
 

 

  

  

  

  ם הכיפוריםו באב ויו"ט

אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיוה"כ,  :)משנה(המשך  (כ"ו ב')

שלא לבייש את מי שאין לו. כל  (כדי), (ואפילו עשירות שואלות)שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין 

. ובנות ירושלים יוצאות בחבירתה, שמא נידה היתה) (קודם שילבשום, לפי שאין כל אחת בקיאההכלים טעונין טבילה 

  וחולות בכרמים. 

בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך  ?ומה היו אומרות :)משנה(המשך 

ָ " ,במשפחה ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאׁשּ לׁשֶ ִרי ָיֶדיָה ִויהַ " , ואומר"ה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהּלָ נּו ָלּה ִמּפְ ָעִרים תְּ ְ ְללּוָה ַבׁשּ

יהָ    1."ַמֲעׂשֶ

תֹו ּוְביֹום וכן הוא אומר  :)משנה(המשך  יֹום ֲחֻתּנָ ָרה ּלֹו ִאּמֹו ּבְ ִעטְּ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹמֹה ּבָ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ "ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ

ְמַחת ִלּבֹו". ן בית . וביום שמחת לבו, זה בנילוחות האחרונות) (יום הכיפורים שניתנו בוביום חתונתו, זה מתן תורה  2ׂשִ

  המקדש שיבנה במהרה בימינו.

יום הכפורים. בשלמא יום אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכ (ל' ב')

  י היא?משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אלא חמשה עשר באב מא ,הכפורים

  אמר רב יהודה אמר שמואל: יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. 

ה ֵלאמֹר " 3אמר רב יוסף אמר רב נחמן: יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר ְצּפָ ּמִ ע ּבַ ּבַ ָרֵאל ִנׁשְ ְוִאיׁש ִיׂשְ

ּנּו לֹא ִיתֵּ  הִאיׁש ִמּמֶ ָ ּתֹו ְלִבְנָיִמן ְלִאׁשּ   . "ן ּבִ

בור עם ילא היה ד ,מתי מדבר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: יום שכלו בו מתי מדבר. דאמר מר: עד שלא כלו

י ַהּמִ "משה, שנאמר  ל ַאְנׁשֵ ּמּו ּכָ ר תַּ ר ה' ֵאַלי ...ְלָחָמה ָלמּותַוְיִהי ַכֲאׁשֶ   בור. יהיה הד יאלי 4,"ַוְיַדּבֵ

 ,שלא יעלו ישראל לרגל ת שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכיםעולא אמר: יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיו

   5ואמר: לאיזה שירצו יעלו.

  יתר לקבורה. רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ב (ל"א א')

שלא הסריחו, והמטיב  -ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב 

  שנתנו לקבורה.  -

                                                
  . לא- לא,למשלי   . 1
 שיר השירים ג,יא. . 2
  כא,א. . שופטים 3
  יז.- זפר' דברים, ב,ט דברים,. 4
ֵעיֵני ה", יז) הושע בן אלה רשע היה, דכתיב (מלכים ב. 5 ַעׂש ָהַרע ּבְ ַמְלֵכי ִיׂשְ  ַרק' ַוּיַ טל את ישב', רק', והיינו דקאמר "ָרֵאללֹא ּכְ

  לאיזה שירצו יעלו. הפרוסדאות, ואמר
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   6רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: יום שפסקו מלכרות עצים למערכה.

היו כורתין עצים  רבי אליעזר הגדול אומר: מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה, ולא :דתניא

 ודלא מוסיף 7;יוסיף ,סיףלמערכה, לפי שאינן יבשין. אמר רב מנשיא: וקרו ליה יום תבר מגל. מכאן ואילך, דמו

  .יסיף ,)לעסוק בתורה בלילות(

  מאי יאסף? אמר רב יוסף: תקבריה אימיה. 

  שיטות הראשונים

 ,הוקש ליום הכיפוריםשמצינו ש ע"פא ,בחמשה עשר באב, הגאוניםבשם  שיבולי הלקטכתב : בט"ו באב נפילת אפיים

הא קיימא לן  ,כדתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב ויום הכפורים

ו באב, ולא במנחה כתב שנהגו שלא ליפול על פניהם בט" והשו"עומותר ליפול על פניהם.  ,דבטלה מגילת תענית

  8שלפניו.

, מכאן ואילך שהימים מתקצרים, צריך לעסוק בתלמודו גם בנמוקי יוסף פירש: תוספת לימוד בלילות מט"ו באב

 9.הרמ"אוכן כתב , להביא עליו ברכה ולא קללה. מט"ו אב ואילךולקבוע תלמודו בלילות אלו, יש להתחיל שבלילות. 

   10שלימה עושין שמחה ומשתה ויום טוב.הכש, עד ש, שהמנהג לשמוח בעניין מצוהנמוקי יוסף עוד כתב

  שולחן ערוך

ח, הלכות נפילת אפיים, סימן קלא)   (או"

ּלֹ   ו.  ָאב, ְולֹאָנֲהגּו ׁשֶ ט''ּו ּבְ ֵניֶהם ּבְ ָפָניו א ִלּפֹל ַעל ּפְ ּלְ ִמְנָחה ׁשֶ רֹאׁש חֶֹדׁש, ְולֹא ּבְ ָבט, ְולֹא ּבְ ׁשְ ט''ּו ּבִ   ...ּבְ
( "ד, הלכות תלמוד תורה, סימן רמו ו י )  

רֹוצֶ   כג.  ִכְתָרהּ ִמי ׁשֶ ָכל ה ִלְזּכֹות ּבְ ֵהר ּבְ ל ּתֹוָרה, ִיּזָ יָחה  ׁשֶ ה ְוׂשִ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָנה, ּבַ ׁשֵ ד ֲאִפּלּו ַאַחת ֵמֶהן ּבְ ֵלילֹוָתיו ְולֹא ְיַאּבֵ

ִדְבֵרי ָחְכָמה ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה.  א ּבְ ֶהם, ֶאּלָ י ֵאין ָאָדם לֹוֵמד רֹב ָחְכָמתֹו כִּ  הגה:ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ְיָלה. ּכִ ּלַ ''ם)י ִאם ּבַ . ְוֵיׁש (ְלׁשֹון ַהּטּור ֵמַרְמּבַ

ֶרק ֵיׁש נֹוֲחִלין ׁשַ  לֹא מֹוִסיף, ָיֵסף. (נ''י ּפֶ ָאב ָוֵאיָלְך, ּוָמאן ּדְ ְיָלה ִמּט''ּו ּבְ ּלַ ֲעִנית ְלָאָדם ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד ּבַ ם דף קכ''א ע''ב ְוסֹוף תַּ ''ם ׁשָ ּבַ ''ס ְוַרׁשְ

  .ע''ש)

  הדרן עלך בשלושה בפרקים

  וסליקא לה מסכת תענית

                                                
ו "ה מניסן ועד ט"א ב', ד"בבא בתרא קכ(ם "רשב. יום היו משלימין מצוה גדולה כזאתלפי שבאותו  ,ואותו יום שפסקו היו שמחים  . 6

  . )באב
  י."רש. יוסיף חיים על חייו ,עסוק בתורהדמוסיף לילות על הימים ל  . 7
ס"ק לב) דמדברי או"ח קלו,ו. והמג"א (תקעג, ס"ק א) כתב שבט"ו באב אינו מתענה, כיון שמוזכר בגמרא. כתב המשנ"ב (קלו,   . 8

  . שיבולי הלקט (ענין תפילה, סי' ל)השו"ע משמע דבט"ו באב וט"ו בשבט נופלין במנחה שלפניו, ואין נוהגין כן. מקורות: 
  . )ב ברי"ף, ד"ה מאן דלא נג, פרק יש נוחליןבבא בתרא, (יו"ד רמו,כג. מקורות: נמוקי יוסף   . 9

  ., בהערה לעילם", וכפירוש רשביום שפסקו מלכרות עצים למערכהלמאן דאמר  מבוארשכמו   . 10
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