, שהיהודים םשבתנאים הכלכליים והחברתיים כיו ו,ראינ האר
ו מצד זגדות לטמיעה; ואולם האם לא תבוא התנגדות כנמצדם יראו כח־הת

? ואכן, יש די סימנים לדבר, שטמיעת היהודים אינה לרצון לחלק ידוע הנוצרים
ינות שאינן מפותחות באפריקה מן הנוצרים. אין אנו מדברים על רוסיה ועל המד

 םופא הגה ז, ועל ידי 166םכיותיהזבלים בגהצפונית ובאסיה, ששם היהודים מ
נעצרים במהלכם להתבוללות, שאין דרכה להניע לנקודה עליונה אלא דוקא 

ם בארצות האחרות, שעל פי החוק נשתוו ג ר.מוגכיות ־זבמקום שיש ליהודים שווי
רחים, נפוצה התנועה הידועה בשם אנטישמיות, זלכל הא םכיותיהזשם היהודים ב

להורידם  – ידה־של היהודים, והיא עושה כל אשר לאל םשעינה צרה בזכיותיה
 עד הדיוטא התחתונה במובן הפוליטי והחברתי.

רמניה היא; וימיה כימי השתוות היהודים גהתנועה האנטישמית ילידת־
היהודים בגרמניה, וכבר כיות זהחוק של שווי־ זהוכר 1869בזכיותיהם. בשנת 

באמצע שנות השבעים, שנות המשבר הכלכלי הגדול שבא על גרמניה, 
התלקחה מחדש אש השנאה ליהודים, שכל אשמת המשבר נתלתה בהם. אז 
נתיסדה מפלגה מדינית גדולה, שנתחלקה לכמה סיעות, לשם המטרה המסוימת 

חירות אל בב .רדתםוהמדיני עד  האחת, היינו, להלחם ביהודים במקצוע הכלכלי
קולות  248,500 אתהזחלקה של המפלגה הנפלו  1907 תשנבהרייכסטאג 

יה, ונשל כל הקולות( וחמשה־עשר מנדטים. רוב חבריה הם במלכות סכס 2.21=)
בזמן היותר אחרון אין  .בדוכסות הגדולה הסן, בגליל הסן־נסוי ובגליל פורמן

                                                           
חוקי  ם, הידועים בש1882ת נמאי מש־ים ביותר )יסודם בחוקיחוקי הממשלה הרוסית בנוגע ליהודים מסובכ 166

 איגנטיוב( ואלה הם סעיפיהם העיקריים:
גילדיה ראשונה( לגור מרים חא. אסור ליהודים )מלבד לבעלי השכלה אקדמית, בעלי אומנות וסו

הם שם אסור ל םהמושב"( וג-עשר הפלכים הסמוכים לה )"תחום-שהחמפולין ובבברחבי הממלכה, מלבד 
 להתישב מחוץ לערים;

 ;אסור ליהודים, מלבד במקרים רחוקים מאד, לרכוש להם כל קנין קרקעי ב.
ות בחירה, לא אקטיבית ולא פסיבית, למוסדות השלטון העצמי )מועצות כאין ליהודים כמעט כל ז ג.

 ;וכדומה( םהערי-הלתנה
ת להמנות ויטאות, והזכפר התיכונים והאוניברססה-נס לבתיכהיהודים מוגבלים בזכותם לה ד.

 .לפקידים בממשלה ובצבא נשללה מהם לגמרי
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, שאז קבלה 1898נת וד; ולא עוד אלא שמשחהמפלגה הזאת מתקדמת בי
ם צעד אחורנית. תחת זאת עמדה גשל כל הקולות פסעה  3.7%=  284,250

 1892המפלגה הקונסרבטיבית מרובת־ההשפעה שבגרמניה והכניסה בשנת 
היהודים "( את דבר המלחמה נגד "הפרוגרמה של טיבולי"לתוך הפרוגרמה שלה )

ששלטון העם הגרמני  , וכמו כן את הדרישה,"הקופצים בראש והשפעתם המזיקה
 הנוצרי ימצא רק בידי נוצרים ושבבתי־הספר הנוצריים ימצאו רק מורים נוצרים.

גרמניה וכמו ב, ההפסד הנגרם ליהודים על ידי האנטישמיות של זמננו םרב
הסוציאלית היא אנטישמית ־מקום שהמפלגה הנוצריתבכן באוסטריה, 

מעל במות הפרלמנטים נגד  מושבעת, אינו מונח כל־כך בזה, ששליחיה נלחמים
, שעל ידיה מתפשטת איבה ליהודים ה, כמו בזםהיהודי שווי־זכיותיהם הגמור של

איבה,  – ץ למפלגות המדיניות,ובקרב השדרות הרחבות של התושבים אשר מח
אפילו הממשלה  .י חברתיונידהעמידה את היהודים כמעט במצב של  רשכב

התחילה להתחשב  ריות היהודים, כבזכ־בעצמה, למרות החוק המפורש של שווי
עם יחסם השלילי של החוגים העממיים ליהודים ואינה מניחה לאלה האחרונים 

ש לחכמה אלא רהמד־לתפוס מקום במשרות החשובות בהנהלת המדינה ובבתי
הצבא בגרמניה, ששם לא ־במקרים רחוקים היוצאים מן הכלל, ומה גם בפקידות

ין היהודים והנוצרים בעל היחוסים החברתיים הרגל. ־תנתן ליהודים שום דריסת
ביחוד בחוגי הנאורים  – כך לרעה־באוסטריה וגרמניה השפיעה האנטישמיות כל

ומשא של ידידות בין היהודים והנוצרים ־עד שכל מגע – יתמובעלי השכלה אקד
או שנעשה בלתי אפשרי לגמרי או שהוא נאחז בכזב תמידי ובהתגברות הדדית 

חוסי החיים הכלכליים יהפנימי. האנטישמיות חדרה אפילו לתוך על רגש האיבה 
בוקשו לתעודותיהן נוצרים יהן בעצמם, והחלק הגדול של המודעות בעתונים, ש

. ואף אותה הקריאה השגורה, שאמנם לא תמיד תמצא לה אונים חיכדוקא, יו
 אינה אלא מסוג זה שלפנינו. "קשובות: "אל תקנו מאת היהודים!

 

 מיות בארצות אחרותהאנטיש (ב

צורה יותר חריפה מאשר בגרמניה ובאוסטריה מקבלת האנטישמיות 
, במקום שגם הממשלה לוקחת בגלוי חלק לרדוף את היהודים הרומיניב

י משנת נפי הסעיף המ״ד של החוזה הברלי־ולהורידם עד שפל המדרגה. אמנם על
נית, בכל זאת, תן ליהודי רומיניה שווי־זכיות; ברם, הממשלה הרומינ   1828

המוני יהודיה בזה, שהכריזה על היהודים,  תאמאזרח ־התחכמה לשלול זכות
ותה של חסי "זרים הם, הנמצאים תחת כה הברליני, וזשנמצאו ברומיניה בעת הח

לא רק משלילת  ך סובלים היהודים שםכוך תמ זרים.ין דולפיכך דינם כ "הרומיני
ם במובן הכלכלי מזיקה להם הממשלה ג םזכיותיהם במובן המדיני והאזרחי, כי א

ים נבתתה לדומיודילה אותם לרעה מכל בני הארץ בומינית בכל, בהרה
עוות־הדין שבזה מתגלית ביותר בשים אל  ם.פריבילגיות מיוחדות כלפי היהודי



 

133 
 

הצבא, אין היהודים נחשבים ת־מו, למשל, חובת עבודכלב, שבנוגע לחובות, 
יהודי רומיניה עלה עד כה לרכוש ידי מועטים מם. רק בהלזרים ואינם פטורים מ

 מיניהונחשבו יהודי ר 1899פירת־העם של בס. תלהם את האזרחיות הרומיני
 1.6% = 4,272......................................בתור רומינים

 96.2% = 256,588"...חסותה של רומיניה חתתזרים " בתור
 2.2% =  5,859.................................נתיני חו״ל בתור

 
הראה מעשה דרייפוס, באיזו קלות ובאיזו מהירות מתפרצים  צרפתב

׳יר, הקולוניה הצרפתית, אין גהשנאה של ההמונים כלפי היהודים, ובאל־גשיר
עצמה יש שנראים זעזועים  אנגליהמחסור גם במפלגה אנטישמית חזקה, אפילו ב

לפני עשרים שנה לא היה בהן  דשעו ,אמריקהאנטישמיים, בארצות־הברית של 
כך, ער שממנה תוצאות ־זכר לאנטישמיות, גברה תנועה זו בעת האחרונה כל לכ

־שליות־העליונות ולדימונסטר רותדבש היהודים כלפי חברתי לבויקוט כמעט
מעט בין־לילה נהפכה אמריקה החפשיה כ .י הפועליםוגשנאה כלפי היהודים בח

יום רק את כהחפשיות מאנטישמיות יש לחשוב  לארץ אנטישמית. על הארצות
 ים והקולוניות האנגליות.בקנדינסיה ושוויצריה, ארצות־הגאיטליה, הולנדיה, בל

 

 ג( סבותיה של האנטישמיות

 1875-1850שנות של ר צקהן ממה הנה הסבות לחזיון הזה, שאחרי שבז
 חזרה, מעט ששקעה אש השנאה ליהודים באירופה התיכונית והמערביתכ
בגרמניה ובאוסטריה תומכת  האנטישמיות המדינית ?עורה מאז ביתד עוזוני

ו הטפוסיים של הקפיטל חהיהודים בתור באי־כ יןוד הכלכלי שבגיתדותיה בנ
לים, גדוהקרקעיים ה ,Landed interest-השל  חו( ובין באי־כ"הפועל )"הבירזה

י־המלאכה, בין ים הקטנים ובעלרוחסה פיטליסטיים עצומים וביןקבלנים ק בין
. בנפות שונות םפותיקות ובין עניני האכריא-ובעלי תברבי־היהודים בתור מלוי

באנגליה, ובפרט באמריקה, נולדה האנטישמיות מתוך זה, שהיהודים אשר באו 
רגילים באפני־ חיים פחותים, מסתפקים בקבלת שכר נמוך לשם המונים־המונים 

מעמד שכר העבודה וחותרים חתירה בעד עבודתם, ועל ידי כך הם מפחיתים את 
מדה עוד יותר בהפועל בן הארץ. כיוצא בזו, ותחת מדרגת קיומו הגבוהה של 

אה כלפי החינאים, שהביאה לידי חוק, המגביל את נלה, אנו מוצאים את השגדו
 כניסת החינאים לארצות־הברית.

 יןוד שבגם ארצות, שגידול הרעיון הלאומי בהם נתן מזון חדש לנגיש 
יהודים והנוצרים. ככה אנו מוצאים, למשל, באנטישמיות הרומינית, שיחד עם ה

 ם הפחדגהיראה מפני ההתחרות הכלכלית מצד היהודים, ממלא בה תפקיד נדול 
שהלאום הרומיני הצעיר לא יוכל  – יש לו יסוד או לא, זהו ענין אחר םא –

פעה היתרה באופן המיוחד לו בתור לאום, אם לא יושם מעצור להש תחלהתפ



 

134 
 

ריה חוששים גם הפולנים בגליציה והמדיארים באונגעליו מצד היהודי הזריז. 
ברותה של ההשפעה היהודית, היכולה, לפי דעתם, להזיק להתפתחות גלהת

י ה. סט. טשמברליין וסיעתו, שהם רואים א. ולא מיבעי הנוהים אחםלאומם ה
סוכנים לגרמנים ביהודים, ורק ביהודים, את האויבים הטבעיים והיותר מ

 ולתרבותם.
זה, שבאותן הארצות, שרבים מן ביסודה  אנטישמיות החברתיתה

י השתתפות בעסקים גדולים ובספקולציות, "היהודים עלו בהן כמשך זמן קצר, ע
לעושר רב, עוד לא הספיקו אותם היהודים לרכוש להם עם כספם גם השכלה 

, שכשהללו מתנשאים גבוהה ונימוסים נאים. ולפיכך טבע הדברים מחייב
כספם אל החוגים החברתיים העליונים, הרי הם מעוררים לעצמם  חלהתקבל בכ

מו כהללו מרובה ביותר,  "בוז וקלסה. במקום שמספר "המתעשרים הפתאומיים
ושל  "ימלוך־באמריקה, למשל, נחשב היהודי העשיר לטפוס של "עבד־כי

יסטוקרטיה הממונית בראש", ולא ימלט שלא יקל בעיני האר־קופץ־"הדיוט
האמריקנית מדור דור ושלא ידחה מסביבתה. בדומה לזה הוא בגרמניה 

רשות הגבוהים אל חדירת היהודים הובאוסטריה היחס של פקידי הצבא ופקידי 
לתוך מחנם. מנקודת־הראות הסוציולוגית אין כל תימה בדבר זה. דוגמתו 

 connubium et commerciumהעתיקה בגלל  במלחמות שברומא םמוצאים אנו ג
כל ב. ם־הביניהריפובליקה של ימי־האומנים בערית־ודוגם במלחמות שבין אגו

ה ידועה, אשר נמצאה עד כה בשפל המדרגה, שואפת, הודות רפעם, ששד
להרגשת עלית ערכה הסוציאלי, לעמוד במקום גדולים, היינו במקומו של מעמד 

ידועה מצדו של זה, ורק ברבות חברתי גבוה הימנה, פוגשת היא, ברגיל, בדחיפה 
וד חהמעמדים, בי־לאט תלך ההתנגדות הלוך והחלש. חלוקת־הימים ולאט

מודה בפריבילגיות מיוחדות למיוחסים, נעשית,  במדינה דימוקרטית, שאינה
כל־פנים, לא ביום אחד יקבעו היתומים ־אמנם, לפי סכומי ההכנסות; ואולם, על

 הנכונים.
 

 יעההאנטישמיות לטמ ס( יחד

ועתה הננו באים לשאלתנו, אם האנטישמיות מניחה מכשולים על דרך 
טישמיות בעד ידועה ודאי הוא, שאכן מפריעה האנ ההטמיעה או לא. במד

 םחדדה את היחוסים החברתייבצרים ונובשיתה איבה בין היהודים וה הטמיעה
ים ובמקצת גם את הכלכליים שביניהם, הרי היא מביאה לידי זה, שבמקומות רב

יע הדבר לידי גה .ק בינם לבין עצמםרברתי כמעט חומשא ־באים היהודים במגע
שהקימה  "ומות "הגיטו החדשחילו כבר לדבר על תחכך, שבספרות ה

תערובת ־, במעשה אפשר מאד, שאיזה מספר של נשואיםואמנ .האנטישמיות
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, יהודים םואף, אולי, יש ג 167לא יצא אל הפועל בגלל שנוי היחוסים ההדדיים
שאלמלא האנטישמיות היו מוכנים להמיר, ועכשיו נמנעו מעשות זאת, מפני 

ברם, בדרך  ה ולעבור למחנה האחר.רשאינם רוצים לעזוב את חבריהם בעת צ
 .ממשי, שיוכל לעצור בעד זרם הטמיעה חכלל, אין לראות באנטישמיות כ

 שהאנטישמיות תצליח באירופה ובאמריקה להביא את צואר היהודים בעול
וד גמור לכל הרכישות גאין לחשוש. חוקים כאלה היו עומדים בנ – חוקים מעיקים

נקלה לעשות צעד שכזה.  ת עלוהפוליטיות של המאה הי״ט, ואין מדינה אשר תא
עם זה יש עוד לשים עין, שההגבלות החוקיות כלפי היהודים אינן יכולות לנגוע 

, כי מבלעדי שייכות זו אלה היהודים השיכים אל הקהלת היהודיתבלרעה אלא 
סימן ניכר אחר לצין בו את היהודי. ואולם האנטישמיות אין  םהרי אין לחוק שו

ה, בעיקר, מכוון רסלה כלום נגד דת היהודים ולהזיק לזו אינה מתכוונת כלל. א
זע או בתור נושאי צורות כלכליות מיוחדות. וכאן מתגלה גהיהודים בתור  דנג

שאינו נפתר על נקלה. בעולם המדע יכולים  ,quid pro quoלמחוקקים איזה 
להיות למושג הגזע היהודי סימנים מוגבלים במצריהם. ואולם בחוקי המדינה אין 

נמצאים  םמקום למושג הזה, לא רק מפני שהסימנים החיצונים של הגזע היהודי הנ
ין השיכים לדת בי שנמפ םג םם אצל עמים אחרים )הארמנים, הסורים(, כי אג

דים יש אחוז ידוע של בני גזע אחר, ולהפך, ע״י ההמרות במאה הי״ט, היהו
י הגזע היהודי גם בין הנוצרים. הנקל באירופה ובאמריקה נבמנמצאים הרבה 

כל תינוק הן ידע  –ם לשים פדות בין בני הארץ ובין השחורים, ההודים והחינאי
ים ליהודים על להבדיל בין בני הגזעים הללו ובין הלבנים. ברם, חוקים מיוחד

סמך ההבדל הגזעי שביניהם ובין כל תושבי הארץ היו פוגשים בפועל הרפתקאות 
תור גזע, ועוד פחות מזה בתור בבלתי מנוצחות. אין לאל־יד החוק לפגוע ביהודים 

כלכלה ־קצועותמנושאי צורות כלכליות מיוחדות, הואיל ובזמן הזה שוב אין 
 הודים.שהעוסקים היחידים בהם יהיו י ,כאלה

החשש, שיש אפשרות לשלילת זכיותיהם של היהודים ע״י החוק ואשר 
 מאוד, וביד איפוא, חשש רחוק הו,ך הטמיעה, הריזה יושם מעצור על דד על ידי

טו החדש", "הגיהצבורית בלבד אין להפריע בעד ההתבוללות.  האנטישמיות
. תדוהלי סזו מקימה, נבדל לחלוטין מהגיטו הישן, שהיה כתרי תטישמיונשא
לי, על ידי היותם רק כלכו היהודים מקום מיוחד הן במובן הספתטו הישן גיב

רק  םי היותם עסוקי"ברבית ותגרנים בחפצים ישנים, והן במובן הרוחני, עים־מלו
ע־גבמ ם לא היו היהודים יכולים אז לבואאילו היו רוצי גם .ישראל בלבדרת־ותב

לא היו ביניהם  ם בהשכלתםגידם ו־ם במשלחגמפני ש םברתי עם הנוצריחומשא 
רשת, חים, בעלי־רן בזמננו, שהיהודים הם סוחרים, בנקיכנקודות מגע. לא  םשו

                                                           
בכל אופן אפשר לומר בבטחה ידועה, שעל ידי ההשפלה החברתית שהביאה אתה האנטישמיות ליהודים  167

, אבל לא בנוגע עם בני מעמד סוציאלי שוהאי־תערובת הונחו מעצורים רק על דרך היציאה לפועל של נשו
 ימוך יש ליהודים תמיד האפשרות לבוא בקשרני עם בני מעמר סוציאלי יותר ר, שהבת בכללו־תערילנשוא

 אין, וכן הוא אמנם הדבר במציאות.שונה
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שהנוצרים לה שכפר אותה ההסהתי־ורופאים כמו הנוצרים, מקבלים בב יןדי־כעור
ושומעים אותן  תקוראים אותם העתונים, מבקרים באותם התיאטרונו ם,מקבלי

תבדלות החברתית של הה .אים, מבקרים ושומעיםההרצאות שהנוצרים קור
ם הכלכלית תבדלותתוצאה הכרחית מה םאינה כמלפני היהודים עכשיו

ית והלאומית של הכלכל בלה היוצאת מתוך ההתחרותגוהתרבותית, כי אם ה
לא לעולם יהיו היהודים באנגליה  ם היא.גסבותיה, תכחד  היהודים, ובהכחד

 אם בראשיתם, בכדי לברוא .העבודה יתי שכרפחובאמריקה במצב של מ
באמריקה מקצועות תעשיה חדשים ועל ידי זה לתת איזו אפשרות קיום למאות 

ה שאותם דאלפי הנודדים, הם מוכרחים להסתפק בשכירות נמוכה, הנה במ
גדלנה, בלי ספק, דרישותיהם תו הלוך והתבצר, בה במדה כהמקצועות יל
טריאלי, אם להשתמש בלשונו של סהמלואים האינדו־. גם חילכרלהעלאת־הש

של היהודים, מתוך זה,  שם, למרות ההגירה המתמידה , הולך ומתמעטכסמאר
 ,וד מתוך זהחתעשיה חדשים, ובית־ודים הולכים ומוסיפים לברוא מקצועשהיהו

ם, כי אם מוצאים המיוחדי ר אינם נשארים במקצועות היהודייםבכשבני המהגרים 
אותה המשכרת של הפועל למצער הם דורשים  ופה אחריםלהם ענפי פרנסה 

 יקאי. האמר
תור מפחית שכר העבודה, כך גם בוכשם שפה לא לעולם ישאר היהודי 

הטפום של העושק והמהרס את המעמד  בארצות אחרות יחדל סוף־סוף מהיות
שיה הגדולה, בעסקי גדול בהתפתחות התע אמנם, לקחו היהודים חלק הבינוני.

בים ס  מחסני־הסחורה הגדולים, שמ   תוחתהתפוד בחל, וביהגדו הבנקים והמסחר
ההתפתחות  לכאבל טעות היא לזקוף את  ;יםרלאח חרסך גדול למכל כנזק 

הזאת על חשבונם הם. לא היהודים כי אם הכנסת הגדולה של הקבלנים 
יא נושאת ־ההקפיטליסטיים, שהיהודים בחובה אינם אלא חלק קטן מאד, היא

המלאכה, ־היהודי ויראו, שהסוחרים הקטנים ובעלי תיאו אההתפתחות הזאת. יוצ
הגרעין העיקרי  םם העצומה של היהודים ואשר התחרותיום על הכ המתאוננים

מאומה. היהודי לא יהיה עוד, אבל  ולא ירויחו מיציאה ז – של צבא האנטישמיות,
המלחמה נגד אמצעי הטכניקה המשוכללים אשר ביד בעל ו הקפיטליסט ישאר

התחילו להתחשב  רככעם העובדה הזאת  יה הגדולה אך לשוא היא.התעש
בר לענפי פרנסה כבמקצת; שדרות שלמות של המעמד הבינוני הולכות ועוברות 

לא רחוק הזמן, שאחרי המהפכה שתכניס הצלחת  כיאחרים, ויש לקוות, 
עמדות ישוב על כנו המצב של שווי־המשקל מה־התעשיה הגדולה בחלוקת

שיה הגדולה תשמש בסיס לו. אז יהיה היהודי עוד פחות מאשר החברתי, שהתע
ם גרמה של המפלגה האנטישמית, שגעכשיו בא־כחו של מין כלכלי מיוחד. והפרו

היום כבר היא מכוונת יותר כלפי הקבלן הקפיטליסטי בכלל מאשר נגד היהודי 
ים ביסוד נחדבר: החזיונות הכלכליים, המוסוף דוקא, תהיה אז אך למותר. 

ולא בזמן  – , שיחלפומעבר־פתותקהשנאה ליהודים, אינם אלא חזיונות של 
 רחוק.
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ת דבנוגע לשנאה ליהודים, שיסודה במ םאת האמור בזה אפשר לומר ג
הקפיצה בראש של אלו מהם שהתעשרו פתאם. יהודי שעלה פתאם מעוני 
לעושר, בדין הוא, שהוא בעצמו לא יהא מוכתר בנמוסים נאים ביותר, ואולם 
 ולבניו אחריו כבר לא תחסר ההשכלה הדרושה, ובאופן זה מהדור השני יעלמ

י האב. ואכן, בכל מקום שנמצאים במספר רהחסרונות, שבגללם היו מרננים אח
וד, שם אנו רואים חערים הגדולות ביבו נייהרב יהודים שנתעשרו במשך זמן קצר, 

אבות היותר חשוכים ם בני הגברור, כמה גדול ההבדל בין האבות והבנים, עד ש
השכלה נפשית וסגולות  גםמתנהגים בנמוסיות מספיקה ולרוב לא תחסר להם 

 פנימיות הגונות.
לאחר שאנו זורים הלאה מהאנטישמיות את נמוקיה הכלכליים 

לזה אין לדעתנו זכות על  םעוד ישאר לה הנגוד הלאומי. ואולם ג ,והחברתיים
, 4.5%ומיניה רך קטן )בכם מיעוט כל ימים. היהודים בארצות אירופה ה־אריכות

עד שהפחד מפני כחם המכריע של היהודים הוא  (11.1%, בגליציה 4.4 הריגבאונ
המדיארים,  ,משולל כל יסוד. עם זה יש להוסיף, שהתפתחותם של הרומינים

הרותינים והפולנים בעצמם עושה צעדים מהירים למדי, ובעתיד הקרוב לא יהא 
 ה לפחד מפני היהודים.בטעם וס םמאשר עכשיו, שו להם, איפוא, עוד יותר

 צלחעל האנטישמיות בתור מפריע לא־י ואחרי אשר דברנו עד כה
להראות על הצד השני, שבמקרים רבים, כפי שכבר  םלטמיעת היהודים, כדאי ג

הזכרנו, היא עוד מקרבת את עזיבת היהדות. כל עוד שלפני היהודי המומר, כמו 
בגרמניה ובאוסטריה, נפתחים שערי המשרות הצבוריות, וד חשאנו מוצאים בי

־דהסגורים לפני היהודי שאינו מומר, ימצאו תמיד "בעלנים", הנכונים למכור בנזי
עדשים את יהדותם ולעזוב ביד רמה את הדת, שהיו מילדותם קשורים אליה, 

טישמיות משפיעה, איפוא, על היהודים הזרים נהאני. אם כי רק באופן חיצוו
, בשתי דרכים: את אלה םדות בפנימיותם, הכל לפי נטיותיהם וחנוכליה

החברתי, ויהא מחיר העליה מה שיהא היא מוציאה בסולם השואפים להתעלות 
כאלה, שאלמלא האנטישמיות אפשר היהדות לגמרי, ולעומת זאת ישנם  מתוך

שהיו יוצאים מתוך היהדות, ואולם בראותם את השנאה הגדולה ליהודים, הם 
כבוד הן שלא להחזיק ביהדות בשעה כזאת בכל ת־דנות ופחיתוחצאים, שפמו

ו יותר מנאמנות הלב ננבזמ־מדומה מצויה דבוכלועוז. במדה שהשאיפה לעושר 
היהדות ההשפעה המקלקלת של  על גדולהה וממשא־הנפש, בה במד

האנטישמיות מאשר הגורם המחזק האמור, ולא עוד אלא שיש אשר אחרי האב 
ור כל־כך סל תוקף יבוא הבן, שלרוב אינו מכחזיק בדת מורשה בהנאמן והמ

מה אבל חה לזמן־ד הגורל המר והקשה רק תד  לתוכחותיו הפנימיות, באופן שי
לא תעצר ולא תוסר לגמרי. התועלת, שהאנטישמיות מביאה ליהדות, עוברת; 

 .ההפסד, שהיא גורמת לה, עומד וקיים
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 דיתהוהלאומיות הי - שני קחל
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 יסודות הלאומיות היהודית ה.שער 
__________ 

 

 פרק יג. הערך הגזעי של היהודים
_______ 

 

 תדום של היהודים בתור אומה מיוחקיהא( השאלה על זכות 

 םודיההי בין ההטמיעס־א היוצאת מכל האמור עד כה היא, שפרוצנהמסק
אומית הל םר הספיק לטשטש את צורתכבארצות אחדות ב .הוא עד מאד רחז

שה חר מובבתור יהודים נעשתה כ םת כליונב  ר  של היהודים לגמרי, באומן שק  
שם  גםראשיתו, במקום שהפרוצס הזה עודנו במזרח אירופה, בואולם גם  .לכל
מזרח אירופה עומדים ביותר נשקפים ליהדות. היהודים בעתידות מזהירים  ןאי

ו עליה היהודים דזו שעמוהה מבכבר עכשיו על מדרגה תרבותית וכלכלית יותר ג
הרגיל יש, איפוא, לחזות  םריבהד־; ועל פי מהלך"חהמאה הי ףסובפרוסיה ב

ות חתפ־ההתךו גם הם את כל דרברשנה לכל היותר יע 50משך במראש, כי 
לם של רט, ואז יהיה גו"יהה יהודי מערב אירופה במשך המאה בשעברו 

 .יםונהראשונים דומה בכל לזה של האחר
ספרנו זה כמה ביהדות, שנזכרו בנה יחסן של ארבע השדרות כי כשם ששו

פעמים, אל הדת היהודית, כך, כמובן, שונה יחסן של אלו גם אל שאלת קיום 
ם של היהודים מוצא רצוי תאפיסבהשדרה העליונה )הרביעית( רואה  .היהודים

בכלל בשויון־נפש או שהיא  ות לשאלה זסלחלוטין. השדרה השלישית מתיח
חיים בל שני הסעיפים; בכל אופן אין היא מוכנה לותר על השתתפותה פוסחת ע

ם אם תצא מזה סכנה גלויה לקיום גוריה, גהכלכליים והתרבותיים של ארץ־־מ
השדרה השניה רוצה בקיום היהודים בתור נושאי הדת היהודית, ואף  .היהודים

לא  אמנם ,ת ידועיםונבנכונה היא מצדה להביא על מזבח מאידיאל הזה קר
המולדת. רק ־יותר, בנוגע להשתתפותה בחיים הסוציאליים של ארץבגדולים 

זיקה חהשדרה הראשונה עומדת לימין היהדות, מתאמצת לחיות חיים יהודיים ומ
 בכל הסגולות המיוחדות להם.

בהעמדת  – ?מה להצדיק את זכות־קיומו המיוחדבהיהודי  םהיש לע
 םדין כלפי העם היהודי, שהרי אין שועוות־הול ו  השאלה הזאת גופא כבר יש ע  

ק ריסודות ההיקש וההגיון. לא בעם בעולם שיוטל עליו לתמוך את זכות־קיומו 
הסרבים, הבולגרים  םוהגרמנים, אלה האומות הגדולות, כי אם ג הצרפתים

והרומנים, שאינם עולים על היהודים במספר ובכשרונות, יזרו הלאה כל נסיון 
מופתי השכל. הזכות להתקיים בתור אומה מיוחדת הרי לבקש זכות על קיומם ב
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היא בשבילם מובנה מאליה ועומדת למעלה מכל איזו שקלא־וטריא שהיא, 
 יד ויחיד.חכזכות הקיום הפרטי לגבי כל י

האמנם אין בה בכדי לפטר את  – ובאמת, תולדה של שלשת אלפים שנה
הלאה? הלא מי  היהודים מהצטדקות והתנצלות על רצונם להמשיך את קיומם

ת אשר עשה והעברי להראות על הגדולות והנצור םבעמי אירופה יוכל כע
אשר ידמה  ,רבות האנושית במקצוע האמונה והדת? מי הוא העםלטובת הת

ש האחוה שבין בני העם, גליהודים ברצון ובשאיפה לעשות טוב, בר הוישו
ן, שאותה כית? הבמסירות נפש לרוח האומה ולאמונתהבהוקרת התורה והדעת, 

רו אבותינו את חייהם על מוקדי האש וסבלו עליה סנאמנות־הנפש, אשר בה מ
ענויים שנות־מאות, תשמש רק למטרת־בוז לבני־בניהם בדור אחרון וקצה יקיץ 

? אין יהודי אשר לבו לא יתפלץ של אלה לנצרות רעליה ללא־כבוד על־ידי המעב
ם־, הנכנעים בפני דרישות חיי יובקרבו לזכר הרעיון הזה. אפילו אותם היהודים

הם לא ימלטו ממדה  גםעין, הנה ת־וערים את כפיהם מן היהדות למראיניום ו
-יחשן־אוגישתמר בסתר לבם  דידועה של כלמת־נפש על זה. ויש גם אשר עו

 זעם.גולות־הרוח הנערצות של גש־כבוד כביר לסגאבות ור
; ואולם כשרוצים ברם, כל אלה הרי אינם אלא נמוקים שיסודם בהרגשה

וך התחומים תלהוציא את השאלה על תועלתה או הפסדה של ההתבוללות מ
את השאלה כך: באיזה אופן יגדל  סחלבקש לה פתרון כללי, אז צריך לנוהאלה 

 "ם "עם לבדדריותר ערכם של היהודים בשביל התרבות האנושית, אם בהשא
בשביל האנושיות ועם  םם ערכו של עי  נ  ש  העולם? ב   ־או בהבלעם בתוד אומות

ין על ג. מי שמבתרבותו, היינו בנטיות הרוחניות הטבועות בו, ובגזעוותרבותה: 
יא ראיה על בהמשך קיומם של היהודים בתור עם מיוחד, עליו, איפוא, לה

 .חשיבותם הגזעית או על חשיבותם התרבותית
 

 ב( הסגולות האינטלקטואליות של היהודים

כוונתנו לפתור ב? אין יש בכלל גזע יהודיואם  ?ימהו ערכו של הגזע היהוד
שבעת האחרונה הלא מצאה שאלת הגזע  דביחו ,ab ovoפה את השאלה הזאת 

דאס "היהודי הרצאה יסודית ומקיפה כל כך בספרו של צולשאן: 
ראססענפראבלעם אונטער בעזאנדערער בעריקזיכטיגונג דער טהעארעטישען 

 1909.168ווינה,  ,אגערגרונדלאנען דער יודישען ראססענפ

                                                           
לתי מדעיות, בפילאציות ממנה אינו אלא קומרות על שאלת הגזע היהודי גדולה ועצומה, אבל חלק גדול ספה 168

 יש להזכיר:  . בתור עבודות מדעיות בעלות־ערךתני הבקרפשאינן עומדות ב
 ה מובנים(.מ)ספר מצוין, אכל ישן בכ 1881עלד פיעלבדרעע: צור פאלקסקונדע דער יודען, נא

טראפאלאגיע, נבלאט פיר אץ־ישע שטעלונג דער יודען, קאררעספאנדעגפאלאטרא  נא די פון־לושאן:
 .1892שווייג נברוי ,XXIIIכרך 

 .ff 1895 348ע'  XXIIIך כראפאלאגיע, רערג: די וידרוססישען יודען. ארכיב פיר אנטבווייסענ
 קרת(.במה מובנים אינו עומד בפני הכ)ב 1903ע )תרגום גרמני(, ברלין ססרא סט: די יודען אלדיו
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הלבנים, הצהובים והשחורים; היהודים שייכים  ם:שלשה גזעים הם בעול
היהודים שייכים  – העור,־העור ולכהי־זע הלבן נחלק לבהיריגלגזע הלבן. ה
אפריקה הצפונית ־העור מצדם נחלקים לשלש קבוצות: א( עמי־לאחרונים. כהי

ב(; ב( שרידי עמי אסיה המערבית ר  ע  יים: הבידואים מ  וסוערב )ריפרזנטנטים טפ
( יושבי אירופה ג  ריפרזנטנטים טפוסיים: הארמנים והפרסים(;)והדרומית 

 היונים(.: ייםוסהדרומית )ריפרזנטנטים טפ
מת ההיסטוריה צריך לחשוב כילידי באת היהודים בראשית הופיעם על 

, גםתערובת מהקבוצה הראשונה, שבימי קדם היו שייכים לה מלבד הערבים 
יחוד, האשורים והבבלים, ומהקבוצה השניה )הארמים, החתים(. מהקבוצה בו

ה־השפה תהיה לקנ־הראשונה נחלו היהודים תרבות ולשון, וכל זמן שקורבת
שבו היהודים על קבוצת ק על פיה את בני־האדם, יח  ל  המדה בידי תורת הגזע לח  

ן בים במום. ואולם באמת קרובים היהודיי  מ  האלה הנקראים ש   םהעמי
יה הקטנה ופרס, כי מאלה סהאנתרופולוגי יותר אל הקבוצה השניה, אל עמי א

ירשו היהודים ברובם הגדול את סימני הגוף האופיים. ובזה הוא גודל פעלו של 
של החוקרים על  םפון־לושאן, שהוא היה הראשון אשר הסב את תשומת־לב

, ובזה 169הארמנים ודחייה הקטנה, בסהדמוי הגופני הרב שבין היהודים ועמי א
ת השמיים. ואכן מאז נעזבה "השיטה וסתר את דברי התורה הידועה על אד

 המובהקים. םוקריחמעט מכל הע "השמית
כל והיא  – ינתצט  מ ר,קבוצת העמים, שאליה קרובים היהודים ביות

נית יתירה, העושה אותם חורבזריזות  – תעפו ממנה עד היום הזהסהענפים אשר י
וד. הארמנים ידועים בכל חוכנים על שדה המלחמה הכלכלית בירים מסחלמת

ם על הפרסים מספרים, שהם מחוננים גהמזרח לסוחרים חרוצים וערומים ביותר, ו
כשרון המסחרי הזה אינו רק בכשרון מסחרי רב וסגולות רוחניות גדולות. וה

ולות שכליות סגיח ממון בלבד. הוא אות ומופת על ד־צדדית להרוחיכולת 

                                                           
יה גרה הקיסרית להיסטוריה, אנטרופולובמתוצאת הח 104ד: היהודים )ברוסית, כרך נד. עלקי .א

 .1903ואטנוגרפיה(, מוסקבה 
ד סטאט. דער יודען נ. אומיר דעפאגישע שטעלונג דער יודען, צייטשריפט לושאן: די אנטראפאלן־פו

 .1 ו', ח1905
 .4ע׳  5ו׳ ח 1905טאט, ד. י. ס, א. מעד .יודישע ראססענפראבלעם. ציייטש. פ סאד. ווייסעבבערג: ס

 רלושאן אין ארכיב פי-ווידערונג פאן פוןרך: די יודישע ראססענפראגע נעבפט עאויערבא   סאליא
 .יניו-אימרת בוח, 1907ביאלאגיע. -אונד געזעלשאפט-ןסעראס

טום. צייטשריפט נעדאין יו סטנעממאריס פישבערג: צור פראגע דער הערקונפט דעס בלאנדען עלע
 .92ע׳  1907תב־עת מכך באותו א  בן אויערכו מ, וכ25ם גו 1ע'  1907דער יודען  .. א. טטאטמפיר דע

 1908ת ני רעוויו, שגאנטראפאלא-לונג דעד יודען. פאליטישישען שטעגלעא סופר: צור אנטראפאלא
 .2ו׳ ח

ט פיודען. :צייטשרי-טכינד נפאראללעלע צווישען יודען או .וך איינער אנטראפזד: פערנא. ד. עלקי
 .24וגם  1ע׳  1908. א. סטאט. דער יודען מפיר דע

 .1911רק יו, נוThe Jews: A study of race and environment מאריס פישבערג:
הדמוי שבין היהודים והארמנים נפלא הוא עד מאד. האנתרופולוג היותר מנוסה יעמול אך לשוא להבדיל  169

 במחנה מעורב מיהודים וארמנים את אלה מאלה.
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אומר על היהודים, שהם "אחד הנזעים  170יות בכלל. יוסף קוהלרואינן־מצש
מרובי הכשרונות שנולדו לאנושיות; הגאוניות היוצרת אמנם לא רבה בתוכם, 

ולות כשרונם גמה שס 171כשרון לאין ספורות".־אבל תחת זאת מלאים הם בעלי
אלא  הגדול של היהודים מתגלות באופן ניכר ביותר בעולם המסחר, אין זאת

ל עם ועם, מרובים בהם אנשי־המסחר על אנשי המדע, כמפני שבכלל, כב
אילו הכשרונות האינטלקטואליים שלהם משמשים יותר למסחר כולפיכך נדמה 

מאשר למדע. באמת, אין כשרונות מיוחדים למסחר, כי אם אותן הסגולות 
ונה כנ פיסה מהירה, הגיון בריא, הערכהתהעושות את האדם לסוחר חרוץ, כגון 

הן־הן  – של המושג והבלתי מושג, יכולת הסדור, הליכה בטוחה אל המטרה,
׳נר או גשעושות, בתנאים אחרים, את האדם למלומד מצוין, לפוליטיקן, לאינ

דשות בחלופי־חלאופיצר מצוין. אותם היהודים, שהשכילו להמציא צורות 
ניות של העת הנכסים כמו את מחסן הסחורה הגדול, ולעשות את ההמצאות הטכ

ידי חריפותם, כשרון הסדור ־החדשה למועילות בחיי הכלכלה, הם יצליחו, על
רבים,  פוסקת שלהם, גם במקצועות אחרים. אגב, זה ימים־והאנרגיה שאינה

סוחרים חרוצים; זה מאה בשנים, שבין יהודי  קרשהיהודים באמת שוב אינם 
טיקאים, ברופאים, הדין, בפולי־מערב אירופה נמצאים המצוינים בעורכי

גדול במאה הי״ט  תרלי היוגהמדיני האנ 172.שחמטאיםבבאינג׳נרים, באקטורים ו
לא פחות מזה חייבת איטליה תודה על פריחתה   היה היהודי דיזרעאלי;

הראשון של הוא יהודי; הנשיא  גםלהמיניסטר לוצאטו, ש םהכלכלית כיו
משון; על ערשן של ־הדין הממלכתי היה היהודי שהרייכסטאג הגרמני ובית

ההמצאות הטכניות היותר חשובות בתקופה החדשה, הטיליפון, קוי האליקטרון 
ון, היינריך הרץ ולילינטל; סהעפיפה, עמדו היהודים: אדית־ראים ומכונום־נשאינ

ל ס  דולה של המאה הי״ט היו היהודים ל  גאבות התנועה הסוציאלית היותר 
 רכס.ומא  

מופרזת שררה עד העת האחרונה השקפה  הודיספרות על אדות הגזע היב
עת האחרונה באה נסיגה בבנונע לטהרתו של הגזע הזה ואחדותו. תחת זאת 

לאחור בהשקפה זו, ויש סופרים הכופרים לגמרי באחדות הגזע היהודי. ואולם, 
על פי האמת, הדבר הוא כך: היהודים במשך שלשת אלפי שנות ההיסטוריה 

                                                           
 .1910, דצמבר 11דייטשע מאנטאגסצייטונג  170
עניים בהם ביותר, נפגשה הדעה, שהיהודים עשירים בבעלי כשרון, אבל חסרים אנשים גאוניים, או בכל אופן  171

בתור מלה מפוצצת כמעט בכל הספרות על אדות היהודים. לנו, אמנם, נדמה, כי על ידי חזרתה הבאה בפיות 
לל ההבדל בין כשרון וגאוניות עדיין אין לו יסוד מוסד אמת, כשם שבכ-הרבים עדיין לא נעשתה דעה זו לדבר

ם, ואחרי שנוציא מתוך כשרון לגאוני-ל המבדילים בין בעליכל עיקר. ואולם גם אם נעמוד על נקודת ההשקפה ש
נאמר: את נפוליון הראשון, בטהובן,  –האמנים הגדולים, המלומדים והמדיניים של המאה הי"ט את היותר גדולים 

עליה המועטים האלה שמות של יהודים, האם יוכח ה-לציינם בתור גאונים, לא נמצא בין אנשי –גיטה, דרווין 
ם, נותנים לאנושיות פחות גאונים ממה של הנוצרי 2%-הוים, אשר מספרם באירופה עולה רק למזה, שהי

 שהנוצרים נותנים?
המקום החשוב ביותר, שהיהודים תופסים בין גדולי המשחקים בשחמט, הוא שמטפח על פני האומרים, כי אין  172

 שבמשחק השחמט. טרקציה גדולה מזו י אין לך אבסרהפשט, שהבהיהודים מסוגלים לדברים ש
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ניים ידועים, ואולם בתור ת   לקים א  חמן החוץ  שלהם אמנם קלטו לתוכם במקצת
חטיבה גזעית מסומנה בסימנים  עמי אירופה התיכוניתהרי הם לעומת  וף שלםג

אופיים למדי. רק במה שנוגע לאירופה הדרומית, שם אמנם קשה להבדיל בין 
מעט שאין כל אפשרות כיהודים, ובאסיה הקטנה ובסוריה ם־היהודים ובין האינ

גזעי ביניהם, ואולם דוקא אותו הדמוי לעמי קדמת אסיה, שזה  למצוא הבדל
, הוא שמראה, כי צורת היהודים םמקו־אלפים שנה הרי נדחקו היהודים מהם רחוק

י יהודי הזמן הזה הם על פי גזעם, בתור גוף עממי, בני־כלא נשתנתה בהרבה ו
 בניהם של אותם היהודים אשר נלחמו מלחמותיהם בימי המלך דוד, חזרו
בתשובה בימי עזרא ונחמיה, הקריבו את עצמם למות בעד החופש בימי בר־

וכבא, עמדו בראש המסחר שבין אירופה והמזרח בראשית ימי־הבינים, ומקץ כ
רו מאחרי גברבית ותגרנים פעוטים ופ־תור מלויהגיטו ההימים נכלאו בחומות 

טבעי הזה ק שנה. וגדולה מזו: לא די שבאופן הת"ההתפתחות התרבותית מהלך 
, אלא שעל ידי םזעגנשתמרו אצל היהודים הסגולות המעולות הטבועות ב

של־בחירה ארוך וממושך עוד נתעלו אותן הסגולות ונתחזקו. התנאים ־פרוצס
חצי האלף האחרון, ומלחמת־הקיום בהקשים והנוראים, שחיו בהם היהודים 

 םתר פקחי, גרמו לכך, שרק היוהםהקשה כיותר, שהוסבה על ידי התנאים ה
ש של רגן הכלכלי החזיקו מעמד ונשארו קיימים; כמו כן הבוהיותר חרוצים במו

שני גורמים אלה השפיעו על  – כבוד התורה ולמוד התלמוד המחדד את השכל
ן. מה ובעלי־הכשר חירה ביחס לטפוחם ותקומתם שלבתוצאותיו של חוק־ה
תורה, ־בעלי םכי א םכסי־נבעד בנותיהם לא בעלי וטו בקשגשעשירי היהודים ב

 173זע.געל העלאת ה וראי שאף זה פעל לא מעט
י הוא באיזו מדה טפוס אנושי מרובה־ערך רמכאן, שהיהודי של זמננו ה

וד. אמנם, יש הרבה דברים, שבהם היהודים נופלים מפני יתר העמים, ואולם חבי
במה שנונע לסגולות אינטלקטואליות, ספק הוא, אם יש עם אשר יעלה בזה על 

 םיהודים. העובדה הזאת הוא היסוד, שעליו מעמידים היהודים את זכות־קיומה
 ם.להיות בטלים בין העמי םמה מיוחדת, והיא המצדיקה את מאונובתור א

ל כל העמים זה לזה ולהסיר את כ תהקוסמופוליטיות, השואפת להשוות א
העריך נה. מי שרוצה לההבדלים הרוחניים שביניהם, אבדה בימינו אלה את כל ח  

כראוי את טיב שאיפותיה של הקוסמופוליטיות, ילך לו אל אותה הסביבה, שאלו 
נלית, ויראה והאינטרנצי םהתיירית־ביבסשמו בה, היינו,גהשאיפות כמעט שנת

בריות, שמשמשים לה לאותה בוניות והשעמום השוררים באכסניות וגאת החד־
רות השונים ולעשות פיהל מיני כסביבה. וכשם שלא יעלה על הדעת לערבב את 

ך אין הדעת נותנת לטשטש את ההבדלים הלאומיים השונים. כד, חמכלם מין א
, היא לא לטשטש את ההבדלים שבין םהמטרה, שאליה תשאף האנושיות כיו

                                                           
וגלים, יתבאר אולי גם אותו החזיון, שהאשכנזים סמ תררק היו מושעל ידה נתקי ,בזה, בבחירה הטבעית הקשה 173

לקי היהודים חכח השכל ובשאיפה לדעת, אם כי מוצאם של בעל יהודי ערב בזריזות רוחנית, ועולים על הספרדים 
 .יהלך חדר אוקממהשונים האלה 
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ק משנויי־ההבדלים האלה ומעצמיותו של כל עם ועם את פ  העמים, כי אם לה  
 ה של התרבות הכללית.התועלת היותר גדולה לטובת רבוי־הגונים ועשירות

אן הוא, אולי, המקום להזכיר במלים אחדות אותה השאלה שנתחבטו כו
בה רבים, אם אפשר להן לסגולות הגזעיות להשתנות במשך הזמן. קודם כל אין 

־הרצון הבורר, חל לפעול אותו ככם בנוגע לגזעי האדם יוגבר, שדם ספק בוש
סחאות ידועים במיני הצמחים אשר על ידי זה שהוא מבכר בכוונה אופנים ונו

החיים, הרי הוא משנה סוף־סוף את כל צורת המין. לעיל הזכרנו כבר את ־ובעלי
 ומכוך בתור אמצעי להעלאת הגזע; דור מופלגי־תורה בעניני שכ  העובדה של ב  

ר, למשל, שסבת המספר הגדול של צהובי־השער בין יהודי ע  כן לא רחוק מש  
(. עד !)תוצאה משאיפת הטמיעה םיגווז הזה לגבי סור הטפוכ  גרמניה מונחת בב  

ירה להשתמש באופנים חי הבדכאן מוצאים אנו את השתנות הגזע הבאה על י
ונוסחאות, שנתהוו בתוך הגזע עצמו ושהם תלויים בגורמים ביולוגיים לא נודעו 
לנו. ואולם האם גם בידי התנאים החיצוניים יש בכדי להשפיע על השתנות הגזע? 

תלויה בנקודת־השקפתו של המשיב. המדיני, שעסקו  והתשובה לשאלה זמהרת 
תקופות־זמן קצרות ביחס, לא יענה עליה אלא בשלילה גמורה; לא בוחשבונותיו 

עי, כי אם באפשרות גזמתענין בצד השמושי של שנוי הטפוס ה כן הביולוג, שאינו
י כת ידועה: הן. התוריית של שנוי בכלל, הוא יוכל בנידון שלפנינו לומר בודאו

יוכשרו לפעולות תרבותיות במובן האירופי  םשם שלא נכון היה לקוות, שהניגריכ
א, ססביבתם הכלכלית והרוחנית במשך דור או שנים, כך מאידך גי ידי שנוי־על

משנות מאות או אלפים יבצר לסגל אותם לתרבות  גםי כלא יתכן לחשוב, 
וני על שנוי־הצורות של הגזע, עדיין גבוהה. האופנים, שבהם משפיע העולם החיצ

(. סאינם ברורים כל צרכם )הבירור היותר ידוע בנידון זה נותנת שיטתו של סימונ
זה כמעט  – צורה ותכונה בכלל יכולים לבוא במשך דורות הרבה־אבל כי שנויי

וד לא מן הנמנע הוא, שתרבות עתיקה תחזור חספק. בי שנעלה הוא מעל כל
זע. ככה, למשל, יכולים אנו להראות על ־גן של סגולותותפעול על צורותיה

ההדגשה הרציונלית החזקה הטבועה במהלך מחשבותיו ומעשיו של זקן העמים 
במהלך המחשבות והמעשים של יוצאי חלצי  םהתרבותיים, עם הסינים, וכמו כן ־ג

, שמקור אותה רעמי ים התיכון: הארמנים, היהודים, היונים והפרסים, ולומ
בהם את ה הוא בזה, שבמשך שנות מאות פעלה תרבותם להחליש ההדגש

ולהושיב במקומה את שלטון השכל.  "בחיי "הפרא החושיות, השוררת בכל תוקף
תם העתיקה, ועמי־באופן הזה אין הרציונליות של היהודים אלא תוצאה מתרבו

עומדים  המדרגה, שהיהודים כברהצפון האירופיים עוד עתידים להגיע לאותה 
 יה כיום.על
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 ג( הנטיות האמנותיות של היהודים

ל פי כשרונותיו עק ררך לא ע  החשיבות התרבותית של עם ת
כי אם גם על פי נטיותיו האמנותיות והאתיות. אלמלי עלה  – האינטלקטואליים,

להוכיח את ערכם השלילי של היהודים במקצועות הללו כלפי העמים האחרים, 
יה גם המותם של אלה האחרונים, אז הרי שבזה יעמדו למפגע על דרך התקד

שכר סגולותיהם השכליות יוצא בההפסד, שקיומם מביא לתרבותה של 
זו אינם נמצאים עד כה בשום האנושיות. ואולם מופתים חותכים להוכחה שכ

לעתים קרובות מאד תשמע ההנחה כי שטחיים הם היהודים  ,אמנם מקום.
ניים. ברם, ונות אמנותיים גאובאמנות, כי מעולם לא יוציאו מתוכם כשר

לבד בהאלפים האחדות של יהודי גרמניה ־שמאות ,כששמים עין על העובדה
, אופנבך, רעל יד מאיר־ב – ברטולדין־נתנו במאה הי״ט מנגנים כמנדלסו

, אז מכירים ןליברמא־ציירים כמאקס פייטנים כהיינה, – גולדמרק, יוסף יואכים
יש לשים לב בנידון שלפנינו, שמספר יהודי בכל אפסותה של ההנחה ההיא. עוד 

של הנוצרים בגרמניה, ולפי זה, איפוא, הרי צריכים היו  1%גרמניה אינו אלא 
אלה האחרונים להראות בתוכם על מאה אמנים נגד כל אחד מאלה שהזכרנו. 

וד באותן הארצות חמסופקני. מובן שנקל מאד, בי – היעלה בידם לעשות כך?
היהודים  ם, להשכין לעפר את כבוד האמניבהןפשה האנטישמיות  נ געש

ויצירותיהם בעיני ההמונים. הן הוכחות הנדסיות אינן בעולם האסטטיקה. ואולם 
את האמנים  גםדות ומביא כחשבון חמי שמתבונן אל הדברים בעינים בלתי משו

רו, רובינשטיין(, סקי, פיסלוהיהודים אשר מחוץ לגרמניה )יוסף ישראלס, אנטוק
למספרם  חסיבוא בהכרח לידי ההחלטה, שהיהודים במערב אירופה נתנו, בי הוא

 יןבאמנות השירה והפסול א גםהמועט, הרבה גדולים באמנות הציור והמוסיקה. 
ור בשמות יהודיים חשובים, ורק במקצוע הארכיטקטורה לא ראינו עד כה חסמ

הודים יש לתת גדולות מצד היהודים. ועוד זאת: לפעולותיהם האמנותיות של הי
  העיר צולשאן בספרו הנזכר לעיל, רוד, בשים אל לב, כמו שכבחערך גדול בי

שתנאי הפרנסה של היהודים עד עכשיו לא היו עלולים ביותר לחנך גאונים על 
ברכיהם, מתוך שהיהודים היו מרוכזים רק במקצוע המסחר ויד מלחמת החיים 

ה במלחמת הקיום הקשה ונות הדרושות להסתגלות מהירכקשתה עליהם. הת
ביותר הלא הן: חנופת וחלקלקות, ערמה ומזמה, חריפות ושנינות, מהירות 

המרפרפת על הכל  "של קלות, של ״השלמה האיזו מד – התפיסה, ועל כל אלה
הדברים ולהשיגם השגה  עמקיויודעת הכל; והרי הסגולה של הגאוניות לחדור ל

קושי התנאים החיצוניים האלה  אינה רצויה כאן כלל. ואם למרות כל נכונה
ה האמנות והמדעים, הרי אין לך דדרך בש־הוציאו היהודים מתוכם אנשים מורי

 ות נאמנה מזו על סגולותיהם החיוביות המיוחדות.דע
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 ד( היהודים ביחס המוסרי

עתה נבוא ונראה, מהו ערכם של היהודים ביחס למדות ולהאופי המוסרי. 
 ות ליחידים, אז ספק הוא, אם יעלהתוך התבונננה אם נאמר לענות על זה מהו

 ןוהמעשים היא שתת ם־האנשייבהמונלחרוץ משפט נכון. רק ההסתכלות  בידינו
שרק היא אופן אובייקטיבי. והסתכלות כזו, לנו את האפשרות לדון בדבר ב

ו קבוצה, זהמדה הנכון למוד בו את המדרגה המוסרית של איה־נותנת את קנ
ל היהודים שמשה טיסטיקה על העברינות. העברינות שאלא בסט אאינך מוצ

מסקנא היוצאת מכל החקירות הללו, , וה174םלמחקרים רבי בזמן האחרון חומר
שאף שהעברינות של היהודים שונה היא מזו של הנוצרים, הנה בשום אופן אינה 

מבלי  – אם רוצים אנו לסמן את ההבדל הזה בדברים קצרים ,גדולה ממנה. בכלל
יד, שהנוצרים עוברים ביותר גל להכאז נו – ו יוצאים מן הכלליזלא לשים לב

ה, והיהודים לעומתם עוברים ביותר עבירות של מעבירות של מעשה אונס וז
בנזקין בדיני ממונות. הטבלא שלפנינו תוכיח את זה על יסוד  גרםמעשי־תרמית ו

לה. יה וארץ השפגרמספרים סטטיסטיים מפורטים מגרמניה, אוסטריה, אונ
, של אוסטריה 1906-1903המספרים האלה מהיחסים: של גרמניה לשנות 

 .1902של ארץ השפלה לשנת  ,1904של אוננריה לשנת  ,1902-1898 לשנות
 חלק הנוצרים גדול משל היהודים חלק היהודים גדול משל הנוצרים

 פי כמה בארץ מהות העבירות פי כמה בארץ מהות העבירות

. נשך )עסקי 1
בלתי קרדיט 
 ישרים(

דות נג. הת1 29.05 גרמניה
 לשלטון

 3.36 גרמניה
 1.60 אוסטריה 75.45 אוסטריה
 2.56 אונגריה 4.88 אונגריה

 2.18 נידרלנדיה 12.62 גרמניה . שמיטת כספים2

 5.55 גרמניה . גזילה2 8.79 אוסטריה
 8.73 אוסטריה 28.20 אונגריה

 7.43 אונגריה 2.04 גרמניה . הונאה3
 15.83 נידרלנדיה 3.27 אוסטריה

 2.84 גרמניה . גניבה3 4.02 אונגריה
 1.66 אוסטריה 2.02 נידרלנדיה

. הפצת כתבי 4
פלסת, הסבר צער 

לאחרים על ידי 
 מעשים מכוערים

 1.87 אונגריה 2.04 גרמניה
 1.90 נידרלנדיה 5.01 נידרלנדיה

. הוצאת ממון 5
מאחרים על ידי 

 זבאיום וכ

. הפרת שלום 4 1.61 גרמניה
 בית

 2.00 גרמניה
 3.30 אוסטריה 1.45 אונגריה

                                                           
ריפט " בצייטש1899-1902קרימינאליטעט דער קריסטען אונד יודען אין דייטשלאנד עיין מאמרי "דיע  174

 , וכמו כן: 1א'  1905פיר דעמ. א. סטאט. דער יודען 
" באותו 1906-1903בלוי "די קרימינאליטעט דער יודען אין דייטשלאנד ווערענד דער יאהרע  

 ;49ע'  1909העת -מכתב
 ;1907אליטעט דער יודען, סיבן פ. ליסט: דעס פראבלעם דער קרימינ 
 ;1907ר. ווסרמן: בערוף, קאנפעמיאן אונד פערברעכאן, מינכן  

טהון: "קרימינאליטעט דער קריסטען אונד יודען אין עסטרייך", צייטשריפט פיר דעמ. א. סטאט. דער 
 .6, ע' 1906יודען 
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לוי חובת מ-. אי6
 עבודת הצבא

 2.91 אונגריה 2.16 גרמניה
 1.59 נידרלנדיה 1.59 אוסטריה

. חלול תקנותיהן 7
של ערכאות 

 הממלכה

. חבלה בכלי 5 2.01 גרמניה
 אחרים

 4.55 גרמניה
 7.43 ריהאוסט 2.22 אוסטריה
 1.97 אונגריה 2.07 אונגריה

 2.52 נידרלנדיה 2.33 גרמניה . זיוף שטרות8

 4.33 גרמניה . רציחה6 1.68 אונגריה

 . חרוף וגדוף 9
 הוצאת שם רע

 2.22 אוסטריה 1.61 גרמניה
 3.01 אונגריה 3.66 נידרלנדיה

-. מלחמת10
 השנים

 2.67 גרמניה . הבערת אש7 3.66 גרמניה
 1.45 אוסטריה 11.49 אונגריה

 4.07 אונגריה   

. חבלה בגופם 8   
 של אחרים

 2.55 גרמניה
 3.29 אוסטריה   
 3.24 אונגריה   
 1.95 נידרלנדיה   

. השחתת 9   
 בטן-פרי

 1.19 גרמניה
 1.25 אוסטריה   
 4.42 אונגריה   

 
ת של היהודים והעברינ המספרים יורה לנו, כי ההבדל המהותי שבין חנתו

לו על ידי הבדל התנאים הסוציאליים )מה כובין זו של הנוצרים מתבאר 
לק חים חות ובהשכלה, מה שהראשונים לוקדשהיהודים עולים על הנוצרים באמי

 םפעוט בעבודת החקלאות והם מרוכזים במסחר ובתעשיה הגדולה, צפיפות
שבנטיות הגזעיות, מלבד אולי ידי ההבדל ־דומה(, ובשום אופן לא עלכבכרכים ו

ת, הנפוצה יותר בין הנוצרים רו  כ   אם נכניס בחשבון של הנטיות הגזעיות את הש  
והמביאה אותם לירי מעשי אונס וכפיה, או את הערמה של היהודים, העומדת 
להם ומסייעת בידם לרמות אחרים על נקלה. כל מה שמוסיפים להתחקות על 

ל אלה כת וחזיונותיה, בה במדה נוכחים, ששרשי הסטטיסטיקה של העברינו
המסבירים את ההבדל שבין מיני העבירות אצל היהודים והנוצרים בהבדל שבין 
תכונותיהם הטבעיות של אלה ושל אלה, אינם יורדים לעומקו של דבר. מי 
שמתעמק יותר בדבר, הוא ימצא תמיד את ההבדל הסוציאלי בתור יסוד להבדל 

פושעים מבטן,  םהזאת אינה נוגעת כשאלה, אם ישנ הקרימנלי. אגב, ההנחה
של לומברוזו  delinguente nato-הכדעת לומברוזו והמחזיקים בשיטתו, או לא, 

דוף, ריב בית, גף ווהרי אינו אדם המפיר את מנוחתו ושלומו של הצבור על ידי חר
 םהמצוי ל אותם החטאיםכם של אחרים, היינו פוגבלה קלה בחניבה, הונאה או ג

ה; הפושע של לומברוזו הוא, בעיקר, אדם והעברינות של הה־תולרוב ברשימ
ל מעשי ניאוף, כשאינו יודע כל מעצור לתאוותיו השולטות בו ולא יחת מפני 

, םלל העבריניכל בתוך כאלה אפשר שישנן במציאות, אכזילה ורציחה. בריות ג
הרוח ־חולי ומכשהסטטיסטיקה הקרימינלית עוסקת בהם, הם חזיון בלתי רגיל, 

ניסה אותם לתוך כמ הבין הבריאים, ומפני מיעוטם אין הסטטיסטיקה המשו  
ים עליהן ביותר ברהעבירות שהיהודים עו מה שנוגע לאותןבוקא דתחומיה. והנה 
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והקרדיט, חלול תקנותיהן של ערכאות  רחסן: נשך, חלול חוקי המה)בגרמניה 
ליחסן לנטיות של פשע מלידה. הן  הממלכה, הונאה, חרוף וגדוף( הרי מגוחך היה

ם שרק בעת היותר אחרונה, בסבת ההתפצלות היתירה גרק בעת החדשה, ויש 
של החיים הסוציאליים, התחילו לחשוב את המעללים האלה לעוונות, 

ם, יכספ תלנשך ולשמיט הד היהודי נטילו  לי   סח  שמענישים עליהם, ומגוחך היה לי  
 הנוצרי נטיות לחבלות ולהפרת שלום־בית.כשם שלא נכון היה ליחס לילוד 

 הכשמתבוננים אל העבירות, שהיהודים בגרמניה עוברים עליהן במד
עה מאשר הנוצרים )נשך, השתמשות בדברים בש־גדולה ביותר, יותר מפי

ים לטובת עצמם, שמיטת כספים, הפרת חוק מנוחת יום הראשון וחוק רוסא
זה שמים  לגזילת רכוש רוחני(, ויחד עם וגעסגירת החנויות באותו יום, עבירות בנ

לב אל התפקיד, שעסקו של העובר ממלא במעשה העבירה, מיד יתגלה 
ויתברר, שהעבירות הללו תלויות כלן בעסקיהם ובמשלחי־ידם של העוברים. 
בטבלא הבאה לקמן רשום אצל כל סוג של עבירה, באיזה חוג כלכלי וחברתי 

מו כים, וש  ל פי טבעו. וכשבאים אחר כך ומ  מצוי הוא ביותר או מיוחד רק לו ע
שאנו מוצאים בטבלא, את כמות חלקם של היהודים באותו החוג הכלכלי 
והחברתי עם כמות חלקם בעבירות המצויות אצל כני אוחו החוג, אז יצא, ששני 

עברינותם המרובה של היהודים ו מספרי־הבמות הללו עולים כמעט בד בבד,
בהשתתפותם המרובה בעסקים  ,אופן פשוטביפוא, ם מתבארת, אגיסוהבאותם 

 ומשלחי־יד ידועים, המתאימים לסוגי אותן העבירות.
ד י-השייכות למשלח שמות העבירות

 של
 חלקם של היהודים

היד עפ"י -באותו משלח
 1895הספירה של 

באותה העבירה בשנות 
1903/06 

-מון ומסחרמ-עסקי נשך.............................
דיט אצל עומדים הקר

 ברשות עצמם.

33.12 22.73 
מעשים לטובת עצמו 

 17.17 33.12 הנכנסים בגדר העונשין

 התחרות.......................

סוחרים ומתווכים 
 העומדים ברשות עצמם

 13.10 
 3.75  התחרות במרמה...........
יתר מני התחרות 
 4.75  בעבירה........................ 

 11.33 9.50 ביחד.....................כלם 
הממשלה -הפרעת חוקי

בדבר מנוחת יום הראשון 
 7.14  וסגירת החנויות

 גניבת רכוש רוחני
סופרים, עתונאים 

 9.44 7.48 מלומדים

 
בגרמניה עלה בעת האחרונה בהרבה מספר העברינים מבין מיהודים על 

המזיק של הקבלנות  חידי זה, שהממשלה, מתוך שאיפה להגביל את הכ
רי המלאכה, ־ההגדולה ביחס לסוחרים הקטנים ובעלי העשיהתהקפיטליסטית ו

רה על הראשונים להשתמש סת בחוקיה את פני אלה האחרונים, באדרהיא מה
באמצעים ידועים הנחוצים למחזור הסחורה הגדול המודרני, כגון ריקלמות 
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ת. בתחבולות המסחריות ו  רו  , דוגמאות מע  רצעקניות ומוגזמות, הפקעת השע
עוסקים במקח־וממכר באופן קפיטליסטי זה מאות ההללו ודאי שהיהודים, 

יותר מנוסים וערומים מבני־גילם הנוצרים, שעוד לפני זמן קצר שררה  םבשנים, ה
ינים. ואולם, על זה שאין באמת הבאומנים מימי־ת־הודוגביניהם האידיאה של א

דבר פשע, תוכיח העובדה, שבכל בתחבולות הללו כשהן לעצמן משום 
אנגליה בהארצות, שההתפתחות הקפיטליסטית הגיעה בהן למרום שלימותה, 

ן, באותן התחבולות, בהיתר גמור. שם בהובאמריקה, למשל, משתמשים 
 םזותיהרל עצמו, שמסתמא לא ילך בעינים עצומות אחרי הפהסומכים על הק

טעות ואונאה, הרי ידע לבקש גדולים, ובמקרה של הוהכרזותיהם של המוכרים 
חל על אמצעי־הגרמניה אין האסור בהערכאות. ואף אמנם ־בתיבאת דינו 

לעזור בזה לסוחרים הקטנים,  םהמסחר האמורים מתכוון להגן על הקונים, כי א
־השקפה הסוציאלהמנקודת־ גדולים.השל  םותרתחהשאינם יכולים לעמוד בפני 

סורים הללו, ואף־על־פי־כן אין כל ספק, פוליטית של היום הזה אולי יצדקו הא
תקופת־הכלכלה הקודמת, הקיימים עכשיו עדיין,  ימשים שנה, כששרידחד ושבע

ס, יתיחסו אל חוקים ובורת שלטון הקפיטליזמגיהיו גם הם לנחלת העבר על־ידי ת
כאלה בלעג קל ולא יבינו, היאך אפשר היה להעניש עליהם. בכל אופן, הרי 

רינים בלה מסוימים, זמניים, המגדילים בגרמניה את מספר העלפנינו תנאי־כלכ
 מקרב היהודים.

ברצוננו לעמוד על כל גודל השפעתם של היחסים הכלכליים על 
העברינות, אין לנו הוכחה ברורה על זה מההוכחה שיוצאת לנו מהעיר 

חלקם של היהודים מועט  – בהפך למצב הדברים בכל מקום – אמשטרדם. שם
ים בעבירות של הונאה ותרמית וגדול חלקם של הראשונים מחלק מחלק הנוצר

יען שיהודי אמשטרדם ברובם  ה?אדם. יען מ־האחרונים בחבלה בגופם של בני
י־החרשת בתעובדים בתור פועלים ב םהמכריע אינם עוסקים במסחר, כי א

־ות. בתור אלה אין להם לא האפשרות ולא המשיכה למעשיבללטישת אבנים טו
־עשים הבאים בעקבות עסק המסחר. מאידך גיסא, בתור פועלי בתיתרמית, מ

חרשת הם פחותים במדרגת השכלתם, ואולי גם לא זרים כל כך לאלכוהול 
המעצור, המונע את היהודים  וכיהודי ארצות אחרות, ובאופן הזה יחסר להם אות

 ריב ומקרוא למהלומות.בבכל מקום מבוא 
ל הסטטיסטיקה הקרימינלית כשהיא איך שיהיה, והדבר ברור: אין כהה ש

לפשע הטבועות בגזע, בהיות שהרוב ת־לעצמה יפה להוציא מסקנות על הנטיו
דר זה רק בעת האחרונה בסבת גהנדול של החטאים הנמנים בה נכנסו ל

ס את העוונות החמורים ח  ההתפצלות היתירה של חיי החברה כיום. וכשנאמר לי  
 ,זלגדמים, ת־ון שפיכוגכ)הענישה עליהם  ביותר, שהחברה האנושית מאז ומעולם

רה ועריות( לנטיות טבעיות, אז נראה מפורש, שהיהודים אינם עשירים כל ע  ב  ה  
בכל הארצות, בלי  – , שהרי חלקם הם באלו העבירות הואן"כך ב״פושעים מבט

 םדוקא פחות בהרבה מחלקם של הנוצרים, כשם שבכלל, א – יוצא מן הכלל
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עברינים הנענשים שמביניהם, יצא, שהוא קטן ביחס ממספר נצרף את כל סכום ה
העברינים הנענשים מבין הנוצרים. היוצא מדברינו, שעל־פי הסטטיסטיקה של 

ות אין בשום אופן לחרוץ משפט על פחיתות ערכו המוסרי של הגזע נהעברי
 היהודי.

מרבים להתאונן על חוצפתם  בנוגע לחיים החברתיים והצבורייםאמנם, 
אין להן  דשל היהודים, ואפשר הדבר, שהתלונות הללו לא תמי םימוסיותנ־ואי

מדות השליליות אין לזקוף על חשבון העל מה שיסמוכו, ואולם את היסוד לאלו 
עליתם הכלכלית  וןהתכונות הגזעיות של היהודים, כי אם לבקש את סבתן בחזי

ראש מדות של קפיצה־בהרה אחריה את גרוהחברתית, שבאה לפתע־פתאם ו
מדות המלוות ברגיל את ההתעשרות הפתאומית. אין מדרך  – ועזות־מצח,

האדם להתערות כאזרח רענן בסביבת המעמד החדש, שאליה התרומם זה 
או בן־בנו של  ועמוד. הנה בנימקרוב. אבל מצב זר שכזה הן לא לארך ימים 

ר את עצמו בתוך המעמד החדש כמו בביתו והוא ידע כבר בהעולה מרגיש כ
ב יש להעיר, גבקרבו התנהגות בטוחה עם הרגשת הנימוס הנאה. א דאחל

ינותם של היהודים אינם נותנים מקום לגהנשהרבה מצדדי הת ון אלא רק מפני ר 
שלקנה־מדה של הנדון תשמש ההתנהגות המקובלת בסביבה הנוצרית. באנגליה 
ת ובגרמניה הצפונית, למשל, מעורר אופן־הדבור הנלהב של היהודים בלוי

המתינות ־נעימות, מפני שכאן תשמש למופת מדתאי־גש של רתנועות־הידים 
של האנגלי והגרמני מצפון אשכנז, מדה שלגבי עמים אחרים, כמו, למשל, לבני 

של  םאירופה הדרומית, אינה נחשבת למופתית כלל. אכן הוא הדבר, שמזל
־עוט קטן בין עמילהם להתנודד יחידים ובמי גרםהיהודים, ילידי חופי ים התיכון, 
נערכים במדת הטוב והיפה  תלעצמם, להיו םהצפון, ולפיכך אין הם אדוני

להסתגל לטעמם של אחרים ולהשקל בכף  םהמיוחדה להם, כי אם ההכרח יאלצ
 מאזניהם של אחרים.

 

 ערכו של הגזע היהודיה( 

 כסבורים אנו, שבמדה ידועה עלה בידינו להוכיח, שבשום אופן אין רשות  
 י.ותי והן במובן המוסרניהודים, הן במובן האמעי של הגזה םרכית את עהפחל

ה כומכיון שכך, הרי מעלתם השכלית של היהודים נשארת עומדת על מרום ער
וס האנושי טפסימן גזעי ומצדיקה את החפץ ואת השאיפה לשמור על חבתור־
לי התערב המ דת לעצמהחחטיבה מיולהבא בתור  גםהזה, שיתקיים  הנבחר

כל סגולה  .ן שכזה תהא תקומה שלמה לתכונותיו הגזעיותופאחרים, כי רק באב
וגן באותה הסגולה, ח־זוג מןד אם נושאה לא ימצא לו בחנבחרת יכולה להכ

ן־זוג שכזה מאשר זו בובשביל היהודי אין סביבה יותר מוכשרת להמציא לו 
בקרב  לטה, שהתערבות היהודיםחיח בודאות מונשבקרב עמו. אמנם, אין לה

התערובת שבין ־, רק נשואיע בהחלטרוגע ר  מוכרחה לגרום תמיד לז  עמים אחרים 
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באשר ההבדל הרב  ,גזעים רחוקים מאד זה מזה משפיעים לרעה על פרי־הבטן
יה, ואולם בין היהודים גרנא־רסגורם לזרע מבולבל, רפה ומחו םשבין האב והא

הא ל, עד שבגלל זה ישבאירופה אין ההבדל הגזעי כל כך גדו ת־התרבוועמי
ההתבוננות,  םג .התערובת שלהם־לא־טובות לילידי מקום לנבא מראש עתידות

ל עיקר, אל סגולות הגוף והרוח של כשהוקדשה עד עכשיו, ושאמנם אינה רבה 
ל אפשרות להוציא מסקנות בנידון כהתערובת, עדיין אינה נותנת ־ילידי

בין יהודים ונוצרים אינם תערובת ־ה, שנשואינחי אותה ההכשלפנינו, אם 
ידי עדיותיה ־מקום ומתאשרת, כפי הנראה, על־ורכים בפרי־בטן הולכת מכלבמ

ת בבכל אופן מוכח מזה, שנשואי־התערו י,כ םועובדותיה של הסטטיסטיקה, וא
ים, הבא להוסיף נפורביה, הנה, על־כל־ה־על פי טבעם אינם נוחים ביותר לפרי

ובנפשם, עליו עוד  פםם פחותים בגוגהם  בתותער־על זה, שהילודים מנשואי
 להביא ראיה.

ים את תכונות דיחמעט שאין לפקפק, שנשואי־התערובת מככברם, בזה 
להורים יהודיים בעלי  .הגזע ומונעים בעד שגשוג כשרונותיהם של הדורות הבאים

אנה הסגולות צ  ם בבניהם אחריהם תמ  גסגולות נעלות יש תמיד הרשות לקוות, ש
 הולי עוד במדה יותר גדולה. ואולם מנשואי־תערובת רחוקה התקוהללו, וא

־הזאת, בהיות שהנטיות הגזעיות של האב שונות מאלו של האם. אמנם, גם יליד
התערובת יורש, כמובן, את נטיותיו מאביו ומאמו, אבל הנטיות הללו מתגלות 

"חוטר בצורה קלושה וחורת. לעולם אינו  םי אכבו לא בתור כח מוסיף והולך, 
 ובדרך כלל אינו עולה בסגולותיו למעלה מבינוני. "מגזעו

ה דואם מכל האמור יוצא, שהתבוללות היהודים בנוצרים על ידי המ
התקימות סגולותיהם  תערובת אינה רצויה מנקודת ההשקפה של־ונשואי

שחובה מוטלת לעצור בעד הפרוצס הזה ולשמור על קיום היהודים  הגזעיות, הרי
חד. ואולם כל זה אינו אפשר אלא בתנאי שלא רק ההתערבות בתור עם מיו
לה בנשואי־ל פרוצס־הטמיעה, החל מטשטוש הצורה הלאומית וכ  כ םבלבד, כי א

זאת אומרת  – לבדבתערובת, יעקר מן השורש. לבוא ולהלחם בנשואי־תערובת 
רופא, אשר תחת לשרש את המחלה מעיקרה, הרי הוא  ולנהוג כמנהגו של אות

את כל כח אומנותו לרפא את סימניה החיצוניים. מכיון שפרוצס הטמיעה מקדיש 
ה של טשטוש הצורה הלאומית, היינו, מחיקתה של גר עד לידי מדרביע כגמ

מר בנשואי־תערובת, בשמד העצמיות היהודית, שוב אין לו תקנה ובהכרח יג  
ת, תלוי יהודי שנמחקה צורתו הלאומית, שוב אין לו שום אחיזה ביהדו .ןובכליו
מושך ־ההנצרות, שבתור דת שלטת כח ועומד באויר וסופו לנפול בזרועותהוא 

דול ביותר. על ידי הטמיעה נכחדות קודם־כל העצמיות והתרבות של גשלה 
בות זו, הגזע היהודי, היות שדמו המעט רנושאה של ת גםהיהודים, ומתוך כך 
ל היהודים בתור יומם שול של דם הנוצרים. על הדואגים לקדהולך ובטל באגן הג

 ההתבוללות ולהלחם בה. טל איפוא לעמוד בפרץפוס אנושי מובחר נ  ט
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 הערך התרבותי של היהודיםיד. פרק 
__________ 

 

 א( גזע ותרבות

ות שעליהם דהיםו הנן הבוהגהראינו לדעת, כי החשיבות הגזעית והתרבות ה
שנוגע  מהבראינו, ש קיומו בתור לאום מיוחד. עודת־יעמוד עם ויכונן את זכו

? היש לאל־מה היא – לערך הגזעי, אכן אין ליהודים מחסור בו. ואולם תרבותם
ידם להראות גם על תרבות גבוהה משלהם? לכאורה אפשר היה לחשוב, שבכל 
מקום שאתה מוצא חשיבות גזעית, שם ממילא תמצא גם תרבות גבוהה, שהרי 

אי תנם, חשיבות גזעית היא סגולת הגזע היא חיק־הורתה של התרבות. ואמנ
הכרחי לכל תרבות גבוהה, אכל לא התנאי היחידי. כאן דרושים עוד תנאים 

סבת שנוי התנאים החיצוניים יבואר לנו ב .מדיניים( רצוייםוכלכליים )חיצוניים 
עומד בתקופות שונות ובארצות שונות פעם על  גזע אחדאותו החזיון, מה ש

יים, שבמאה הט׳ והי׳ יצרו מחוץ בת. אותם הערמדרגה תרבותית זו ופעם על אחר
לערב תרבות גבוהה, עמדו שנות מאות מקודם לזה על אותה המדרגה, שהם 

־שעת גלויבבמדבר ערב: שבטים נודדים ונוהגים בעדר.  םנמצאים בה כיו
רגה תרבותית ודת־האדמה, על מדב, שעסקו בערו  אמיריקה עמדו בני מקסיקו ופ   

לגזע במקומות אחרים, שמקור כלכלתם הראשי היה ־ידועה, בעוד שאחיהם
ים וכהפרסים ירדו ממדרגתם ניוכהים מהציד, נמצאו עדיין במצב פראי לגמרי. ע

ים, בסבת ירידה כלכלית ולחץ מדיני. ההתרבותית הגבוהה, שעמדו עליה לפ
ך התנאים החיצוניים בשביל רן בכדי להוכיח את עי  הראיות המעטות הללו ד  

 תפתחותה של התרבות.התהוותה וה
  – תרבותערכה? את  וד בומדה למהמה הוא קנה־ומה היא תרבות בכלל 

יים נאים או חת רחוד או אמנות לבד, מכניקה מפותחת, אבפירושה אינו מדע ל
 םיוחנירה םינהקני םל אותכרי היא הסכום הכולל של הבות רמוסריות עליונה; הת

י עמו ונותנים לו עד כמה שאפשר את האדם לחיים חברתיים בחוג בנ םהמסגלי
עולם מסוימה. התרבות היונית, למשל, אם כי ת־מושג מלא מן העולם, השקפ

הרבה מפני התרבות האירופית בלטכניקה היא נופלת מה שנונע למדע וב
מתרבותנו אנו, הואיל פי־כן לא היתה פחותה במעלה ־המודרנית, הנה אף־על

־ת ההרגשה החברתית, אהבת ארץהיונים, כבר היתה מפותח ואצל נושאיה
 המולדת והשקפה אחדותית על דברי ימי העולם.

מתוך אחוד הסגולות הגזעיות החשובות עם תנאים חיצוניים רצויים 
ם לה זמן ידוע גאורגנית, נחוץ  הל בריכצומחת תרבות גבוהה. אבל, כמו ל

ה שג ותשלח פארות צריכים הרבה דורות להשקותגדי שתשכלגידולה. ואולם ב
נותיהם. ביחוד דרושות מאות בשנים לצרוף וזקוק המושגים המוסריים ויסממעין נ

 כו ויניעו לידי שלמות ידועה.כוהחברתיים בתוך העם פנימה, עד שיזד
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הגבוהה  התרבותקובעת  ל הכשרונות הגזעייםדו  ג   םמכל זה מסתבר, שגם אצל ע
ם רק עם חשבון מיוחד לעצמה,  כשם שבהערכת האדם הפרטי לא מתחשבי

עם מדת הוצאתו  םלקנות לו השכלה מרובה, כי אם ג ותיכלכשרונותיו בכח ועם 
לתו זו. או אם נשתמש במשל אחר: התרבות הנרכשת על ידי גזע כאת י לפועל
הגזע לממונו של הסוחר, שנרכש לו בעסקו על  וה בשביל אותכמה בערוידוע ד

כתור קפיטל לרכישות ידי כשרונותיו המסחריים, ושהוא בא שוב ומשמש לו 
 .חדשות

 

 ( ערכה של תרבות היהודים בהוהב

התרבות, שאפשר לציינה בתור התרבות העברית של זמננו, אינה אלא 
זו של יהודי מזרח אירופה. יהודי מערב אירופה נתקו לגמרי מעל תרבותם 

. במקצועות רבים ו'היהודית ונהיו במובן התרבותי לאנגלים, גרמנים, צרפתים וכ
ה להתפתחותם בעובדים עבודה תמה ומביאים תועלת ר םהתרבויות הללו השל 

ובשביל יצירת תרבות  ו"כרמם שלהם לא ינטור"של אותם המקצועות, אבל את 
רואים  םי הוא, שבתחומי תרבות יהודית היו הר  אינם. ובתוך כך ב   וכאיל – ריבע

גמור וחפשי של כל ח ו  ת  הרבה יותר ברבה בפעולותיהם, מפני שאז היה מקום לפ   
מה שאין כן עכשיו, כשהתרבות של ארץ מולדתם מניחה  – סגולותיהם הגזעיות,

מראש  הידועה הרי היא מתו האת חותמה על אופן התפתחותם הרוחנית ובמד
דרך מסוימה לנטיותיהם הגזעיות, דרך המובילה למטרותיו של הגזע האחר 

 ושבשבילם אולי אינה מתאימה כלל.
ית של זמננו, זאת אומרת, תרבותם של יהודי מזרח התרבות היהוד

ג והי״ד "ת היואירופה, הרי היא אותה התרבות שהיתה ליהודים כבר בשנ
התרבות  הרו אז עליהם. בעת ההיא היתגיטו, שסהגושהוכנסה אתם לתוך חומות 

רוחם היותר נאה אז ־הזאת דומה לתרבותם של עמי אירופה האחרים, שפרי
ך, כאבל בעוד שתרבות הנוצרים במאות השנים שאחר כולסטיקה. סהיתה ה

ת הגיאוגרפיות והתפתחות הטכניקה ומדעי הטבע, יו  ל  ג  ת   , הסתקופת הרינסנ
ם בדל מדור לדור, הנה היהודים נשארו ברחוגהלכה הלוך והתעשר, הלוך ו

מהאוצר  סל השפעה חדשה מן החוץ ונאלצו להתפרנכאלף שנים בלי  במשך חצי
אם  – . הקפאון הרוחני הזה גרם לתרבותםו אתם לתוך החומותהמוכן שהכניס

 – נעמיד אותה לעומת ההתקדמות הענקית של תרבות הנוצרים באותו הזמן
המעין היחידי שממנו שאבו את כל השכלתם אז  השתדולדל. למוד התלמוד, ז

ם היום, אמנם גחכמה יחידי ליהודי החרד ממזרח אירופה ־ושעודנו משמש מקור
לו להדמות כהשכל למדי, אבל הידיעות שהוצאו מן הלמוד הזה לא יו את דדח

השיר, ת־ן. מה שנוגע לאמניות ולבנוכעת האירופית החדשה, רבת התודאל ה
ל מקום. חסר היה בה הצורך לפתוח האישיות כהנה אלו לא תפסו בתרבות ההיא 

די כמרובת הצדדים והגונים ומטומטמים היו החושים של בני התרבות ההיא ב
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הרגשת הטבע, שנרכשה לאט־לאט אצל הנוצרי  .חיים יותר נאים־לברוא אורחות
נס ואילך, עודנה כמעט זרה לגמרי ליהודי ממזרח אירופה. סהאירופי מימי הרינ

חסר לה יעותיו מצומצם מאד. בקצרה, דספרותם של עמי אירופה נכריה לו וחוג י
זה בזה  םה, בהתחרותהכללי, שעמי אירופ ניהחומר הנסיולתרבות היהודית 

ליות וההמצאות המוצלחות, רכשו להם במשך חמש מאות גדים על ידי התד  ומעו  
וד שבין תכנה גו הנתהשנים האחרונות והכשירוהו בשביל תרבותם. מכאן או

נה הרעיוני אינה כיוני. על פי תסהרעיוני של התרבות היהודית ובין תכנה הנ
ממהות העולם, שהתרבות  פיות. הציורנופלת בשום אופן מפני התרבויות האירו

היהודית נותנת לנושאיה, הרי הוא בהיקפו קונצפציה נהדרה, והשקפת עולמו של 
היהודי ממזרח אירופה, הרואה בבל את מנהיג הבירה היחיד והמיוחד רחבה 

ירה שבה הרבה יותר מהשקפת כבוחשובה באחדותה ובהטעמה המוסרית ה
המתיחסים אל היהדות המזרחית בחמלה עולמם של יהודים נאורים רבים, 

ר ידיעתו סומביטים עליה ממעלה למטה. התלמודי המובהק, למרות כל חו
ן להכבד בכל סביבה תרבותית כטפוס כיוכל אף־על־פי־ ת,בהשכלה המודרני

 של אדם משכיל ונאור.
ל תרבות כמעלה שוה עם בגם ביחס המוסרי עומדת התרבות היהודית 

ות הידועה של יהודי מזרח אירופה, בחילתם בכל מעשי אירופית. מדת ההסתפק
אלמות ותאוות גסות, השתתפותם בצער כל הסובל, התיחסותם הרצינית לחיים 

העבודה הנטועה בלבם, רגש־הכבוד שלהם בפני החוק, היחס הנפשי ת־ואהב
מי יתנה ערכם של כל  – בנים, העדר המחיצות המעמדיות,ות ואצלם בין אב

ההתלהבות הדתית, זה הקו האופיי  !יי הכללחשביל בינים ם המצוויאלה הק
מראה על היכולת הפנימית לותר על תענוגי  ,רחזשל יהודי המ ביותר בתרבותם

כמו שהראתה השתתפות  – העולם הזה, יכולת אידיאלית, שבתנאים אחרים
למטרות  םמוכשרת היא להמסר ג – צעירי היהודים בתנועת השחרור ברוסיה

 .נעלות אחרות
כל מה שנוגע למדע חילוני, ביוני, היינו, סואולם בכל מה שנוגע לתכנה הנ

עומדת התרבות היהודית לעומת התרבויות האירופיות בשפל המדרגה. גורלה 
 ינית, שכשהיאס, כמו, למשל, התרבות ההתרבויות הנבדלותבזה כגורל כל 

ם בגלל תיה של האנושיות היותר נעלות, ואולולעצמה הרי היא אחת מתרבוי
הרבה בכל ־ות, העבירו חברותיה אותה פירהתבדלותה מעל כל התרבויות האח

ולטכניקה. עבר זמנם של חוגי התרבות המכונסים בתוך עצמם,  מה שנוגע למדע
מאחורי התרבויות האירופיות,  חכפי שהיה בימי קדם, וכאלה נשארים בהכר

זה ועל החליפין  המיוסדות על ההשפעה של כל עמי התרבות האירופיים זה על
של כל קניני הקולטורה שלהם. אילו היו נוטלים אחד מעמי אירופה התרבותיים, 

ל יבוא באת הצרפתים או את הגרמנים, למשל, וסוגרים עליו באופן מלאכותי ל
ר ונשנה בנוגע זשום מגע־ומשא עם עמי התרבות האחרים, אז היה בלי־ספק חוב

 בנסיונותיוהיה צועד אחורנית בידיעותיו ו אליו אותו החזיון שקרה ליהודים: הוא
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תרבותו של עם כזה בנוגע  .לעומת יתר העמים, הבאים בדברים ובקשר זה עם זה
, אמנם, יכולה להשאר במעלה עליונה, אבל במובן הנסיוני הלעיון מפשט הית

 חה, כאשר אנו רואים בתרבותם של היהודים כיום הזה.כל די
 הנראית כתרבות היהודים של עכשיו, י(יונסר ביחם האימפירי )הנו  גהפ   

כל אופן מחלה קיימת ועומדת לעד. אותה העובדה, שהיהודים באירופה באינה 
המערבית והתיכונית רכשו להם במשך זמן קצר את ההשכלה האירופית, נהיו 

חרוצים בכל מקצעות המדע והאמנות והעמידו  םלשותפים מצליחים ולפועלי
ברתולדי, היינה, יוסף סון־דיעזרעאלי, מארקס, מנדלאנשים כשפינוזה,  םמתוכ

עובדה זו יכולה לשמש לנו לראיה נאמנה, שאין הוא  – היינדיך הרץ, ישראלס,
ור תרפא במהרה. אמנם, אצל יהודי מערב אירופה גהפ־מן הנמנע, כי מחלת

שם בתור גמור על כל אשר ההשכלה האירופית לטמיעה גמורה ולו   הביאה קבלת
אל יכונה. ואולם בעצם אין הטמיעה תוצאה הכרחית מקבלת תרבות ישר

ים, שעוד לפני חמשים שנה היתה תרבותם נו  פ  ים יוכיחו. הי  נו  פ  השכלת־חוץ, והי  
לה לעצמה ס של תרבות גבוהה, אבל בד  והסגורה ומסוגרת כלפי חוץ מטפ

 לתוך תרבות זו סכניהל םיוני, הנה בזמן האחרון השכילו הסופחותה במובן הנ
את פרי תוצאותיהן של התרבויות האירופיות היותר מתקדמות, עד שכיום, אם 

ונית בכל תוקף, הרי הם פכי יחזיקו בתרבותם חי םים מכל וכל ואנכי נשארו יפו
מוכשרים כבר להתחרות עם עמי אירופה בכל מקצעות המדע האמנות 

 והטכניקה.
עם  זגם התרבות העברית להתמגונית צריכה פבדומה לתרבות חי

י לקתיצב במערכה אחת עם התרבויות דהחילונית המודרנית בכההשכלה 
נה כמוהן להלחם מלחמת הקדמה האנושית. ברם, כדאית וי  האירופיות, מז

והגונה היא התרבות העברית הישנה בגלל הערכין העצמיים הגנוזים בה, שיהיו 
כך ־זקו על־ידינשלה עם ההשכלה המודרנית, שלא י גהזימה־זהירים במעשה

מה החיוני לא יתנדף בדרך ראוי הוא לשים לב, שכל חו   ףערכיה העצמיים, וא
וצאותיו של פרוצס־תאז, רק אז, תהיינה  .עברה אל התרבות היהודית החדשה

, בעוד שעד כה היתה ת בעלת ערכין עצמייםתרבות יהודית אמתיה הזה גהמזי
רופה", שעל ידה חפזה של היהודים לתוך ההשכלה המודרנית מין "תנכניסתם ה

ה ונבוזה ר של התרבות היהודית, אבל יחד עם זו חלפהפגו  ־אמנם חלפה מחלת
 .גם התרבות היהודית עצמה

יטו גכל עוד שהתרבות היהודית החדשה קשורה בטבורה אל תרבות ה
 באופן אורגני, הרי היא יונקת ממקור נאמן אשר לא יכזבו מימיו.  ך זווגדלה מתו

ר בות את התרבות היהודית בלי אותו היסוד, כשם שכמשמתחילים לבנ םאולו
נמצאו מי שנסו לעשות כך, כשמביאים את אבני הבנין מארבע כנפות התרבויות 

דל תרבותי, אשר ראשו במרומי האידיאלים, הרי אין כל זה גהשונות להקים מ
ת מעשה מוזאיקה; היא ובוב וערבוב בעלמא. התרבות אינה ניתנת להעשגאלא 

יים עממיים קיימים בפועל, זאת אומרת רנות רק על יסודות קולטויכולה להב
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ר, כי רק מבנידון שלפנינו על יסוד תרבותם של יהודי מזרח אירופה. ובזה נא
אפשר לצפות, כי  ,מזרח אירופהמנושאי התרבות העברית הישנה, היינו, יהודי 

לבד הם יהיו החלוצים של התרבות העברית החדשה. יהודי מערב אירופה, מ
אחדים יוצאים מן הכלל, כבר התרחקו יותר מדאי ממקורם הלאומי וקלטו 
לתוכם יותר מדאי השכלה מודרנית, באופן שאין להאמין, כי יוכלו להספח אל 
התרבות העברית החדשה. זו האחרונה בראשיתה תעמוד בודאי מאחורי מדרגת 

 אחריה. השכלתם של יהודי מערב אירופה, ולפיכך לא יאומן שתוכל למשכם
 

עם השכלת  ג( התרבות היהודית החדשה בתור הרכבה של המסורת היהודית

 העולם המודרני

בכדי לחקור ולהוכח, אם מן האפשר הוא, שיהודי מזרח אירופה יכנסו 
המודרנית, ועם זה ישתמרו אצלם הערכין החיוביים  ההשכלה החילוניתלשערי 

רר לעצמנו, מה הן סבותיו של תרבותם היהודית הנוכחית, עלינו קודם־כל לב
ו החזיון, שעד כה הביאה אתה ההשכלה המודרנית תמיד הריסה וחרבן תשל או

 למסורה היהודית. הסבות, לפי דעתנו, שלש הן:
ההשכלה המודרנית החילונית הרי היא על־פי עצם מהותה אנטי־דתית,  א(

כזה אירופה, שבמר חוד לתרבותם של יהודי מזרנגובאופן הזה היא נמצאת ב
שר על התהום, שבין האמונה געדיין לא נבנה ה ם.אלהיבעומדות הדת והאמונה 

ון העולמים, הצופה ומביט בהחזקה של היהודי המזרחי בהנהגתו ובהשגחתו של ר
המודרנית,  םהעולת־על כל הנעשה בעולם ושומע לתפלות בריותיו, ובין השקפ

 המיוסדת על ידיעות הטבע ורעיון ההתפתחות.
ה המודרנית נמסרת לו ליהודי במזרח אירופה לא בשפתו ההשכל ב(

הרושם, זה הוא מקבל על כל צעד ושעל את  היהודית, כי אם בשפה זרה. מתוך
כי ההשכלה הזאת היא פרי־רוחו של העם הנכרי. בנפשו מתהוה קרע גדול בין 

קודש, ובין דעת העולם, ה, הנמסרת לו ביהודית או בלשון־תהתורה היהודי
בתור  ו'ליו באמצעותה של הלשון הגרמנית, הפולנית, הרוסית וכהמגיעה א

השכלה גרמנית, פולנית או רוסית. ממלחמת השניות הזאת יוצאת לרוב 
כמנצחת ההשכלה הזרה, שיתרונה במדע ובטכניקה גלוי לעין ושמביאה טובה 
רבה לבעליה בחיים הכלכליים. היהודי עובר על צדה של זו וכתוצאה טבעית 

 ד בלבו רגש של בוז לשפה ולמסורה היהודיות המנוצחות.מזה יול
ידי ־האופן, שבו מקבל היהודי השכלה חילונית, הרי הוא בדרך כלל על ג(

בקור בבית־הספר הנוצרי, שבו, כמובן, אין שם לב למסורת, שהתלמיד היהודי 
מביא אתו מבית אבותיו. יתר על כן: התלמיד היהודי נופל לתוך סביבה השונה 

 םט מהסביבה היהודית. כל החוטים, שבהם קשור הילד היהודי, נתקיבהחל
במשך ימי למודו בבית־הספר, ובעזבו את ספסל הלמודים, הרי הוא יוצא משם 

 אדם זר ליהדות לנמרי.
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וד הפנימי שבין גמשלש הסבות הנזכרות, הנה הראשונה, הלא היא הנ
אפשר להם ־. איכמת הטבע, אינה עלולה להבטלחתורת הדת היהודית ותורת 

ליסודות הדת היהודית שלא להתערער תחת השפעת ההשכלה החילונית. 
ואולם בזה הן לא ישונה גורלם של היהודים מגורל כל עמי התרבות במשך 

ת־מאתים השנים האחרונות. בצרפת, אנגליה, איטליה וגרמניה וכמו כן בארצו
משלתה הברית ויפון השפיעה פריחת המדעים להוריד את הדת מכסא מ

ולצמצמה בגבולות ידועים. הפסדה של הדת היהודית לא יגדל, איפוא, מזה של 
גמות של היהדות מועטות הנצרות, ואולי עוד יקטן אותו הפסד, בהיות שהדו  

גמ האמונה באל אחד, יחיד  –ה העיקרי של "מותיה של חברתה, וה״אני מאמיןדו 
המדעי באופן נאות למדי.  סיזמוניוכל בצורה מצורפה להתפשר עם המו – ומיוחד

ומי יודע אם לא עוד תולד מהפגישה הזאת סינתיזה חדשה, בעלת ערך עולמי 
הירות ידועה אפשר, מבלי להזיק לתכונה ולדעת האמתית, בזגדול. בכל אופן, 
הכבוד לדת היהודית בתור היצירה היותר ־שגאת ר םהנעורי־לנטוע בלבות בני

רוח היהודי, ואפילו רבים מן המצוות התוצאות של ה־גדולה והיותר מרובת
 תור סמלים נעלים.בולים להשמר ולהתקיים כוהמנהגים י

ורמות גכרים לעיל, הנזות האחרות הבועכשיו אנו באים לשתי הס
להריסת התרבות היהודית, היינו השפה הזרה ובית־הספר הנכרי. הסבות האלו 

י ישראל, כמו , שההשכלה המודרנית שוב לא תמסר לילדהבז היש להן תקנ
יהודיים, בקשר עם  רבתי־ספב־ספר נוצריים, כי אם י שפה זרה ובבתי"עתה, ע

 " הדרישה הזאת: "בתי־ספר משלנו ובלשוננו אנו המסורת העברית ובלשונם.
 הכרחי הוא להרכבת התרבות היהודית במדע המודרני. תנאי

אינם  םשניה – ריתבית־ספר עברי גמור ושפת־למודים בעבואולם 
רים בהמונים גדולים יחדיו ואינם תלויים גשריים אלא במקום שהיהודים אפ

התנאים, שהם  םענו לאותגזה הבבחייהם הכלכליים באחרים, אלא בהם בעצמם. 
עממית עומדת ה לכלכמקום אחד ובבהמון  ה: ישיבםהכרחיים לקיומו של כל לאו

ה או לכא תנאים הלהם ליהודים במזרח אירופ היו העד כ הוהנ ברשות עצמה.
יות גוהכריחום לגור ביחד, והפריביל םדרו בעדג ויטגתנאים כאלה: חומות ה עיןמ

 העלי־מלאכה, העמידו אותם במדבם גשניתנו להם להיות מלוי־ברבית, ובפולין 
ידועה ברשות עצמם: הנוצרים נצרכו ליהודים כמעט באותה מדה, שאלה נצרכו 

החדשה נשתנה המצב הזה:  להם. ברם, עם נפילת הפריבילגיות הללו בעת
ו אל השוק הגדול, במקום שהם מוקפים הרבה מתחרים נוצרים כשלהיהודים ה  

־יהודים ומחויבים להסתגל םובתור סוחרים הם תלויים בדעת לקוחותיהם האינ
לדרישותיהם ולרצונם. ומכאן דרך כבושה לטמיעה. להמלט מן הדרך הזאת 

רודוצנטים פים בין הכו  המכריע מת  אפשר רק אם היהודים יחדלו להיות ברובם 
יום הזה תלויים בדעת אלה כורם להיותם גוהקונסומנטים האינם־יהודים, שזה 

וד חיבאלא יתחילו למלא בעצמם את כל מקצעות העבודה העיקריים,  ,ואלה
מקצוע עבודת־האדמה, שעל־ידי־זה ייצרו משלהם חוג כלכלי עומד על יסודותיו 
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יות לא רק המתוכים ועוסקים במחזור הסחורה, הודים להוא. בחוג זה צריכים היה
ידם ומנטים שלו. בלי שנוי כזה במשלח־וחקונס םטינם, ובעיקר, הפרודוצגכי אם 

 רד אין אפשרות הקיום לבתי־ספחשל היהודים ובלי ישיבה המונית במקום א
עבריים, ששפת היהודים תשלוט בהם, מפני שתנאי חיי הכלכלה ידרשו בכל 

ן־השכלה אחר. כשהיהודים פזורים בתור מיעוט קטן בתוך רוב נכרי תוקף אופ
ריחים אותם הצרכים כיהודי אז מו־ותלויים בחייהם הכלכליים באותו הרוב האינ

המעשיים לרכוש את השפה והמנהגים של הסביבה הנכריה, ואף אילו היו בתי־
אשר  תהספר העבריים מתקיימים, היו החיים שאחרי שנות־הלמודים עוקרים א

בצעירי היהודים ממזרח אירופה, חניכי החדרים,  נטעו אלה. משל חי אנו רואים
אינם נשארים בנאמנותם  ולאמריקה כיהודים נאמנים, אבל שםהבאים לאנגליה 

 םא ןהמדינות; לא כ ןאינם יוצאים מרחוב היהודים שבכרכי אות כן םזו אלא א
ד הם נסחפים בזרם שאז מיהם מוצאים את פרנסתם מחוץ לרובע היהודי, 

 .הטמיעה
שמות השאיפה של תרבות תגאם כפי שהעלינו, שהתנאים ההכרחיים לה

 (תי־ספר עבריים, ב( חוג כלכלי עומד ברשות עצמו, ג( ב: אםעברית חדשה ה
השאלה במקומה  ןהנה עדיי– שפה עברית, ד( ישיבה המונית במקום אחד,

ללו? הנקל ביותר הוא לפתור את ראו התנאים הצאו או יב   מ  עומדת: היאך והיכן י
הספר העברי; אם רק יתגשמו שלשת התנאים האחרים, אז יברא זה ־שאלת בית

בית־ספר שכזה יתאים למטרותיו של החנוך הרצוי. יוצא,  סמאליו, שהרי רק טפו
איפוא, שהכל תלוי באפשרות למלא את שלשת התנאים האלה. על אפשרות 

 זו ירדנו שלשת הפרקים הבאים. 
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 ת.ודישער ו. מטרותיה של הלאומיות היה
___________ 

 

על ידי  ת־כלכלה יהודית עומדת ברשות עצמהט. יצירת שיורק טפ

 האדמהת־השיבה לעבוד
______ 

 

 שביל ישוב קהלתי יהודיבמה דא־דיבעו דא( ערכו של מעמ

י שהיהודים יוכלו לגור יחדיו בהמונים צפופים ובמספר גדול, עליהם דבכ
. האדמת־היד מתוכם אנשים עוסקים בכל מקצעות הכלכלה וביקור בעבודלהעמ

כל כלכלה בשוב חמה, זאת אומרת, ענף הפרנסה היותר דהאת־ודבכל זמן שע
נמצא, כפי מצב הדברים כיום, בידי הנכרים, אין היהודים יכולים , עממית

 םה ים וברובם ככולם מוכרחיםדדתור חנונים ומוזגים בובלהתישב בכפרים אלא 
עשיה והמסחר. ואולם הוא הדבר, תולצפות ללחמם מה לשבת צפופים בערים

שישוב נבדל שכזה בעיר, שכל הישוב הכפרי מסביב לה אינו יהודי, נותן את 
קהלה יהודיים. בני הישוב העירוני, המתפרנסים ־ייחהיותר רעוע לבנין  דיסוה

ולים לעזוב את כם יגמוכנים ומזומנים ו םממסחר וממלאכה, אין להם קביעות; ה
ים בוטל שעה שיזדמן להם למצוא תנאי־פרנסה יותר כל עת ובכמקום מגורם ב

ת חר לעיל, תבביותר לנפול, כפי הנזכר כ םעלולים ה םרים. ואף גחמקומות אב
בעיקר, )קת קיומם הם תלויים בלקוחותיהם החזהשפעת ההתבוללות, בהיות של

ר החי כצים להסתגל אליהם. רק האות הנכרים של הסביבה הכפרית( ונאלחבלקו
תו ברשות עצמו דו, והודות להסתפקותו ולעמיבמפרי־אדמתו קשור למקום־־מוש

ם במשבר כלכלי, הבא גי גלי הטמיעה ולהחזיק מעמד נו אתו לעמוד בפכח
ת ורגש ההשתרשות ואברונים על פיהם. אהבה אמתית לארץ־ומהפך את העי

יתו חו חילים רק אצל היונק את מיגבר שני אלה – הממשית באדמת המולדת
קהלה יהודית חזקה אינה אפשרית  ו.ידמאותה האדמה בזעת אפיו ובעבודת י

הטבע, צנורות ־ורות להרגשתנרים יהודים. רק שם יפתחו הצכאלא במקום שיש א
דש, להפרות חם לפכות מהיי נ  ע  יטו, ושם יחלו מ  גשנסתתמו אצל יהודי ה

 ולהצמיח.
 

 מהדת־האדוביהודים בעמיעוט חלקם של ה ב(

הוסיפו  םהא – ת־האדמה,דאי בעבודהיהודים, שבימי קיומם המדיני עסקו ו
 וטריא זו אנו־שקלא –במאות השנים הראשונות אחרי החורבן?  םלעסוק בזה ג

ואילך  םי־הבינימרי לנו הוא, כי מיבש המ .תם בכךנמניחים לההיסטוריונים שאומ
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פת, רליה, צגה. בכל מערב אירופה, באנת ומחרשחדלו בין היהודים אוחזי א  
גרמניה, על פי ביום יהודים עובדי־אדמה. כאיטליה והולנדיה, לשוא נבקש 

־היהודים בעלי 292,862 נמצאו בין 1907של שנת  רשימת עסקי התושבים
ידול בקר וצאן, ג ר,ות, עסקי יע)גננעסוקים במשק החקלאי  יהודים 3,746ה סהכנ
־כל בעלי של 1.3%-איפוא, רק ל דים החקלאים עלה,ה(; האחוז של היהוגדי  

. ואף אותם 35.5%-ה היהודים, בעוד שאצל הנוצרים עלה האחוז הזה לסההכנ
החקלאים היהודים המעטים, מלבד אחדים יוצאים מן הכלל, אינם חיים מפרי 

קרקע או ־דולות ומחכיריגהם בעלי אחוזות  םיע כפיהם במשק החקלאי, כי אגי
 .ועות של תעשיה שעל יד המשק החקלאיעוסקים במקצ

 1900באוסטריה נותנת הסטטיסטיקה על אדות עסקי התושבים משנת 
 יהודים )בעלי ההכנסה והנלוים עליהם( 139,810את המספר הגדול, ביחס, של 

העוסקים במשק החקלאי ובעסקי יערות  – של כל יהודי אוסטריה 11.4%היינו  –
שבאוסטריה  ,ואולם כל מי שיאמר להוציא מזהשאצל הנוצרים(.  54.4%)לעומת 

וקובינה, באכרים יהודי קטן, לא יהא אלא טועה. בגליציה וב־יש כעין מעמד
ם פרות אחדות, גרחוק הוא שתהא לו ליהודי פרה חולבת, או  האמנם, לא מקר

אך אכר יהודי ממש לא נפגש לי בכל ימי מסעי הרבים בגליציה. לעומת זה 
יהודי גליציה בעלי האחוזות, וביחוד בעלי אחוזות גדולות,  מרובים, ביחס, בין

לאחוזות הגדולות, זאת  2019, שהיו שייכים בשנת 175הא. 2,916,630-מ
=  301,619של כל הקרקעות בגליציה, נמצאו ברשות היהודים  37.2% תאומר

היהודים בין כל תושבי  ר, היינו אחוז העולה כמעט עם האחוז של מספ10.50%
 3,474יהודים בין  333אחוזות גדולות ברשות  562 והי ס"ה(. ב11.09%) הגליצי

אחוזות גדולים בכלל. הקרקעיים הגדולים מבין ־בעלי 3,117-ואחוזות גדולות 
היהודים מחזיקים על־פי־רוב את משק אחוזותיהם בידיהם הם, ולעומתם היהודים 

נו, לדאבוננו, בעלי האחוזות הקטנות, שבנוגע למספרם ולכמות אדמתם אין ל
שום ידיעות, בוחרים לרוב להחכיר את אדמתם לאחרים ולהקדיש את עצמם 

 למסחר. תחת זאת, בין הפועלים החקלאים בגליציה יש למצוא גם יהודים.
בדומה לזה הוא מצב הדברים באונגריה וברומיניה. בזו האחרונה, שכל 

ם בתור חוכרים קנין קרקעי נאסר בה על היהודים מטעם החוק, הרי הם מנהלי
חוכרי האחוזות,  3,332בין נמצאו ברומיניה  1908הרבה אחוזות גדולות. בשנת 

 18.87% והייהודים, ובידי אלה  14.2%=  472, .ששטחן עולה ליותר מחמשים הא
הא.(. ברם, ליהודים האלה  2,334,145שטח של במכל הקרקע הנמצא בחכירה )

חקלאיים, הואיל שאין הם אם קבלנים אין לקרוא בשם אכרים ועובדי־אדמה, כי 
את הקרקעות בידיהם הם, אלא מנהלים את המשק שלהם על ידי מעבדים 

 יום(.־יריכאחרים )חוכרים עוזרים, אריסים, ש
 

                                                           
 דונם.   10מ"ר =  10,000. מידת שטח אדמה, הקטאר – ha –. הא 175

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%90%D7%A8
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 בין היהודים עד כה םלוניזציונייותוצאות הנסיונות הק ג(

ם גמי שרוצה לראות באירופה אכרים יהודים, עליו לילך לרוסיה. אמנם, 
חפשי של היהודים לשוב הרים האלה אינה פרי הרצון כאותם של האמצי

ה הרוסית. בשנת תוצאה מנסיון קולוניזציוני של הממשל םי אכהאדמה, לעבודת־
הרוממות של הקיסר אלכסנדר הראשון, הוצע מאת , על פי כתב־1806

רובלים והוא רוצה  400הממשלה ליהודים, שכל מי מהם שיש לו לכל הפחות 
כסי־הממשלה. לקריאה נאדמה מאתה, מ־עבודת־האדמה, יקבל חלקתלעסוק ב

הזאת נענו יהודים רבים, באופן שבימים מועטים נוסדו תשע מושבות בפלך 
חרסון. ואולם המושבות הללו לא הצליחו, ובודאי שלא היו מתקיימות אלמלא 

חזר והציע את הצעתו של אלכסנדר ועל־ידי  1836ניקולי הראשון, שבשנת 
תיו לתת פריבילגיות מיוחדות לקולוניסטים העיר רבים לעבור למושבות הבטחו

. על־2,000-ליותר מ 957-ות מ־חידי־זה עלה מספר המשפ־פלך חרסון, שעל
נוסדו עוד  1842ניסטים הוטב מצבם ובשנת וידי הזכיות החדשות שניתנו לקול

 ם בפלךגמושבות  4דו סעמדו וי 1846ארבע מושבות באותו הפלך. בשנת 
בשנות  176יקטרינוסלב, וכיום יש מושבות יהודיות במעט בכל פלכי התחום.

ודרישה על אדות מצב המושבות האלו ואת ה־עשתה יק״א חקיר 1899-ו 1898
ידיעותיה פרסמה ברבים. משם אנו מוציאים את הטבלא הנוכחית, שעל פיה 

משפחות,  10,721  עםמושבות קטנות  301פלכים נמצאות  13-יוצא, כי ב
א.  11,000 וחלקות־אדמתן עולות לכמעט 68,959-שמספר נפשותיהן עולה ל

עלי־מלאכה בם גבין יושבי הקולוניות האלו נמצאים דיסיאטין(.  100,107)
 .58,881-ים, שאין להם קרקע; מספר בעלי הקרקע עולה בערך לננוחו
 

 ות היהודיות ברוסיהבהמוש

 תמספר הנפשו מספר המשפחות מספר הישובים בפלך
שטח אדמתן 
 בדיסטינות

 4,392 2,414 372 32 וילנה.................
 1,914 1,235 192 28 ויטבסק.............
 3,585 1,811 261 14 גרודנה..............
 2,649 1,604 216 15 קובנה...............
 6,601 5,762 885 26 מינסק...............
 5,343 5,828 824 76 מוהילב.............
ולוניה...............  5,551 5,003 991 18 ו 
 2,812 3,221 477 23 קיוב..................
 2,191 3,279 652 15 פודוליה.............
 1,280 652 107 4 טשרניגוב..........
 3,300 5,466 1,024 11 בסרביה.............
 42,839 24,295 3,304 22 חרסון................
 17,650 8,389 1,416 17 יקטרינוסלב........

                                                           
לק: ות בתאור דברי ימי המוש 176 , נדניען אין רוסלאלא  א  קיודישען  ידהללו ימצא הקורא בספרו של יול. א 

 .1886, ייןמד-פרנקפורט
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 100,107 68,959 10,721 301 ס"ה

 
ן לבני והרוב הגדול של קרקעות המושבות האלו הוא קנין המשלה, הנת

עצמם או לקוח  םחלק קטן מהם שייך לקולוניסטי קהמושבות בחכירה לדורות, ור
אנקיטה ה, הרי יוצא על פי גע לחלוקת הקרקעובחכירה מאנשים פרטיים. מה שנ

נפשות  29,634 םרים עכמשפחות הא 4,022ין ה, ש1897א משנת "של יק
  – יש כאן בחשבון ו)מושבות פלכי חרסון ויקטרינוסלב לא בא

 לכל אחת. 177יטינותסדי 2/12-מפחות  – %3.33=  341,1-ל
 דיסטינות לכל אחת. 5 עד 2/12-מ – %8.24=  996-ל
 דיסטינות לכל אחת. 10עד  5-מ – 22.9%=  922-ל
 דיסטינות לכל אחת. 20עד  10-מ – 13.1%=  527-ל
 דיסטינות לכל אחת. 20-מ יותר – 5.9% = 236-ל

ברם המשפחות הללו אינן מעבדות בעצמן את כל חלקותיהן; חלק גדול 
 4,022מכל  2,568ק רמהן מוסר מצדו את אדמתו בחכירה לאחרים, באופן ש

האדמה. על פי זה אין ת־עוסקות בעצמן בעבודהקרקע ־המשפחות בעלות
דת־האדמה בולהעריך את מספר המשפחות היהודיות ברוסיה העוסקות ממש בע

 .נפש 30,000עם  5000-מליותר 
דעות רבים; ואולם ־י של המושבות האלו יש חלוקירמחבנוגע למצב ה

וא כי המצב אינו מזהיר עדיין, הנה לאט־לאט ה םקרובה לאמת אותה הדעה, שא
האדמה ־דתוד מאז התחילו להנהיג במושבות על יד עבוביח ,מתקדם לטובה

 178עים.ט  ם מ  גהפשוטה 
 נםמחוץ למושבות היהודיות ישנם ברוסיה זעיר פה זעיר שם יהודים, שאם אי

 יעות  דרות. על פי היכה פרנסתם היא על ענפי־הכלכלה הקרובים לאנרים, הכא
נות, גניהודים עסוקים ב 11,894 – 1899שנאספו על ידי יק״א נמצאו בשנת 

 במטע־הטבק, במעשה־היין, בגדול דבורים, בחלבנות.
, דןו עליהן כמאה שנה מעת הוסרמלבד המושבות ברוסיה, שכבר עב

 םלכהברית, בארגנטינה ובפלשתינה, ו־נמצאים עוד ישובים חקלאיים בארצות
 נוסדו בשלשים השנים האחרונות.

 1881דיות אחדות, שנוסדו החל משנת יש מושבות יהו תבריהארצות־ב
ה פרטית של יהודים מהגרים מרוסיה, ואולם יש מהן בואילך על־פי איניציאטי

שלא האריכו ימים כלל ויש שהוכרחו לפנות לעזרת נדיבים ולחברות של צדקה. 
ודביין, כרמל, רוזנהיין, והן:  םהיותר חשובות שבין המושכות המתקיימות ש

רסי. המושבות הללו, וביחוד וודביין, ז'לן במדינת ניו־אליאנס, הונדרטון, כ
יה; חלק מיושביהן עסוק נאמן בתעש דשני אלפים נפש, תקעו להן יתכה נהמו

רק כמקצת או בדרך אגב; ואך החצי או שני  – החרשת, וחלק מהםכלו בבתי־

                                                           
 הא. 10,925כל דיסטינה היא  177
 ינגר, תושב המושבות ההן. האגרונום אט 1909כך אמר לי בסתיו שנת  178
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ירות וירקות פשלישים מתפרנסים מחקלאות בלבד, בפרט ממעשה־היין, גידול 
ים קטנים יהודיים במלבד המושבות שבניו־ז׳רסי נמצאים עוד מוש לבנות.חו

בארצות אחדות  םט וגקטיקו  נ  יורק וקו  ו־בודדים בפלכי ני םרימ  ר  ומספר גדול של פ  
ה. ואולם רק מעטים מהפרמרים הללו ט  קו  ד  ־רדוד בנו  חשל אמריקה ממערב, בי

מתפרנסים )כיהודים ה םעוסקים בכל מקצעות החקלאות. ברובם הגדול ה
לבנים, ובגלל מהירות חמחקלאות ברוסיה מחוץ למושבות( מגדלי ירקות, גננים ו

שבערים הסמוכות. בשנת  םהקלקול של פרי עבודתם, הרי הם תלויים בשוקי
עשתה החברה הניו־יורקית היהודית להפצת אגריקולטורה ואינדוסטריה  1910

די היהודים בארצות־יבבין היהודים את חשבון העסקים החקלאיים הנמצאים 
 517במדינת ניו־ז׳רסי,  656. מזה נמצאו: 2,984ל של כהברית וקבלה סך־ה

 169בנורד־דקוטה,  240במדינת ניו־יורק,  840קטיקוט, נ  במדינת קו  
אמריקה. בסך־הכל אפשר להעריך את ת־ביתר מדינו – טס, ויתרםס  שו  ס  במ  

וקים בחקלאות בארצות־סמשפחתם הנלוים עליהם( העני־בעם )מספר היהודים 
עם ארבעים  הירשמושבות יהודיות:  4. גם בקנדה נמצאות 20,000-הברית ל

משפחות  70עם  נדרב  ו 15עם  קסבויא  בערך,  180עם  האפילוקומשפחות בערך, 
 בערך.

נוסדו הודות לתכניתו של הברון־הירש, שאמר  המושבות בארגנטינה
ה, שהללו יתישבו על הקרקע לפתור את שאלת היהודים באירופה על ידי ז

ם זה יסד את חברת ש  רים ובעלי־מלאכה ול  כבארצות שמחוץ לאירופה בתור א
מיליון מרק בערך. המושבות הראשונות בארגנטינה  200יק״א עם קפיטל של 

שעברה. מצבה של י החברה הזאת בראשית שנות התשעים למאה דנוסדו על־י
של האדמיניסטרציה  ו"ח"הד, על פי 1908מקץ שנת  הקולוניזציה הזאת

 נמסר בטבלא שלפנינו: ( 1909, פריז) 1908המרכזית של יק״א לשנת 
 

 שם המושבה
 מספר האיכרים

מספר האינם 
 תושבים

מספר התושבים 
 בכלל

אדמה 
 מעובדה

 נפשות משפחות נפשות משפחות נפשות משפחות
 10,840 3,810 640 1,040 129 2,770 511 מוזסוילה..........

 19,750 2,314 487 700 170 1,614 317 טויריציה..........

ה.............. ר   19,690 4,538 829 1,061 198 3,477 631 קל 

 4,541 943 165 82 14 861 151 סאן אנטוניה.....

 16,550 2,999 519 1,232 203 1,767 316 לוצי נוילה

 13,136 892 186 164 43 728 143 ברון ד'הירש

נט לאיז  -אס   - 275 49 - - 275 49 ב 

 84,507 15,771 2,875 4,279 757 11,492 2,118 בס"ה

 
נפשות(  11,492משפחות ) 2,118על פי זה מונות המושבות הללו 

מלאכה, סוחרים, מורים במספר של ־בעלי דהעסוקות בחקלאות ועליהן עו
הא.;  85,000א בערך הושטח האדמה של כל המושבות  .נפשות בערך 4,000
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ת. ס  פ   ס  פשתן, שבולת־שועל, דורה וא   – כמעט החצי מזה זרוע חטים, והחצי השני
. כמעט 31,342-, צאן37,975-, סוסים ופרדות109,376-ל הרם עלמספר בק  

בכל המושבות, על יד עבודת־האדמה, תופס מקום חשוב גידול הבהמות 
ביע רצון. ואולם ל, משנ"ח ה"והחלבנות. מעמדן החמרי של המושבות, לפי הדו

אדמתם,  תנראים הדברים, שהרבה מהקולוניסטים אינם מעבדים בעצמם א
לות־הברזל החדשות שנסללו בקרבתה, מסרבה על ידי השבינתים עלה מחירה ב

כי אם מחכירים אותה לילידי הארץ. חברת יק״א חושבת, אף־על־פי־כן, להרחיב 
ה שם חלקות־אדמה ישובית בארגנטינה. לתכלית זו רכשה להאת עבודתה 

 ,517,136-ל 1908וף שנת סגדולות; כל שטחי קרקעותיה בארגנטינה עלו ב
 179הא.

מיעוטן נוסדו כשלשים השנים האחרונות על  – המושבות היהודיות בארץ־ישראל
בפעולותיו המרובות ואוצרות כספיו של הברון  – ידי חובבי־ציון מרוסיה, ורובן

קבלה ממנו את העבודה והמשיכה אותה. א, ש"חברת יק םרוטשילד ואחר כך ג
מצבן של המושבות היה כבר לא פעם בכל רע ואמצעי כסף מרובים נדרשו בכדי 

ה זה כחמש שנים, שתנאיהן הכלכליים התחילו נלחלצן מן המצר. ואולם ה
וד אלו המיוסדות על חיום ישנן מושבות אחדות, ביכלהשתבח במקצת ו

הזהב יש ־מצב בטוח. מלבד מטעי תפוחיהפרדסים שבקרבת יפו, שכבר הגיעו ל
לציון, ן־ראשו)מהמושבות  ות החיות על הכרמים, ובאחדותבבדרום יהודה מוש
לתכלית מעשה־היין יקבים גדולים. בעת האחרונה התחילו  זכרון־יעקב( נבנו

בגליל היה זה הדבר האחרון אחד )לטפל בנטיעת זיתים, שקדים וזריעת תבואה 
 םם(. גידול מקנה לא נתפשט במושבות ארץ־ישראל; גמעיקרי המשק עוד מקוד

 30-גידול הירקות אינו נפוץ ביותר. בס״ה ישנן עכשיו בארץ־ישראל קרוב ל
הא. ומשפחות עוסקות בעבודת־האדמה  30,000-מושבות עם שטח קרקעי של

אנשים,  2,000-כ ודנפש(. מלבד אלה ישנם במושבות ע 6,000קרוב לאלף )
 .(180מורים, סוחרים, רנטיורים והנלוים עליהם)דת האדמה שאינם עוסקים בעבו

עמדו על הקרקע על־ידי העבודה הקולוניזציונית של ממשלת רוסיה הסך־הכל ב
במשך מאת השנים כחמשת אלפים משפחות יהודיות, ועל ידי פעולות החברות 

ה הפרטית במשך שלשים השנים בהיהודיות הקולוניזציוניות והאינציאטי
עוד כששת־שבעת אלפים משפחות, באופן שכיום הזה נמצאות בכל  – האחרונות
ובן, שאין לחשוב את מאכרים יהודיות. ת־אלף משפחו 12-11-כהעולם 

התוצאות הללו למוצלחות ביותר, בשים אל לב את משך השנים הרבות ואת 
ב בעבודה זו. ואולם אין גם והישת־האמצעים הכבירים שהושקעו על־ידי חברו

                                                           
ון בברזיליה, שאף היא נמצאת ברשותה של סעל יד המושבות בארגנטינה יש להזכיר את המושבה פיליפ 179
 400שמהם עובדו כמעט  , ha 5,400נפש ושטח אדמה של  299חות עם פמש 42היו בה  1908וף שנת בסוק"א י

 .הא
 ק"א,ידי י־ות עלכתמנבות הקטנות באסיה הקטנה הם את המושגיר פה נזכץ־ישראל רות אבושמביחד עם  180

 קפריפין עם עשר משפחות־איבו גרמן המושבה כו כמ; 25 – , וצילר42 – משפחות, קריה 11 – היינו ״אור יהודה״
 .בערך
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הרפתקאות שנפגשו על הל אל התוצאות האלו, אחרי שהקושי וולהתיחס בבט
דרך הקולוניזציה היו מרובים וגדולים, ביחוד בהתחלתה. ליהודים, שנהפכו בין־

, חסרות היו כל אותן הסגולות הדרושות לזה: םלילה מעירונים וחנונים לאכרי
ית, הידיעות רהכח הגופני, ההתרגלות אל הסביבה הכפרית, המסורת האכ

 דה,העוב אותה עוד פהסנו ים האלהדכניות. על התנאים המכביהט
הללו ברובם נבחרו מתוך שדרות העניים, מן האנשים שנתרצו  םלוניסטיושהק

להתמנות לאכרים רק מתוך תקוה להושע על־ידי־זה ממצבם הרע ביותר. וזה בא 
של היהודים האמידים במעט או  םות לא משכה את לבכרלא רק מפני שההתא

ם להם, כי אם, בעיקר, מפני שהאופי ע  , אשר מצבם במסחר ובתעשיה נ  בהרבה
הישוב ־רם לחברותגהישוב בשלשים שנותיה, ־הפילנטרופי שנשאה עליה עבודת

למשוך לקולוניזציה את העניים ביותר. ואולם ליהודים העניים הללו, שנעשו 
 פתאם בעלי־בתים, בעלי־שדות ואינבנטר, חסר היה לרוב הכשרון־לפתע

הלב ־רבה הזאת ואף חסרו להם האהבה ותשומתהן עם כל הכבודה גלהתנהג כהו
המרובה לרכוש, אותן חמדות המצויות אצל האכר הטבעי בנוגע לקניניו שהוא 

אפיו קמעא־קמעא. כל המגרעות של חומר אנושי שכזה הביאו ־רוכש לו בזעת
החלק החדשים נשאר על מעמדו, בעוד ש םך, שרק חלק קטן מהאכריכלידי 

 ההיותר גדול עזב את עבודת־האדמה מפני שהעבודה הגופנית הקשה הית
 ,י שהחיים הכפריים לא היו לפי רוחו, או, לבסוףנמרצונו, או מפ למעלה מכחו או

נו לו נתמפני שחסרון ידיעה במשק הכפרי והעדר הסגולות הדרושות לזה לא 
עדר כשרון הנהלת ידיו. את חסרון הידיעות החקלאיות וה־לראות ברכה במעשי
ידי מנוי ־ישוביות למלאות עלהאמרו החברות  םיסטינהמשק של הקולו

ה ואת בדרך ילבו הם את ה, שיורו לםב הקולוניסטיגעל  םאדמיניסטרטורי
קלקלה.  – רה יצא בהפסדה ויותר משתקנהכתקנה זו ש ,המעשה אשר יעשו. ברם

טים מעשות סניבעד הקולו םטורירמיניסטדד אמנם מנעו האחכי אם מצד א
שני אבדו אלה  דשגיאות גדולות ביותר בהנהלת המשק שלהם, הנה מצ

האחרונים בגלל זה את עמידתם ברשות עצמם ואת רגש האחריות על מעשיהם 
ה שלא תבוא. ומלאו רל צכף על סונתרגלו לבקש מאת הפקידות עזרה וכ

רים. כא יד בצורת־פושטי םרים ישרים, החיים על עמלם, כי אכהמושבות לא א
ר נתבטלה, הנה השפעתה המזיקה עוד בששיטת הפקידות כ ,ואף כיום הזה

 ותוהוד במושבותיו של הברון. במקום שיטת הפקידות חניכרת בפלשתינה, בי
רא, את הדרך שלא לא  "להן חברות הישוב, וביחוד יק ר יש כבאלא אנשים ש כ  

ית בתור פועלים בעבודת־האדמה ושכבר הסתגלו לסביבה הכפר וןם איזה נסיהל
ה המציאות את צדקת השיטה הזאת. ומספר ר  ש   רים. ואכן א  כחקלאיים או בני א

רות מלכתחילה נתמעט בהרבה. הממון כתם לאמהתא־אלה שסופם יוכיח על אי
הרב, שבזבזו חברות הישוב הביא איפוא פירות, לכל־הפחות, בדור השני. ומי 

אפר. אלמלא אותה כף כסעם יודע אם לא יד ההכרח היתה אז בדבר לפזר פ
ר מאה יהודים בכדי שעשרה מהם כ   הפזרות ואותם הסכומים העצומים שהוצאו לא  



 

166 
 

שביל התרחבות באלה העשרה, שערכם  גםהיו לנו כיום  יאחזו על הקרקע, לא
ילה וזהישוב אין לשער. ההתחלה היתה קשה ועלתה ביוקר, אבל היא הקלה וה

 יד.בלי שעור את עבודת ההתישבות לעת
, שממנה לא וןקפאת־במובן אחד עומדת עבודת הישוב עד היום על נקוד

דות אמנם ישנם כבר כידיעות וסגולות הדרושות להתא־תזוע: אנשים בעלי
לא נחשוב את העשירים המעטים  םכסף. א־בנמצא, אבל לא אנשים בעלי

 כרמתוך חבתם לציון, הנה כל המביעים את רצונם להתא ץהבאים להתישב באר
מבני דלת העם, שכל הדרוש להתישבותם, מקטן ועד גדול,  םרץ־ישראל האב

צריך להנתן להם בתור הלואה מקופות חברות הישוב. מצב דברים שכזה לא רק 
החדשים בנידון זה שאינם  םשהוא פועל לרעה, כנזכר לעיל, על המתישבי

 לב לשמירת האינבנטר הנתון להם, אלא שהוא מביא עודת־מקדישים די תשומ
ישובית אין הלאותה התוצאה שאינה נעימה, שלמתישב על חשבון החברה 

יוס רע. בשנת בצורת, למשל, בבשום אופן בסיס לקרדיט, שעליו יוכל לסמוך 
י הוא כולו תלוי ברצונה הטוב של חברת הישוב, לשבט או לחסד. בתנאים רה

ואף ר כחות עצמו אצל האכב וןמקום להתפתחות רגש הגאון והבטח יןכאלה א
ין אדמתו. אכר כזה יודע, שכל אסון שלא יבוא עליו, בלא לקשר פנימי בינו ו

להרוס את  חומותיו וכדומה, יש בכהפה כי תפרוץ בבגבולו, מבישנה רעה אחת 
, ו  אן מה לאבד משלכלו  יןכן, שאם־קיומו לגמרי. ואולם מצד שני יודע הוא ג

פו שקוע סהיה כ וכן איל יןונחלתו, מה שא וולפיכך הוא עוזב על נקלה את בית
את ע מפני הפגעים הרעים והיה מאמץ כני אז לא היה נחפז כל־כך להכבמשק, 

 ה.נ  ש  ידי עבודת־מ  ידיו להשיב לו את אבדותיו על־
בנוגע להתנחלות של אנשים מחוסרי אמצעים יש עוד להזכיר, שזו דורשת 

, שבתנאים מארק ויותר על כל מתנחל. מובן 1,500סכומים עצומים, בערך 
פים והחברות היותר עשירים להושיב על הקרקע רוכאלה לא יוכלו גם הפילנט
 אלא מספר מצומצם מאד.

 

 ודת־האדמהבמיות של השיבה לעוד( האפשריות האיקונ

ם גכל שנה לא עשרות כי אם מאות ואולי בבכדי להעמיד על הקרקע 
ופיות, כי אם טרני חברות פילדי־אלפים יהודים, צריך שהעבודה תעשה לא על

ידי התעוררותם של אנשים פרטיים להתנחל על האדמה על חשבון עצמם. ־על
ה לבוא ההתעוררות הזאת? והנה אם לפני האנשים האמידים הרוצים והיש תק

ים לא היתה אלא דרך אחת, היינו מזרע התבואה, דבר הדורש רלהיות לאכ
שום תקוה.  הא היתעבודה גופנית קשה וידיעות חקלאיות מסוימות, אז ודאי ל

כי היהודי במזרח אירופה, שיש לאל־ידו להוציא מכיסו את החמשה־עשר או 
העשרים אלף מארק הדרושים להתנחלותו, הן יכול הוא בסכום הזה למצוא את 
פרנסתו בריוח בתור סוחר או קבלן אינדוסטריאלי, ולמה יכניס את ראשו בעסק 
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י נא הדבר, שיש עוד דרך אחת לפעסק הפלחה? ואולם הובקשה שאינו ידוע לו, 
ודת־האדמה, דרך יותר נוחה ובטרחה, היינו לעסוק בהיהודי הרוצה לשוב לע

וד, אינו דורש, מעת חץ־ישראל מסוגלת לזה בירבמטעים. גידול המטעים, שא
לא עבודה קשה ולא ידיעות חקלאיות  ישהאילנות מתחילים לעשות פר

שהיו יכולות להקנות  ,לותטעים גדומרות־באילו נוסדו ח 181דות.חמיו
רמים או פרדסים נושאי־פרי, אז לא היה כלקפיטליסט היהודי הקטן או הבינוני 

מית או קפיצה אל מה ונראה בעיניהם המעבר אל החקלאות כמין ירידה איקונ
שוב לא היה בשבילם  "שאינו־נודע, והרעיון "לשבת איש תחת נפנו ותחת תאנתו

 ר בדמיון יסודו.מנקודת ההשקפה המעשית דבר אש
רם או פרדס מעובד מן המוכן איננו עדיין כאמנם, היהודי שרכש לו באופן הזה 

או פרדס; ואולם איך שיהיה, הרי הוא כבר חי  םרק בעל כר םבד־אדמה, כי אוע
בסביבה חקלאית ובשביל ילדיו יש כבר האפשרות להתחנך ולגדל בסביבה זו 

גדלו יוכלו כבר לעסוק על־יד גידול רים גמורים. אלה האחרונים לכשיכבתור א
וד אם ידאגו חם במזרע התבואה ולפתח את כל ענפי החקלאות, ביגהמטעים 

יעות דה להם הינידי מורים נודדים תמסר־הספר הכפריים או על־לזה, שבבתי
הנעורים את רגשות ־ישתדלו לטפח בלבות בני םהאלמנטריות בחקלאות וא

 182דת־האדמה.והאהבה והמסירות לעב
ץ־ישראל, המיוסדות בעיקר על עבודת רמושבות היהודיות בדרום אה

דסנים מתרגלים כראוי אל הסביבה רפההמטעים, מוכיחות, כי בני הכורמים ו
ם ההאדמה הפשוטה. ובשביל הבנים האלה כדאי ל־ודתבאל ע גםהחקלאית ו

האדמה ־לאבות להיות עוסקים בעסק הנטיעות. כי בעוד שבבתי־הספר לעבודת
ו על־ידי החברות לישוב או נתמכות מהן במקומות רבים, למשל, תיסדנש

דידה )טוניס(, "אור יהודה" )אסיה הקטנה(, וודביין ג'ב״מקוה ישראל" )אצל יפו(, 
)ארצות־הברית(, סלובודקה ליסנה )גליציה(, שטיינהורסט )גליל הנובר(, במטרה 

המסופקות  לתת לתלמידים חנוך חקלאי מעשיי, עולות תוצאותיהן המועטות
כר, בסביבה הכפרית ובסיועו של בית האב האבבעמל רב ובדמים מרובים, הנה 

ובן, שלא מהספר הכפרי תושג המטרה הזאת באופן הזול והטבעי ביותר. ־בית
־התנועה מצפונה ומזרחה כבדני את האכר ר  נכון הוא להציג למופת ליהודי הע  

 תורבות־אבותיו. האכשל אירופה, המעבד עדיין את שדהו כאשר הורוהו א

                                                           
נראה, שהיהודי מסוגל הרבה יותר לגידול המטעים מאשר למזרע התבואה. לא מקרה הוא בלי ספק מה  181

ברות־לישוב, חרית מרצונם הטוב, זאת אומרת בלי עזרת הבארצות־הבהקרקע ברוסיה ו שהיהודים שהתנחלו על
מובן הטכני המושבות בלבנות את הגננות, מעשה הטבק והיין. בארץ־ישראל עולות חד עם החרו להם דוקא יחב

 העבריות המיוסדות על המטעים גם על אלה של הגרמנים.
להן בכל עבודות ההתעניינות ש-ון החנוך החקלאי אצלן והעדרביחוד נכון הדבר הזה בנוגע לבנות, שחסר 182

הכפר עושים רושם רע מאוד על המתבונן למושבות העבריות של עכשיו. קיומם של רבים מהקולוניסטים נהרס 
בגלל זה, שהאשה לא הבינה ולא רצתה למלא את החובות שהטיל עליה המשק החקלאי, והרבה ענפים חשובים 

פנים שהנשים מישראל בעיקר -וגידול ירקות לא יכלו להתפתח במושבות היהודיות בארץשלו, כגון החלבנות 
 לא התאימו לעבודות אלה. 
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סית הזאת ומוצאת יותר את בטויה פוטהות כרהמודרנית כבר יצאה מתחומי הא
ר האמריקאי המשכיל, היודע להשתמש בכל מכשירי ואפני העבודה מבפר

 ם.המודרניים. ואכר כזה צריך להיות גם ליהודים לעיני
אלמלי עלה בידינו לעורר את אמידי היהודים במזרח אירופה להשקיע 

יוצאת מזה גם אותה  הידול המטעים בארץ־ישראל, אז היתגת כספם בא
פר גדול של צעירים יהודים סל העבודות הכרוכות בזה היה מכהתועלת, שב

ועלים ומתרגלים לעבודת־מוצאים את לחמם בתור פ םאמצעי־ימחוסר
מאותו הטפוס,  -כיום אין בארץ ישראל פועלים חקלאיים  183.האדמה

אלא במספר מצומצם,  – למצב של אכר זעיר רובא מגיע לשבגרמניה, למשל, הו
ל אופן, אין לקוות להתרבות כר חשוב. בבולגופו של הישוב היהודי חסר איפוא א

ה לצאת ון תהא נשקפת להם התקכ םניכרת של פועלים חקלאיים יהודים אלא א
ולהגיע למצב של עמידה ידועה ברשות עצמם.  םסוף־סוף ממעמד של שכירי־יו

שהפועלים, לאחר שעבדו שנים אחדות בתור  ק באותו האופןרזה אפשר ל כו
וד במשק יותר גדול או בחברות קואופירטיביות, בפשוטים, יתחילו לע םשכירי־יו

ם חלק מהריוח גמעין אלו של פראנץ אופנהיימר, ושם יקבלו יחד עם שכר־יומם 
בודה טובה וד לעחבי םחותיהכנתן להם הדחיפה לאמץ את תהנקי. על־ידי־זה 

רתם מעט מעט עד שיוכלו ואינטנסיבית ותהיה להם האפשרות לחשוך ממשכ   
באופן  184וש להם חלקת אדמה קטנה, בית קטן משלהם וכלי־עבודה נחוצים.כלר

־י בעיקר הם תלויים עדיין בשכר עבודתם היומית, הנה יש כבר לאלכזה, אם 
במשכרתם לא רק ־חלב, עופות, ירקות( ולספק)ידם לברוא לעצמם משק קטן 

אדמה קטנים לאט עוד שטחי־ט־י אם גם לרכוש להם לאכאת צרכי ביתם, 
 רים גמורים, שאינם תלויים כלל בדעת אחרים.כסוף לא־ולהיות סוף

 

 ופית והתישבות לאומיתרה( התישבות פילנט

אמצעים ־שמהצד הכלכלי יש אפשרות ליהודים בעלי אם מן האמור יוצא
נשאר הדבר מוטל בספק, אם  ה עדייןנל הקרקע, ה־אמצעים לעמוד עומחוסרי
היהודים באפשרות זו. החיים הכלכליים באירופה נוטים יותר ויותר לצד  ישתמשו

דמה. לעומת זאת המעבר התפשטות התעשיה והמסחר על חשבון עבודת־הא
נפרץ ולרוב ־האדמה הרי הוא חזון לא־בתעשיה ובמסחר לעבודת של מי שעסק

ה וכמה שנכון הוא כלל, על אחת כמ ךנכון הדבר הזה בדרואם  לא־מוצלח. גם
מטבעם מסוגלים יותר  םות לזריזותם הרוחנית המרובה הדבנוגע ליהודים, שהו

עשו  רפעולה שכב־שדה – להראות את כשרונותיהם בשדה המסחר והתעשיה,

                                                           
בפלשתינה, למשל, אין הפועל העברי הבא ממזרח אירופה יכול בכלל לעמוד בהתחרות עם הערבי, שצרכיו  183

ידי -הפועל העברי לא תמלא עלדלים ביותר, מלבד בעבודות הדורשות מומחיות יתירה. ואולם נחיצותו של 
אחרים בכל מקום, שצריך להכשיר קרקע חדש בשביל התשיבות של יהודים, ובמדה שקרקעות חדשים נקנים 

 בודה חדשים לפועלים יהודים. ע-על ידי יהודים לנטיעת כרמים ופרדסים, בה במדה נוצרים גם מקומות
 די הלואה למשך זמן ארוך. י-על לפרקים תוכלנה ם חברות הישוב לעזור להם בבנין הבית 184
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באופן שבשבילם אין כל חשבון כלכלי להחליף את ענפי  – ויעשו בו חיל רב,
לות להם אינה עולה כל־כך בנקל. הסתגלה במקצועות אחרים, שההפרנסה הא

פי שהוא מצב ככל עוד שיש לאינטלננציה ערך מיוחד של דבר יקר־המציאות, 
הדברים כיום בארצות מושבות היהודים, לא יאומן, כי היהודים האינטלגנטים 

האדמה. אפשר יראה הרעיון ־יתרצו לותר על עסקיהם הרגילים לטובת עבודת
־מוה ביותר, אבל בכל זאת נכון הוא אם נאמר, שטוב היה אלמלי קבלו לבתיכת
החקלאיים היהודיים באירופה דוקא את אלה הבנים שאינם חריפים  רפסה

בשכלם ובכשרונותיהם, כי רק בזה תהא הערובה הנאמנה, שהרוב הגדול של 
 התלמידים כשיגדלו לא יפנו עורף לעבודת־האדמה.

עלי־אמצעים בי הרבה יהודים כיש לקוות,  י זה נדמה לנו, שאםפל
י לא יהיה זה אלא רהאדמה, ה־אמצעים יפנו מרצונם הטוב לעבודת־ומחוסרי

העומדים מחוץ לגורמים הכלכליים. אפשר, למשל, שמתוך הכרה,  םנמוקי תוךמ
האדמה, ־כי העם היהודי במצבו הנוכחי צפוי לחדלון לאומי אם לא ישוב לעבודת

ת ומחרשה. א   :וז באמצעי האחרון הזה ותחרות על דגלהתתעורר תנועה לאח
נמוקים שכאלה אלא לתת פעם דחיפה אחת לשיבה  חכל אופן, אין בכבואולם, 

הכלכליים,  םשהתנאיוץ, נברא על ידיהם יאריך ימים נחההזאת; בכדי שהמצב 
 .וד למצב הזהבנגא יעמדו ל המצע לכל הנעשה בחיים הסוציאליים, םהם־שה

שנויים שאינם רצויים  )גםה אלא להכניס בחברה איזו שנויים חאין כההתלהבות 
ידי ההתלהבות לא יתקיים אם ־במובן הכלכלי(, ואולם המצב החדש שנברא על
זאת אומרת בנידון שלפנינו, אם  ,התנאים הכלכליים לא יבואו אחר־כך לעזרתו

ה. ור מקור פרנסה, כמו המסחר והתעשיתב כחהעבודת־האדמה לא תראה את 
להראות לעיל, אז  ודר הנמנע, כמו שנסינגנניח, שזה באמת אינו ב םברם א

ר דבר שיש לו והאדמה בכמות גדולה בת־יתגלה ענין שיבת היהודים לעבודת
 האפשרות הגמורה לצאת אל הפועל.

תישבת הההשיבה הזאת מתוך נמוקים לאומיים, שבקצרה נקרא, לה 
פית, ששררה עד עכשיו בעבודת ונטרמוד לשיטה הפילג, עומדת בנגוד לאומיתה

. בעוד שהקולוניזציה הפילנטרופית יכולה ורוצה לפנות רק אל העניים הישוב
שבישראל, בנה השיטה הלאומית בהתישבות יכולה לחדור לתוך כל שדרות 
היהודים. היא תוכל להגשים את שאיפותיה בחיי בלי אותם הסכומים המרובים 

ואיל ולמטרותיה היוביות ישמשו האמצעים שבידי החברות הפילנטרופיות, ה
הקטנים והבינוניים של הקפיטליסטים היהויים אשר תעביר על צדה. מטרתה 
לירות אבן־הפנה של ישוב יהודי כלכלי עומד ברשות עצמו גדולה וחשובה עד 
כדי להפיח אש־התלהבות בעם ועל־ידי זה להתגבר על הרבה מעצורים 

 טרופית כורעת ונופלת תחתם. ומכשולים, שהקולוניזציה הפילנ
אם נאמר לסכם במלים אחדות את התורה היוצאת לנו ממהלך 

 הקולוניזציה עד כה, אז נוכל להביע זאת במשפטים האלה:
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לעבודת מזרע התבואה מסוגלים רק אותם היהודים, שנתגדלו בסביבה 
 כפרית. 

לאנשים באים בשנים בלי ידיעות חקלאיות אין אפשרות להתנחל על 
רקע אלא על־ידי רכישת עצי פרי, שכבר הוכנו על ידי אחרים. בשביל בניהם הק

של אלה יהא משק המטעים מדרגת־בינים, שעליה יעלו גם אל שאר מקצועות 
 המשק הכפרי לרבות גם מזרע התבואה.   
קרקע,  םאמצעי־סריומח םטיסלקולני הקולוניזציה הפילנטרופית, הנותנת

, מפני חסגדולים ביותר ותוצאותיה מועטות בי ואינבנטר, דורשת אמצעים תבי
על ידה ועולים לה בדמים מרובים מתגלים לבסוף  םול של המתישביגדשחלק 

 האדמה והולכים ממנה.ת־אינם מוכשרים לעבודכ
היאך להחזיק אצל המתישב את שאלת השאלות בקולוניזציה היא: 

המתישב  כרבתנאים הקשים ביותר. הא גםהעבודה ואת מדת הסבלנות אהבת 
כל מכשול ראשון או לדרוש  לא באמצעיו הוא מוכן ומזומן לעזוב את נחלתו עם

יסט המתנחל על חשבון עצמו מובטח הוא, כי ונממיטיביו. רק הקולתמיכה 
ידו יחזק את המשק שלו ויכבוש לו את  םהשאר ישאר על משמרתי ובכחו ובעצ

 ו.דרכ
וצאות הרבה יותר ת גלישוב הפילנטרופיות היו יכולות להשי־החברות

 – דרך הבנקים האגרריים באירופהכ – טובות אלמלי הגבילו את פעולותיהן
אמצעים בתור בעלי־בתים, ־בהקלת ההתישבות, על־ידי קרדיט, לאנשים בעלי

 ל לפי אמצעיו וסגולותיו של המתישב.כה – או נוטעים םעובדי־אדמה פשוטי
ה לבוא על־ידי דה עתיבכמות גדולה אינ ההאדמדת־שיבת היהודים לעבו

־ידי תנועה ישובית־רק על םעולותיהן של החברות־לישוב הפילנטרופיות, כי אפ
 .יהודים אמידים גםלאומית, שתסחוף בזרמה 
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 ית שפת־עברחז. תטפרק 
_________ 

 

 א( יהודית ועברית

גון. ואולם זה אינו שליט אלא רהלשון המתהלכת בין יהודי מזרח אירופה הוא הז
ת היא העברית. דחד של חיי היהודים, בחיי יום־יום. שפת הספרות והבחלק א

, ובה םיום־אליה יפנה היהודי בבואו להביע איזה דבר במה שלמעלה מעניני יו
ה הרעיון היהודי עד כה במקצוע האמונה והמדע. השניות גימצא כל מה שהרה וה

עין זו אנו מפרות אינה מיוחדה ליהודים בלבד; הזאת של שפת הדבור ושפת הס
מוצאים, למשל, גם אצל הערבים, שהערבית המדוברת שלהם שונה בהרבה 

 מהערבית הספרותית.
כל, לאיזו לשון ם־כשמדברים על לשון היהודים מתיצבת השאלה קוד

מתכוונים: לעברית או ליהודית. שתיהן יש להן השפעה כמעט שוה על מהלך 
השכלה החילונית הנמסרת לו מחשבותיו ורגשותיו של היהודי ממזרח אירופה וה

 נכרית בעיניו.כבין בלשון זו ובין באחותה לא תהא 
? איפוא, משפט הבכורה בחיי היהודיםלאיור מן הלשונות הללו תנתן, 
־בר שפת ההמון היהודי ושעלכ, שהיא הבזכותה של היהודית תדבר אותה העובד

ספרות ידי קרבתה לגרמנית היא מכשירה את המחזיקים בה לאיזו הבנה ב
מופת, צורה ־שני אין עוד ליהודית, בסבת העדר ספרות הגרמנית. ואולם מצד

ליה ובאמריקה, גקבועה וקיימת; הכל אצלה עדיין במצב השטף וההתהוות, ובאנ
לשון,  .למשל, נשתנתה שנוי גדול במשך זמן קצר תחת השפעתה של האנגלית

יותר בגלה וינה מסשקלפתה עודה רבה כל־כך ושדקדוקה עודנו מעשה לעתיד, א
ם להזכיר, שהזרנון לא ג דאיכלשמש שפת הלמוד והספרות. מלבד זאת אולי 

ה בקרוביו. אמנם, הר םרמניגד על־פני עמי התרבות, וביחוד הביוכל להכ
רחוקות מ״המיטעל־ רמני אינןגעיני הבכות חוגמצורותיו הנראות כמ

נית של עכשיו הרי דייטש", ששם הן נחשבות לצורות נאותות. ואולם הגרמבהא  
" דומה ל״פלאט־דייטשב – ן היהודיוידה לעולם על העליונה, ולעומתה אין הזרג

 .יכול לנחול כבוד –
בספרותה, בת  ת.פני הדברים בנוגע לשפה העברי םאחרים לגמרי ה

אלפי שנה, ובהגיון דקדוקה, החקוק כמו בצפורן שמיר, אין לך שפת־שלשת־
ה לכשתהא נוצרות ספרותה ועברה הגדול, ה. והודות לאהמנמלמודים הגונה 

ם גם בין יתר י אכל תפוצות ישראל, כלשון מדוברת ילך כבודה לפניה לא רק ב
לא מתה עדיין אצל העמים הנוצרים, היא  ברשפת־ע  עמי התרבות. ידיעת

תעורר תהלמודים באוניברסיטות שבאירופה, וכש תופסת מקום במקצועות
ודאי גם ענין רב אצל המלומדים הנוצרים ר ורעים, תרלחיים חדשים אצל העב
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ה, בגם בעולם הנוצרי. אותה הח ם כתובים עברית ימצאו להם קוראיםוספרי
ראתה ליונית החדשה בגלל מוצאה מהיונית העתיקה, ושכל־כך סיעה שה  

לעומת זאת ידיעת  .ם לימין העברית החדשהגלהתפשטותה, היא שתעמוד 
ולם מחוץ לרחוב היהודים ולעולם לא יעלה ערכה לא תעבור לע ן(וגזרההיהודית )

 בית והבולגרית, למשל.רעל ערך לשונותיהם של העמים הקטנים, במו הס
 

 בארץ־ישראל תרית בתור לשון לאומי( העבב

הטעמים האמורים מכריעים, כמדומה, את הכף לצד הלשון העברית לחשוב, 
הודים. אבל האם שהיא היותר רצויה ומתאימה להיות שפתם הלאומית של הי

 ?עתידה להיות לשפתם הלאומית גםיש לנו רשות לקוות, שהיא 
השאיפה להחיות שפת־עבר בדבור הנה ימיה זה כעשרות בשנים, ובעת 

ת ליסר אגודות בכדי נוהאחרונה נתגברה ביתר עוז. בכל הארצות נעשים נסיו
פץ חה רגבין יהודי רוסיה וגליציה מתבלהחיות ולטפח את שפת העם העתיקה. 

לעשות את העברית לשפה מדוברת, מספר דוברי עברית נתרבה, והספרות 
העברית החדשה, שכולה נושאת עליה חותם של התקדמות, הולכת הלוך 
והתרחב. ואולם טעות תהיה לחשוב, שהתנועה הזאת הקיפה את שדרות המוני 
העם הרחבות; לפי שעה לא נגעה אלא בשכבה דקה של העם היהודי, וההמון 

 ה.נגדגדול נשאר עומד רחוק מה
קוראים גדול, אינם  חוגהעתונים היהודיים במזרח אירופה, שיש להם 

עבר תוכל להיות לשפת ת־בזרגון. ואף לא יעלה על הדעת, ששפ םי אכבעברית 
הדבור של המוני היהודים במזרח אירופה. הלא כמה קשה הדבר לעם קטן היושב 

בפיו, ועל אחת כמה  רמעוז שפתו, השומה כבב להחזיקבין גויים ולשונות גדולים 
לו  ליצורוכמה שיבצר ממנו תחת שלטונן של לשונות הארץ הגדולות והעשירות 

דבור חדשה ומיוחדת לו. הלשון העברית עומדת בתוך הלשונות ת־לעצמו שפ
בה כל צורך כלכלי ואין אדם  יןהמתהלכות באירופה גלמודה ובודדה לגמרי. א

אותה לעצמו בכדי לבוא על ידה בדברים עם אחרים. היא שימצא לנחוץ לסגל 
ידת רשפת התפלות והספרות העברית הישנה, ועכשיו, בימי י ",הנה "לשון קודש

 הרגש הדתי, לא תוכל לתפוס מקום נכבד ביותר בקרב ההמונים.
לגמרי פני הדברים בתוך הישוב היהודי שבארץ־ישראל.  םאחרים ה

עבר, הכתה כאן ת־ה האחרונות להחיות שפהתנועה, שהתחילה בשלשים השנ
הספר העבריים בארץ־ישראל הונהגה ־ל־כך חזקים, עד שברוב בתיכשרשים 

הצעירים שהתחילו  יןון בגהעברית בתור שפת הלמודים; ואף יש חלק ה
. בארץ־ישראל מוכשר הקרקע יותר םלהשתמש בעברית לכל צרכיה

הרגשה ־בעלי םץ־ישראל השמות השאיפה הזאת, בהיות שרוב הבאים לארגלהת
בשביל  ,לאומית עברית ובלבם תקנן אהבה מיוחדה לשפת החוזים. מלבד זאת

יהודי ארץ־ישראל, שנתכנסו אליה מכל קצוי תבל, העברית היא הלשון היחידה, 
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, בהיות שכל יהודי, 185שבה יוכלו במעט או בהרבה לבוא בדברים איש עם אחיו
מעט לשון־ גםעם זה  יןלית או זרגון, מבתהא שפת דבורו ערבית, רוסית, שפניו

י הוא הקשר המאחד את היהודים, רבאופן הזה הלשון העברית ה .הקודש
הילדים  305 יןב ו:מונה זתשבלבול השפות שביניהם יתבלט ביותר לפנינו מתוך 

 דברו: שפניולית 1907רושלים בשנת הילדים העברים בי־שבקרו את שלשת גני
 – פרסית ,5.2% – ריתוכב ,7.1% – , ערבית38.0% – דייטש, יהודית־39.3% –

 .1.0% – , בולגרית1.0% – בדיאלקט הערבים ממרוקו ,3.2% – גרוזינית ,5.2%
רית ואולם כל זה לא היה מספיק עדיין בכדי להשליט את הלשון העב

ארץ שבה תהא  יןגם התנאים הכלכליים. א בישוב היהודי אלמלא עזרו לזה
ך חזקה על יתר ־כלכהאדמה ־תדדים העוסק בעבוהשפעתו של חלק היהו

יע גם גבארץ־ישראל. אם כי מספר בני המושבות אינו מ והתושבים היהודים כמ
של כל יהודי ארץ־ישראל, הרי במובן הכלכלי מצבם הרבה יותר מבוסס  10%-ל

מאשר מצבם של בני הערים, שלרוב הם חיים על החלוקה. ובמושבות בצרה לה 
עבר בהן ־ים, הרי תלויה הפצת שפתרתן למדי. מה שנוגע לעהעברית מעמד אי

בזה, עד כמה תינק פרנסתם של תושביהן היהודים לא מאחרים )מתושבי הארץ 
הערבים(, כי אם ממקורות יהודיים )המושבות והחלוקה(. כי רק באופן האחרון 

 תהא להם האפשרות להשתמש בעברית בחלק גדול של חיי המעשה.
ן אחד לבתי־הספר העבריים בארץ־ישראל, מרובי השאיפה לתת צביו

־תיבכך, שבכל ות מראש, לידי־ז, תביא כפי שאפשר לחםיוכוהגונים  םיסחטפו
ר האלה תונהג העברית בתור שפת הלמודים ויתר הלשונות תלמדנה בהם פהס

כי בעוד שלפני עשר שנים היו הדוברים עברית בארץ־ישראל  186.כשפות זרות
יום תשמע השפה העברית ברובעי הערים היהודיים כה יחידים ובודדים, הנ

וד בפיות הילדים, יותר מאשר כל לשון אחרת. הדרישה, חובמושבות, בי
שהיהודים ידברו עברית, הולכת ומתפשטת. הרעיון, כי אין לאומיות עברית בלי 
הלשון העברית, נעשה בארץ־ישראל כמעט לקנין הכל, כשם שהדבר הזה, אגב, 

שאר לאומים, התלויים באחרים במובן המדיני )הפולנים,  מקובל גם אצל
ם מזה, שכל גארץ־ישראל תראה ביחוד ב(. חזקתה של הלשון העברית םותינירה

השפה המשותפת משפיעה מצדה לקרב את  .כתבי־העת שלה יוצאים בעברית
ל כין יהודי ארץ־ישראל זה לזה. ההתנכרות השוררת בבהחלקים השונים ש

מקצת הודות לשתוף בדים והאשכנזים נתמעטה בארץ־ישראל המזרח בין הספר
 .הלשון העברית שביניהם

                                                           
 . 1907הן, ירושלם כ-עיין מחברת "שפת עבר" לד"ר ל. מטמן 185
פר: שפת הארץ )הערבית(, שפת המדינה )הטורקית( ואיזו לשון סה־תור שפות זרות נלמדות עכשיו בבתיב 186

נס, שמאז גורשה הנלמדת בבתי־הספר של האליא ה הצרפתיתפאירופית. בנוגע לזו האחרונה נלחמות ביניהן הש
ברת חהספר של ־היא השלטת במזרח, והגרמנית, הנלמדת בבתי ,הנמשים שכחהאיטלקית, זאת אומרת, זה 

רח היא הולכת ורוכשת לה ערך יותר זתגברת השפעתה הכלכלית והמדינית של גרמניה על המ ם"העזרה" ושע
 פר אחדים שבארץ.  ס-תיבם לאנגלית נמצאו גואלים, שנתנו לה מהלכים בגויותר גדול. והנה 
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אמת אם נאמר, שתחית שפת עבר בארץ־ישראל הל אופן לא נחטא לכב
די כעשית בניתה לדבר שבמציאות. עבודה רבה היצאה כבר מעולם השאיפות ונ

ולם ל צרכי החיים. ואכלחזק את לשוננו, המחדשת את נעוריה, ולהכשירה ל
הזה תלוי כולו במדת ההתפתחות של ההתישבות  ךלו של הנטע הרגדו  

 ךהלשון העברית הלו גםהתקדמותה של זו תלך  םהחקלאית הלאומית; רק ע
ל. על־־יד מושבות עבריות רבות הרי השפה העברית יצור חי, אשר עתידו ודגו

 בריאה מלאכותית, שחייה תלויים בשערה. – נכון לפניו; בלעדיהן
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 רק יז. ההתרכזות במקוםפ
_________ 

 

 ות במקום ותרבות עצמיתכא( התר

די שהיהודים יובלו לעמוד בפני ההתבוללות, שבתור ככבר העלינו, שב
ם תקנה נגדה, נחוץ שהמוניהם יתרכזו הקטנים, פזורים ומפורדים, אין ל מיעוטים

תו במקום אחד. משל למה הדבר דומה ? למחנה של צבא בארץ האויב, שבהיו
דודים קטנים הרי הוא צפוי לכליון חרוץ; מה שאין כן גשדה בהנפוץ על פני כל 
ם היהודים יוכלו לבטוח גם אחד או במקומות אחדים. כך וקבמכשכלו מרוכז 

יחד. ואולם לא רק בזה  םהמונים־לטמיעה כשישבו המוני גדותםנהתח־יותר בכ
על היצירה המדעית  גםערכה של ההתרכזות במקום; זו משפיעה באופן חיובי 

יצירותיו של הגאון  םוהאמנותית של העם. כמעט אך למותר הוא להגיד, שג
ה מרובה מן הסביבה החיצונית שבה נוצרו ונושאות דהיותר גדול מושפעות במ

ותם הסביבה, שבה נמצא ח םג םעליהן לא רק את חותמו של רוח היוצר, כי א
היצירה של היהודים  חם פרי כגש חרהכב ,ה הזאת אינה יהודיתבהיוצר. וכשהסבי

אמנים יהודים,  םכיו םלא יהא יהודי, ובכל אופן לא יהודי כולו. ולפיכך אמנם ישנ
אבל לא אמנות יהודית. ליצירתה של זו דרושה סביבה יהודית, זאת אומרת, 

מקום אחד. רק בסביבה כזאת לא יהיה בבשורה ראשונה, המון יהודי הנמצא 
ימצא את  םגזע אחר, כי א־היום, בדעתם של בני האמן היהודי תלוי, כמו

ל איפוא לשאב באין כויו ההערכה הנכונה ואת הסיוע הדרוש בקרב בני־עמו
 גזעו וליצור בעד אומתו.ת־ולוגמפריע מס

המונים יהודים גדולים לישב איפה הוא המקום, שבו תהא האפשרות ל
קא וכזו, כי אם ד? לא כל ארץ באשר היא ארץ תסכן להתרכזות מקומית שיחדיו

יל בשביל אפשרות של יצירת רות לעכזנארץ, שתוכל למלא את הדרישות ה
יהודית חדשה ועצמית, והן: התבצרות היהודים בכל מקצועות העבודה, תרבות 

פר משלהם. הארץ סבתי־במשות בשפה עצמית תודת־האדמה והשבלרבות ע
ה יפעלו בש הנבחרה לתכלית זו היא איפוא רק אותה הארץ, שתנאי החיים

־ודתבוד לעח־מסחריים, בינםיד שאי־של היהודים למשלחי לטובת השיבה
ותם הלאומית, או, למצער, שתנאי החיים לא יפעלו ד, ולטובת התאחההאדמ

 ו. דרך ז לרעת אלה ולא יניחו מכשולים על
ע בקת־ישיב בלו בה המוני היהודים להתישכעל השאלה: איזוהי הארץ שיו

? ניתנו עד כה שלש תשובות שונות זו מזו. כל ת מוצקהולהיות לחטיבה עממי
קיום , הרצון לשמור על התגלות הרצון לחייםאחת מהן כשהיא לעצמה הנה 

ד ההשפעות העומדות עליהם להטמיעם, ולפיכך כלן ראויות געם נהיהודים בתור 
אש. התשובה הראשונה היא, שעל היהודים להתרכז ־רשידונו עליהן בכבד

רות לאומית במזרח אירופה; התשובה השניה, שיטת ישראל ולהסתדר הסתד
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גביל, מראה על שטחי־האדמה הגדולים באפריקה ובאמריקה, שאין בהם נזא
עדיין אירופיים כל עיקר או במספר מצומצם מאד; והשלישית, שיטת הציוניות, 

 מחזיקה, שרק בפלשתינה יש מקום להתרכזות יהודית. 
 

 ירופהעתידות ההתרכזות במזרח א ב(

־מזרחב־קרובה אל השכל. רהיות ,ורההתשובה הראשונה הרי היא, לכא
אירופה יש גלילים, שהיהודים בהם הם כבר כמעט החלק החמישי של התושבים. 

לאומי  חא לשם מגלילים אחרים, אז יכלו להיות לכואילו הוסיפו היהודים לב
דול והיהודים הדבר האחרון אינו קשה ביותר, מאחד שהמרחק אינו ג וזהניכר. 

מעט אותם התנאים הכלכליים והאקלימיים כהבאים היו מוצאים במקום החדש 
ברא בעתיד: הנע לשפה, הרי זו אינה עומדת לומקום שיצאו ממנו. מה שנבאשר 
ה התשובה כהלשון היהודית המדוברת. ברם מצד שני צרי – בר ישנה בעיןכהיא 

. לא נדבר על זה, שברוסיה ן גדולואפשר לבטלה לנמרי, עי־הזאת, שאמנם אי
יום הזה אסורה ליהודים הישיבה בכפרים, זאת אומרת, ששערי המשק החקלאי כ

סגורים בפניהם, ושההתרכזות במקום תפגוש עכובים ומפריעים רבים מצד 
הממשלה, השואפת למחוק את צורת כל העמים השונים שבמדינה: חוקים 

־יולמשל, שליהודים יש שם שוממשלה לא לעולם יעמדו; ובאוסטריה, ת־ופקודו
של כל העמים החוסים בצלה,  םכיות על־פי החוק והממשלה מודה בזכות־הקיוז

קושי אחרים נשארים ־אין כלל לדאג להרפתקאות כגון אלו. ואולם שני צדדי
פה לא וודת־האדמה במזרח־אירבעל־כל־פנים עומדים בכל תקפם: השיבה לע

ל דרכה מעצורים ומכשולים שאין וש עיצירת תרבות יהודית חדשה תפגתצליח ו
אירופה הרי היא נמצאת על דרך ההתפתחות רח־עליהם. מז לעבור

ם געושר חדשים, ו־זה מקורות הודים נפתחים על־ידייהאינדוסטריאלית; לפני ה
אדמה, לעולם נשקפת הסכנה, שעם ת־האילו עלה ביד מי שהוא לקרבם לעבוד

הפעולה המוזר הלז ־וב את שדההמקרה הראשון של אי־הצלחה, ימהרו לעז
י אשר עברו שנות אלפים על היהודים מעת רהמסחר. הן אחה־וישובו למעש

האדמה לא יאומן, כי מיד בעת הראשונה שוב יתקשרו ת־שנקרעו מעל עבוד
ע ליצירת תרבות יהודית חדשה. גם בנוגאליה עד לבלי עזוב אותה. כיוצא בזה 
ות האירופיות הגדולות. והיהודים, בכדי מזרח־אירופה סמוכה יותר מדאי לתרבוי

ליצור תרבות יהודית חדשה, צריכים להתפתחות עצמית שוקטת כמשך זמן 
ים ידוע, הרחק מזרמי אותן התרבויות הגדולות. בתוך גלי ההתבוללות, הסוחפ

ות חדשים לבקרים חהניזונית ומקבלת כ אותם באירופה, אותה ההתבוללות
היהודית, אין היהודים יכולים ליצור במנוחה מיתרון התרבויות האחרות על 

ון, נסיערכין לאומיים ותרבות לאומית משלהם. באירופה יקשה עליהם לעמוד ב
הם רואים ומוצאים מסביבם ומתחתם, באופן  רשלא למהר ולחקות את כל אש
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י אם נטיעה פסולה של התרבות כית־מקורית רשיצירת תרבותם לא תהא עב
 רוסית.הפולנית, הגרמנית או ה

במציאות אמנם לא מצא לו עד כה הרעיון הזה של התרכזות היהודים 
במזרח־אירופה אלא תומכים מועטים מאד. אמנם הרבה ובאופנים שונים ידובר 

חוקיים  באי־כח ו, היינו, שליהודים בתור לאום יהימיתואוטונומיה לאאצלנו על 
מות מספרם כפי ־לה העצמית עלנההמחוקקים ובמוסדות הגדולים של הה־תיבב
וקובינה הרי הסעיף בוד בגליציה ובח. בי(אל התרכזותם במקום אחד סלי יחב)

ת הדרישות הראשיות של היהודים בעלי דעה חהזה של אוטונומיה לאומית א
ה לא להעמיד מבצר־עוז בפני חבכ יןאבל אוטונומיה לאומית זו א. לאומית

וד שהיהודים הם מפוררים ית, כל עהטמיעה ואף לא ליצור תרבות לאומית יהוד
האדמה מצערה היא כמו ת־עבודבה וכל עוד שהשתתפותם כומפוזרים כ

באוסטריה וגליציה כיום הזה. אמנם, בכל אופן, עלולה התאחדות לאומית־
ואכן זוהי  – מדינית יהודית לעכב בהרבה את מהירות הפרוצס של התבוללות

ישראל, ־הרי היא ארץ ינה, שמטרתםבהסבה, שגם הציוניים בגליציה ובבוקו
 כן בעד רעיון האוטונומיה הלאומית.־פי־נלחמים אף־על

 

 וניאליות )שיטת הטריטוריאליזמוס(עתידות ההתרכזות בארצות הקול ג(

נש שאיפת ההתרכזות במכשולים עצומים. עתה נחקור במזרח־אירופה תפ  
, התנאים בשביל שאיפה זו בארצות הקולוניאליות םנא לדעת, האם טובים ה

שמספר יושביהן מועט עדיין? מהצעות קונקרטיות בנידון זה אין אנו יודעים בלתי 
אחור. ישראל  הים השיבונאוגנדה מצד הממשלה הבריטית, שהציות־אם הצע

ביל, שצדד אז ללא־הועיל בזכות קבלת ההצעה הזאת ושבעתים, בתור גזאנ
תרכז בכל זאת אומרת, המחזיקים בדעה, שעל היהודים לה – ראש הארציים,

נתן לבו לחפש אחרי ארצות  – אל אי־אפשר להשיגישר־ארץ שהיא, אם את ארץ
ישא עיניו, כפי הנראה, אל שטחי האדמה הפנויים באפריקה  – מתאימות אחרות,

ו פרטים מדויקים לא זהצפונית או באמיריקה התיכונית או באוסטרליה; ברם אי
מולדתם ועוברים ת־וזבים את ארצונודעו לנו בכל זה. מובן, שאילו היו היהודים ע

כך משתחררים מרשת־ההתבוללות ויוצאים אל ־לאותן הארצות, אז היו על־ידי
הדרך הרחבה של תרבות עצמית. אולם השאלה היא, אם יש האפשרות ליהודים 

דולים מאד גמתעוררים ספקות  באמת .להתישב בהמונים באחת הארצות הללו
מן, שארץ טובה, זאת אומרת, ארץ באפשרות הדבר הזה. ראשית, לא יאו

ת עליה; בוצע לפניהם לבוא ולשתשתתאים להתישבות של יהודים מאירופה, 
אילו קרה כדבר  םות המונית. אבל גבאוגנדה, למשל, ודאי לא התאימה להתיש

כך גדול ורב, ־בור הוא כלחב ארץ שוממה ומחוסרת דרכי ש  הזה, הנה הקושי לי  
לא תמיד יעלה להתגבר עליו. וכשמעלים על  ם בידי ממלכות אדירותגעד ש

ל ק  ק מתוך הנימוק, ששם ת   רהלב, שהארציים נפנים אל הארצות הקולוניאליות 
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אפשר שלא לומר, כי חשבונם מוטעה הלא ־ההתישבות מאשר בפלשתינה, אי
מכל וכל. בפלשתינה אמנם ישנן הרבה הרפתקאות פוליטיות, שאינן ולא 

יות. אבל תחת זאת המפריעים הכלכליים הם פה תהיינה בארצות הקולוניאל
 רמספבשבאיזו ארץ קולוניאלית יתישבו יהודים  דמנוצהים. ע־הרבה־פחות לא

־ישראל כיום הזה, צריכים לחכות, באופן היותר טוב, ץרכזה, שנמצא כבר בא
עד שתבוא העת ההיא לא תהיה כל העבודה הזאת  םעשרות בשנים. ומי יודע א

שבעתים ישתנו לטובה התנאים הפוליטיים העומדים עכשיו מפני  ר,אך למות
ידה המונית של יהודים לארץ־ישראל. אחרים במקצת היו פני גלשטן על דרך ה

, תוב־נושינןהדברים, אילו היו הארציים, במקום הארצות הקולוניאליות שא
אן היו המעצורים כנותנים לבם, למצער, לארם־נהרים או לאסיה הקטנה. 

א קשים הרבה מאשר בפלשתינה, אם כי ההתלהבות השוררת אצל הכלכליים ל
 ה.דול בשביל ישוב הארץ, תחסר פגכך ־אבות ושערכה כל־היהודים ביחס לארץ

ברם, אין כל סימנים לדבר, שהממשלה הטורקית תראה יותר חבה להתרכזות 
פתרון  גםיה הקטנה מאשר בפלשתינה, ולפיכך ספוטמיה או באסשל יהודים במ

 ־עיון.ךנשאר בצרימצד זה השאלה 
 

 דות ההתרכזות בפלשתינה )ציוניות(עתי ד(

השיטה הטריטוריאליסטית יונקת רק מתוך אותו הלחץ והדחק, שבו נמצאים 
ם היותר צר והיותר רחוק, גיהודי מזרח־אירופה, ואשר כל פתח־הצלה ממנו, 

ן זה האם עולה היא עליה בנידו – הציוניותשימצא מצדדים נאמנים. ו חרכבה
? האפשר לעשות מוצא־היא מעין קפיצה לתוך הים מתוך מצב של אי גם יןוהא

אירופה והארצות הקולוניאליות הוא נראה לנו מן ־רחזמה שלגבי מ בפלשתינה
י בטוח, בלי כל פקפוק, לא בהנמנע? ודאי שלענות על השאלות הללו מענה חיו

ר, שהרבה מן הקושי, נאמ םה אגיתכן. אבל, על־כל־פנים, כמדומה, שבזה לא נש
אשר נפגשנו בו למעלה על הדרך להתרכזות היהודים, יוסר לגמרי או, למצער, 
יתמעט למן השעה ששאיפת־ההתרכזות תפנה לפלשתינה. אקלימה של 

ר כבפלשתינה נוח בשביל היהודים הבאים מאירופה. הציביליזציה המודרנית 
ה בכל אותם ה כזו, עד שהתישבות חדשה לא תכשל בדדרה לתוכה במח

שו בהכרח בכל ארץ קולוניאלית, ומצד גהמעצורים, כמו חוסר דרכים ועוד, שיפ
לחשוש  םשני אין הציביליזציה הנכרית כל־כך תקיפה בה, עד שיהא מקו

ישראל הסביבה ע לתרבות הרי ארץ־גלהתבוללות היהודים בעמי הארץ. בנו
ברוח מפניה ומצד היותר רצויה ליהודים, בהיותה לא פראית כל־כך עד כדי ל

כך עד כדי להבטל מפניה. פלשתינה שייכת לטורקיה, ־לכללה כשני לא משו
ה בלאומים טפוסית ושנוסף על זה היא המדינה היחידה, ש־שהיא ממלכת

. פלשתינה היא םעעם כל העמים בתור  הםבזכיותי םכבר נחשבים לשוי היהודים
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ם, ולפיכך לא יעמדו עשרות בשני דזו תשאר ודאי עוכארץ של עבודת־אדמה ו
 בה המתנחלים היהודים בנסיון קשה, שלא לעזוב את המשק החקלאי בכדי לשוב  

מאת אלף יהודים ונסיון ישובי של כ רלעסקיהם הרגילים. בפלשתינה יש כב
, "לארץ־ישראלו"העבודה לעתיד. שלשים שנה, דבר שאין ערוך לו בשביל 

ובים ונתונים גם רגשותיו של נים, קרבדשה, בתור ארץ־אבות לחבתור מולדת 
 ההמון היהודי יותר מאשר לכל ארץ שתהא.

על כל מה שאמרנו קודם בדבר הכשרתה של  ףסנו ,בשים לב אל כל זה
עבר, עלינו ת־פלשתינה לשיבת היהודים בתוכה לעבודת־האדמה ולתחית שפ

לבוא לידי־מסקנא, שלתכלית התישבות המונית של יהודים ויצירת תרבות 
ישראל, משפט הבכורה על כל ארצות תבל. יתכן ־לה, לארץ – יהודית

שהראשונים שהטיפו לשיבת־ציון לא נתעוררו לכך מתוך הנימוקים הריאליים 
ץ־רשהבאנו, כי אם מתוך הרגשות, שיסודן בערך ההיסטורי והדתי שיש לה לא

ישראל בשביל היהודים. אבל תבוא ההתעוררות הצודקת ממקום שתבוא, ואף 
שהשאיפה האינסטינקטיבית תצא כעמוד־אש  ם,ימי־עול־נו בדבריאמנם מצא

 השכל לתת צדק למפעלה.כן תבוא הוכחת־־בראש, ורק אחרי
נה בדברי־ישראל, יש  ־אות עתה לעלות לארץאם חלק מיהודי־אירופה י  

ת שנה. ובבל, שהיה לפני כמעט אלפים וחמש מאת־לוגזיון־העליה מחו ותימינו א
והתבוללות היהודים. רק  – ל אז מקום התרבות הגבוההבב האירופה היום היתכ

ולים ההם מצא די און בנפשו להמיר חיי־העונג של בבל גד מן החחלק קטן א
היהודים ההוא עם שלם עם ־דל מתוך קומץגכן ־בחרבות יהודה, ואף־על־פי

זמן הזה, המקוה בם רוח־היהודי גהיסטורית זו יכולה לאמץ  התרבות משלו. עובד
התנועה הציונית  .מקום להמשך הקיום של עם ישראל־ישראל יתבצר י בארץכ

את הפרק  – את האידיאל הזה, ולה נקדיש את הפרק הבא םשיגהיא שבאה לה
 האחרון של ספרנו. 
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 שער ז.
_______ 

 

 פרק יח. הציוניות
_______ 

 

 תולדות הציוניות והתפשטותה א(

פים שנה ואש־הכוסף הזכרון של חסנם המדיני לפני כמעט אלה־שבי
ועים געגלם. מובן, שוו ולא ספו אצל היהודים מעכבועים לציון וירושלים לא געגוה

ם קבלו צורות שונות. גאלו נמצאו במשך שנות האלפים במדרגות שונות זו מזו ו
. מדינירעין גועים געגבאלף הראשון לספירת הנוצרים עוד נשמר בתוך אותם ה

(, היהודי המדיני בספרד, 970-915ן־שפרוט )אי־אבדתב הידוע של חסכמן המ
מאתים שנה, כולאן המלך, שהתגייר לפני ב־בנו של ןליוסף מלך הכוזרים, ב

עודנו שומעים קול כואב על אבדן החופש המדיני, על שעבוד היהודים לעמים 
ם שירי רחש גאוה. עריגה עצומה לציון מלאים גאחרים, הרומסים אותם ברגל 

ועלה  דרד, ר׳ יהודה הלוי, שלעת זקנתו עזב טוב ארץ ספריהודה בספ־משוררי
 לירושלים לנשק את עפרה.

ץ־ישראל ללכת הלוך רב ואילך מתחיל רגש המשיכה לא"מהמאה הי
שהטמיעה נעמה להם מהשיבה  ורפה. מצב היהודים בספרד היה כל־כך טוב, עד

בכל  םהיהודי־ד ואילך הורע פתאום מצב"ציון. וכאשר מן המאה הילשממת־
אירופה, חזר אמנם וניעור זכרון ציון בלבבות, אבל תחת השפעת הרדיפות, 

שראל ירץ־ות עצמו, קבלה השאיפה לאחששללו מאת היהודי את האמונה בכ
שוב  "קריאת־התפלה "לשנה הבאה בירושליםצורה דתית־מסתורית ביותר. ב

ן יסוללו לא היה תוכן ממשי, מעלמא הדין; היהודי לא קוה עוד, כי בהמשך הזמ
היהודים לעצמם את הדרך לפלשתינה, אלא שהגואל הנסיי יבוא ויעבירם לשם 

זו, החושבת כל פעולה  תבאופן שלמעלה מדרך הטבע. ואכן בצורה מסתורי
לאסור, ל״דחיקת־הקץ", נפוצה  גםעצמית לתכלית שיבת־ציון אך למותר, או 

ה, והיא אשר אירופח־המשיח עד היום בשדרות רחבות של יהודי מזרת־אמונ
ד עד הי״ט, "בלה מן המאה היגת בלתי־מושררה בכל מקום בין היהודים שררו  

כך גם ־אירופה ואחרשטש אצל היהודים המשכילים במערב־שאז התחילה להט
 אצל משכילי־היהודים במזרח.

שים. חדית לחיים געור רעיון הגאולה משנתו הליטרנרק בעת האחרונה 
־״ט עלו הרבה יהודים יראים בימי שיבתם ממזרחועוד יותר במאה הי חבמאה הי״

ורה ותפלה ולמצוא תי לבלות שם ימיהם האחרונים בכדאל, ברה לארץ־ישפאירו
ברון, צפת וטבריה חהיהודים בירושלים, ־להם קבורה באדמת הקודש. קהלות
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ידי האנשים הזקנים האלה, שלפעמים הביאו אתם גם נשים וטף. ־גדלו ברובן על
ה נשען כולו עוד מראשיתו על התמיכה שבאה מארצות־זהואם כי הישוב 

סבל הוא  –" לוקהחה״ – ופה, תמיכה שקבלה במהרה צורה של שיטה קבועהראי
וץ־לארץ ולפנות לנדיבי־חרם לרבים ממנו לצאת לגהרבה עוני ותלאה, מה ש

בכל תפוצות ישראל. העובדה הזאת נתנה דחיפה עצומה ליהודי אירופה  םעמ
ישראל, ואז נתגלה, שהקריאה ־ין בעסקי ארץנערבית להתעהתיכונית והמ

צבי הירש  'ישראל" עודנה מוצאת לה הד בלבב היהודים. הרבנים ר־ארץ"
ט תעמולה "ריץ הרימו באמצע המאה היגאכר ממקאלישר מטהורן ור׳ אליהו גוט

י זה יוטב מצב היהודים די־נמרצה לטובת יסוד מושבות בארץ־ישראל, שעל
־ית עבודתחוכל יהודי הגולה יתאחדו למפעל כללי, היינו תבארץ הקדושה 

ודת־הספר לעבת־נוסד בי 1870ישראל. בשנת ־ידי יהודים בארץ־האדמה על
עוד שנים בברים" וחידי חברת "כל ישראל ־אצל יפו על "ישראל המה "מקודהא

בקטוביץ האספה  ההית 1884 שנתבה הראשונה. האחדות הונח יסוד למוש
נגליה א, ציון, שאליה באו צירים מרוסיה, אשכנז־ובביחרת הראשונה של חב

קדמה התנועה הרבה על־ידי משיכת הברון תה וצרפת. באמצע שנות השמונים
ישראל, לסעדו ולתמוך בו בנדבותיו הרבות ־לענין ישוב ארץ זרוטשילד מפרי

 והגדולות.
פי, הנה, בכל אופן, ואם בראשית פעולת הישוב שלט הנימוק הפילנטר

הנימוק הלאומי, זאת אומרת, הרעיון של קבוץ היהודים  גםזר היה לה  לא
ס בספרו "רומא הטעים משה ה   1862ד בשנת ולות. עגוהצלתם מסכנת ה

רומנה של נ׳ורג' ב, "וירושלים" את לאומיותה של היהדות, ו״דניאל דירונדה
וש כנפשו לעזור לעמו היהודי לר־משאת ת( מביע א1876אליוט )יצא בשנת 

ם ליאון פינסקר נתן בטוי ברור גופש מדיני ולהקים מרכז לחייו הלאומיים. ח
ה תחת בושכת 1882שהוציא בשנת  ה"טואמנסיפציולרעיון הזה במחברתו "א

יה בראשית שנות השמונים, ולא עוד אלא סיהודי רובהרושם של הפרעות 
. ה־אירופחשברעיון הזה הוא רואה את הפתרון היחידי לשאלת היהודים במזר

פינסקר לא צינו את  ם, אליוט, ג'׳ורגגם הסופרת גם הס, גואולם בהיות ש
המרכז הנחוצה, לא היה הרעיון הלאומי שהביעו אלא רעיון ־פלשתינה בתור ארץ

גרידא, אידיאה הפורחת באויר. רק התנועה הציונית, שהתחילה בשנות 
 םקרה דישראל, ועל י־התשעים, היא שקשרה את לאומיות ישראל עם ארץ

רבים. בקונגרס הבזילאי הראשון, בי גלוי דר ועצמות ובא ליוה עזהרעיון ה
, נתקבלה השאיפה של "רכישת 1897ידי תיאודור הרצל בשנת ־שנקרא על

לפרוגרמה,  "אלריש־ישראל בארץ םי משפט גלוי לעדמקלט בטוח על־י
שהחזיקו בה מאז בכל תפוצות הגולה יותר ממאת אלף יהודים, המשלמים את 

 השקל ומאוחדים בהסתדרות אחת.
התפשטותה והתחזקותה של התנועה הציונית אינן שוות בכל הארצות. את 
הקרקע היותר מוכשר לקליטתו מוצא לו הרעיון הציוני בין יהודי רוסיה וגם בין 
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ם גה הגונה דום־אפריקה; נפוץ הוא במרדדו לאנגליה, אמריקה ודנאלה מהם ש
חת זאת ביתר חלקי אוסטריה )אוסטריה התחתונה, בוקובינה; תוברומניה גליציה 

וצרפת, אין הרעיון  היה, הולנדינמרוביחוד בג ,יה, באיטליהגרבאונ (ביהם, מהרן
מצומצמת מאד ולאט־לאט.  התומכים ומחזיקים אלא במד והציוני רוכש ל

וד שבין גבהבדל היחס הזה אל התנועה הציונית מצד ארצות שונות מתגלה הנ
י עדיין בתור לאום חבמקום שהרוב המכריע של ההמון היהודי מזרח למערב. 

מדיניים ריים וחמליציה, ונמצא בתנאים גמיוחד עם תרבות משלו, כמו ברוסיה ו
דשה ויותר חישראל מולדת ־לרכוש בארץ תלהבנה רעים ומעיקים, שם השאיפה

נאותה כמעט שהיא מובנת מאליה. היהודי המזרחי יוכל אולי לחשוב את מטרת 
ה, אבל מטרה נכספה היא נשארת בשבילו לעולם. לא כן ג  הציוניות לבלתי מוש   

בעושר ובכבוד,  גםריים רצויים, לפעמים חמהיהודי המערבי. הלז חי בתנאים 
בותה של ארץ־מולדתו. בכדי רק בתב  ד   ,תחת חסותה של ממשלה מסודרה

להפסיד  עליו – אחרים שבילבבשביל עצמו ובשרו, לא רק  – להעשות ציוני
נה. נוסף על זה: היהודי המערבי, בסבת קליטתו את כהרבה ולהעמיד הרבה בס

אמון, וכמובן, המזרח רגש של זרות ואי־־ש כלפי יהודיחההשכלה המודרנית, 
דא לרצוי בשבילו ביותר. רק בידי חושב את החיים אתם בצותא חשאין הוא 

בינוני במדרגת־ ים יעלה להתרומם על ההתגאות של היהודי המערבי הדיחי
אנשים דומים להם; כאלה, לרוב,  חהשכלתו הגדולה ולראות באחיהם ממזר

 םתוך יוצאי משפחות כבודות של שלומי אמוני ישראל, שגבאינם נמצאים אלא 
כבר הולך ומתמעט באשכנז, אשר גדלו ונתחנכו על ברכי המסורה  דןשרי

הדתי בין אדם  היהודית הישנה וספגו לתוכם את ההרגל להעמיד את הקשר
וסים האחרים. אחרי אלה יספחו על הציוניות חלאדם מעל לכל הקשרים והי

אירופה עוד ישראלים יחידים, שההרגשה הגזעית היהודית חזקה בהם, ־במערב
־תע  ורבים מאלה שבגלל תכונותיהם העצמיות קשה להם ביותר לשאת את ר  

ן יקשה עליהם כה, האנטישמיות אשר מסביב. במדה שיגדל רגש־הכבוד אצל אל
וכן תתחזק בהם  הגלויות והנסתרות םלסבול את עלבונם מרדיפות־האנטישמיי
הציוניות, המבטיחה הצלה רדיקלית.  דיהשאיפה להפטר מן התלאות הללו על־י

ל כאמנם, בזאת לא יאמר, שהציוניות היא רק תולדת האנטישמיות; אבל, ב
הפצת הציוניות, ובהתמעט אופן במערב אירופה, האנטישמיות גורמת הרבה ל

השניה. לא מקרה הוא זה שאנו רואים בגרמניה  גםטה אתה ע  הראשונה ומ  
יות. סבת יונהספר הגבוהים יש הרבה נוטים לצ־ובאוסטריה, כי מבין תלמידי בתי

יות האקדמיות מפותחה סהדבר היא באותה העובדה, שבאוניברסיטאות ובפרופ
אב כלל, לחוש ביותר כרגש נוח, בדרך הם־־מאד, והסטודנט חדאמהאנטישמיות 

 העלבונות והרדיפות.
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 י הציוניותדתחית כלל ישראל על־י ב(

ל העולם כית הרגש העברי אצל יהודי חערכה והשפעתה של הציוניות לת
כבר נראו עד כה בהרבה. על־ידי הקונגרסים שלה, שאליהם יאספו מאות אחדות 

בין כל נדחי ישראל מכל  קשררק לשל צירים יהודים מכל קצוי תבל, הביאה לא 
ברת "כל ישראל חכבר ביסודה של  נחהרעיון של קשר מעין זה הו – הארצות

בין כל חלקי היהדות.  א מתמידומש־עגלמם להבנה הדדית וגכי אם  – ברים״ח
מלבד הסכומים של כעשרת מיליון פרנק אשר עלה לה לציוניות לאסוף לטובת 

זיקיה, חנאה על נאמנותם ומסירותם של מ מוסדותיה, מה שיוכל לשמש עדות
ל מפעלה הוא בזה, שבעצם קיומה דשלרוב לא ימנו בין עשירי ארץ, הנה עיקר גו

דש לחייהם ולשאיפותיהם של אותם מבני ישראל אשר חותוכן  קזוחבלבד נתנה 
כל רעיון נאצל  באבוד להם הרגש הדתי אבד להם, בתור יהודים, כל מעמד,

בהמרה או  – אהובים־להיות אורחים לא־קרואים ולא :ניהםנכון לפ כם היהודר
ו כל גרי חמולדתם או להשליך א־ן התרבות של ארץחעל של – שלא בהמרה

ים. ואכן רנפש ולהתמכר לאליל־הממון ולתענוגות בש־אידיאל מרומם וכל משא
ונני־הכשרון ועדיני הנפש ביותר חעד בוא הציוניות היה במצבם של היהודים מ

ורר המלה. חותמו של אותו מצב היה: קרעים עמוקים שאינם מתאחים בכדי לע
בין השאיפה האידיאלית לעבוד עבודה מועילה בהיכל התרבות של ארץ־

ה בוקעת ועולה מסביב; בין הנסיון המר של דחיפות ושנאה רצוצ ביןהמולדת ו
רה העצמית, שיש לו על מה שיסמוך ובמה להתגאות, ובין הפגישות כרגש הה

אז באה הציוניות והמלה הגואלת בפיה,  187ברתי.חובטול  זשל בו סת עם יחהמרו
גרמניה בעצומה אולי היתה על צעירי האקדמיים ־מלה שהשפעתה היותר

עורים נואוסטריה. ומי שרוצה לעמוד על כל אשר עשתה הציוניות לרוח בני־ה
אות הלומדים, הוא יתן לבו להעמיד את הסטודנט הציוני של היום באוניברסיט

רת ערך עצמו, המלא התלהבות כשבאוסטריה וגרמניה, זה האיש המלא ה
ל אידיאל, כועצמה פנימית, לעומת אותו הסטודנט הריקן, שפל־הברך, המשולל 

הסטודנט המתכחש לעמו מלפני  – הפוסח על שתי הסעיפים, יהדות או המרה,
 ומהם שנתנותקופת הציוניות. גם הסופרים והמשוררים שקמו לנו בעת האחרונה, 

לים ויוצאים לאור עולם גיהודית ועברית, ספק הוא אם היו מתבאות נלנו יצירות 
רים יוצא בזה, אותם האו  כת רגליהם. חאלמלא הציוניות, שחזקה את הקרקע ת

בגרמניה,  דוחממים את לב רבים מן היהודים בעשר השנים האחרונות, ביחהמ
מן האבוקה  םאי שברובם עולים הדי לשוב ולקחת חלק בחיים היהודיים, ודכעד 

 הגדולה, שהדליקה הציוניות.

                                                           
לטת יותר מדאי, במגמה קצת מובה היא כתוב(, שאמנם 1899)ברלין,  "דוקטור כהן"ורדו נרמה של דב 187

ג ויברומן של לודו םנידון זה ישנם גבים נאמנים ורוסים הללו; ציחמוצאים אנו תאור נכון עד מאד של הי
 יעית(. , מהדורא רב1903)דרדדן  "ורטר היהודיוסקי בשם "ביעקובו
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אף זכותה של הציוניות היא, מה שיהודי אירופה המערבית והתיכונית 
 םרטאירופה. ב־שי־אחוה עם יהודי מזרחגרבהתחילו לבוא בדברים ולהתקשר 

ת המזרחיים אלא בימי דבאה הציוניות לא נזכר היהודי המערבי באחיו־ל
ת־דמיהם עוררו את כושפי םעת שפוגרומיבה האחרונים, רק פורעניות לאל
. היחס שבין חמערב ומזר ביןל קשר כ שעות־חירום שכאלו נתקברחמיו. חוץ מ

מעט לאותו היחס שבין הספרדים כ־המזרח דומה היה ודי־המערב ויהודיהי
, בעת שהראשונים בלונדון גזרו על החתון עם האחרונים "חוהאשכנזים במאה הי

ש את האשכנזים מן העיר. היהודי גרהשתדלו לפני הממשלה, שת סוקורדבבו
 םהמערבי לא ידע את היהודי המזרחי ולא אבה לדעתו. הוא התביש בו, כש

עני, הנמצא בשפל המדרגה, שבסתר מרחמים עליו וגם  "בשמתבישים ב״קרוב
החברות היהודיות הגדולות לא מלאו  םל בגלוי מתנכרים אליו. גבתומכים בו, א
אירופה לא ־המזרח אלא תפקיד של בעלי־צדקה; היהודי ממזרח־ביחס ליהודי

קבול לי־כי אם רק כ, םודה בעל זכיות שוות עמהבלער־היה בשבילם חב
הרוח הרב של היהודי הרוסי, מהאידיאליזמוס הגדול שלו, ־לפעולתם. מאומץ

ק על ל מושג. ורכמכל זה לא היה ליהודי המערבי  – מסגולות תבונתו החשובות
ידי הציוניות נשתנו פני הדברים האלה. התהום בין מערב ומזרח אמנם עדיין לא 

שר המקרב ומאחד רחוקים, כי יתנו יד גר נבנה עליו, בשר כגנסתם כלו, ואולם ה
 איש לאחיו.

מזרח התחילה הציוניות להראות את כח־השפעתה. באפילו על הספרדים 
בתי־הספרשל האליאנס, הנה היה ם מקודם לזה שלחו ברצון את ילדיהם לג םא
ד את הלשון הצרפתית, אבל וק מפני ששם למדו אותם ידיעות נחוצות, וביחאזה 
ן: כעל  תרידי זה. י־ל יחס וקשר עם היהודים מנוסח אשכנז לא נברא עלכ

יי העני שבישראל חם את גת־התורה, הממלאת בלספרדים חסרה כמעט אה
היהודי האשכנזי בגורלו של הכלל  במזרח־אירופה, ואף ההשתתפות הערה של

ידי עבודה מרובה, עלה במקצת לזעזע ־והנה ביד הציוניות, על 188לא נודעה להם.
תענינות במצב השל אחינו הספרדים ולעורר בקרבם איזו  םאת שריון־נפש

היהודים הכללי ובערכה ובעתידותיה של פלשתינה. אמנם, עדיין חסר הרבה עד 
עמוק לתוך הספרדים, אבל בלב צעיריהם יש  כדי שיחדור הרעיון הציוני

השפעה ג־היא לרכוש לעצמה חו שהציוניות כבר מוצאה לה הד ולאט־לאט יכולה
ה חסוד, בשימנו אל לב, שיחותר גדול. וערכו של הדבר הזה מרובה, ביוייותר 

של הממשלה הטורקית אל הציוניות יהיה תלוי בהרבה ביחסם של הספרדים 
ר נתנסו זה ארבע מאות בשנים והוחזקו כב םהודים העותומניאליה. מפני שאלו הי

 בעיניה לאורחים נכבדים ונאמנים.
 

                                                           
 .ייםמיהודיים עצ םקהלתם הגדולה נוצרו ונשתמרו חיישבלל זה יהודי סלוניקי, מכיצאו  188
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 פעולת־הציוניים הכלכלית בפלשתינה ג(

בשדה פעולתה העיקרית, בפלשתינה, התחילה הציוניות לעבוד רק בעת 
נתהוה מתוך שלש שדרות שונות,  םהישוב היהודי בפלשתינה כיו .היותר אחרונה

ולי־ספרד, המדברים שפניולית עד היום, שבאו גרץ־ישראל: ראשית, משעלו לא
תובבם בארצות אחרות; סרשם או כעבור איזה זמן, לאחר הגלארץ מיד אחרי ה

אירופה במאה הי״ח והי״ט לשם ח־שנית, מן היהודים האשכנזים, שבאו ממזר
ת, פת וטבריה; והשלישיצברון, חירושלים,  :בארבע ערי הקודש ומצוה והתישב

מלאכה וסוחרים, שנכנסו לארץ בשלשים השנים ־מן היהודים האשכנזים, בעלי
ם קהלות יהודיות גהאחרונות תחת השפעת הקולוניזציה והציוניות. יש בארץ 

וכארה, פרס, במאסיה ומאפריקה, שעלו לארץ בעשרים השנים האחרונות מ
יד שהם , קוקז ומרוקו, אבל התפק(189האסיה )אליפו, אורפן־דרום־ערב, צפו
 היהודים הכלליים בארץ אינו ניכר ביותר.־ממלאים בחיי

מחסרון כל ספירות סטטיסטיות בטוחות אין להגביל בדיוק את מספר 
יד, כי מספר גתם; רק על יסוד אומדנא והשערה אפשר להבהיהודים כארץ והרכ

מכל תושבי הארץ, שעלו  7%, היינו 35,000כמעט   1880היהודים שהיה בשנת 
מכל  14.3%יינו , ה86,000-יע כמעט לגה 1910י מיליון נפש, הנה בשנת לחצ אז

־נפש. על אדות מוצאם של יהודי ארץ 600,000רך בעתושבי הארץ, שמספרם 
ישדאל, רבוים בכל עשר שנים והתחלקותם למקומותיהם ימצא הקורא את 

וב ריקהרשימה הנתונה בזה, ואולם מפני הטעם הנ״ל אין המספרים שלה אלא ב
 ובהשערה, והדיוק הסטטיסטי מהם והלאה.
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 35,000 - - 15,000 20,000 .........1880המספר בשנת 
 3,000 - - 1,000 2,000 ריבוי הטבעי ה      1890-1881שנות 

 9,500 1,500 3,000 5,000 - יוניהרבוי האמיגרצ
 4,200 2,00 1,000 1,000 2,000 הריבוי הטבעי      1900-1891שנות 

 13,000 2,000 7,000 4,000 - הרבוי האמיגרציוני
 5,300 3,00 2,000 1,000 2,000 הרבוי הטבעי     1910-1901שנות 

 16,000 2,000 10,000 4,000 - הרבוי האמיגרציוני

 86,000 6,000 23,000 31,000 26,000 ......................1910שנת המספר ב

      מהם נמצאים
 50,000 5,000 10,000 20,000 15,000 בירושלים.............................
 8,000 500 4,500 - 3,000 .ביפו....................................

 10,000 - - 7,000 3,000 ......בצפת.............................
 6,000 - - 3,500 2,500 בטבריה................................
 3,000 - 1,000 - 2,000 בחיפה..................................
 1,000 - - 500 500 בחברון................................
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 8,000 500 7,500 - - במושבות.............................

 86,000 6,000 23,000 31,000 26,000 בס"ה

 
ו זמזה אנו רואים, כי שלש השדרות שהזכרנו למעלה כמעט דומות זו ל

בירושלים  50,000יהודי ארץ־ישראל נמצאים  86,000-י מכ ,בכמות מספרן
במושבות. המצב הכלכלי של  8,000בחמש ערים אחרות ורק  28,000בלבד, 

רע הוא. הישוב הישן, ואת אומרת, יותר משליש של כל יהודי בני הישוב העירו
ל שנה מקופות כלוקה", הבאה במיליונים פרנקים בחי על ה״חארץ־ישראל, 

לאכה, מרים קטנים, בעלי־גהיהודים היראים בכל קצות תבל; יתר היהודים הם ת
ה קצת יותר נדולה ממסחר או סם, ורק לחלק קטן מהם יש הכנושכירי־י

ם במושבות אין המצב הכלכלי עדיין על צד היותר טוב, גיות חפשיות. ספימפרו
 ים.ראבל בכל זאת טוב לאין ערך מאשר בע

העבודה הכלכלית של הציוניים בפלשתינה ממשיכה, קודם כל, את 
ישובית של הברון רוטשילד והולכת בדרך יסוד מושבות חדשות. אך הפעולתו 

העיקרי שלה היא  םורגוה י,מרגמן הצד ל הנימוק הפילנטרופי עומד בעבודה זו
השאיפה ליצור בארץ־ישראל ישוב חקלאי יהודי. ומפני שהציוניות אינה רוצה 
לעסוק בקולוניזציה פילנטרופית, ובשים אל לב את הסכומים העצומים 

יות, ם אינה יכולה לעסוק בה, לכן היא, הציונגכזו דורשת,  השקולוניזצי
מודיעין, ת־ידי יסוד לשכוי־ההתישבות על־מסתפקת לפי שעה בהקלת תנא

־אגודות נטעים, חברות־להכשרת־הקרקע, קבוצות, מוסדות־קרדיט בטוחים על
 ה־נסיונות חקלאיים, בהרמת התעשיבלה היא מ  כן ,ע  מו־ידי הבנק שלה, וכ

בר נראתה זעיר שם כהחקלאית, האומנותית והביתית. הצלחת המפעלים האלה 
ן, בחיק העתיד. החולשה הכלכלית במוכהם נצפנו, בארץ, אם כי כל תוצאותי

לא ביום אחד תרפא, ועוד יותר יקשה הדבר, בשימנו  – יש להבין – של היהודים
הכלכלי נמצא בידי מי  חה והכדמא־על לב, שפלשתינה היא ארץ של עבודת

ק״מ,  30,000וא הערך במכל אדמת פלשתינה, ששטחה  ו.ידשהאדמה בי
ם אם גאו  ,2%ת, היינו אפילו לא ויום רק כחמש מאכנמצאים בידי היהודים 

( לא ותבצהים, האגמים ורנטועים )בלי הההנחשוב רק את השטחים הזרועים ו
, 14%עט הוא כמ, ומתוך שהאחוז של התושבים היהודים בארץ 4-3%-יותר מ

 .לכמותם חסהרבה פחות מכפי הראוי בי םיוצא, שהקרקעות הנמצאים בידם ה
ית של היהודים תלויה בזה, אם בהתאם להתרבות מספרם התחזקותם הכלכל

 יד חקלאיים.־חלקם בנכסים דלא־ניידי ובמשלחי גםדל גי
 

 הציוניות והממשלה הטורקית ד(

הספורות מהקונגרס הראשון כבר עברה דרך ידועה  המות־קיוהציוניות במשך שנ
בראשית ימיה עמדה לפניה בראש וראשון  .במהלך מחשבותיה ותקוותיה

היינו, את  "״טשרטרהשאלה, איך להשיג מידי הממשלה הטורקית את ה
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ההסכמה בכתב לעבודה הקולוניזציונית של היהודים בארץ־ישראל. השאלה, 
אם תתקבל  םת המונית של יהודים בפלשתינה, גוואיך אפשרית היא התישב םא

הסכמת הממשלה על זה, נדחתה לשורה האחרונה. ורק לאחר שהמשא־ומתן 
תוצאות, רק אז העמדה  םהממשלה הטורקית לא הביא לידי שו םטי עהדיפלומ

ים ארוכים חבכלל הטשרטר הוא תנאי מוקדם לציוניות, ואחרי וכו םהשאלה, א
 םה לקבלת טשרטר היא גוואכן נתברר, שהתק 190.לא :לידי מענה האומר ובא
ד, מפני ששום ממשלה תרבותית לא תתן מראש זכיות או גם וסרת־יסומח

צותיה הנושבות לנתינים זרים, הנמצאים עדיין מחוץ רגיות באחת מאפריביל
לא רק מפני שבהשתנות היחס אל היהודים  – וללא תועלת 191בולי־ארצה;גל

מצד איזה מהלך חדש בפוליטיקה הטורקית, לא יהיה אז ערכו של הטשרטר 
יחס ושל החוזה הברליני  "דמה)עיין הסעיף  192בשבילם אלא כחספא בעלמא

ן המשפטי לעבודת היהודים ום מפני שהבטחג, כי אם (הרומנית אליוהממשלה 
 עדטשרטר, צריך ויכול להרכש צעד אחר צהבפלשתינה, שהיה מתקבל על־ידי 

 בטרם עוד נעשה כל מעשה – ישוביות, אבל לא יתכן לוההפעולות  דירק על־י
 להיות רץ לפניהן. –

הטשרטר ריזה על רעיון־ה בזה שהכגפי כל אלה, לא עשתה הציוניות מש־אף על
בלבב המוני  תובעולם. בלי רעיון זה לא היה עולה בידה למצוא כל־כך מהר מסל

טשרטר נתן לתנועה את המעוף הגדול, שלא היה מקודם ההיהודים. רעיון 
את  טשרטריתהעכשיו כבר מלאה האידיאה  םבשאיפותיהם של חובבי־ציון. בר

על האידיאה של מסירת  םגמשלחתה ועליה להכנע לאותו הגורל שעבר 
א המטרה הקיצונית ל" .התעשיה לידי החברה בתנועה הסוציאליסטית־מכשירי

מו זה גפת –" התעשיה לידי החברה( הוא העיקר, אלא התנועה)מסירת מכשירי־
י־המצב בעולם הרעיון ושל אדוארד ברנשטיין, הנושא עליו חותמו של שנ

 .ניותוהצין־לעני גםקרטי, יסכן ודמ־ציאלוהס
 ם־הטשרטר להפצת הציוניות, אין גו שצמחה מרעיוןזמלבד טובה 

להכחיש, שאותו הרעיון, כי נחוץ לציוניות לעבוד בהסכמת הממשלה הטורקית, 
צדדי ומופרז, הנה כשהוא ־אשר באידיאה הטשרטרית אמנם מצא בטוי חד

עבודה ישובית גדולה במדינת טורקיה יכולה לאזור תעצומות  .לעצמו יצדק מאד
לא די לסמוך  וועוז רק בהיותה מלווה ביחס ורצון טוב מצד הממשלה. בעבודה ז

טורקיה המדיניים הקיימים; העזרה האדמיניסטרטיבית של השלטון ־על חוקי
המרכזי ופקידיו למקומותיהם תדרש תמיד. ואחת מתעודות הציוניות היא, 

ב הישו־ודתבאיפוא, לברר לפני הממשלה הטורקית את כל התועלת שבע
                                                           

סודו במסקנות י – ורא זו כלפי זה שהביע במהדורא ראשונה של ספרודמהבבר מחהיחס לציוניות מצד ה־וינש 190
 ירור.בהחדשות שבאה אליהן הדעה הציוניות אחרי ה

רים וזכיות לחברות ישוביות על ארצות טו, כי ממשלות אירופיות נתנו טשרענואין להביא ראיה ממה שט 191
ם יננה ארץ קולוניאלית והערבים היושבים בה אעל ידיהן. הוא הדבר, שפלשתינה איקולוניאליות שנכבשו 

 .  "אדומי העור"עור" או שחורי ה"פראים 
 רס בלבד. דבר חסר ערך.ח – תלמודית ארמית –חספא בעלמה  192
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העברי לארץ ולהבטיח לעצמה יחס טוב מצד זו לכל התחלותיה. במובן זה צריכה 
נו של זה שוב אינו צריך כמתן פוליטי, אלא שתום להבא למשא־גהציוניות 

ספוק ומלוי  םתום בדרך כלל, כי אחלהיות ההשתדלות לקבל איזה נייר כתוב ו
 .שעהוהצרכים המוחשיים של עבודת הישוב בכל שעה 

יש אפשרות להטות לב הממשלה הטורקית,  םיא, איפוא, אהשאלה ה
ישובית של היהודים בפלשתינה, עבודה שתמשוך, השתתיחס ברצון לעבודה 

ד יש לשער, שהממשלה חמצד א .כמובן, המונים חדשים של יהודים לארץ
הטורקית, הנמצאת במצב קשה בסבת ההשפעות השונות של לאומי־מדינתה 

־רעניו והיותר־היהודים, שעד כה היו העם היות םכי ג השונים, לא תשמח למראה,
רפה במדינה, מתחזקים במובן הלאומי, מה שנותן מקום לחשוש, כי גם הם 
יתחילו לעמוד על עצמותם הלאומית לא פחות מיתר הלאומים הקטנים 

ד איזו ום, שהאידיאה הטשרטרית מראשית ימי הציוניות ועגשבמדינה. אפשר 
הציוניים הטילו בה את החשד, כי עתידים היהודים לבקש סיסמות מוטעות מצד 

ת מדינית. ובכלל לגרום אי־נעימ ולהם עמידה ברשות־עצמם במובן המדיני א
עין בהממשלה בהוה על הציוניות  םמתוך נימוקים אלה, כמדומה, משקיפה אמנ

רעה; ואולם קרוב הדבר, שבמוקדם או במאוחר ישתנה היחס הזה, אחרי 
דים והיסוד של החששות הללו. אמנם, אין ספק, שהיה־חוסר שיתברר לה כל

ללאום ולפתח  ת השפעת הציוניות רוצים להיות פהלים לארץ־ישראל תחוהע
וד את שפתם, בלי מפריע, אבל זה הלא לא יביא כל הפסד חאת עצמותם, בי

כל  ושלמרות 193למדינה, שגם בלאו־הכי כבר גרים בה הרבה לאומיס שונים
מדינה זו עוד לאורך  רעים לתת לכלם צורה טורקית אחת, תשאהנסיונות הידו

טפוסית. והפחד, שמא יתפשו היהודים את פלשתינה  םלאומי־מדינת םמיי
כך ־לכדי ליסד להם בה ממלכה לעצמה, הרי הוא בכויקרעוה מעל טורקיה, 

אבסורדי, בשים אל לב את יחס־הכחות של שני הצדדים, עד שלא כדאי כלל 
האלפים או אפילו שנים־שלשה ־וכי למה יש לפחד מפני מאותלעמוד עליו. 

ר ולא מחרתים יבואו חשעוד לא מ – המיליונים של יהודים בארץ־ישראל
ם גם הרבה מרובים במספר וגים, שהם ביותר מאשר מפני הער –! ויתאזרחו בה

לפי כיותר קשורים אל המקום ויותר חזקים ומאוחדים בלשונם הלאומית? והרי 
דלות מצד אלה לא הביעה הממשלה הטורקית כל בשל סכנת־הת האפשרות

דאגה ולא אחזה בכל אמצעים. הקונגרסים הציוניים הטעימו לא פעם כי 
יעה בשלימותה של גבשאיפות הציונים אין בשום אופן כל התנכלות וכל נ

עצמם של היהודים ־ם השכל מחייב, שטובתגממלכת טורקיה, ומלבד זאת הרי 
ן עליהם מפני ריב־מפלגות גאת השייכות למדינה גדולה, שת תדרוש מהם לבכר

                                                           
פירושה גם כנסיה  – מילת""לה הטורקית ממילת". ה"טורקיה כאופן רשמי לעם, לבגם היהודים נחשבים כבר  193

מאחר שכל כנסיה דתית אין מקומה בטורקיה,  ם לאום מיוחד או רקההשאלה, אם היהודים  .דתית וגם לאום
 כנסיה דתית מיוחדת נחשבת בה על יד זה גופא ללאום. 
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וסכסוכים עם השכנים החזקים מהם, מאשר להיות עומדים ברשות עצמם במובן 
 זה להיות צפוים תמיד לכל פגע ולכל מכשול.־המדיני, ועל־ידי

 ן כל סכנה נשקפה לטורקיה מכניסהואם במובן המדיני, כפי שראינו, אי
ארץ־ישראל, הרי, מצד שני, במובן הכלכלי והתרבותי, המונית של יהודים ל

 ,תביא לה הכניסה הזאת טובה רבה. הן לא בידים ריקות יבואו היהודים לארץ
הם יכניסו אתם אנשים חרוצים וקפיטלים. הידיעות המסחריות והטכניות 

כל זה ינטע על־ידי היהודים  – העליונות, הרכישות האמנותיות והמדעיות במערב
נה. הלא נראה, כי כבר כיום הזה היהודים הם הראשונים פה לנסיונות בפלשתי

פבריקציה חדשים, של יסוד חברות ־של עסקי־מסחר ותעשיה גדולים, של ענפי
הכרמים והפרדסים העלו עד המדרגה, שהוא עומד ־יות; ואת מטעבקואופירטי
יפטוס, לאת נטיעת אילן־האק גםיהיו בזה למופת לכל ארץ־ישראל; עליו כיום, ו  

ת למושב בני־אדם, הם שהנהיגוה ושבואדמה לא־נהמיבש בצות ומכשיר חלקות־
, םליהואותיהם ובתי־חופר, רופאיהם, בתי־םיהרפסבארץ; מושבותיהם, בתי־

כל אלה עולים על הדומים להם  – רובעי־עיריהם שהתחילו להקים בעת האחרונה
ים, שהממשלה סות־המסנידי היהודים גדלו לאין ערך הכ־אצל ילידי־הארץ. על
ים, על־וידיהם נודעו בה צרכים אירופיים והאמצעים למל־מקבלת מן הארץ, על

ידיהם יכולה פלשתינה להעשות במשך זמן קצר בערך ארץ־המופת של כל אסיה 
ה בלי כל יסוד את גוהטורקית. היאומן, איפוא, כי טורקיה תשליך אחרי 

 םהמסי־הקפיטלים, הכנסותוות האפשריות הללו ותשיב אחור את סכומי הכשרונ
שואפת  ? טורקיה הקונסטיטוציוניתפתחות התרבותית, הדופקים על פתחהוההת

 םרים לה על כל צעד ושעל אנשיסבלי כל ספק להתקדמות כלכלית, אבל ח
ת־ות כמו שעשו גם רוסיה וארצובעלי השכלה טכנית וקפיטל. עליה עכשיו לעש

ת יותר מפותחות. ואולם הקריאה ף מארצוסהבלקן: לקרוא אליה אנשים וכ
הזאת בשביל טורקיה מתלוה באותה העובדה שאינה נעימה, שבהבאת אנשים 

קפיטלים חדשים לתוכה ממדינה אירופית ניתנת על־ידי זה האפשרות לאותה ו
בעותומניה פנימה. המוצא היחידי  "־השפעתהגיר את "חוהגבהמדינה הזרה ל

ים וקפיטל דוהי ם׳נריגך לתוכה אינלטורקיה מן הדילמא הזאת הוא, שתמשו
יהודי. כי בעוד שכל הבאים אליה מבני עמים אחרים שבאירופה ישארו תמיד 

רום לטורקיה יגלארץ, מה ש־ץוזרים לה וישתמשו תמיד בפריבילגיות של בני־ח
אי־נעימות הרבה, הנה היהודים המהגרים לתוכה יהיו נכונים תמיד להחליף את 

נות האירופיות, שבהן הם סובלים לחץ ורדיפות, נתינותם ושייכותם למדי
בנתינות העותומנית ולהיות לאזרחים עותומנים מועילים ונאמנים. מה שעד כה 

אין בזה  – לא הרבו יהודי ארץ־ישראל לקבל עליהם את הנתינות העותומנית
לים יהודים זקנים, שנתינותם לא מעלה ובכדי להוכיח כלום. קודם־כל היה רוב הע

נה ברובם הם הרידה. והמהגרים הצעירים, ביחוד אלה שהתנחלו בארץ, ולא מו
כבר נתינים עותומנים או עלולים להיות כאלה מיד כשיוכלו לבטוח, שעתידם 
נכון להם בארץ, היינו, כשהממשלה תכיר בזכיותיהם הכלכליות והלאומיות 
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בשורה אחת עם כל הלאומים שבמדינתה ותפתח לפניהם כך נרחב לפעולה 
 חיים.ול
 

 היחס ליושבי־הארץ הנכרים ה(

והנה אם נניח, שהממשלה הטורקית תכיר בכל הטוב הצפון לה 
ות היהודים בארץ־ישראל ותרצה בה, עדיין נשארת שאלה קשה אחת, במהתיש

לה ליותר והיא שאלת יחס היהודים הבאים ליושבי־הארץ מאז, שמספרם ע
אמנם,  .נות מקומם ליהודיםמחצי־מיליון ושודאי לא יעזבו את הארץ בכדי לפ

מנקודת־ההשקפה הציונית אין זה כלל מן הדרוש, שהיהודים יהיו תושבי 
פלשתינה היחידים; הציוניות רוצה רק, שבפלשתינה יוצר, על־ידי כניסה המונית, 

י לסכנת ולל גדלו ואחודו הפנימי לא יהא צפגישוב גדול וצפוף של יהודים, שב
לה ביותר רק מחמת שפלות המצב התרבותי דוגהטמיעה, זו שלפי שעה אינה 

אל, רהתקוה הציונית יכולה לסבול שכנים בארץ־יש םשל ילידי־הארץ. ואולם א
הארץ הנכרים, ־ו השכנים, זאת אומרת, ילידיסהנה מתעוררת שאלה, איך יתיח

ת? עד כה ושיות קשגלא יגיע הדבר לידי התנ םדולה של יהודים? האגלכניסה 
רצון מצד הערבים ביחס לכניסתם של היהודים, מה שמתבאר ־אמנם לא ניכר אי

 םעל נקלה בזה, שהכניסה הביאה להם הרבה תועלת כלכלית: היא נתנה לה
ון, למכור פרי אדמתם במחירים גבוהים, היא העלתה גהזדמניות לעבוד בשכר ה

וא יבוא היום, אשר בכי  . ואולם לא מן הנמנע הואו'בהרבה מחיר קרקעותיהם וכ
ותנים לאחרים ודים, הממלאים עכשיו כעיקר תפקיד של קונסומנטים ונהיה

על־ידי התפתחות התעשיה הגדולה בארץ ושיטת  – להרויח בהם, יתחילו
או לא־נעימים.  םולמתחרי םלפרודוצנטי גםלהיות  – העבודה החקלאית החדשה

שהיהודים יקנו את הקרקעות במחירים גבוהים מאד, במחירים שהם למעלה 
עבודה פרימיטיבית, ובאופן הזה ת־ת הפלחים הערבים העובדים בשיטמכחו

כך, ־ימת כלגלי אלה האחרונים. לפי שעה אץ סכנה זו המורה ומא  רידחקו את 
פלשתינה נעבדת, היינו רק הקרקעות  תמפני שלכל היותר רק מחצית אדמ

דול מוכשר לנטיעות, פנוי גו חבשרו ניהמוכשרים לזריעה, בעוד שהחצי הש
הידיעות  םמפני שלפלחים הערבים חסרים גם הקפיטלים ג י,עט לגמרכמ
־הערים התחילו הערבים העשירים דרושים לעבודת־המטעים, ורק בקרבתה

שבמדה שהישוב היהודי מציג לו א מזה, להפוך שדותיהם לכרמים ופרדסים. היוצ
של־ תולחשוש להתעורר יןא םהמטעית־קרקעות את עבוד־למטרתו בקנית

ים, אחרי שאלה בעצמם אינם משתמשים באותם הקרקעות, בהער שנאה מצד
שברבות היהודים בארץ לא ירבו גם סכסוכים  ,זריעה לא ימלטות־גע לשדנוורק ב

שכניהם. ברם, גם בזה אפשר לקוות, כי איזה רוח  יןבוכוכים ידועים ביניהם חו
את  והצלה יעמוד לדבר מאותה העובדה, שהערבים הפקחים ודאי ימהרו לחקות

היהודים בטכניקה החקלאית הגבוהה, ואז מצד אחד לא יתפעלו כל־כך מפני 
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ידי עברם מהמשק ־ההתחרות של היהודים בתור פדודוצנטים ומצד שני, על
י־קרקע חיקטן הצורך שלהם בשט י,האקסטנסיבי של היום להמשק חאינטנסב

כל להמלא להם. באופן הזח יוחלק קטן ממה שיש בידם יספיק  םגדולים, אחרי שג
 לי שיסבלו הערבים על ידי כך.במזרע, מה־של היהודים בשד הצורך

הנגודים הכלכליים הללו, אז בדרך יה עולה לישב בדרך שלום את האילו 
, אין להתירא ביותר. כשם הקנאה הלאומית של הערבים, למשל דכלל, מצ
ן קרבה בית־רבה יותר נקודוההרבה לערבית, כך יש בהעברית קרובה שהלשון 
 יןוק. ויתכן מאד, שהיחוסים ההדדיים בחהערבים מאשר נקודות־רוהעברים 

אם יבואו אלה האחרונים במספר רב לארץ, יהיו נוחים  גםהערבים והעברים, 
 םמאורעות רעי םלנו לומר, כי לא יבואו שו יןוידידותיים. מובן, שערובה נאמנה א

מאת אלף נפש, כ פתאומיים, ובפרט שהערבים הנוצרים, המונים בפלשתינה
את הגירת היהודים לארץ באיבה גלויה.  – המושלמים םבהפך מהערבי – פוגשים

רובם שוכנים בערים ופוגשים בסבת העובדה היא בזה, שהערבים הנוצרים 
התחרות במסחר ובמלאכה מצד היהודים הבאים מחדש. מה שנוגע לבעלי 

זוק חשר מאד, שההערבים הנוצרים לא מעט, אפ ביןהאחוזות הגדולות, שהם 
בשכר  דבמושבות היהודיות, בלמדם שם לעבו םכלכלי, אשר הפלחים מקכליה

ת־שיטת עבודה יותר טובה, אינו גורם להם לנוצרים הקרקעיים, נחביותר גדול ו
יכולים לראות מעצור גדול להתעשרותם, בהיותם  םרוח יתירה. בחזיון זה ה
ה. עם זה ממלא כעד  םר מהרגלהם לשכר־עבודה יות םנאלצים על־ידו להוציא ג

וד הדתי, שהנוצרים בפלשתינה, הם גם הנגכאן, בכל אופן, תפקיד לא קטן 
וכהניהם ושליחיהם הרבים, מדגישים ומטעימים אותו יותר מאשר המושלמים. 

לפי הישוב היהודי גם כים הנוצרים בר שמלבד כל זה, גורם להטחת הערנאמ  ה  
גדול בארץ יבולע לפרנסתם אשר על ת ישוב יהודי ומין חשש, שמא בהי

י כל הארצות הזורמים לבקר אותם המקומות? נהמקומות הקדושים ועל ב
י מערך אותם המקומות לא יגרע בין אם ככמדומה, שאין כלל צורך להזכיר, 

פקא־מינה נלהם כל  יןאל יהיר מושלמים ובין יהודים וכי אררוב יושבי ארץ־יש
 de jure – אם כי לא , de facto – עדן ועדניםבדבר. המקומרת הקדושים הם זה 

 למעלה מן המקום, ואף עתידים הם להיות ככה גם להבא.
 

 יות בשביל כניסה יהודית לפלשתינהאפשריות כלכל ו(

עיקר הקושי, שיעמוד לשטן על דרך התרכזות היהודים בארץ־ישראל, 
ך הכלכלי ־המושכחנמצא בצד הכלכלי שבנידון שלפנינו, היינו, בהעדרו של 

 םפה חיים במצור ובמצוק המרי ומקל־הנדוריובארץ זו. ודאי, יהודי מזרח־איר
ישראל, כי אם לערי אמריקה. ־בידם, אבל עיניהם אינן נשואות להרי ארץ

ארץ התעשיה הגדולה, שם מוצא לו היהודי בעל האמצעים ומחוסר־ ,באמריקה
באותו העסק  בתור קבלן מסחרי או פועל, ואף אמנם והאמצעים את לחמ
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מה להם, שבהם עסק מקודם בארץ־מולדתו. לא כן ודב־היד או חומשל
ל למצוא את כוהיהודי הנודד י יןה אבודת־האדמה, שבפלשתינה, ארץ של ע

מחיתו אלא אם כן הוא פונה עורף לעסקיו עד הנה ושם פניו למשק החקלאי. 
ר, ב, סובוליה, למשל־אוומהפכה כזאת לא על נקלה תעשה בחיי האדם. ליר

 שבכלל דבר אי־אפשרי הוא, שהעירוני יעשה בזמן מן הזמנים לאכר גמור.
זו כוזמא, הנה זה נעלה מעל כל ספק, שהשתנות גנאמר, שיש בזה  םא ואפילו

המציאות וקרובה לאי־הצלחה ־דורשת מהאדם הרבה סגולות מיוחדות ויקרות
את אנו רואים, בהרבה והרבה מקרים. את המוצא היחידי מן השאלה הסבוכה הז

שביהודי  םהאמצעי־ילבעלכבר לעיל, בזה, שתנתן האפשרות  כפי שהעלינו
ך על הדור כפרי, למען לא יכבד כל־־שאיומים ופרדסים נכרהמזרח לרכוש 

מחוסרי־הראשון המעבר מעסקי־העיר למשק החקלאי. מה שנוגע לצעירים 
וצות, י יסוד קבדי־, צריך למשוך את לבם לעבודת־האדמה עלםהאמצעי

י קרדיט זול, שבעזרתו יוכלו לאט־לאט דוח, ועל־ירישתבטחנה להם חלק ב
יום ולהגיע עד מצב של עמידה ידועה ברשות ־להתרומם ממעמד של שכירי

 עצמם.
אירופה, ח־זרמדור ההתישבות החקלאית של יהודי סהרבה יותר קל מ

ודי־שעיקר־הכניסה לארץ אמנם מהם יבוא, יעלה לסדר את התישבותם של יה
יש מהם באים  רהמזרח, היינו יהודי תימן, מרוקו, אליפו, קוקז, שביום הזה כב

מחנות לארץ־ישראל. אמת, המדרגה הרוחנית והתרבותית, שהיהודים ־מחנות
ל־כך פחותה, עד שכניסה המונית גדולה מהם היתה כהללו עומדים עליה, היא 

תית בארץ, ורמת להשפיל את המצב הכללי של הסביבה היהודית התרבוג
ו רצויה ביותר. ואולם ביאתם לארץ זולפיכך עדיין צריך עיון גדול אם כניסה כ

במספרים מצומצמים יכולה ודאי להביא תועלת רבה לישוב, בהיותם רגילים 
לים ויהם הקטנים, שאינם עכאצל תנאי חיי־המזרח, יודעים להסתפק במועט, וצר

הם את האפשרות להתחרות עם על צרכי הפועל הערבי במושבות, היו נותנים ל
אירופה אינו יכול לעמוד ־לה. הפועל היהודי ממזרחוזה האחרון בעבודה ז

ר הזכרנו, אין זה יכול בבהתחרות זו, מפני צרכיו התרבותיים הגבוהים, וכמו שכ
וד רק במקום עבודה מסוג חה מצומצמת, בידלהתקיים בארץ־ישראל אלא במ

ת־ולות שכליות או נאמנות מיוחדה. בעבודיותר גבוה, בעת שדרושות איזו סגו
ט־הבכורה לפועל הערבי העובד בזול, פהידים הפשוטות ינתן במושבות מש
הכלכלה היהודית אינו יכול להמלא אלא  תוהפרץ ההולך ונבעה מתוך־כך בשיט

ת את המלאכות הפשוטות באותו המחיר והמזרח, המוכשרים לעש־ידי יהודי־על
 שהערבים עושים אותן.

רות־וור מקתמת עבודת־האדמה אין לעת־עתה לתעשיה ולמסחר בלעו
מה כ דארץ־ישראל, למצער עבכלכלה ערך גדול בשביל המהגרים היהודים. 

ל ואין פחמים, אין נמלים ואין נהרות אשר אניות בהם זה, אין ברכשידוע לנו עד 
ס י המכניהלכו, והארץ בכלל רחוקה מכל מרכזי המשא־ומתן העולמי. עם זה, מפ
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, אין אפשרות לפתוח של אינדוסטריה גדולה, 1%-הנמוך על סחורות־חוץ, כ
יותר רצויים ואוצרותיהן המינרליים  םמקומן ה־הבלקן, שתנאיבארצות־ גםשהרי 

יה שלהן רסטול הסיוע הרב מצד הממשלה, אין האינדכיותר עשירים, ולמרות 
צות־ראות מאתן של הסחורות הבויכולה לעמוד אלא בקושי גדול בפני התחר

אותם המקצועות, שלוקחים התעשיה העיקריות. עתיד טוב נשקף בארץ רק ל
האדמה המקומית )תבואה, פירות, ירקות, את החומר־החי שלהם מפרי עבודת־

, ולאותן הסחורות, שהנן מתקלקלות בנקל או קשות להובלה ממקום (שמן, צמר
לתעשיה  םש בארץ גן אין חשבון להכניסן מן החוץ. איזה מקום יכלמקום, ול

העבודה מצד אחד מצער הוא ומצד שני יתית, בפרט אמנותית, הואיל ושכר־ב
יש שוק גדול באירופה ובאמריקה לסחורות כאלו, הנעשות בסגנון המזרחי 

הרי כבר יש עיר שלמה  194(.)שטיחים, תחרים, מעשה־מקשה, פתוחי־עץ ועצם
ף היוצאים ממנה ד  הצ  ־החיה כמעט כולה על מעשי – בית־לחם – בארץ־ישראל

דברים שבקדושה, ובדמשק מוצאים עשרת אלפים נפש את כונמכרים באמריקה 
בתי־חרושת גדולים וקטנים. עם בנחרשת ועץ נאים, שהם עושים ־מכליחמם ל
ם המסחר הפלשתינאי, שעד כה, גן של התעשיות הללו אפשר שיתרחב גשוגש

ע של הערבים חי עדיין מרי והרוב המכריגר בארץ לסהמעבר ח־רחהואיל ומס
רט של פרי האינדוסטריה ובאופני המשק הטבעי, הרי הוא מגבל באימפ

האדמה, אשר ת־האירופית וסחורות קולוניאליות ובאקספורט של פרי עבוד
 גםם בכמותו ג, קטן הוא םזיתין־הב, שעורים וסבון הנעשת משמזמלבד תפוחי־

 ברוחיו.
ר והתעשיה בארץ־ישראל, י שעה מצומצם ערכם של המסחפל םואולם א

הנה בעתיד אפשר מאד, שישתנה המצב הזה לטובה. מצבה של פלשתינה בכלל 
בשביל המשא־ומתן העולמי יוטב בהרבה מיד לאחר שיבנו ביפו ובחיפה נמלים 

הברזל ות־טובים, כפי שעלה בהצעה לפני הממשלה, וכמו כן לאחר שמסל
סעיד דרך פלשתינה ויעמידו להעשות באסיה הקטנה יתארכו עד פורט־ תהעומדו

ישר עם רשת מסלת־הברזל האירופית והאפריקנית. מסלת־הברזל  ראת זו בחבו
התחילו להשתמש בה, תהיה לגורם חשוב בשביל  ר, שכב195המיקאית

כר כהתפתחותה של פלשתינה; היא פותחת שער לככר־הירדן ממזרח, אותו ה
־תחו־המלה, כםבי . האוצרות המינרלייםהפורה והמועט עדיין באוכלוסין

הרפואה הרבים, ־הירדן הפורה עם האקלים הטרופי שלו, מעינות־האפיקים, עמק
כל אלה מחכים  – מזג־האויר הנפלא בחורף, שבכחו להתחרות עם זה שבמצרים,

עדיין לאנשים חרוצים, שידעו להפיק מהם את כל התועלת האפשרית, כמובן 
                                                           

-ימינמה מעלות טובות לעומת כל יתר כ, שמתכוונת לאקספורט, יש לה תתיועשיה הביתית האמנתה 194
יד להתגדר בו. חהי-ןשרוכם לוה מקחינהתעשיה. ראשית, היא משאירה לעובד עמידה ידועה ברשות עצמו ומ

ידועה,  הרי, זאת אומרת, להתבולל בו במדנכתגל לקונה הסלה כה או סוחר צריךד שכל בעל־מלאוית, בענש
הנה הפועל ממין זה אין לו בל שייכות פרטית לקונה פרי עבודתו, אחרי שהוא בא בדברים רק את האנשים 

 .ץ־לארבינו ובין שוקי חוץ םוכיותמים הדהאח
 .9081-שהסיעה את עולי הרגל מדמשק למכה, ונחנכה ב נראה הכוונה לרכבת החיג'אזית,כ –מסילת הברזל המיקאית  195
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ההתפתהרת ־צעד שוה עם מהלךלא בחפזון ולא ביום אחד, כי אם לאט־לאט, ב
 ן בארץ־ישראל וסוריה.תומ־הכללי של עניני משא

פעמים רבות שמענו את הטענה, שפלשתינה היא ארץ קטנה במאד מכפי 
 קי"מ ויושביה 29,000-לכנוס ליהודים. שטחה עולה בערך ־שתוכל לשמש בית

שק על כל קילומטר מרובע. רוב הארץ מכשר למ 21, היינו, 600,000בערך  –
חקלאי אינטנסיבי, כמו שהיה כבר לפני אלפים שנה, ואילו היו נגשים לעבוד 

מאה נפש ויותר. במלים  גםזה, אז היה כל קילומטר יכול לפרנס כאינטנסיבי 
־אחרות: הארץ יכולה לקבל עוד יותר משני מיליונים נפש חדשים. אבל מספר

ל כואמנם על קבוץ  מיליון. 12י אם כמיליון  2היהודים בכל העולם הן אינו 
מחשבתנו נמצאת מעבר  עןמה לדבר, כל זמן שא יןהיהודים לארץ־ישראל א

בטיחה רפואה שלמה לכל לגבולי המקום והזמן. אך מי זה אומר, שהציוניות מ
ל העולם אין ביד הציוניות כהכלכלית ב שאלת היהודים ת? אמארת הגלות

קה המוסרית של היהודים רק לדחות לצדדין את המצו לפתור; הציוניות יכולה
ל היהודים כ, שאליו יתכנסו ילכל־כמיאולארץ־ישראל מרכז בשתיצר  הידי־ז־על

־נשמרה רק שארית זש ספרד, שארויוגל בבלות גשימאסו בהתבוללות. כבימי 
רעין גיום ידובר רק על יצירת כ גםן כהטמיעה, ־ליגפליטה ורק מעטים ניצולו מ

ץ־יה. מרבית העם לא תאבה ללכת לאראחד, שממנו ישוב ויצמח העם ויח
־פי־גם לא תוכל. ואף־על – ת־כלכלה מספיקים בארץוישראל, ומפני חוסר מקור

כן גם בשביל הנשארים בגולה יהא לציוניות ערך הגון. אם לתנועה הציונית 
ת בלב יהודים רבים, אפילו כשהיא לעצמה כבר עלה לעורר את ההכרה הלאומי

היהודי שלא יכבה ־זיק הלאומיבפחות, לעצור אירופה, או, לכל הבמערב־
בעצמות  םחיי־מרי, על אחת כמה וכמה שיהא ביד הציוניות להפיח רוחגל

היהודיות היבשות אם תצליח ליצור בפלשתינה חיים יהודיים חדשים. והיה כאשר 
ו הלוך ורב, כשמספר היהודים ממפקד כההמרות ונשואי־התערובת באירופה יל

עט, כשהבן המשומד יבוז וילעג לאביו האדוק ביהדותו, אז למפקד ילך הלוך ומ
אות וראו, כי קצרה יד הדת לבדה להציל את יהודי רעיני קצרי־ה גםתפקחנה 

לות מכליה. ובעת ההיא, כשתבוא הבשורה מארץ־ישראל, כי שבו שם גה
היהודים לתחיה, כי האכר היהודי חי שם מיגיע כפיו ומברכת אדמתו, כי בידיו 

עשרה מאות בשנים, כי דור ה־ורחת ארץ היהודים העזובה זה כשמונעלתה כפ
י חיתה שם שפת־עבר כא ביהדותו מתחנך בבתי־הספר היהודיים שם, גחדש ו

ש הגבוה הארצי־ישראלי מתקדמים כל המדעים רוחדשה נעוריה, כי בבית־המד
של זמננו על־ידי חכמים יהודים, כי מציון תצאנה המצאות והתגליות טכניות, 

אז בכח  – עליהן םישראל מדור דור, אור חדש זרח שת־והשירה והמוסיקה, מורש
העובדות הממשיות תבקיע לה הציוניות דרך גם בתוך אותם היהודים, 

 196ישראל בשום אופן.־דה העיונית בלבד לא תוכל למשכם לארץגנפוושהפר
                                                           

כזאת אמנם יתכן לאמר גם בנוגע ליחס אל הציונות מצד החברות היהודיות הגדולות באירופה ובאמריקה.  196
כל זמן שהללו, מתוך הסתמכות על האמנסיפציה המהירה והעליה הכלכלית של היהודים, מאמינות עדיין, כי 
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ברם, באמרנו שהציוניות באה לפתור את השאלה המוסרית והתרבותית 
ת היהודים, עלינו להדגיש, שהשקפתנו בזה, בכל אופן אינה כהשקפתם לוגשל 

, האומרים שתעודת הציוניות היא "של המחזיקים בשיטת "הציוניות הרוחנית
ההשקפה הזאת, לדעתנו, מוטעה  ע.ליצירת מרכז תרבות יהוד מיד ורקלגשת 
־קימא בארץ־ישראל אינה אפשרית תאחרי שתרבות יהודית ב ,ודהסהיא בי

כלכלה עממית בריאה  םגדול של יהודים ע רק לאחר שימצא בארץ מספרא אל
משלהם. בנדבות מן החוץ אפשר אולי ליסד ולהחזיק זמן ידוע איזו מוסדות 
ספרותיים, מדעיים או אמנותיים, אבל תרבות עממית ממשית אינה יכולה 

 מיים בריאים בארץ־ישראל גופא.ו־לאםלכלייכלצמוח ולגדל אלא מתוך חיים 
מי שרוצה, איפוא, ליצור תרבות עברית בארץ־ישראל, עליו לדאג ליהודים 

 ישראל ולבטחון קיומם שמה.־, להעברתם לארץהתחיל
בהפך מהדעה, שפלשתינה היא קטנה יותר מדאי בשביל התרכזות של יהודים 

, שבשביל כחותיה של הציוניות עכשיו גדולה היא יותר דבתוכה, יתכן יותר להגי
די תרבה הישוב היהודי בפלשתינה על־יהשנים האחרונות ה םיאי. בשלשדמ

ה והחיים על ואל לשם מצרהגירה מן החוץ, אם לא נחשוב את הבאים לארץ־־יש
ארץ. בשנים האלו היו ימי עבודת הברון בכי  םשלשים אלף נפש, אבהחלוקה, 

מבאלף נפש. אפשר אמנם לחשוב,  רכל שנה היה, איפוא, לא יותבדבוי רה
אחרי עבור הקושי הראשון שבכל התחלה, תתחזק מעט העליה לארץ־שעתה, 

פנים אין להביט על הדבר מחוך משקפים ורודים. אין ־ל־כישראל, אבל על
לשכוח, שבטרם שאיש חדש בא לארץ, צריך שתברא שם בשבילו אפשרות־
הקיום, ואפשריות כאלה בארץ החיה ברובה המכריע על עבודת־האדמה אינן 

שעד כה,  1,000י השנתי של והרב מקוםבת מיוחדה. ואם וטינבראות אלא בא
 – כל שנהב 10,000ם ג או 5,000 ,3,000נחשוב מכאן ואילך רבוי של 

יסה שכזו נם אז רחוקה כמות־כגהרי  – שאנו יכולים לתפוס בנידון זה סימוםהמק
המקום ת־שאין מה לדבר על צרו ןל־שככאת כל ארץ־ישראל, ולא  מלמלאות
 בשבילה.
מעשה ודאי שהתנחלות היהודים בפלשתינה לא תוכל לצאת לפעולה ל
ל, בחלקים ידועים ומסוימים של הארץ. ברוב ערי ארץ־ישראל כ־דםאלא, קו

בעים מיוחדים להם. ורבישובים יהודיים, שצמחו ועלו בחלקים ו םנמצאים כבר כיו

                                                           
ותיהם כעת ישתוו בכל זכיותיהם בקרוב ולגמרי, ויחד עם זה יוסיפו להתקיים בתור היהודים בכל ארצות מושב

יהודים בלי מפריע, לא יפלא שבציונות הן רואות תנועה רעה, הבאה אך להפר את השלום ולהזיק לשאיפותיהן 
ידי -הטובות, שכל ההבדלים הלאומיים בין הנוצרים והיהודים ימחו מעל פני האדמה. ואולם בו ביום שעל

התערובת וההמרות תחדור אותה ההכרה, שכל שאיפותיהן למחיקת ההבדלים -ההתרבות המבהילה של נשואי
הלאומיים, שכל פעולותיהן להטבת מצב היהודים ולהעברתם מארצות המרובות באוכלוסין יהודים לארצות 

בו ביום תשתנה  –ליונה, שמספר היהודים בהן מצער, לא הביאו, בשורה האחרונה, לחזוקה של היהדות כ אם לכ
גם השקפתן על הציונות. ואם בעבודה הישובית של הציונות לא יראו גם אז את ההצלה היחידה, הנה בכל אופן 

תנאי ומפלט אחרון, שאליו יוכלו היהודים להמלט ולהמשיך את קיומם, אם -על-יחשבו אותה למן הבטח
כן שלמים ונאמנים בתור יהודים, תכזב -פי-על-אף הטמיעה וישארו-התוחלת שלהן, שהיהודים ישחו בתוך כלי

 בזמן מן הזמנים.
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יים אילו מסביב לישובים העירונים הללו היו נוסדים מושבים חקלאיים יהוד
 גםבמספר רב, אז היה נוצר על־ידי כך חוג כלכלי, שבו היו היהודים משתתפים 

ים הכלכליים גהסחורות ומפיציהן. החו־ם בתור מעבדיגחי, הבתור מכיני־החומר 
 דיי־הללו, שכל אחד מהם צריך שתהיה לו סביבה של כפרים המתרכזים על

לטורי הדדי, באופן השוק שבעיר־מחוזם, היו מובאים בחבור מקומי ובמגע קו
ונים של ת־גשכל המרכזים הקטנים יתקשרו, יתאחדו ויופיעו בהתגלות מרוב

 םפתר בשלום ובפשטות גם שאלת השכנות עתזה הבאופן  .הדיחת אחת יבותר
 .הערבים
עצמם ובינם לבין היוכלו היהודים ב :אחרי כל זח מתעוררת עוד שאלה ךא

ים, הגדלים על ואחרי שלא כג־ישראל בשלום ובמישור, עצמם לחיות בארץ
ישראל, שיבואו ־קרקע אחד ונושאים עליהם צביון ידוע של המולדת האחת, בית

 המחלוקת תשוב לא האם ת שונות?בלשונו לארץ ממדינות שונות וידברו
 ץ־ישראלרא יהודי בחיי כל־כך גדול הדתיים, שתפסו מקום וביחוד הנגודים

עה, כשיתקבצו לארץ־ישראל יהודים להראות את פעולתה הר אלפים שנה,לפני 
ואילו היו  כלאחר יד, שאין לבטל שונים מכל קצוי תבל? את החשש הזה ודאי

 סכסוכים מפני לפחד שהיה מקום אדונים לעצמם, ודאי נעזבים להיות היהודים
יוצאי ארץ  הראשונה, כל עוד לא תמחה הזרות שבין וד בעתחפנימיים שונים, בי

יות שהשלטון העצמי לא יהיה בידי האחרת. אבל באחת ביחס ליוצאי ארץ 
י דברי־ריבות, שגם נבידי הממשלה, לכן אין להתירא ביותר מפ םהיהודים, כי א

מלבד זאת יש לקוות, ששתוף  .אם יפרצו לא יוכלו להביא לידי מלחמת אזרחים
הלשון העברית ושתוף העבודה והגורל יקרבו את הלבבות וירככו את ההפכים 

ות, ואם נשפוט על־פי היחוסים השוררים עתה בין יהודי ארץ־ישראל, וההתנגשוי
־כי אין מחסור אצלם בחכוכי םארץ, אפשר להגיד, שאת־שעלו אליה מכל כנפו

כן, די חזק הוא בכדי לעשות גשר מאחד ־פי־על־ות, הנה הרגש הלאומי, אףכמפל
ה פאירו־חוהחפשים, שבמזר ה״אדוקים" שבין הנגוד הדתי אפילו. המחנות כל את

והסבלנות הדתית רכשה  ,ישראל את כל חריפותו־בארץ דעודנו גדול למדי, אב
ההפשים נאמנים לכלל  םהאדוקים נוכחים לראות, שג .לה התפשטות לא מעטה

ם יהודים בלבם ובנפשם; לחפשיות כאן אין אותו הריח הרע הו ישראל
לבגידה  די אינו אלא פרוזדורדעותיו של היהו־שבאירופה, במקום שחופש

ית. והחפשים מצדם מכבדים בארץ־ישראל את הדת היהודית וסמליה ודביה
כפרי הרוח היהודי העממי, ואם גם אינם מקיימים את ההלכות והמצוות, שאינן 

יהודים ־הרחוקים הם מזלזל בשומריהן, כמו שמצינו אצל נאורי הלפי טעמן, הנ
 .שנאורותם דורשת מהםד העיקרים, חלא – באירופה, החושבים את הבוז ליהדות
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 ותיה של הציוניותדז( עתי

יאמרו מה שיאמרו על המכשולים המונחים על דרך התרכזות היהודים 
הנה אחת ברור הוא: הם  ו אותם לפחות קשים או ליותר קשים,בבפלשתינה, יחש

בים את האידיאל הציוני לדבר שאי־מנוצחים. היהודים הרבים החוש־אינם בלתי
ם במשפטם זה עוד יותר נמהרים מאותם הלאוטופיה, אפשר לו להתגשם, 

ו מושבה חדשה זהציוניים, המאמינים בגאולה קרובה כשהם שומעים על יסור אי
ליצור ישוב חזק ומאוחד לה הציונות,  המטרה שהציגה ש בפלשתינה. האמת היא
  תהא יסודו הכלכלי ועברית לשונו הלאומית, ־האדמהתבארץ־ישראל, שעבוד

ומה שנוגע  התגשמותה אינה בגדר הנמנע. אבל ד,קשה מאד מא הדורשת עבוד
הנמכרים בחנויות  יה לאומית אינה מן הדבריםחבזה אל נא יפחידונו. ת – לקושי

הנרדמים עדיין  ותחכל הכ עוררותהתאמצות שאינה־מצויה וה בזול; היא דורשת
ה איזו הגדול. כי הציוניות אינ בעמל הבאומה העברית. אבל המטרה הגדולה שו

ה של היהודים על נהמלחמה הנואשה, האחרו היאלאומית;  או פנטסיה קאפריסה
ההתבוללות, שבמערב־אירופה הכרית כבר ח ור. כי אם רק יעבור קיומם היהודי

וצעדיו הראשונים אכן  – אירופהח־ם על מזרגכל שורש וענף לעצמיות יהודית, 
  תרבות עממית .בו כל תקוהרבותם: עזאז יאמר ליהודים ולת – ם שםגכבר נראו 

ובלי תרבות  לעולם לא תקום ולא תחיה;לה תקנה,  יןשנכחדה מן העולם שוב א
והמאוחר,  אלא שאלת המוקדם טמיעת היהודים הגמורה בעמי הנכר יןעצמית א

, חכל טור ל יכבד מהםבהמשך קיומם, א   . ואם היהודים רוציםיןמפלט ממנה א
הוא  הרצון הלאומי החזק; דבר העומד בפנילך  יןל יקשה מהם כל קרבן. אא  
 ־התקוה,חדרך. ופה. פת תנכר על כל צורי־מכשול וסוף־סוף הוא כובש וסולל לומ

ועוד יבואו־ ם־המעצוריכל לחיים שבעם היהודי יתגברו עלן־כי גם האנרגיה והרצו
 י. ח  שרשיו בארץ־ישראל ו  ימים וישראל יכה 

 
 

 


