
 

 

  

  

  

  מפולתעיר שיש בה 

אותה העיר מתענה ומתרעת, וכל  - )שחומותיה והבתים נופלין ברוח(וכן עיר שיש בה דבר או מפולת ) :משנה(המשך 

  עקיבא אומר: מתריעות ולא מתענות.  סביבותיה מתענות ולא מתריעות. רבי

שאינן ראויות (ודוקא כשנפלו חומות) . בריאות ולא רעועות) חומות (דוקא כשנפלו: מפולת שאמרו, תנו רבנן (כ' ב')

  ולא הראויות ליפול.  ,ליפול

  ! (היינו הך)ת ליפול ! הי נינהו רעועות הי ניהו ראויו(היינו הך)הי ניהו בריאות הי ניהו שאינן ראויות ליפול  )ומקשה(

  1., דנפלו מחמת גובהייהו, אי נמי דקיימן אגודא דנהרא)קתני שאינן רעועות וראויות ליפולהא ד( לא צריכא )ומתרץ(

  שיטות הראשונים

ִריִאים ׁשֶ " הרמב"ם: כתב בכמה בתים נחשב מפולת ָתִלים ּבְ ִעיר ַמּפֶֹלת ּכְ ָרְבָתה ּבָ יַצד? ֲהֵרי ׁשֶ ּפֶֹלת ּכֵ ֵאיָנם עֹוְמִדים ַעל ַהּמַ

ָהר  ַצד ַהּנָ ים ּוַמְתִריִעים ָעֶליָה. -ּבְ , ולא נתן הרב שיעור למפולת. ואפשר דשיעורם בג' ריטב"א" וכתב ֲהֵרי זֹו ָצָרה, ּוִמְתַעּנִ

  3.הרמב"םהעתיק דברי  והשו"ע 2בתים.

ְנָין ְוהֹוְרִגין ְוֵכן ַעל ָהַרַעׁש ְוַעל ָהרּוחוֹ " הרמב"ם: כתב תענית על רעידות אדמה וסופות יִלין ֶאת ַהּבִ ֵהם ַמּפִ ין  -ת ׁשֶ ִמְתַעּנִ

   4.השו"ע" וכן פסק ּוַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן.

ל ֵאּלּו כחכמים, וכתב, " הרמב"ם: פסק עיראותה ערים שסביבות  ּה ָצָרה ִמּכָ ׁש ּבָ ּיֵ ל ִעיר ׁשֶ ה  -ּכָ ּוַמְתַרַעת אֹוָתּה ָהִעיר ִמְתַעּנָ

ים ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים. ׁשִ ָרה, ְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה ִמְתַעּנֹות ְולֹא ַמְתִריעֹות, ֲאָבל ְמַבּקְ ֲעבֹר ַהּצָ תַּ   5.השו"ע" וכן פסק ַעד ׁשֶ

  שולחן ערוך

( ח, הלכות תענית, סימן תקעו   (או"

ִריִא   ד.  ָתִלים ּבְ ִעיר ַמּפֶֹלת ּכְ ָרְבָתה ּבָ יַצד, ֲהֵרי ׁשֶ ִעיר. ּכֵ ּבָ ּפֶֹלת ׁשֶ ין ַעל ַהּמַ ָהר, ֲהֵרי ֶזה ְוֵכן ִמְתַעּנִ ַצד ַהּנָ ֵאיָנן עֹוְמִדין ּבְ ים ׁשֶ

ְנָין ְוהֹוְרִגים, ִמְתעַ  יִלים ַהּבִ ֵהם ַמּפִ ין ּוַמְתִריִעין ָעֶליָה; ְוֵכן ַעל ָהַרַעׁש ְוַעל ָהרּוחֹות ׁשֶ ים ּוַמְתִריִעין ֲעֵליֶהם. ָצָרה ּוִמְתַעּנִ   ּנִ

ל ֵאּלּו, אֹוָתּה ָהִעיר   יב.  ּה ָצָרה ִמּכָ ׁש ּבָ ּיֵ ל ִעיר ׁשֶ ָרה; ּכָ ֲעבֹר ַהּצָ תַּ ׁשֹוָפר ַעד ׁשֶ ִנים ּוַמְתִריִעין ּבְ ה ּוִמְתַחּנְ ְתִפּלָ ה ְוזֹוֲעִקין ּבִ ִמְתַעּנָ

ים ֲעֵליֶהם ַרֲחִמיםְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה ִמְתַעּנֹות ֲאָבל לֹא ַמְתִריעֹות, ֲאָבל  ׁשִ   ...ְמַבּקְ

  

                                                

(ולא מתענים ן את הקרקע ושוחקין את היסוד ראויה היא ליפול, שהמים מפילין אותה, שמקלקלי ,שאף על פי שהיא בריאה  . 1

  כשנפלו). רש"י.
  ריטב"א. ולא בין יום אחד לג' ימים. ,ליכא הפרישא בין עיר גדולה לעיר קטנהאלא דהכא  .דומיא דדבר דהוי בג' מתים  . 2
  והובאו דבריו במשנ"ב (תקעו,ד, ס"ק יא).   . 3
  . או"ח תקעו,ד. מקורות: רמב"ם (הל' תעניות ב,יב)  . 4
  . ב)מקורות: רמב"ם (הל' תעניות ב, וסעי' יב. .או"ח תקעו,א  . 5

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 כ'| דף:  בפרק: 


