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ט"ו באב ויום הכיפורים
)כ"ו ב'( )המשך משנה (:אמר רבן שמעון בן גמליאל :לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיוה"כ,
שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין )ואפילו עשירות שואלות() ,כדי( שלא לבייש את מי שאין לו .כל
הכלים טעונין טבילה )קודם שילבשום ,לפי שאין כל אחת בקיאה בחבירתה ,שמא נידה היתה( .ובנות ירושלים יוצאות
וחולות בכרמים.
)המשך משנה (:ומה היו אומרות? בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך .אל תתן עיניך בנוי ,תן עיניך
במשפחהֶ ׁ " ,ש ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל ַה ּי ִֹפי ִא ׁ ּ ָשה י ְִר ַאת ה' ִהיא ִת ְת ַה ָ ּלל" ,ואומר " ְּתנ ּו לָ ּה ִמ ּ ְפ ִרי יָ ֶד ָיה וִ ַיהלְ לו ָּה ַב ׁ ּ ְש ָע ִרים
יה"1.
ַמ ֲע ֶ ׂ
ש ָ
)המשך משנה (:וכן הוא אומר "צְ ֶאנָ ה ו ְּר ֶאינָ ה ְ ּבנוֹ ת ִצ ּיוֹ ן ַ ּב ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה ָ ּב ֲע ָט ָרה ׁ ֶש ִע ְּט ָרה לּ וֹ ִא ּמוֹ ְ ּביוֹ ם ֲח ֻת ָּנתוֹ וּבְ יוֹם
ִׂ
ש ְמ ַחת לִ בּ וֹ " 2.ביום חתונתו ,זה מתן תורה )יום הכיפורים שניתנו בו לוחות האחרונות( .וביום שמחת לבו ,זה בנין בית
המקדש שיבנה במהרה בימינו.
)ל' ב'( אמר רבן שמעון בן גמליאל :לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים .בשלמא יום
הכפורים ,משום דאית ביה סליחה ומחילה ,יום שניתנו בו לוחות האחרונות .אלא חמשה עשר באב מאי היא?
אמר רב יהודה אמר שמואל :יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה.
אמר רב יוסף אמר רב נחמן :יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל ,שנאמר" 3וְ ִא ׁיש ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל נִ ׁ ְש ַ ּבע ַ ּב ּ ִמצְ ּ ָפה לֵ אמֹר
ִא ׁיש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ל ֹא י ִֵּתן ִ ּב ּתוֹ לְ ִבנְ יָ ִמן לְ ִא ׁ ּ ָשה".
רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :יום שכלו בו מתי מדבר .דאמר מר :עד שלא כלו מתי מדבר ,לא היה דיבור עם
משה ,שנאמר "וַ י ְִהי כַ ֲא ׁ ֶשר ַּת ּמ ּו ָ ּכל ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ִמלְ ָח ָמה לָ מוּת ...וַ ְי ַד ֵ ּבר ה' ֵאלַ י" 4,אליי היה הדיבור.
עולא אמר :יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל,
ואמר :לאיזה שירצו יעלו5.
)ל"א א'( רב מתנה אמר :יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה.
ואמר רב מתנה :אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב ,הטוב  -שלא הסריחו ,והמטיב
 -שנתנו לקבורה.

 .1משלי לא,ל-לא.
 .2שיר השירים ג,יא.
 .3שופטים כא,א.
 .4דברים ,פר' דברים ,ב,טז-יז.
ש ָה ַרע ְ ּב ֵעינֵ י ה' ַרק ל ֹא ְ ּכ ַמלְ כֵ י ִי ְ ׂ
 .5הושע בן אלה רשע היה ,דכתיב )מלכים ב ,יז( "וַ ַ ּי ַע ׂ
ש ָר ֵאל" ,והיינו דקאמר 'רק' ,שביטל את
הפרוסדאות ,ואמר לאיזה שירצו יעלו.
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רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו :יום שפסקו מלכרות עצים

למערכה6.

דתניא :רבי אליעזר הגדול אומר :מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה ,ולא היו כורתין עצים
למערכה ,לפי שאינן יבשין .אמר רב מנשיא :וקרו ליה יום תבר מגל .מכאן ואילך ,דמוסיף ,יוסיף; 7ודלא מוסיף
)לעסוק בתורה בלילות( ,יסיף.
מאי יאסף? אמר רב יוסף :תקבריה אימיה.
שיטות הראשונים
נפילת אפיים בט"ו באב :כתב שיבולי הלקט בשם הגאונים ,בחמשה עשר באב ,אע"פ שמצינו שהוקש ליום הכיפורים,
כדתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב ויום הכפורים ,הא קיימא לן
דבטלה מגילת תענית ,ומותר ליפול על פניהם .והשו"ע כתב שנהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב ,ולא במנחה
שלפניו8.
תוספת לימוד בלילות מט"ו באב :פירש בנמוקי יוסף ,מכאן ואילך שהימים מתקצרים ,צריך לעסוק בתלמודו גם
בלילות .שיש להתחיל ולקבוע תלמודו בלילות אלו ,מט"ו אב ואילך ,להביא עליו ברכה ולא קללה .וכן כתב הרמ"א9.
עוד כתב נמוקי יוסף ,שהמנהג לשמוח בעניין מצוה ,עד שכשהשלימה עושין שמחה ומשתה ויום טוב10.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות נפילת אפיים ,סימן קלא(

ו .נָ ֲהג ּו ׁ ֶשלּ ֹא לִ ּפֹל ַעל ּ ְפנֵ ֶיהם ְ ּבט'' ּו ְ ּב ָאב ,וְ ל ֹא ְ ּבט'' ּו ִ ּב ׁ ְשבָ ט ,וְ ל ֹא ְ ּבר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ,וְ ל ֹא ְ ּב ִמנְ ָחה ׁ ֶש ְ ּל ָפנָ יו...
)יו"ד ,הלכות תלמוד תורה ,סימן רמו(

כגִ .מי ׁ ֶשרוֹ צֶ ה לִ זְ כּ וֹ ת ְ ּבכִ ְת ָר ּה ׁ ֶשל ּת ָוֹרהִ ,י ָּז ֵהר ְ ּבכָ ל לֵ ילו ָֹתיו וְ ל ֹא י ְַא ֵ ּבד ֲא ִפלּ ּו ַא ַחת ֵמ ֶהן ְ ּב ׁ ֵשנָ הּ ַ ,ב ֲאכִ ילָ ה ו ׁ ְּש ִת ָ ּיה וְ ִ ׂ
יחה
ש ָ
וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָ ּב ֶהםֶ ,א ָ ּלא ְ ּב ִדבְ ֵרי ָחכְ ָמה וְ ַתלְ מוּד ּתוֹ ָרה .הגהּ ִ :כי ֵאין ָא ָדם לוֹ ֵמד רֹב ָחכְ ָמתוֹ ִ ּכי ִאם ַ ּב ַ ּליְלָ ה) .לְ ׁשוֹ ן ַה ּטוּר ֵמ ַר ְמ ַ ּב''ם( .וְ ׁיֵש
לְ ָא ָדם לְ ַה ְת ִחיל לִ לְ מֹד ַ ּב ַ ּליְלָ ה ִמ ּט'' ּו ְ ּב ָאב וָ ֵאילָ ְך ,ו ָּמאן דְּ ל ֹא מוֹ ִסיף ,י ֵָסף) .נ''י ּ ֶפ ֶרק ׁיֵש נוֹ ֲחלִ ין ׁ ַש''ס וְ ַר ׁ ְש ַ ּב''ם ׁ ָשם דף קכ''א ע''ב וְ סוֹ ף ַּת ֲענִ ית
ע''ש(.

הדרן עלך בשלושה בפרקים
וסליקא לה מסכת תענית
.6
.7
.8
.9
.10

ואותו יום שפסקו היו שמחים ,לפי שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה כזאת .רשב"ם )בבא בתרא קכ"א ב' ,ד"ה מניסן ועד ט"ו
באב(.
דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה ,יוסיף חיים על חייו .רש"י.
או"ח קלו,ו .והמג"א )תקעג ,ס"ק א( כתב שבט"ו באב אינו מתענה ,כיון שמוזכר בגמרא .כתב המשנ"ב )קלו ,ס"ק לב( דמדברי
השו"ע משמע דבט"ו באב וט"ו בשבט נופלין במנחה שלפניו ,ואין נוהגין כן .מקורות :שיבולי הלקט )ענין תפילה ,סי' ל(.
יו"ד רמו,כג .מקורות :נמוקי יוסף )בבא בתרא ,פרק יש נוחלין ,נג ב ברי"ף ,ד"ה מאן דלא(.
כמו שמבואר למאן דאמר יום שפסקו מלכרות עצים למערכה ,וכפירוש רשב"ם ,בהערה לעיל.

