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 םירופיכה םויב הייתשו הליכא רוסיא

 יפכ ,היתשו הליכא רוסיא אוה םירופיכה םויב םהילע וניווטצנש םייוניעה תשמחמ דחא

 :)טכ ,זט ארקיו( הרותב רמאנש

 םֶ֗כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא ּוּ֣נַעְּת ׁשֶדֹ֜חַל רֹוׂ֨שָעֶּֽב יִעיִבְּׁשַ֠ה ׁשֶדֹ֣חַּב םָ֑לֹוע תַּ֣קֻחְל םֶ֖כָל הָ֥תְיָהְו"

ֹל ֙הָכאָלְמ־לָכְו  ."םֶֽכְכֹותְּב רָּ֥גַה רֵּ֖גַהְו חָ֔רְזֶאָֽה ּוׂ֔שֲעַת א֣

 ןכו ,םירופיכה םויב ףוגה יוניע לע השעה תווצמ תא לטבמ ,םירופיכה םויב התושו לכואה

 :)בל ,גכ ארקיו( הרותב רמאנש יפכ ,תרכ שנועב שנענו ,1רבדב שיש ואל רוסיא לע רבוע

ֹל רֶׁ֣שֲא ׁ֙שֶפֶּ֙נַה־לָכ יִּ֤כ"  ."ָהיֶּֽמַעֵֽמ הָ֖תְרְכִנְו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה םֶצֶ֖עְּב הֶּ֔נֻעְת־אֽ

 :םירופיכה םויב םיפסונ םייוניע השלש לע וניווטצנ ,הייתשו הליכא דבלמ

 לדנסה תליענבו הכיסבו הציחרבו היתשבו הליכאב רוסא םירופיכה םוי"

 .)ב ,גע אמוי הנשמ( "הטימה שימשתבו

 םאה וקלחנ םינושארה .תרכ שנוע םייוניעה ראשב ןיא ,)א ,דע םש( ארמגב ראובמש יפכ

 2.ןנברדמ וא הרותה ןמ םירוסא םה

 

 תרכ תבייחמה הייתשהו הליכאה רועיש

 .איה יניסמ השמל הכלה .)לודג רמת( הסגה תבתוככ אוה תרכב בייחמה הליכאה רועיש

 םוי תליכאש ינפמ ,תיזכב ןרועישש הרותבש הליכאה ירוסיא רתימ הנוש הז רועיש

 בושייו יוניעה לוטיב רועישו ,וניווטצנ וילע יוניעה תא תרתוס איהש ינפמ הרסאנ םירופיכה

 
 והמ הלאשב תקסוע א ,אפ אמויב ארמגה .תשרופמ ואל תרהזא וניצמ אל הרותה יקוספב 1
 .םירופיכה םויב היתשו הליכא לע ואל רוסיאל רוקמה
 .זסק אתליאש תותליאשו ,ןנתד ה"ד א ,זע אמוי תופסות ונייע 2



 קנעה ףאש ,קנע ןיבו סננ ןיב ,םדא לכב הווש הז רועיש .3תבתוככ אוה םדאה לש ותעד

  .4טעומ ןמזל םא ףא ,ךכב תבשייתמ ותעד

 יאמש תיבלש ,ללה תיבו יאמש תיב וקלחנ םירופיכה םויב תרכ בייחמה היתשה רועישב

 התוש וא לכואה ."וימגול אולמכ" אוה הרועיש ,הכלה ךכו ,ללה תיבלו ,תיעיברב הרועיש

 וימגול אולמ רועיש ,הליכאמ הנושב .תרכ בייח – "סרפ תליכא" ידכ ךות הז רועישכ

 5.אוהש המ יפל םדא לכב הנתשמ

 :)ב ,גע אמוי( הנשמב ונינש ךכו

 לכ .בייח - וימגול אלמ התושהו ,התניערגכו הומכ ,הסגה תבתוככ לכואה"

 התושו לכואה .וימגול אלמל ןיפרטצמ ןיקשמה לכו ,תבתוככל ןיפרטצמ םילכואה

 ."ןיפרטצמ ןיא

 

 םירופיכה םויב ולא םירוסיאל הרותה לכב הייתשו הליכא ירוסיא ןיב

 רדג םאה ,רקוח )זצק תוא םיחספ םירועיש ץבוק ,ה-ג ק"ס גע ןמיס תומבי( תורעה ץבוקב

 יצמת יכיה אצמנ םא :רמולכ ."יוניעה לוטיב" וא ,הייתשהו הליכאה םצע אוה רוסיאה

 לטבתי םא ,ןכ ומכו ?הרוסא איה םאה – יוניעה תא תלטבמ הניאש הליכא םייקתת הבש

  ?רוסא רבדה םאה – הליכא ידי לע אלש יוניעה

 םירופיכה םויב הרוסא )דב לענ( "איליפנא" תליענ םאה אברו ייבא וקלחנ )ב ,בק( תומביב

 ,"גונעת םושמו" ,ךר רועו ןיכומ תוכיתח – "יתיתכ" הב שיש דב לענ רסוא ייבא .אל וא

 "לענמ" תובשחנ ןניא םא( לענמ אלב ,גונעת םושמו" ןעוט אבר ,ותמועל .ןתשיבלב ול שיש

 קיפנו היערכא ארדוס ךירכ אנוה בר רב הבר אהו ?יריסא ימ םירופיכה םויב )ןמצע דצמ

 ."!)םירופיכה םויב אצויו ולגר לע רדוס ךרוכ היה(

 לוטיב אוה רוסיאה ףוג ,ייבא תעדל :הריקחה יפ לע תקולחמה תא ראבמ תורעה ץבוקה

 ,רועמ הניאש םושמ "לדנסה תשיבל" רדגל הנוע הניאש יפ לע ףא ,דבמ לענ םג ןכלו ,יוניעה

 לענ םאו ,אדירג השעמה ףוג רסאנ ,אברל וליאו ,התשיבלב שיש גונעתה םושמ הרוסא

 .התשיבלב יוניעה לטבתמ םא םג הרוסא הניא איה "לענמ" תבשחנ הניא רועמ

 )וע ןמיס ת"וש( הירא תגאשה .וז הריקח רואל םייקתהל לוכיש ףסונ לדבהב ונד םינורחאה

 ךרד אלא הליכא ירוסיא לע םיקול ןיאש אוה ללכה הרותה לכבש יפ לע ףאש ,שדחמ

 הליכאב ףא בייח םירופיכה םויב םוקמ לכמ ,יח בלח לכואה ןוגכ ,)ב ,דכ םיחספ( םתליכא

 תרכה בויחו ,"יוניע" ןושל אלא ,"הליכא" ןושל רמאנ אל םירופיכה םויבש םושמ ,וז ךרדב

 אלש הז םא וליפא ,הנועמ וניא הבש ךרד לכב ךכ םושמו ,"הנועת אל רשא שפנ"ב יולת

 
 .א ,פ אמויב אתיירבב ,יבר ירבד 3
 .יריאמו ב ,פ אמוי 4
 .ט ,ב"ירת ח"וא ע"שוט ;א ,ב רושע תתיבש ם"במר ;ב ,פ אמוי 5



 םירופיכה םויב םג םירטופו ,וילע םיקלוח םינורחא הברה םנמא .בייח ,הליכא ךרדכ

 תרדגהב יולת רבדה הרואכלש ,תורעה ץבוקה בתכו 6.הרעה ןייע ,התאנה ךרדכ אלש הליכא

 תגאשה ירבד םיקדוצ ,יוניעה לוטיבב אוה רוסיאה ףוג םאש ,םירופיכה םויב רוסיאה

 ןכ םא ,"הליכא השעמ"ב יולתו הרותה ירוסיא ראשל המודב אוה רוסיאה םא לבא ,הירא

 .תרכב בייחתי אל הליכא ךרדכ אלש לכואה

 ןוידה תאו ,שיקל שירו ןנחוי יבר הזב וקלחנש ןלהל האר ,רועיש יצח יבגל ונד הזב אצויכ

 םידעומה בתכו .םירופיכה םויב הרותה ןמ תועדה לכל רוסא רועיש יצח םא יפיצפסה

 ונניא םירופיכה םויב רוסיאה ףוגש רמאנ םאש ,)הרואכלו ה"ד זכ ןמיס ו קלח( םינמזו

 ,תבתוככב אוה רוסיאה רועישש ונדמלש ןויכ ןכ םא ,יוניעה לוטיב אלא הליכאה השעמ

 אוה ןיידע ךכמ תוחפב לבא ,יוניעה לטבתמ הבו םדא לש ותעד תבשיימ תבתוככ קרש ירה

 ,המצע ינפב הרוסא יהשלכ תומכ לכש ,הרותה ןמ רוסאה רועיש יצח ראשכ הז ןיאו ,הנועמ

  .יוניעה לוטיב אוהש ומצע רוסיאל עיגה אל ןיידעש ןאכ ןכ ןיאש המ

 

 רועישכמ תוחפ היתשו הליכא

 רועיש יצח םאה שיקל שירל ןנחוי יבר ןיב תקולחמ הנשי )א ,דע – ב ,גע( אמויב דומלתב

 תוכלה( ם"במרה בתוכש ומכ ,הרותה ןמ ורוסיא ,הכלהל .ןנברדמ וא הרותה ןמ רוסא

 :)ג הכלה ב קרפ רושעה תתיבש

 הרותה ןמ רוסא אוהש יפ לע ףא ,תרכ בייח וניא - הז רועישמ תוחפ התש וא לכא"

 ןיכמ רועיש יצח התושה וא לכואהו ,רועישכ לע אלא תרכ ןיבייח ןיא ,רועיש יצחב

 ."תודרמ תכמ ותוא

 יצחש םירופיכה םויב הדומ שיקל שיר םגש ,ורמא ,)'א הכלה 'ו קרפ תומורת( ימלשוריבו

 א"רגה .וללה ימלשוריה ירבדב םירואיב המכ ובתכ םינורחאה .הרותה ןמ וב רוסא רועיש

 רועישכמ תוחפ לש הליכאבו ,יוניעה לע אוה יוויצה רקיעש  ,ראבמ )ימלשוריל ושוריפב(

 ןושל םהב רמאנש הרותה ירוסיאב ןכ ןיאש המו ,ותעד הבשייתהו הנעתנ אל רבכ

  .הליכא רדגב וניא תיזכ רועישמ תוחפש ןל אמייקו ,"הליכא"

 

 הנכס וב שיש הלוח

 
 םיקלוחה םיקסופה ןיב .)א"קס בירת 'יס ח"וא( בקעי תועושיה םיכסמ הירא תגאשה תעדל 6
 ,איק ןמיס ח"וא רפוס בתכ ,)רבחמה ןבמ הבושתב( וטק ןמיס אנינת הדוהיב עדונ :םירטופו

 .דכק ןמיס א קלח ם"שרהמ ,בת ןמיס א קלח 'ג הרודהמ בישמו לאוש
 



 רוסיא תא החוד שפנ חוקיפ ,תורומחה תוריבע שלש טעמל ,הרותה תווצמ ראשב ומכ

 ונינשש יפכ ,הייתשו הליכאב רתומ הנכס וב שיש הלוחו ,םירופיכה םויב הייתשהו הליכאה

 :)א דומע בפ ףד(  אמויב

 יפ לע ותוא ןיליכאמ הלוח .השפנ בישתש דע התוא ןיליכאמ - החירהש הרבוע"

 ."יד רמאיש דע ,ומצע יפ לע ותוא ןיליכאמ - ןיאיקב םש ןיא םאו ,ןיאיקב

 ןמיס םייח חרוא( ךורע ןחלושבו ,)ט-ח ,ב רושע תתיבש( ם"במרב הקספנ וז הטושפ הכלה

 .)ח"ירת

 ,םירופיכה םויב רועישכמ תוחפ תליכא לע הרותה ןמ רוסיא שיש ,הכלהל םג ,םינפ לכ לע

 הלק תאזכ הליכא ןכלו ,7דבלב ואל רוסיא אלא תרכ שנוע תרמוח רבדב ןיא םוקמ לכמ

 אוה םא ,הנכס וב שיש הלוח ליכאהל ךרוצ שישכ ,ךכ םושמ .םלש רועיש תליכאמ רתוי

  .גוהנל שי ךכ ,סרפ תליכא ןמז ךות רועישכמ תוחפ הייתשו הליכאב קפתסהל לוכי

 אמוי( ש"ארה איבמ םתוא ,)הנכסה ןינע םדאה תרות( ן"במרה ירבדב אוה ,ןידה רוקמ

 :וניצמ )א ,גי( תותירכב ארמגב .)גי ןמיס ח קרפ

 וליפא ,הנכסה ינפמ .הנכסה ינפמ רועישכמ תוחפ לוכאל הרבועל הל וריתה :ינתק"

 רועישכמ תוחפ הרבועל הל ורתוה :ינתק יכה ,אפפ בר רמא !לוכית ימנ אבוט

  ."הנכסה ינפמ אבוט וליפא

 םימעפ רפסמ םתוא לכאת םיאמט םילכאמ תליכאל הקוקזה תרבועמהש ףידע :רמולכ

 בתוכ ךכ לע .הליכא רועיש ידכ תחא םעפב לכאתש רשאמ ,רועישכמ תוחפ םעפ לכב ,בר

  :ן"במרה

 רוסיאל - תוקלמו תרכ רוסיאמ וילעמ לקהל ידכ ,ךכ ןישוע הלוחב ףאש הארנו"

 ."דבלב

 ול תתל שי – רועישכ הליכאל קוקז הלוחהש םיניחבמו הדימבש ,ריהבמ ן"במרה ,תאז םע

 .רועישכמ תוחפ םדוק וליכאהל תוסנל אלו דימ תאז

  :ךכ לע ףיסומ ש"ארה

 וליכאהל ול קיפסיש רמוא םא ,אפור פ"ע אלא ןכ ןישוע ןיא הלוחבד ,יל הארנו"

 הליכאהל ךירצ - ךכב תבשוימ התעד ןיא םא ,ימנ הרבועב ןכו .טעמ טעמ ונממ

 ."רועישכ

 תוסנל םוקמ ןיא – םירועישב קפתסהל ןתינש אפור תייחנה אללש ,ש"ארה ירבדמ הארנ

 .דימ וכרצ לכ ול תתל הבוחו ,תאז

 :)ח-ז ,ח"ירת ןמיס ח"וא( ךורע ןחלושב קספנ ךכו

 אלש ידכ טעמ טעמ םתוא ןיליכאמ ,הלוחה תא וא תורבועה תא ןיליכאמשכ"

 תליכא ידכ והשיו ,תינוניב הציב ישילש יתשכ ותוא םיליכאמ ךכלה .רועישל ףרטצי

 דחא דצל ונקלסיש ידכ" איה המכ ומצע הלוחב וקדבי ,היתשהו .םיציב העברא

 ידכ היתשל היתש ןיב והשיו ,רועיש ותואמ תוחפ והוקשיו .וימגול אלמכ האריו
 

 .ה ,ב"ירת ןמיס ח"וא ע"ושוט ;ג ,ב רושע תתיבש ם"במר ;ב ,גע אמוי 7



 .תיעיבר תייתש רועיש ידכ היתשל היתש ןיב והשי תחפלו ,םיציב העברא תליכא

 וא ,ןכ רמא הלוחהש וא ,ול םיקיפסמ וללה םירועישה ןיאש והודמא םאו

  .")דימ( וכרצ לכ ותוא םיקשמו םיליכאמ ,רבדב וקפתסנש

 םילוח ינש ןיב יתועמשמ קוליח שי ,ותעדל .קסירבמ ח"רגה לש ושודיח עדונ הז ןיינעב

 .הנכס וב שיש אוה ובצמ תעכש הלוח אוה ,דחאה .םירופיכה םויב םתוא םיליכאמש

 אובי ,לכאי אל םאש ששח ונשיש אלא ,הנכס וב ןיאש אוה ובצמ תעכש הלוח אוה ,ינשהו

 תוחפ וליכאהל תורשפאה תא קודבל שי ינשה הלוחה יבגל קר ,ותעדל .הנכס ידיל

 שיו ללכ ךכב בשחתהל ןיא – הנכס וב שיש הלוח אוה תעכ רבכש ימ לבא ,רועישכמ

 .הצריש המכ וליכאהל

  :)אפ דומע( "הכלהב םידעומה" ורפסב ל"צז ןיוז המלש ברה בתוכ ךכו

 ,ול רפיס ל"ז קיצייבולוס םייח יברש ,ל"ז אייחי-ןוד ל"יר ברה יל חסו"

 ילבל הנכס םהב שיש םירופכה םויב םילוחל הרוה ,קסירבב ברל לבקתשנכש

 ,והולאשו ,קסירב ימכח וילע ורבח .םכרצ לכ לוכאלו ,סרפ תליכא ידכב ןיתמהל

 תא םהל הארה םייח 'ר םלוא ?םיקסופה לכו ךורע ןחלשה דגנ הז ירה ?דציכ אה

 .ע"ושבכ לארשיב תוארוה ירומו םינברה םיגהונ השעמל םנמא .ול ודוה םהו ,ומעט

 ינא הברדא ?םירוסיאב ליקמ ינא םולכ" :רמול הלאכ םירקמב ליגר היה אוה

  ."שפנ חוקיפב רימחמ

 בתוכל רסמ ,םילשוריב וישכע ,קסירב לש הבר )ל"צז( ז"ירגה ונב םייחל לדביו

 ויכרצ לכ ול ןישוע הנכס וב שיש הלוח" :םייח יבר לש ידוסיה וקומינ תא םירוטה

 הלוח ןכ םאו ."הנכס ול ןישועש רבד תעינמב ןיאש וליפא" :דיגמה ברהבו ."תבשב

 הדמה דע לכואש המ לכ ,ויכרצמ איה הליכאה ירה ,לוכאל ךירצו הנכס וב שיש

 רועישכמ רתויה םגש העשב ,רועישכמ תוחפ ול ןתינ ךיאו ,ול ליעומ ,ול השורדה

 םירופכה םויש ,ויכרצ ללכמ אוה הנכסה טעמל ידכ וב שיש המ לכ :ללכה ?ול ךרצנ

 אלא רועישכמ תוחפ ליכאהל ארמגב וניצמ אל ןכלו .וינפמ םיחדנ םירוסיאה לכו

 אל םאש אלא ,ללכ הנכס הב ןיאו ,ללכ הלוח הנניא ןיידע תרבועמה .תרבועמב

 ,רתוי הליכאנ המל - רועישכמ תוחפב הל ידש ןויכמו .הנכס ידיל אובל לכות ,לכאת

 הליעומ הליכאהו ,םצעב ןכוסמ אוה רבכש הלוח ןכ ןיאש המ ?הלוח הנניא איהו

  .ול

 םא ... לוכאל ךירצש הלוח" ע"ושב קדקודמ ןושלה .ךכל הדומ ע"ושה ףא ,ותעדל

 הלוחב אלא רבודמה ןיאש ירה ."ןכתסיו ילוחה וילע דבכיש רשפא ותוא וליכאי אל

 ,תרבועמל המוד הזכ הלוח .ןכתסיש רשפא לכאי אל םאש אלא ,הנכס וב ןיאש

 ."הנכס וב שיש הלוחל ןינע וניאו

 לכ הלוחה ינפל ןתיל םיגהונש ,ובתכ )ל"נה ע"ושה לע ח"ירת 'יסב( א"גמהו ז"טה ,ח"בה

 .תחא תבב לכה לכאת הנכסל ששוח התא םאו ,םירופיכה םוי םויהש םירמואו ,רועישה

 

 


