
 
 

 
 
 
 

 

מדוע ט"ו באב ו באב ומביאה מספר סיבות "בעניין ט דנה במסכת תענית ל/ב הגמרא
לא היו ימים טובים לישראל  ן גמליאל:שמעון במר רבן א .ישראלביום טוב כ נחשב

היה מדובר )אם  בשלמא)שואלת הגמרא( ם הכיפורים. כחמשה עשר באב וכיו

)או  ,סליחה ומחילה  )שיש בו עניין של..( משום דאית ביה ,יום הכפורים  בעניין..(

אלא ט''ו  )אני מבין את הרעיון(, יום שניתנו בו לוחות האחרונות בגלל שהוא..(
, ועונה הגמרא ומביאה מספר )אבל.. מה הרעיון של טו באב ??  אי היאמבאב 

  (סיבות לכך
 

אישה  )שיכלה יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה ,אמר רב יהודה אמר שמואל [1]

  ( )מהיכן נלמד דבר זה ? מאי דרוש(. אחרמשבט פלוני להינשא לגבר משבט 

ה  הזֶ  מסעי(-)במדבר לו,ו ר ִצו ָ ֶ ָבר ֲאש  ֵעיֵניֶהם  ה'ַהד ָ ֹוב ב ְ ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאמֹר ַלט 

ים: ִ ְהֶייָנה ְלָנש  ה ֲאִביֶהם ת ִ ֵ ַחת ַמט  ַ פ  ְ ים ַאְך ְלִמש  ִ ְהֶייָנה ְלָנש  לא יהא נוהג דבר זה  ת ִ
נשא בין השבטים, הופסקה ההגבלה מעניין בנות ישיכלו לההעניין ). אלא בדור זה

  צלפחד(
 

)לאחר המקרה  ,יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל ,אמר רב יוסף אמר רב נחמן [2]

)שופטים  שנאמר הקשה של פילגש בגבעה שכמעט ונכחד שבט בנימין משבטי ישראל(

ה: כא,א( ָ ֹו ְלִבְנָיִמן ְלִאש   ת  ן ב ִ ֵ ו  לֹא ִית  נ  ֶ ה ֵלאמֹר ִאיש  ִממ  ָ ְצפ  מ ִ ַ ע ב  ַ ב  ְ ָרֵאל ִנש   ְוִאיש  ִיש ְ
נשבעו הם )כלומר ש ממנו ולא מבנינו אמר רב )מהיכן נלמד דבר זה ?(? מאי דרוש

  .אם הם בעצמם ייקחו...(נשים, אבל ללבני בנימין אנחנו לא ניתן מבנותינו 
 

)באותו היום , יום שכלו בו מתי מדבר ,יוחנן מר רביא ,ר רבה בר בר חנהאמ[ 3]

עד שלא כלו מתי  ,דאמר מר שהפסיקו למות דור המדבר כעונש מחטא המרגלים(
)לא היה  בור עם משהילא היה ד דור המדבר(נסתיים מותם של )עד שלא  ,מדבר

ו  ( דברים-ב,טז+יז)דברים  שנאמר הקב"ה מדבר עם משה.. ומניין ?(, מ  ַ ר ת  ֶ ַוְיִהי ַכֲאש 

ֶרב ָהָעם: ְלָחָמה ָלמו ת ִמק ֶ י ַהמ ִ ֵ ל ַאְנש  ר  )מיד נאמר( כ ָ ֵ אלי היה  ֵאַלי ֵלאמֹר: ה'ַוְיַדב 
  .בוריהד

 

)שומרים(  ותאסדרפ  )אחרון מלכי ישראל( יום שביטל הושע בן אלה ,ולא אמרע [4]

לאיזה שירצו , יעלו ישראל לרגל ואמרשהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא 
  .יעלו

 

)שהסכימו הרומאים שישראל , יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה ,רב מתנה אמר [5]

 ,אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה ,ואמר רב מתנה ייקברו את הרוגי העיר ביתר(
  .שנתנו לקבורה -והמטיב  ,שלא הסריחו -הטוב  ,תקנו ביבנה הטוב והמטיב

 

  ()שאמרו שניהם רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו[ 6]
 )סיימו הכהנים . יום שפסקו מלכרות עצים למערכה    
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 האם ניתן לבקש כנגד גזירת שמיים ?
 

ן ֶאל  - בפסוק הראשוןמשה רבנו בפרשת ואתחנן אומר  ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹרה' ָוֶאְתַחנ ַ , ב ָ

 מה העניין של בעת ההיא ? באיזה זמן מדובר ומדוע ? -ויש לשאול 
 

 למות. שפסקו בו מתי מדבר שמדובר על טו באב שהוא אותו היום והתשובה היא 
 

מסביר שהגזירה על מות כל הדור, חלה בפירושו לגמרא זו  )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר
, משה רבנו הצליח בתפילתו לשכנע את הקב"ה שלא יהרגם בבת אלף איש 000על 

שנות מדבר  00איש, ככה כפול   10,000שלב שלב, כל שנה  "בתשלומים"אחת אלא 
 איש, אנשי דור המדבר.  000,000ימותו בדיוק כל 

 

כל ם ובהסיפור מדהים ומפחיד, אותם אנשים שהיו בגדר הגזירה חפרו לעצמם קברי
ב תשעה באב היו נכנסים כל אלו שצריכים למות על עוון חטא העגל לתוך שנה בער

  מתוכם לא חזרו לחיים, כך בכל שנה ושנה.   10,000 כאשר, עצמםהקבר שחפרו ל
 
להיות לעצמו תוך תחושה שיכול רה ככנס בעודו חי לקבר שנק המחשבה על אדם הר

 מצמררת ביותר... ...א קםבבוקר אני לשמחר 
 

ֵעת ַהִהואמביא רעיון נפלא,  מרי שמייםא, בספרו שמאי גינזבורגהרב  טו' באב  ב ָ
 איש !!! 10,000נשארו הקבוצה האחרונה של שנה באותה היה, ולמה ? משום ש

אולי של ופציה ... נגמרה הא, ללא יוצא דופןמחר לא קמים כבר ברורלכולם כלומר 
 ...בחיים שאראני אזכה מחר להי

 

... מה ט' באב לקברים ולמחרת בבוקר כולם קמים-והנה נכנסים אותם אנשים ב
קורה פה ?! חשבו שאולי הם טעו בתאריך וחזרו לקבריהם בלילה שאחרי ושוב קמו 

ריך.. ככה המשיכו עד ט"ו באב, ואז למחרת בבוקר.. ושוב חשבו שאולי טעו בתא
ט' באב כבר עבר ונעשה -נמצא במילואו הבינו האנשים בוודאות שבט"ו באב שהירח 

 מם נס גדול והם לא נידונו למוות.ע
 

איש אחרונים של דור המדבר קמו  10,000-אה משה רבינו שוטו' בבוקר ר-ב
שהרי שמיים שנגזרה עליהם בשבועה, גזירת שהיא מקבריהם וניצלו מן הגזירה 

ֵלא ְכבֹוד  )כא( ()במדבר יד –נאמר בזמן חטא המרגלים  ָ ל  ה'ְואו ָלם ַחי ָאִני ְוִימ  ֶאת כ ָ

יִתי ְבִמְצַרִים  )כב(ָהָאֶרץ:  ר ָעש ִ ֶ בִֹדי ְוֶאת אֹֹתַתי ֲאש  ים ָהרִֹאים ֶאת כ ְ ִ י ָכל ָהֲאָנש  כ ִ

קֹוִלי: ְמעו  ב ְ ָ ָעִמים ְולֹא ש  ְ ר פ  ו  אִֹתי ֶזה ֶעש ֶ ר ַוְיַנס  ְדב ָ ִאם ִיְראו  ֶאת ָהָאֶרץ  )כג( ו ַבמ ִ

י ַלֲאבָֹתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראו ָה: ְעת ִ ַ ב  ְ ר ִנש  ֶ הוכיח את בני כאשר וגם משה עצמו  ֲאש 

ַמע  )לד( ()דברים אישראל על חטא המרגלים אמר  ְ ש  ְקצֹף ה' ַוי ִ ְבֵריֶכם ַוי ִ ֶאת קֹול ד ִ

ַבע ֵלאמֹר:  ָ ש   ה ֵאת ָהָאֶרץ  )לה(ַוי ִ ֹור ָהָרע ַהז ֶ ה ַהד  ֶ ים ָהֵאל  ִ ֲאָנש  ָ ִאם ִיְרֶאה ִאיש  ב 

י ָלתֵ  ְעת ִ ַ ב  ְ ר ִנש  ֶ ֹוָבה ֲאש   ת ַלֲאבֵֹתיֶכם:ַהט 
 

מכאן למד משה רבנו, אף על פי שנשבע הקב"ה  שניתן לבקש ולהתפלל גם כנגד 
 (דברים ג,כג)גזירה ושבועה שנשבע הקב"ה, ומיד באותו היום עמד וביקש על עצמו 

ן ֶאל  ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר: ה'ָוֶאְתַחנ ַ    ב ָ
 
 
 

שהתבטלה הגזירה איש אחרונים,  10,000במה זכו אותם ונשאלת השאלה, 
 מעליהם ?

 
 
 
 
 
 
 
 



 
שבכל שנה כאשר נכנסו לקבריהם ביקשו אותם האנשים לדחות  :בה ראשונהתשו

את מותם לשנה הבאה, בתירוצים שונים, אולם כאשר הגיע השלב האחרון, כבר לא 
יכלו לבקש "דחיה" אלא התפללו מקירות ליבם שימחל להם הקב"ה על מעשיהם, 

 אחרים וזכו לכפרה.ואולי קבוצה זו חטאה בפחות מה
  

אומר בגלל שכל עם ישראל  – אזניים לתורה, בספרו הרב סורוצקין תשובה שניה: 
ו  ֶאת  (במדבר כ,כט)בכו על מותו של אהרון הכהן,  ְבכ  י ָגַוע ַאֲהרֹן ַוי ִ ל ָהֵעָדה כ ִ ְראו  כ ָ ַוי ִ

ָרֵאל: ית ִיש ְ ֵ ֹל ב  ים יֹום כ  ִ לֹש  ְ אהרון הכהן נפטר בראש חודש אב, בשנת  ַאֲהרֹן ש 

י  (במדבר לג,לח)הארבעים, שנאמר  ִ ֵֹהן ֶאל הֹר ָהָהר ַעל פ  ַעל ַאֲהרֹן ַהכ  ם ה' ַוי ַ ָ ָמת ש  ַוי ָ

: ֶאָחד ַלחֶֹדש  י ב ְ ִ חֶֹדש  ַהֲחִמיש  ַ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ב  ֵני ִיש ְ ִעים ְלֵצאת ב ְ ָ ַנת ָהַאְרב  ְ ש    ב ִ
איש האחרונים היו שותפים באבל על אהרון. והרי ידועים דברי  10,000משמע שרק 

 .שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו   - שבת קה/בהגמרא  
 

 את הדין ?עליו לא למד משה ממיתת אהרון אחיו וקיבל  מדועו
 

י לֹא ָיבֹא ֶאל ָהָאֶרץ  ֵיָאֵסף )כד( (ת)במדבר כ במיתת אהרון נאמר יו כ ִ ָ ַאֲהרֹן ֶאל ַעמ 

י ְלֵמי ְמִריָבה: ִ ר ְמִריֶתם ֶאת פ  ֶ ָרֵאל ַעל ֲאש  י ִלְבֵני ִיש ְ ר ָנַתת ִ ֶ ַקח ֶאת ַאֲהרֹן  )כה( ֲאש 

נֹו ְוַהַעל אָֹתם הֹר ָהָהר:  ם  )כו(ְוֶאת ֶאְלָעָזר ב ְ ָ ת  ְ ש  ַ ָגָדיו ְוִהְלב  ט ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ב ְ ֵ ְוַהְפש 

ם: ָ נֹו ְוַאֲהרֹן ֵיָאֵסף ו ֵמת ש   ()במדבר כ,כז פרשה יט, אות יט()במדבר רבה,  ֶאת ֶאְלָעָזר ב ְ

ה  ר ִצו ָ ֶ ֲאש  ה כ ַ ֶ ַעש  מֹש  ל ָהֵעָדה: ה'ַוי ַ ֲעלו  ֶאל הֹר ָהָהר ְלֵעיֵני כ ָ י  ַוי ַ ַאף ַעל פִּ ְדָך שֶּ ְלַלמֶּ
ָאַמר לֹו ְגֵזָרה ָרָעה ַעל ַאֲהרֹ  ֵכב.שֶּ  ן, ֹלא עִּ

 

אהרון מיד ביצע את דברי משה ולא עיכב, לא נפרד ממשפחתו אלא הלך מיד לראש 
ההר, וקיבל על עצמו את גזירת הקב"ה. משום שראה במו עיניו את אלעזר בנו 

 ממשיך דרכו ככהן גדול, ולכן מבחינתו יש המשכיות.. 
 

ואילו משה רבינו לא זכה לראות את בניו ממלאים את מקומו, לכן ביקש להיכנס 
בעצמו לארץ ישראל.   בנוסף, אהרון נפטר בראש חודש אב, שאז עוד לא נתחדש 

למשה ואהרון שניתן להתפלל גם כנגד גזירה של הקב"ה, ולכן הלך בלב שלם לקיום 
 תכונת "וידום אהרון". –הגזירה 

 

 זעקה ותחינה מקירות ליבו של האדם
 

בשעת דחק "נזכרים" שיש אבא בשמיים ישנם אנשים שרק למה  – נק' למחשבה
אליו ניתן לפנות ולזעוק  ?  למה ישנם אנשים שרק לאחר שהרופאים לא הצליחו אז 

 ואז זעקתם כואבת ותפילתם מעומק הלב. הם פונים לרבנים ?
 

מצא במצב שאין לו מה להפסיד, הוא , לכאורה... כשאדם נצומההתשובה פשוטה וע
הטעות  כאן ...מה יש לו להפסיד ,אז הוא מנסה כבר יודע שימיו ח"ו ספורים

/ נזכר שיש אבא שבשמיים, אז אבא יגרום שעת צרה אתה מבין רק בהחמורה, אם 
כיהודי .  אבל... אם כל יום תחיה זכר בוילך להגיע לשעת צרה בגלל עוונותיך כדי שת

לא שמים אבא שבאולי , אז אבא שבשמיים, מכיר ומדבר עם שבכל צעד רואה
     דרכך דעהו !!!בכל  –... שהרי למדונו חכמים יצטרך להזכיר לך אני כאן

 

 ה' לנגדי תמידתי ישיוו


