
ר' שמשון הכהן נדל                       בס"ד

The Mystery and Majesty of Tu B'Av

) משנה תענית פרק ד משנה ח1

גמליאל בן שמעון רבן הכפוריםאמר וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ירושלםלא בנות שבהן
וחולות יוצאות ירושלים ובנות טבילה טעונין הכלים כל לו שאין מי את לבייש שלא שאולין לבן בכלי יוצאות
(משלי במשפחה עיניך תן בנוי עיניך תתן אל לך בורר אתה מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות היו ומה בכרמים
הוא וכן מעשיה בשערים ויהללוה ידיה מפרי לה תנו ואומר תתהלל היא ה' יראת אשה היופי והבל החן שקר ל"א)
ביום לבו שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה ג') (שיר אומר

חתונתו זו מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן.

) תלמוד בבלי תענית דף ל עמוד ב - דף לא עמוד א2

הכפורים יום בשלמא הכפורים. וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא גמליאל: בן שמעון רבן אמר
רב אמר - היא? מאי באב עשר חמשה אלא האחרונות. לוחות בו שניתנו יום ומחילה, סליחה ביה דאית משום -

שמואל: אמר בזהיהודה זה לבוא שבטים שהותרו לבנותיום ה' צוה אשר הדבר זה ל"ו+ +במדבר דרוש מאי .
נחמן: רב אמר יוסף רב אמר זה. בדור אלא נוהג יהא לא זה דבר - וגו' בקהלצלפחד לבוא בנימין שבט שהותר ,יום

אמר דרוש? מאי לאשה. לבנימן בתו יתן לא ממנו איש לאמר במצפה נשבע ישראל ואיש כ"א+ +שופטים שנאמר
יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה (אמר) מבנינו. ולא ממנו, מדבררב: מתי בו שכלו כלויום שלא עד מר: דאמר .

אלי אלי, ה' וידבר למות המלחמה אנשי כל תמו כאשר ויהי ב'+ +דברים שנאמר משה, עם דבור היה לא מדבר מתי
אמר: עולא הדבור. הדרכיםהיה על נבט בן ירבעם שהושיב פרוסדיות אלה בן הושע שביטל ישראל,יום יעלו שלא

יעלו:ואמר,לרגל שירצו אמר:לאיזה מתנה רב לקבורה. ביתר הרוגי שנתנו שנתנויום יום אותו מתנה: רב ואמר .
יוסף ורב רבה לקבורה. שנתנו - והמטיב הסריחו, שלא - הטוב והמטיב, הטוב ביבנה תקנו לקבורה ביתר הרוגי

תרוייהו: למערכהדאמרי עצים מלכרות שפסקו אומר:יום הגדול אליעזר רבי דתניא+, הש"ס: +מסורת (תניא) .
מנשיא: רב אמר יבשין. שאינן לפי למערכה, עצים כורתין היו ולא חמה, של כוחה תשש ואילך באב עשר מחמשה

ליה מגלוקרו תבר רביום (תני יסיף+. הש"ס: +מסורת (יאסף) - מוסיף ודלא יוסיף, - דמוסיף ואילך, מכאן .
יוסף): מאי יאסף? אמר רב יוסף: תקבריה אימיה.  

משוח מבת סגן ובת סגן, מבת גדול כהן בת גדול, כהן מבת שואלת מלך בת רבנן: תנו כו'. ירושלים בנות שבהן
כל לו. שאין מי את יתבייש שלא כדי מזה, זה שואלין ישראל וכל הדיוט, כהן מבת מלחמה משוח ובת מלחמה,
תנא: בכרמים, וחולות יוצאות ישראל בנות בקופסא. ומונחין מקופלין אפילו אלעזר: רבי אמר טבילה טעונין הכלים
תנו - אומרות היו מה שבהן יפיפיות רבנן: תנו וכו'. בחור אומרות היו שבהן מיוחסות לשם. נפנה אשה לו שאין מי
האשה שאין לפי למשפחה, עיניכם תנו - אומרות היו מה שבהן מיוחסות ליופי. אלא האשה שאין ליופי, עיניכם

אלא לבנים. מכוערות שבהם מה היו אומרות - קחו מקחכם לשום שמים, ובלבד שתעטרונו בזהובים.

אלעזר רבי אמר ביראה עולא עדן:אמר בגן ביניהם יושב והוא לצדיקים, מחול לעשות הוא ברוך הקדוש ועתיד כל,
באצבעו מראה ואחד לו,אחד קוינו ה' זה ויושיענו לו קוינו זה אלהינו הנה ההוא ביום ואמר כה+ +ישעיהו שנאמר
ו.נגילה ונשמחה בישועת




