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ללמד  והחיוב  המצוה  את  מוצאים  אנו  בפרשה 
את התורה לבנים ולבני בנים. וכמו"ש "רק השמר 
לך ושמור נפשך פן תשכח את הדברים אשר ראו 
עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך 
ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב". 
ובגמ' קידושין (דף ל/א) מובאת מימרתו של רבי 
יהושע בן לוי שאמר כל המלמד את בן בנו תורה 
מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני שנאמר 
אשר  יום  ליה  וסמיך  בניך  ולבני  לבניך  "והודעתם 

עמדת לפני ה' אלקיך בחורב".

בתלמוד ירושלמי (שבת פרק א' הלכה ב) מובא 
סיפור על ר' יהושע בן לוי שהיה רגיל לשמוע כל 
בנו את הפרשה. פעם אחת שכח  ערב שבת מבן 
ונכנס לרחוץ באחד ממרחצאות של טבריא, והיה 
לפתע  אבא.  בר  חייא  ר'  של  כתפו  על  מסתמך 

נזכר שעדיין לא שמע פרשתו של נכדו, יצא מבית 
הפרשה  את  תחילה  לשמוע  ללכת  בכדי  המרחץ 
מנכדו. שאלו אותו ר' חייא בר אבא לא כן למדת 
ר'  לו  אמר  מפסיקין"?  אין  התחילו  "אם  אותנו 
השומע  שכל  בעיניך  היא  קלה  בני,  חייא  יהושע: 
פרשה מן בן בנו כאילו הוא שומע מהר סיני. ומה 
הטעם שהרי נאמר "והודעתם לבניך ולבני בניך יום 
אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב". ע"כ. הרי שר' 
יהושע בן לוי כל כך שם דגש על המימרא הזו שכל 

המלמד את בן בנו תורה כאילו קיבלה מהר סיני. 

ויש להתבונן למה דוקא כשהוא שומע מבן בנו 
שלומד תורה הריהו כאילו שומע מהר סיני. ולמה 
כה היה נרגש ונכסף לשמוע את בן בנו לומד, עד 
שהיה נכון להפסיק ולצאת מן המרחץ לאחר שכבר 
הפשיל בגדיו, ולמרות שר' חייא הזכירו את ההלכה 
שאם התחיל אין מפסיקין, אפ"ה חזר ולבש בגדיו, 

ויצא לשמוע את הפרשה מבן בנו?

בספר 'מעיני החיים' מבאר: כי ר' יהושע בן לוי 
ומייקר את העובדה על  היה מאוד שמח, מתרגש 
שזכה שבן בנו לומד תורה, שזו משמשת לו הוכחה 
הלאה  עוברת  ויראתו  תורתו  חכמתו,  השפעת  כי 
דורות,  לשני  כבר  לדור אחד אחריו, אלא  רק  לא 
לו בכך  יש  כאילו  לדור השלישי,  גם  והגיעה עתה 
אינה  התורה  ואהבת  יראתו  רוח  השמים  מן  רמז 
נפסקת, שתורתו היא טהורה ואמתית ואורו דולק 

ומאיר, ואין בו אפילו שמץ של בלתי טהור. וכאשר 
את  שומע  הוא  כאילו  בנו  בן  קול  את  שומע  היה 
ולומד כעת, ואות היא לו  קול עצמו שלמד מימיו 
כי תורתו מקובלת, וכאילו שומעה עתה מהר סיני. 
כי קול התורה מסיני אינו נפסק, הוא נשמע לעולמי 
הוא  בנו  בן  של  קולו  ואם  נצחים.  ולנצח  עולמים 
חי  לו שאור התורה  היא  אות  המשתעשע בתורה 
בכל דורותיו לעולמים ולא יהיה שום הפסק, כי הר 
סיני של מטה, הוא הר סיני של מעלה. המשכן של 

מטה מכוון למשכן של מעלה. 

ובהתרגשות  ברטט  לוי  בן  יהושע  ר'  הגיב  ולכן 
מבן  פרשה  השומע  שכל  בעיניך  היא  קלה  "וכי 
בן  קול  את  בשומעו  סיני"  מהר  שומע  כאילו  בנו 
מהר  קול  הד  לוי  בן  יהושע  ר'  שמע  בתורה,  בנו 
סיני מהיום שעמדת בו בחורב. ודוקא מפי בן בנו 
אמיתי  ומשקלה  טהורה  כה  היא  זקנו  שהשפעת 
ורב, עד שהשמן שהוא נותן לתוך המנורה הוא כה 
זך עד שנמשך ובוער ללא הפסק עד דור השלישי. 
ומכאן ואילך בטוח הוא שנרו לא ידעך ולא יכבה 
יוסף  שרב  פה)  מציעא  (בבא  בגמ'  שמצינו  כמו 
ימושו  "לא  בחלום  לו  עד שאמרו  בתעניות  הרבה 
מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך" ואמר מכאן ואילך 
שהתורה  מובטח  כבר  כי  יותר,  לדאוג  צריך  איני 

מחזרת על אכסניא שלה.

רבן  "אמר  אומרת  בתענית  במסכת  המשנה 
שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לעם ישראל 
והגמרא  הכיפורים",  וכיום  באב  עשר  כחמשה 
שואלת מה אירע בט"ו באב שזה נחשב ליום טוב 
כיוון  טוב  ליום  נחשב  כיפורים  יום  מילא  מיוחד, 
שעונותיהם  ישראל  לעם  ומחילה  סליחה  יום  שזה 
של ישראל מתכפרים, וגם ביום כיפור ניתנו לוחות 
שניות על ידי משה רבנו, אבל יום חמשה עשר באב 
מדוע נחשב ליום טוב מיוחד שעליו אמר רבן שמעון 

שלא היו ימים טובים כמו יום כיפור וט"ו באב?

הגמרא מביאה שש סיבות מה הדברים שאירעו 
ביום זה:

1.יום שהותרו השבטים להתחתן אחד עם השני 
שהיא  שאישה  אומרת  התורה  במדבר  בספר   -
צריכה לקבל נחלה (כגון שאין לה אחים וכו') והיא 
משבט מסוים אסור לה להתחתן עם אדם משבט 
של  הנחלה  את  לקבל  צריכה  שהיא  כיוון  אחר, 
כשהיא  אחר  משבט  אדם  אם  תתחתן  ואם  אביה 
אותה  יירשו  היורשים  שהם  שלה  הילדים  תמות 
משבט  נקראים  והילדים  שמם,  על  תהיה  והנחלה 
אחר  הולכים  לאיזה שבט  השייכות  (שלענין  אחר 
כן הנחלה שהייתה עד עכשיו לשבט  האבא), אם 
עד  תמות,  שהיא  מתי  אחר  לשבט  תעבור  שלה 
שבאו חכמים ואמרו שכל האיסור הזה נוהג דווקא 
בימות  אותה  וכבשו  ישראל  לארץ  שנכנסו  לאלו 
זה  בדורות שאחרי  מכן  לאחר  אבל  נון  בו  יהושע 

אדם  עם  להתחתן  נחלה  שיורשת  לאישה  מותר 
משבט אחר, והיתר זה היה ביום ט"ו באב.

עם  להתחתן  בנימין  שבט  לבוא  שהותר  2.יום 
מסופר  שופטים  בספר  בנביא   - השבטים  שאר 
מעשה של פילגש בגבעה, ובעקבות מעשה זה כל 
בנימין,  שבט  עם  להתחתן  שלא  נשבעו  השבטים 
ביום ט"ו באב דרשו שכל האיסור הזה נאמר דווקא 
מותר  כך  אחר  הבאים  לדורות  אבל  דור  לאותו 
להתחתן עם שבט בנימין, והיתר זה היה ביום בט"ו 

באב, שכן לא נאבד שבט מעם ישראל.

3.יום שכלו בו מתי מדבר למות - כשעם ישראל 
והמרגלים  ישראל,  ארץ  את  לתור  מרגלים  שלחו 
חזרו ביום ט' באב ודיברו לשון הרע על ארץ ישראל 
ובעקבות זה נשבע ה' יתברך שכל הזכרים מבן 20 
שנה ועד 60 שנה ימותו במדבר ולא יכנסו לארץ 
שנה   40 להיות  ישראל  עם  על  נגזר  וכן  ישראל, 
במדבר כנגד כל יום שהמרגלים הלכו, ולכן כל שנה 
לעצמו  כל אחד  קברים  חופרים  היו  ט' באב  ביום 
והיו נכסים לקבר ובבוקר היה הכרוז קורא ואומר 
"הבדלו החיים מן המתים", וכל אחד שהיה נשאר 
דור  שנה  בכל  מתו  וכך  לביתו  הולך  היה  בחיים 
המדבר. בשנה האחרונה חפרו הנשארים האחרונים 
קברים ובבוקר קמו וראו שהם חיים ואף אחד לא 
ולכן  הימים  בחשבון  שטעו  חשבו  שכך  כיוון  מת, 
שאז  באב  ט"ו  עד  לילה  כל  בקברים  ושכבו  חזרו 
כבר הירח מלא, וכיוון שראו את הירח מלא הבינו 
שלא טעו בחשבון אלא ה' יתברך מחל להם, ולכן 

קבעו את יום ט"ו באב ליום טוב.

ישראל לעלות לבית המקדש  4.יום שהותר עם 
התחלקה  המלך  שלמה  של  בנו  רחבעם  בימי   -
ובנימין  יהודה  מלך  היה  ישראל,  בעם  המלכות 
שהוא  ישראל  מלך  והיה  וסביבותיה),  (בירושלים 
מלך על שאר השבטים, ומלך ישראל היה ירובעם 
בן נבט והוא שם שומרים על הדרכים שהיו מובילות 
לירושלים כדי שעם ישראל לא יעלו לבית המקדש 

ואז יחזרו לשלטונו של רחבעם, ואחרי הרבה מאות 
את  וביטל  ישראל  מלך  היה  אלה  בן  הושע  שנים 
השומרים שהיו על הדרכים ואותו היום שביטל היה 

יום ט"ו באב, והיה שמחה בעם ישראל.

בזמן   - לקבורה  ביתר  הרוגי  בו  שניתנו  5.יום 
ישראל  בארץ  עיר  היה  השני  המקדש  בית  חורבן 
אדריינוס  בראשות  והרומאים  ביתר,  שנקראת 
הרשע החריבו את העיר כולה והרגו שם עד שהדם 
של ההרוגים היה נשפך אל הים, ובמשך כל תקופת 
נתנו הרומאיים לקבור  המלך אדריינוס הרשע לא 
את ההרוגים, ואדריינוס היה לו כרם גדול י"ח מיל 
והביאו את  כאלפיים אמה)  מיל  (כל  מיל  י"ח  על 
זה  ורגלים  ידים  בפישוט  אותם  והשכיבו  ההרוגים 
ועשה  רוחותיו,  מכל  הכרם  את  וגדרו  זה,  גבי  על 
זאת כדי שיתענג למראה עיניו כמה הרג גיבורים, 
ונעשה להם נס ולא נרקבו הגופות וגם לא הסריחו, 
ביום ט"ו באב נתן מלך אחר לקוברם ועליהם תקנו 
ברכה רביעית בברכת המזון "הטוב" שלא הסריחו, 

"המטיב" שנתנו לקבורה.

בבית   - למערכה  עצים  מלכרות  שפסקו  6.יום 
ט"ו  וביום  למערכה,  עצים  כורתים  היה  המקדש 
ט"ו  שמיום  משום  העצים,  את  לכרות  פסקו  באב 
מספיק  היו  לא  והעצים  נחלש  השמש  כוח  באב 
מיובשים והיו קצת לחים ועצים לחים נוטים להתליע 
ועץ שיש בו תולעת פסול למערכה והפסיקו לכרות 
גדולה  מצוה  שהשלימו  כיוון  שמחים  והיו  עצים, 

והיה יום זה נקרא יום שבירת הגרזן.

כיוון  באב  ט"ו  מיום  אומרת  בתענית  הגמרא 
שמתארכים הלילות צריך להוסיף בלימוד התורה. 
ולכן יום ט"ו באב יש לנהוג בו שמחה ולהוסיף מעט 
וידוי  בו  לומר  ואין  היום,  ובמשתה לכבוד  במאכל 

ונפילת אפים.
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