
)1792( תיתפרצה הכפהמה
 היה 3rd Estateהו ,היטרקוטסיראה היה 2nd Estateה ,היסנכה היה 1st Estateה .Estates 3 ויה 1792ב תפרצב :ירוטסה עקר

 אלש היה הכפהמל םרוגה .הימונוטואו תימצע תוכמס םידוהיל היה אלא Estate ףאל םיכיש ויה אל םידוהיה .םירכאה
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 לע רתול וכרטצה םה היצפיצנמא ולבק םידוהיהשכ ףוסב )תידוהיה הליהקהמ קלח-הימונוטוא ,הנידמהמ
 Exchange one set of“ רמא Salo Baron .תיתפרצה הליהקל תכלל ידכ תידוהיה הליהקה תא ובזע םה ןכלו הימונוטואה

priveleges and obligations for another.”
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 ורמא םה .תפרצב םיליעפו םיחמש םידוהיה תא השעיש המ לע םירובח ובתכ םה-)Essay Contest( ץמב תורחת )1

 ורבס םידוהיה "ירבס" וליפאש הארמ הז .תונתשהל םיכירצ ןכ םג םידוהיה לבא ,תויוכז לבקל םיכירצ םידוהיהש
.תונשל םיכירצ םידוהיהש

2( Mirabeau-ןוסלדנמ תשמ ומכ ללכה ןמ אצוי ידוהי תויהל לוכי ידוהי לכ.
3( Gregoire-היה אוה Jesuit Priest. ףתתשה אוה .תפרצב םיוש תויהלו תויוכז המכ לבקל םיכירצ םידוהיהש רמא אוה 

 םידוהיה .תושדחתה םיכירצ םידוהיה-Regenration in morale and principal םיכירצ םידוהיהש רמא אוה-ץמ תורחתב
.םמצע תא ונשי םהש ירחא םתוא לבקל רשפא לבא ,יטולופו ירסומ ןפואב םיכלכולמ וישכע
תימואלה הפיסאב חוכיוה )ד
 The Jews should be denied“ ןעוט אוה לבא ,תירסומ תד ןכ איה תודהיה-Monsieur The Count of Clermont Tonnerre-דעב )1

everything as a nation, but granted everything as individuals”-םידוהיה .םע ךותב םע היהיש רשפא יאש רמוא אוה 
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.היצפיצנמא םילבקמ םהש ינפל ,תדב םידוהי קרו יתפרצ םע אלא

 אוה .ילכלכה בצמה ללגב הקזח תוימשיטנא היה םש .Alsace-Lorraineבש Nancyמ אב אוה-Monsieur De La Fare-דגנ )2
 םהש רמוא אוה .)Dual loyalty( לופכ תונמאנ םהל שי יכ םינמאנ אל םה .)Alien group( הרז הצובק םה םידוהיהש ןעט
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 תויהל םילוכי אל םהש רמוא אוה .)ולא םירבדב ףתתשהל םהל ונתנ אל םיתפרצה יכ ןוכנ ךכ לכ היה אל הז( תוברתבו
 אלו ,"םע ךותב םע" םה םידוהיה .)םיגחו תותבש( םולכ תושעל םילוכי אל םהש םימי ידמ רתוי םהל שי יכ םיליעפ
.םינמאנ םייתפרצ םידיחי תויהל תונשל םילוכי
םידוהיהו ןואילופנ )ה
1( September 28, 1791-היצפיצנמא ולבק םידרפסה םידוהיה.
?םידוהיל תודגנתה הברה ךכ לכ היה םא הרק הז ךיא
.םידוהיה תא ללכל אל רשפא ךיא ןכ םאו Liberte, Egalite, Fraternite לע תססובמ התיה תיתפרצה הכפהמה לש הרטמה

Jacobinism-הJacobins הרק המ תפכא היה אל םידרפסל( .ףסכ הכירצ הנידמה יכ הנידמל רוזעל םילוכי םידוהיהש ועדי 
)םידוהיל

)תידוהיה הלאשה תא שי ןיידעו הכפהמה תלחתה ירחא םינש 10( "?םתא תושעל המ"-תידוהיה הלאשה-1799 )2
)”Enlightened Despot“-ןואילופנ לש הריתסה( :ומצע ןואילופנב תוריתס הברה שי

יבויח ילילש
 ,שבכש תוצראב תואטג םיקה אל אוה

 תואטגה תומוח תא רבש אוה אלא
.וטגה ייחמ םידוהיה תא ררחשו

 ןנולתהל ואב Alsace Lorraineב םירכאה
 םהל ויהש )$( תובוחה לע ןואילופנל
 תופיוזמ תומיתח ואיבה םה .םידוהיל
 ומלש םיתפרצהש בותכ ובש םידוהי לש
 ץעוי היה ,םהלש גיצנה ,Molet .םהל
 אורקל ןואילופנל ץעי אוה .ןואילופנל
 תא 'ןימזה' אוה ."םידבכנה תפיסא"ל
 ףוסב .םירישעה םידוהיהו םינברה לכ
 הפיסאב .תובוחה לכ תא לטב ןואילופנ

Molet לאש אוה .םידוהיה תא בילעה 
 ןתחתהל םהל רשפא םא םידוהיה תא
 הכלהה יפלש ונע םידוהיה .םייוג םע
 הדובע ידבוע םע ןתחתהל רוסא קר
 .הרז הדובע םידבוע אל םיתפרצהו ,הרז
 "אניד אתוכלמד אניד" ורמא םידוהיה
 ,םייוגה םע ןתחתהל םהל רשפא ןכלו
.םהל השרמ הנידמה יקוח יכ

 תוחרזאו היצפיצנמא ולבק םידוהיה
 תא אירה םג אוה .שבכש תוצראב
.Enlightenmentה לש תונויערה

 הז .ןירדהנס םיקהל םידוהיל ןתנ ןואילופנ
 תובסה לבא ,יבויח דאמ הארנ
 ויה ןירדהנסה תא םיקה ןואילופנש
 רבד הזש ובשח םידוהי הברה .תוילילש
 ובשחש םידוהי ויה וליפאו דאמ בוט
 ןתנ קר ןואילופנ .הלואגה תלחתה הזש
 תומרל ידכ ןירדהנסה תא םיקהל םהל
 םהל שיש ובשחי םידוהיהש ,םתוא
 ןירדהנסב .הימונוטואו חכ תצק
 המ .תולבגה המכ םש ןואילופנ
 לכל ןידה היה טילחה ןירדהנסהש
 תד ונחנא" רמא ןירדהנסה .םידוהיה
 םדוק םיתפרוצ םה רמולכ ,"םע אלו
 היה הזל העצותכ .םידוהי ךכ רחאו
 בשחנ היה Paris .תוללובתה הברה
 תוהזה תא ודבא םידוהיהו םילשוריל
.םהלש

 הלומעתב שומשב בוט דאמ היה אוה
)Propaganda(.

 םש ןכלו םידוהיב דשח ןיידע ןואילופנ
 היה הז .”Infamous Decrees“ה םהילע
 Infamous“ב .םידוהיה דגנ !הילפה

Decrees” הםיאו ךיא בותכ היה 
 לש םיקסעה לע ,רוגל םילוכי םידוהיה
.םהייח לכ לעו ,םידוהיה

 תא קלח ןואילופנ-Consistoiresה תכרעמ 
 דחא לכל .תוידוהיה תוליהקה
 לכב .Consistoire וארק םיקלחהמ

Consistoire ילוכו טחושו ,בר היה. 
 הזו ,םישנא ולאל המלש הלשממה
 אוה םלשמש ימ יכ ,ער רבד
 יכ ,ינוריא דאמ היה הז .עבוקה
 וטגה תא סרה ומצעב ןואילופנ
.שדח וטג ולאכ הנוב אוה וישכעו
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 םיכירצ םה וישכעו ןואילופנ תא וחצנ הירטסואו ,היסורפו ,םיילטאהו ,םיסורה ,םילגנאה-)1815(הנייו לש סרגנוקה )2
 .תיתפרצה הכפהמה תא ובהא אל ןכלו )Conservative( םינרמש דאמ ויה םה .הפוריא םע תושעל המ טילחהל

Metternich היה Reactionary Conservative תא םידוהיהמ וחקל הנייו לש סרגנוקב ושגפש םירחאהו אוה .לודג 
.םהלש היצפיצנמאה

?םידוהיה לע הברה ךכ לכ תובשוח ולאה תוצראה המל )א
.םיטלובש םידיחיה םה הפוריאב )1
.םילודג םירפסמב םה םידוהיה )2
.בקעיל אנוש ושעש עודי הכלה םג הז .האנש הברהל םרג ילוא םעו תד לש ןינעהו ,םיקלא םלצ=םידוהיה-הבס ןיא ילוא
.Germanic Confederation שי וישכע .Bismark דע םינש הברהל הינמרג היהי אלו ,וישכע הינמרג ןיא )ב
 וכמתי םידוהיהש ודחפ םיסורפה יכ ,היסורפ תא שבכ אל ןואילופנש וליפא ,היסורפב היצפיצנמא ולבק םידוהיה )ג

.היצפיצנמא ולבקי אל םה םא ןואילופנב
 In the name of the most Holy and“ ורמא םה הלחתהב לבא ,תויתד תויוכז ולבקי םלוכש םירמוא הנייו לש סרגנוקב )ד

Indivisible Trinity”-ידילע' םהל ונתנ רבכש תויוכז ולבקי םידוהיהש ובתכ םה' )By( הLittle Principalities” לש 
 :אמגודל-Foreign powersמ ןכינפל ולבקש תויוכזה תא ללוכש תונידמה )In( 'ךותב' תויהלמ הנוש הז .הינמרג
.ןואילופנ

.”By the States“=היצפיצנמאה דובא .לכה תא ודבא םה וישכעו םינש המכל ןויוושו תורח ומעט םידוהיה )ה
1848ו 1830 לש תוכפהמה
 םישנאה .ילוכו ,זירפ ,Budapest ,ןילרב-Conservatism םיבהוא אל םה .Liberalism ליבשב םחלנ הפוריאב דחא לכ

 Habsburg( הירטסוא לש ןוטלשה תחת תויהל םיצור אלש הירגנוהב ומכ ,)תואמצע( תוימואל םיצור םג הפוריאב
Empire(. ינש .ןויווש םיצור ונחנא )2 םינמרג ונחנא )1 ורמא תאזה הכפהמב ופתתשהש הינמרגב םידוהיה 

.Riesserו Heine ויה הז ליבשב ומחלש םישנא
1( Heine + Riesser
 ונחנאו ,הינמרג דעב ונמחל ונחנא .”!We Jews deserve it“-םידוהיה ליבשב Civil equality הצור אוהש רמא Riesser )א!

 לכה תא רוסמל םינכומ ונחנאו ,Fatherlandהמ קלח תויהל םיצור ונחנא .הינמרג ליבשב ונמד תא ךפשל םינכומ
 ולבק אל םידוהיהו דבע אל הז ולאה תונעטה לכ תורמל !וישכע היצפיצנמא םיצור ונחנא .הינמרג ליבשב
.היצפיצנמא

 ויה אלש םינמרגה ולבקש תויוכזה לכ תא לבקל הצר אוה יכ רצנתה קר אוה .ולאה םינשב רצנתהש ידוהי היה Heine )ב
.יולה הדוהי םיריש בתכ םג אוה .השע אוהש המ אנש אוה .םידוהי

 ויהי אל םה היצפיצנמא ולבקי אל םידוהיה םא .הלשממל ףסכ םורתל םיכירצ םלוכ .תוימואל וצר םלוכו טאל טאל )2
.היצפיצנמא ולבק םידוהיה טאל טאל ךכיפל .הלשממל ףסכ םורתל םילוכי


