
הינמרג
 תורצנב םילדבה ויה הינמרגב .תחא הנידמ תויהל הינמרג לש (Provinces) םיזוחמה לכ תא ןגרא אוה 1871ב-Otto Van Bismark-Iron chancellor )א
 הקזח איהש תוימואל תרמוא תאז ,תיביטברסנוק תוימואלב ןימאה Bismark .םיילותק ויהש ולא ויהו םייטנטסטורפ ויהש ולא ויה .הינמרג ישנא ןיב
 םא .תילרביל תוימואלל דוגינב הז .דיחיהמ הבושח רתוי הנידמהש תרמוא תאז-”The state above all else“ .קשנ ךרד תוימואל שישו ,הרובגו
.בושח וניא דיחיהו רקיעה הנידמה .הנידמה תוימואלו Militarism םה םיבושחה םירבדה זא ,בושח וניא דיחהיה
תירוטסה עקרו םיפוסוליפה )ב
1( Treitschke-ה איה הנידמהש ןעט םג אוה אלא ,הנידמה תובישח תא שיגדה קר אל אוה“Expression of the divine will”, שיש תרמוא תאז 
.(Is superior) םלוכ םע הלוע איה הינמרגש םגו םיקלאל רשק הינמרגל

2( Nietsche-בתכו הנידמה תובישח שיגדה אוה .ולש היפוסוליפב ושמתשה םיימשיטנא “Will to Power”. המ הז תדהו תמ רבכ םיקלאהש ןעט אוה 
 םימרוגהמ דחא הז .”Might makes right“שו יזיפ ןפואב קזוחב אלא םיקלאב םינימאמ אלש ולא םה םירובגה .םישלח ויהי םישנאש השועש
.םיצאנל
."בקעיל אנוש ושעש עודי הכלה" הז .הזל הבס ןיא רמולכ ,תילנויצר הניא תוימשיטנאה-תוימשיטנאה )ג
.לארשי ץראל תונמאנו םלועה לכב החפשמ םהל שי ירהש ,םיימואל-ןיב םה םידוהיה יכ ,םינמרגל םיוש םניא םידוהיה
.(The wandering Jew) הינמרג ומכ (To be stationary) דחא םוקמב ראשהל םילוכי אל םהשו םישרש םידוהיל ןיאש םיבשוח םיימשיטנאה

 םה ןכלו םמצע םע םיחמש ויה אל םה ,ןכ םג תורצנ דגנ הפקתה התיה הזב .)םידוהי םג( םדא לכ שפנ יקמעב Paganism שיש ונימאה םינמרגה
.)תיגולוכיספ הבס תאז( םידוהיה תא ופיקתה
.s1880ב וליפא הינמרגב (Showed up) ועפוה םד תולילע .םייניבה ימיב ומכ הינמרגב תוימשיטנא ישעמ ויה

)ליגר םדא-ןבמ הנוש ידוהיה לש ףאהו ,תוקודס תוסרפו ,םינרק םידוהיל שי( .ןטשה לש (Incarnation) תומלגתהה םה םידוהיש ובשח
Christian Socialism-ה ויה םה .השדח הגלפמ היה הזLower class הירוטסהב הנושארה םעפה התיה תאז .תוימשיטנא לש תונויערב וכמת םהו 

.הקיטילופב תוימשיטנא התיהש
Treitschke-תפרצו ,םתפקשהב םיתפרצל םיוש םצעב םה םידוהיה .םיימואל ןיבו םילרביל םה םידוהיה .הינמרגב תויעבה לכל םימשא םה םידוהיה 

.תיביטברסנוקה הינמרג לש בייואה התיה ילרבילה
Stocker-דבוכמ יטילופ אשונל תוימשיטנא ךופהל ןושארה היה איה .וישכע ימואל אשונ הז .ימשיטנא יאקיטילופ תויהל דבוכמ רבד הז.

-fin םירמואשכ-האמה ףוס=fin-de-secle .ימשיטנא היהש האצותכ ריעה שאר תויהל הנמנ Lueger םשב שיא ,הינמרגמ קלח טעמכ הזש ,Viennaב

de-secle ב 19ה האמה ףוס לע םירבדמVienna. ב 19ה האמה ףוסבVienna םה( הזל זכרמב םה םידוהיהו ,תוימשיטנאב ךמותו ץירעמש תוברת שי 
.תוללובתה הברה וב שיו Austriaב התיה הזה תוברתה .)תונמואבו הקיסומבב םירבד הברה ושע

Bernays-ל הנתחתה ,תיסקודותרוא התיהש ,ולש תבהFreud, ימרופר ידוהיהו גולוכיספ היהש. Freud לש תבהש האנה לבק Bernays םילכאמ הלכא 
.םיפרט
(Racial Anit-Semitism) תינעזג תוימשיטנא )ד

 .(Inferior) םיתוחנ םה םירחאה לכ .םלוכ לעמ םילועמ םה Aryansהש ונעט Wagner, Chamberlain, and Gobineau ומכ םישנא-”Aryan Myth“ה )1

 .םיתוחנ יכה םה םידוהיה םהירבד יפל .אוהה ןמזב Aryansה םינמרגהש םירבוס םה .תולוחכ םיניעו ינידנולברעש םע הפוריא ןופצמ םיפוריאה םה
)םילועמ םהש ולא שיו םיתוחנ םהש Races שיש Darwin לע ובשח(
2( Marr-הלמב שמתשהש ןושארה היה אוה Anit-Semite.

3( Gobineau-ה לע הירוטסה בתכ אוהAryan Myth הש רמאוAryans םלועבש םילועמה םה.
4( Chamberlain-ה סוטימב ןימאה אוה .םתוברתו םינמרגה תא ץירעה אוה לבא ,הילגנאמ היה אוהAryan. לש תבה םע ןתחתה אוה Wagner.

5( Wagner-ןיחלמ היה אוה (Composer) הברה השעש Operas. ארקנ םהמ דחא “The Ring” ה לע ססובמשancient myths ה לשAryans הוPagans. 

Ubermensch-ו רובג שיא אוהAryan אוה .רצנתמ אוה םא וליפא ותוא ןקתל רשפא יא ,ידוהיכ דלונש ימש רמוא אוה .הגצהה ףוסב םלוכ תא ליצהש 
 תינעזג תוימשיטנא סינכה אוה .תוימשיטנא לש ןושארה רפסה היה ”Jewry in Music“ ולש רובחה .תוברתה לכ תא םילקלקמ םה םידוהיה ןעט
.תינמרגה תוברתל הקיסומו תונמוא ואיבהש םישנא ויה םידוהיה הזה ןמזב יכ רזומ דאמ היה הז .תינמרגה תוברתל
6( Fichte-םינמאנ אלו םע ךותב םע םה םידוהיה.
 תא ביחרהל וצר םה .וגו ןילופו Czechב ןוטלש םהל שיש םילועמ ךכ לכ םהש אלא ,םלועב רתויב םיקזחה קר אל םה םינמרגה-Pan-Germanism )ה
.Lebensraum םהל היהיש ,הינמרג לש תולובגה

תפרצ
ירוטסה עקר
 .םהלש םיגיצנה תא םירחוב םישנא לבא ,ךלמ ילב הז Republic .הז תא דסיל וחילצה םייתפרצהש ,3rd French Republicה תפרצב שי הזה ןמזב )1



 .םהלש םיגיצנה תא םירחוב םישנא לבא ,ךלמ ילב הז Republic .הז תא דסיל וחילצה םייתפרצהש ,3rd French Republicה תפרצב שי הזה ןמזב )1
.וצרש תויוכזה לכ םהל שי תילרביל הלשממ תחת יכ הז תא םיבהוא םידוהיה .םיביטברסנוקה לעמ וחילצה םילרבילה ןאכ .תילרביל הלשממ הז
:ויה םיבייואה .Republicה ומכ םילרבילה אלו םיביטברסנוקה ויה םה .Franco-Prussian Warב תפרצ תא וחצנש ולא ויה Republicה יבייוא
.הלשממו תד ןיב דוריפ שי םגו )השלח רתוי היסנכה לש חכה( יתד תורח שי Republicב יכ-היסנכה
.דגנתה אבצה ןכלו אבצל אלו תוברתל הלבק איהש םיסמה לכ תא הנתנ הלשממה-אבצה
(Aristocrats) םיליצאה

.םילרבילהו םידוהיה ויה Republicה יכמות
תוימשיטנאה )ב
.חכ ידמ רתוי םידוהיל שיש ובשח םישנא
 אבצל יתפרצה אבצה לש תודוס ןתנ אוהש ורמא םה-(Treason) הדיגבב ותוא המישאה יתפרצה אבצה .ללובתהש ידוהי היה אוה-Dreyfus השעמ
 םיתפרצה ידילע וגרהנ אל תפרצב םידוהיה ,הז ירחא .לבק אוהש תוילדמה לכ תא ונממ וחקל םה .Devils Islandל ותוא ושרג םה .ינמרגה
.םיימשיטנאה
1( Pro-Dreyfus-ב ךמות אוהש ימRepublic-םידוהיהו םילרבילה. Anti-Dreyfus-ה דגנ אוהש ימRepublic-םיליצאה ,אבצה ,היסנכה.

Muses de Leon Arendt-םידוהיה לש הליפנה=הלשממה תליפנש בתכ.
 ידוהי היה אוה .קתש אלש ידוהי היה ,Lazare .תוימשיטנאה תא לידגי קר הז תונגפה ושעי םה םאש ודחפ םה יכ Dreyfus השעמב וקתש םידוהיה
.Dreyfus תא ררחשל הצר אוה .םמצעל חכותהל םיבייח םידוהיהש בשחש ימואל ידוהי תויהל ךפהנ אוה Dreyfus השעמ ירחאו ,ללובתהש

Emile Zola-תא ררחשל הצר אוה Dreyfus. ה לש אישנל בתכמ בתכ אוהRepublic, בתכ אוה .ןותעב עיפוהש J’ccuse ונבומש I accuse, אוהו 
 קר Dreyfus. Dreyfus תא ומישאה בוש .םעפ דוע טפשמל ותוא ואיבה ףוסו םייוגהמ הנגה לבק קר Dreyfus. Dreyfus םוקמב םירחא םישנא םישאה
 תד ןיב לודג דוריפ תושעל הסנמ תפרצ הז ללגב .ובלענ םידוהיה Dreyfus לש טפשמב קדצ לש ןורסחה ללגב ןיידע לבא ,םינש 10 ירחא ררחתשה
.הקזח דאמ התיה היסנכה Dreyfus ןמזב יכ ,הנידמל
:Dreyfusמ תואצות

הנידמל תד ןיב הלודג דוריפ
Herzl

הקזח תוימשיטנא
3( Durmont-רפסה תא בתכ אוה La France Juive, ל םיוש םה םידוהיש ןעט אוה .תימשיטנא הרותב םידוהיה לע בתכ ובוCapitalism. רמא אוה 
 )םיינע ויה םיצפרצ הברה יכ( הזה רפסה תא ובהא דאמ םישנא .םידוהיה לש ףסכה תא ודכלי םירצונהש הצר אוה .ףסכה בור תא שי םידוהילש
.םירחא םירבדו ףדכ ללגב םידוהיה דגנ תוימשיטנא היה ובש ןותע בתכ םג אוה .םסרפתה הז ןכלו
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:19ה האמב הפוריא חרזמב םידוהיה

!

 חרזמב םידוהיה בור .חטשה בור תא החקל היסור .היסורפו ,הירטסוא ,היסור ידילע ןילופב הקולח שי 18ה האמב ףוסב יכ-היסור לע םירבדמ(!
)היסור ידוהי םה הפוריא
1( Catherine the Great-ןבשומ םוחתב ויחי םהש השועו םידוהיה תא תאנוש איה(
היסורב ךלמ-)1825-1801( ןושארה רדנסכלא
.םייתימא םיסור תויהל ובייחתי םידוהיהש Russification היהיש הצר אוה-Constitution of the Jews-"םידוהיה לש היקוח"
34 רפסמ קוח )1

.חזרמ יתב לע טולשל םידוהיל רסוא
םירפכב ובשיתה
.לשכנ הז ןכלו הז תא ושע אל םידוהיה בור .לוח ידומל דמללו הטיסרבינואל תכלל םידוהיל דדעמ )2
)ץרא םהל ןתונ אל לבא( תואלקחל תכלל םידוהיל דדעל
.היסורב םידוהיה לכ תא תיחשה טעמכ-Iה סואלוקינ
.היסורב תויעבה לכ תא רותפל לוכי אבצהש בשח אוהו ,Military Academyל ותוא וחלש ולש םירוהה .אבצב לדג אוה )א
 Upon being called to military service, Jews shall fulfill their obligation in a manner identical to that of other citizens who“-סויג תריזג רזג

are members of that class which is required to serve in the armed forces” . הסכמ שי .אבצב תרשל םידוהיה תא חירכה אוה (Quota) רפכ לכל 
.אבצל ךלי ימ תרחוב המצע הליהקה .25 ליגו 12 ליג ןיב םישנא וחקל .אבצל םישנא חולשל םיכירצש
 םהידלי תא וחלש אל םירישע םידוהי .החפשמה תא סורהי הז החפשמב אבאה תא וחלשי םא יכ ,םידליה תא חולשל התיה הליהקה תטלחה )א



 םהידלי תא וחלש אל םירישע םידוהי .החפשמה תא סורהי הז החפשמב אבאה תא וחלשי םא יכ ,םידליה תא חולשל התיה הליהקה תטלחה )א
.אבצל וכלה אל םינברו םירחוס ויהש םידוהי .םיינעה קר-אבצל
.Cantonist ארקנ תיסורה אבצל ךלהש ידוהי-Cantonist )ב

.ורצנתה םידוהי הברה הזל האצותכו םידליל ער סוחי םהל היה .םיידוהי םידלי ףותחל ידכ החלש הלשממהש םישנא-”Choppers“ )ג
בשומה םוחת תא ןיקתה אוה )ב
.ןטק בשומ םוחתל םתוא חלש אוה .םידוהי תש הלודג היסולכוא התדי םש .בייקמ םידוהיה תא שרג אוה )ג
 ללגב הז (Fanatics and separatists) םיבוט אל םה םידוהיהש הבסהש רמא אוה 1840ב בלסיק הדיעוב .ךוניחה רש תויהל Uvarov תא הנמ אוה )ד
 הצרש ןושארה רדנסכלאל דוגינב .דומלתב םישמתשמ אל םה יכ ,םידוהיה ךוניחב חכה תא המרופרל תתל הצר אוה .םויה לכ דומלת םידמול םהש
.ומצע ידוהיה ךוניחה תא תונשל הצר אוה ,םייוג לש הטיסרבינואל םידוהי חולשל
1( Uvarov תא ונמ סואלקינו Max Lillienthal, םה .םידוהי ויה םירומה .לוח ידומל לש םידוהי ךוניחל תינכת ךורעיש ידכ ,ינמרג ליכשמ היהש 
 איה ”Crown schools“ה לש הרטמהש וניבה םה יכ ,הז תא ובהא אל םידוהיה .Czarה לש ףסכה םע ונבנש רפס יתב-”Crown schools“ ומיקה
 .היסור לכב םסרופמ דאמ היה הז .רפס יתבה תרטמ תא ריבסה אוה ובש (Pamphlet) "העושי דיגמ" בתכ Max Lillienthal .רצנתהל םידוהיל םורגל

Uvarov ה לש הרטמהש ידוס בתכמ בתכ“Crown schools” םג .הז תא ואר םלוכ .תורצנתהו תוללבתה םורגל איה Max Lillienthal, בתכמה ללגבו 
.הלשכנ ןושארה סואלקינ לש תינכתהו וללובתה אל םידוהיה הז ללגב .הקירימאל םידוהי הברה חקל אוה
)יביטיברסנוק םגו ילרביל( ינשה רדנסכלא
.הלודג יכה הוקתה תא םלוכל ןתנ אוה .םילבוס םירחאה םיסורה םגו םידוהיה םגש רמאו ילרביל היה אוה
.Serfs לכ תא ררחש אוה 1861 )1
2( Zemstvos-ויה םה hearings ילרביל היה ינשה רדנסכלאש אמגוד הז .םהלש תויעבה תא דיגהל ואב םישנא םהבש.
.םהלש שרוכה היה אוהש ובשח םידוהיה .סויגה תרזג לטיב )3
.St. Petersbergו Moscowב בשומה םוחתל ץוח תויחל םירישעל ןתנ אוה
יביטיברסנוק היה אוה )ב
.הרטשמ תנידמ ומכ הז ולש ןוטלשה תחת היסור
.םידבע ומכ םה-ףסכ וא המדא םידוהיל ןיא
.Siberiaל םידוהי הברה חלוש
.םירישע םידוהיל ךלה ותרזע בור
.דרמה תא טקשל ידכ יסורה אבצה תא חלש אוהו םיסורה דגנ ודרמ םינלופה וימיב )ג
.םידוהיה רקיעבו םיטועימה לכ תא אנוש אוה-Slavo-Philism )ד
.תוימשיטנא הברהל םרג הז .ירצונה ינוניבה דמעמ דגנ תורחתב םידוהיהש ןעט אוה )ה
 The Jews are trying to) תודהיה לע םיער םירבד רמואו רפס בתוכ אוה .אבצל ולש חאה תא וחקל Choppersהש ירחא רצנתהש ידוהי-Brafman )ו

take over the world).
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