
בתים נופלים וקירות רעועים
הרבנית ד"ר תמר מאיר

 בדף המקורות נצא למסע מרתק בסיפוריה של סוגיה ממסכת תענית: סוגיית מפולת.
אחרי דיון תלמודי קצר, מביאה הגמרא רצף של שבעה סיפורים )או אנקדוטות(, הקשורים כולם במרחבים 

רעועים, ובדמויות המצויות בתוכם. עיון במחרוזת סיפורים שלמה יספק לנו הקשרים שונים והתבוננויות 
רוחב, שאינם אפשריים כאשר לומדים כל סיפור בנפרד. 

 ניכנס כאן למרחבים רעועים, ונראה איך אנחנו מרגישים בתוכם, ומה הם עושים לנו.
נפגוש במי שיש לו כוחות למנוע מבתים ליפול, ולעומתו את מי שמפיל בכוונה בתים רעועים.

אבל בטרם נעבור על הסיפורים, נבין את ההקשר. 

←



	  ←  

"וכן עיר שיש בה דבר או מפולת – אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות. רבי עקיבא 
אומר: מתריעות ולא מתענות..."

* מתריעים = קובעים תענית ציבור בדרגה החמורה ביותר, הכוללת תרועה בחצוצרות ושופרות.

)משנה מסכת תענית פרק ג משנה ד(

בבלי תענית, כ, ע"ב ←  	

 "וכן עיר שיש בה דבר או מפולת" וכו'. 
תנו רבנן: מפולת שאמרו – בריאות ולא רעועות. שאינן ראויות ליפול, ולא הראויות ליפול. 

הי ניהו ]אלו הן[ בריאות – הי ניהו שאינן ראויות ליפול, הי נינהו רעועות – הי ניהו ראויות ליפול!" )כלומר, מה ההבדל 
בין המונחים "בריאות" ו"רעועות" ובין המונחים "אינן ראויות ליפול" ו"ראויות ליפול"? למה צריך לציין את שני סוגי 

הקריטריונים?(

הגמרא מבהירה שאין חפיפה מלאה בין המקרים:

"ולא, צריכא ]נצרכה[ שנפלו מחמת גובהייהו ]גובהן[, אי נמי דקיימן אגודא דנהרא ]או גם כן שהיו עומדות על שפת 
הנהר[."

כלומר, יש מקרים שבהם הקירות בפני עצמם בריאים, חזקים ויציבים, אבל הם יהיו בקטגוריה של "ראויות ליפול", 
 משום שהם גבוהים מדי )בטכנולוגיית הבנייה של פעם(, או מפני שבנויים על שפת הנהר, שאינה אדמה יציבה מספיק. 

 למחשבה: מה מוגדר כמפולת המצריכה תענית? בתים שנפלו מכיוון שהם רעועים מלכתחילה, או בנויים כך שעלולים 	 
ליפול, או על שפת הנהר – מדוע אינם נחשבים לסכנת מפולת שמתענים ומתפללים עליה?

 סיפורי הסוגיה
סיפור ראשון: רב ושמואל ורב אדא והכותל הרעוע

"כי ההיא אשיתא רעועה דהואי בנהרדעא דלא הוה חליף רב ושמואל תותה אף על גב דקיימא באתרה תליסר שנין. 
יומא חד איקלע רב אדא בר אהבה להתם, אמר ליה שמואל לרב: ניתי מר נקיף! אמר ליה: לא צריכנא האידנא, דאיכא 

רב אדא בר אהבה בהדן דנפיש זכותיה, ולא מסתפינא." 

תרגום ופירוש: כמו אותו כותל רעוע שהיה בעיר נהרדעא, שלא היו עוברים רב ושמואל תחתיו, אף שעמד במקומו 
 שלוש עשרה שנה.

יום אחד הזדמן לשם רב אדא בר אהבה. אמר שמואל לרב: יבוא אדוני )=רב( ונקיף את המקום )כרגיל(. אמר לו: אנחנו 
לא צריכים לעשות זאת עכשיו, משום שרב אדא בר אהבה נמצא איתנו, וזכויותיו מרובות, ולכן איני חושש עכשיו 

)ממפולת(.

על פי הסוגיה – מדוע נמנעו בדרך כלל רב ושמואל מלעבור תחת הקיר?	 

מדוע לדעתכם הם סומכים על זכויותיו של רב אדא, ולא על זכויותיהם שלהם? האם הוא שונה מהם?	 

מהסיפור הבא – עולה שרב אדא נחשב כבעל זכויות בפרט בהקשרים של מקומות מטים לנפול. 



	. סיפור שני: רב הונא, רב אדא והבית הרעוע

"רב הונא הוה ליה ההוא חמרא בההוא ביתא רעיעא, ובעי לפנוייה, עייליה לרב אדא בר אהבה להתם, משכיה 
בשמעתא עד דפנייה. בתר דנפק נפל ביתא. ארגיש רב אדא בר אהבה איקפד, סבר לה כי הא דאמר רבי ינאי: לעולם 

אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו נס, ואם תימצי לומר עושין לו נס – מנכין לו 
מזכיותיו. אמר רב חנן: מאי קרא – דכתיב קטנתי מכל החסדים ומכל האמת."

 תרגום ופירוש: 
לרב הונא היה יין בבית רעוע אחד, ורצה לפנותו משם. הכניס את רב אדא בר אהבה לאותו בית, ומשך אותו בשיחה 

 בדבר הלכה, עד שבינתיים פינו את כל היין משם.
אחרי שיצא משם – נפל הבית. הרגיש רב אדא בר אהבה בנעשה – והקפיד על כך.

 "סבר רב אדא כמו שאמר רבי ינאי: לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו נס, 
 ואם תימצי לומר עושין לו נס - מנכין לו מזכיותיו. 

 אמר רב חנן: מאי קרא )מהו הפסוק המלמד כך?( - דכתיב 'קטנתי מכל החסדים ומכל האמת'." 
כלומר: הוקטנתי כתוצאה מהחסדים שזכיתי להם.

כיצד "משתמש" רב הונא ברב אדא? מה דרך הפיתוי שבה משתמש רב הונא? 	 

מה חושב רב אדא על השימוש שנעשה בו? מדוע? 	 

מה אתם חושבים על כך?	 

 ממה שראיתם עד עכשיו – מהי לדעתכם המשמעות של מרחבים רעועים? מה צריך אדם בשביל להתמודד עם המקום 	 
הרעוע?

את השאלה על כוחותיו המיוחדים של רב אדא, ועל ההבדל בינו לבין האחרים, שואלת גם הגמרא, מיד בהמשך 
הסוגיה. נסו לשים לב להיבטים של "מקום" ולהיבטים של "רעוע" שיש בתיאור מעשיו של רב אדא, ובהמשך – בתיאור 

 מעשיו של רב הונא.

הזמנה למחשבה ולדיון:

מה ההבדל בין רב אדא לרב הונא?	 

מה הופך את רב אדא למחזיק בתים מטים לנפול?	 

מדוע לרב הונא, שזכויותיו בהחלט מרובות, אין כוחות כאלה ביחס לבתים?	 

סיפור שלישי: מעשיו של רב אדא בר אהבה 

 "מאי הוה עובדיה דרב אדא בר אהבה? )מה היו מעשיו או מה הייתה דרכו של רב אדא בר אהבה?(
כי הא דאתמר )כמו זה שאמרו במקום אחר(: שאלו תלמידיו )את רבי זירא ואמרי לה( לרב אדא בר אהבה: במה 

הארכת ימים? אמר להם: 

מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני, ולא הרהרתי במבואות המטונפות, ולא הלכתי ארבע 
אמות בלא תורה ובלא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ולא ששתי בתקלת חברי, 

ולא קראתי לחבירי בהכינתו, ואמרי לה בחניכתו )בשם הכינוי שלו(.



סיפור רביעי: מעשיו של רב הונא 

 "אמר ליה רבא לרפרם בר פפא: לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דהוה עביד רב הונא! 
אמר ליה: בינקותיה לא דכירנא, בסיבותיה דכירנא.

דכל יומא דעיבא הוו מפקין ליה בגהרקא דדהבא, וסייר לה לכולה מתא, וכל אשיתא דהוות רעיעתא - הוה סתר לה. 
אי אפשר למרה - בני לה, ואי לא אפשר - בני לה איהו מדידיה. וכל פניא דמעלי שבתא הוה משדר שלוחא לשוקא, 

וכל ירקא דהוה פייש להו לגינאי - זבין ליה, ושדי ליה לנהרא. - וליתביה לעניים! - זמנין דסמכא דעתייהו, ולא אתו 
למיזבן. ולשדייה לבהמה! קסבר מאכל אדם אין מאכילין לבהמה. ולא ליזבניה כלל! - נמצאת מכשילן לעתיד לבא. כי 

הוה ליה מילתא דאסותא הוי מלי כוזא דמיא ותלי ליה בסיפא דביתא, ואמר: כל דבעי ליתי ולישקול. ואיכא דאמרי: 
מילתא דשיבתא הוה גמיר, והוה מנח כוזא דמיא ודלי ליה, ואמר: כל דצריך - ליתי וליעול, דלא לסתכן. כי הוה כרך 

ריפתא הוה פתח לבביה ואמר: כל מאן דצריך - ליתי וליכול. אמר רבא: כולהו מצינא מקיימנא, לבר מהא דלא מצינא 
למיעבד, משום דנפישי בני חילא דמחוזא." 

תרגום ופירוש:

יספר לנו אדוני מאותם דברים מיוחדים ומעולים שהיה עושה רב הונא. אמר לו: בצעירותו אינני זוכר מה עשה, אבל 
מעשים שעשה בזקנותו אני זוכר.

שכל יום מעונן היו מוציאים אותו באפריון של זהב, והיה מסייר בכל העיר. 

וכל כותל שהיה רעוע, היה מצווה לסתור אותו. אם אפשרי לבעליו - היה הוא בונה אותו בעצמו, ואם לא אפשרי — 
היה בונה אותו רב הונא משלו.

ובכל יום שישי אחר הצהריים היה שולח שליח לשוק, וכל ירק שהיה משתייר אצל הגננים שמכרו ירקותיהם, היה 
קונה אותו וזורק אותו לנהר. ושואלים – ושייתן אותם לעניים – הוא חשש שיסמכו על כך, ולא יבואו לקנות גם אם 

יכולים. אז שייתן לבהמה – סבר שאין מאכילים מאכל אדם לבהמה. אז שלא יקנה כלל – חשש שיכשיל אותם להבא, 
ושהם לא ירצו להביא הרבה סחורה ביום שישי.

וכאשר היה לו דבר של רפואה, היה ממלא כד מים ותולה אותו על סף הבית ואמר: כל מי שצריך לכך שיבוא ויקח. 

ויש אומרים, דבר סגולה, הצלה ממזיקים היה למוד במסורת, שצריך לרחוץ ידים כדי להינצל והיה מניח כד מים ותולה 
אותו ואמר: כל מי שצריך – יכנס וירחץ כדי שלא יסתכן.

כאשר היה בא לסעוד היה פותח את דלתותיו ואמר: כל מי שצריך שיבוא ויאכל ]...[" 

 השראה ליחס שבין המרחב הפיזי והמרחב שבנפש, תוכלו לקבל משירה של ִסלעית.



לא בשמים היא

ּבְִרבֹות ַהּיִָמים נִָטיִתי לִּפֹל

ּבָאִתי ִעָּמִדי ּבְִדבִָרים

וְגַָעְרִּתי ּבְקֹול

ִאם רֹב ּבֵָאי עֹולָם ֵאינָן עֹובְִרין

ַאְּת ָמה ִטיבֵךְ?!

לֹא ָקַרְסִּתי

וְלֹא זַָקְפִּתי

וְָהיִיִתי ָׁשבָה וְחֹוזֶֶרת לֲַאחֹוַרי

ֶׁשּכְבָר ָקַרבְִּתי לִגְבּול ַאּמֹוַתי

וְיֵׁש רֹועִים ַהַּמְׁשּגִיִחים

נְִתעַַּטְפִּתי ּבִכְָתלַי

וְזָלְגּו עֵינַי ֶאל ַהְּפָרִחים

)מתוך: רקמת הניתוק, סלעית, הוצאת פרדס 2018(

 אם יש לכם זמן ותרצו להמשיך – לפניכם הסיפורים הבאים בסוגיה.
נסו לבחון אותם במשקפיים של שאלת המרחבים הרעועים, ושל אופן התפקוד של דמויות שונות במרחבים כאלה:

סיפור חמישי: אילפא ורבי יוחנן

"אילפא ורבי יוחנן היו לומדים תורה והיה דחוק להם מאד, אמרו: נקום ונלך ונעשה עסק, ונקיים בנו )דברים טו, ד'( 
'אפס כי לא יהיה בך אביון'.

הלכו וישבו תחת קיר רעוע ואכלו לחם. באו שני מלאכי השרת, שמע רבי יוחנן שאמר אחד לחברו: נפיל עליהם קיר 
זה ונקטלם, שמניחין חיי עולם הבא ועוסקין בחיי שעה!

אמר לו חברו: נעזבם, שיש בהם אחד שעומדת לו שעתו. רבי יוחנן שמע, אילפא לא שמע. אמר לו רבי יוחנן לאילפא: 
שמע מר דבר? - אמר לו: לא.

אמר: מכך ששמעתי אני ואילפא לא שמע. משמע מזה שלי עומדת השעה. אמר לו רבי יוחנן: אחזור ואקיים בי )דברים 
טו, יא(: 'כי לא יחדל אביון מקרב הארץ'.

רבי יוחנן חזר, אלפא לא חזר. עד שבא אילפא – מלך רבי יוחנן )בראש הישיבה(.

אמרו לו: אם ישב מר ולמד לא היה מולך מר. הלך ותלה עצמו בתורן הספינה.

אמר: אם ישאל אותי במתניתא דרבי חייא ורבי אושעיא ולא אפשוט לו ממשנתנו, נופל אני מתורן הספינה וטובע.

בא זקן אחד ושנה לו: האומר תנו שקל לבניי בשבת, והן ראויין לתת להם סלע – נותנין להם סלע.

ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל - אין נותנין להם אלא שקל. אם אמר מתו, ירשו אחרים תחתיהם.

בין שאמר תנו, בין שאמר אל תתנו – אין נותנין להם אלא שקל. – אמר לו: זה מי – רבי מאיר היא, דאמר: מצוה לקיים 
דברי המת."

)בבלי, תענית כא ע"א(



סיפור שישי: נחום איש גם זו

"אמרו עליו על נחום איש גם זו שהיה סומא משתי עיניו, גדם משתי ידיו, קיטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שחין, 

והיה מוטל בבית רעוע ורגלי מטתו מונחין בספלין של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים. 

פעם אחת בקשו תלמידיו לפנות מטתו ואחר כך לפנות את הכלים. 

אמר להם: בניי, פנו את הכלים ואחר כך פנו את מטתי. שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית – אין הבית נופל. פינו את 
הכלים ואחר כך פנו את מטתו, ונפל הבית. 

אמרו לו תלמידיו: רבי! וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? – אמר להם: בניי, אני גרמתי לעצמי. 

שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עמי משוי שלשה חמורים, 

אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. 

בא עני אחד ועמד לי בדרך, ואמר לי: רבי פרנסני.  

אמרתי לו: המתן עד שאפרוק מן החמור. 

לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו. 

הלכתי ונפלתי על פניו, ואמרתי: עיני שלא חסו על עיניך – יסומו, ידיי שלא חסו על ידיך – יתגדמו, רגלי שלא חסו על 
רגליך – יתקטעו. ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי: כל גופי יהא מלא שחין. 

אמרו לו: אוי לנו שראינוך בכך! - אמר להם: אוי לי אם לא ראיתוני בכך."

סיפור שביעי: מדוע קראו לו נחום איש גם זו?

"ואמאי קרו ליה ]ולמה קראו לו[ נחום איש גם זו — דכל מילתא דהוה סלקא ליה ]שכל דבר שהיה מגיע, מזדמן לו[ 
אמר: גם זו לטובה, לכן קראו לו "איש גם זו". ומספרים: זימנא חדא בעו לשדורי ]פעם אחת רצו לשלוח[ ישראל דורון 

)מתנה( לבי ]לבית[ הקיסר, אמרו: מאן ייזיל ]מי ילך[; ייזיל ]ילך[ נחום איש גם זו, שמלומד בניסין הוא. שדרו בידיה 
]שלחו בידו[ מלא סיפטא ]תיבה[ אבנים טובות ומרגליות, אזל בת בההוא דירא ]הלך ולן בדירה אחת[, בליליא קמו 

הנך דיוראי ושקלינהו לספטיה ומלונהו עפרא ]בלילה קמו אותם הדיירים שגרו שם לקחו את התיבה הוציאו את כל 
המרגליות משם ומילאו אותה בעפר[. 

למחר כי חזנהו ]כאשר ראה זאת[ אמר: גם זו לטובה. כי מטא התם ]כאשר הגיע לשם[ לבית הקיסר שרינהו לסיפטא 
]פתחו את התיבה[ חזנהו דמלו עפרא ]וראו אותה שמלאה עפר[. בעא מלכא למקטלינהו לכולהו ]רצה המלך להרוג 

את כולם[ את כל שליחי ישראל על שביזו אותו, והביאו לו עפר. אמר המלך: קא מחייכו ]צוחקים[ בי יהודאי ]היהודים[! 
אמר נחום: גם זו לטובה. אתא ]בא[ אליהו הנביא, אדמי ליה כחד מינייהו ]ונדמה לו למלך כאחד מהם[ מן השרים, 

אמר ליה ]לו[: דלמא הא עפרא מעפרא ]שמא עפר זה הוא מאותו עפר[ של אברהם אבוהון ]אביהם[ הוא, דכי הוה 
שרי עפרא הוו סייפיה ]שכאשר היה זורק עפר היה נעשה חרבות[ וכשהיה זורק גילי ]קש[ הוו גירי ]היו נעשים חיצים[ 

וכדכתיב ]כפי שנאמר[ בנבואה שדרשוה חכמים באברהם אבינו: "יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו" )ישעיהו מא, ב( 

ומספרים: הויא חדא מדינתא ]היתה מדינה אחת[ שלא מצו למיכבשה ]יכלו לכבוש אותה[, בדקו מיניה ]ממנו[ מן 
העפר הזה וכבשוה. כיון שראו שעפר זה הוא אכן עפר של נס, עיילו לבי גנזיה ]נכנסו לבית האוצרות[ ומלוהו לסיפטיה 

]ומלאו את תיבתו[ אבנים טובות ומרגליות ושדרוהו ביקרא רבה ]ושלחוהו בכבוד גדול[. 

כי אתו ביתו בההוא דיורא ]כאשר באו ללון שוב באותו בית[ אמרו ליה ]לו[ הבריות: מאי אייתית בהדך דעבדי לך יקרא 
כולי האי ]מה הבאת בידך אל המלך שעשו לך כבוד גדול כזה[? אמר להו ]להם[: מאי דשקלי מהכא אמטי להתם ]מה 

שלקחתי מכאן הבאתי לשם[ וכיון ששמעו את הסיפור סברו שהעפר שבביתם הוא עפר שגרם לנס זה. סתרו לדירייהו 
ואמטינהו לבי מלכא ]שברו את דירתם והביאוהו )את העפר( לבית המלך[, אמרו ליה ]לו[: האי עפרא דאייתי הכא 

]עפר זה שבא לכאן[ — מדידן ]משלנו[ הוא. בדקוה ]בדקו אותו[ את העפר הזה במלחמה ולא אשכחוה ]מצאו בו[ כוח 
ניסי זה, שהרי אירע הנס בזכות נחום איש גם זו, וקטלינהו להנך דיוראי ]והרגו את הדיירים ההם[."


