
17TH OF TAMMUZ

THE BREACH IN THE WALL: 
A GOOD DEVELOPMENT OR 
A BAD ONE?
On which date did the Babylonians 
invade Jerusalem? Was it the ninth 
of Tammuz or the seventeenth?

An apparent contradiction in 
ancient Jewish sources is resolved 
by examining biblical military 
strategies — with the insight and 
awareness that that a bad situation 
can always be turned into a good 
one.

לעילוי נשמת הרה”ח הרה”ת 
 ר’ משה בן הרב נפתלי ע”ה

גרינברג
נלב”ע י’ תמוז ה’תשע”ג

נתרם ע”י בנו
הרה”ת ר’ ישראל מרדכי 

וזוגתו מרת חנה ומשפחתם 
שיחיו גרינברג. 

אל פאסו, טקסס.



3 2

A. When Was Jerusalem Breached?

Source 1 Talmud, Tractate Taanit 26a

Source 2 Jeremiah 52:4-7, 12-13

ֶאת  ֵאיְרעּו  ָבִרים  דְּ ה  ֲחִמשָּׁ
ָעשָׂר  ְבָעה  שִׁ בְּ ֲאבוֵֹתינּו 
ַהּלּוחוֹת,  רּו  בְּ תַּ ִנשְׁ ַתּמּוז:...  בְּ
ְוהּוְבְקָעה  ִמיד,  ַהתָּ ּוָבַטל 
ֶאת  ַאּפוְֹסְטמוֹס  ְושַָׂרף  ָהִעיר, 
ֵהיכל. ַהּתוָֹרה, ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם בַּ

ְלמְלכוֹ  ִעית  שִׁ ַהתְּ ָנה  ַבשָּׁ ַוְיִהי 
ָעשׂוֹר  בֶּ ָהֲעִשׂיִרי  חֶֹדׁש  בַּ
ר  ְנבּוַכְדֶראצַּ א  בָּ ַלחֶֹדׁש 
ַעל־ ְוכל־ֵחילוֹ  הּוא  ֶבל  ֶמֶלְך־בָּ
ְבנּו  ַויִּ ָעֶליָה  ֲחנּו  ַויַּ ָלִים  ְירּושָׁ

ֵיק ָסִביב׃ ָעֶליָה דָּ

י  תֵּ צוֹר ַעד ַעשְׁ מָּ בֹא ָהִעיר בַּ ַותָּ
הּו׃ ֶלְך ִצְדִקיָּ ָנה ַלמֶּ ֶעשְֵׂרה שָׁ

ָעה  ִתשְׁ בְּ ָהְרִביִעי  חֶֹדׁש  בַּ
ִעיר  בָּ ָהָרָעב  ֱחַזק  ַויֶּ ַלחֶֹדׁש 

ְולֹא־ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ׃

י  ְוכל־ַאְנשֵׁ ָהִעיר  ַקע  בָּ ַותִּ
ְצאּו  ַויֵּ ִיְבְרחּו  ְלָחָמה  ַהמִּ
ין־ בֵּ ַער  שַׁ ֶרְך  דֶּ ַלְיָלה  ֵמָהִעיר 
ֶלְך  ַהמֶּ ן  ַעל־גַּ ר  ֲאשֶׁ ַהחֹמַֹתִים 
ָסִביב  ַעל־ָהִעיר  ים  ְוַכשְׂדִּ

ֶרְך ָהֲעָרָבה׃ ְלכּו דֶּ ַויֵּ

Five things occurred to our ancestors 
on the seventeenth of Tammuz: …the 
Tablets were broken, the Tamid sacrifice 
was discontinued, the city was breached, 
Apustomus burned the Torah, and set up 
an idol in the Temple.

In the ninth year of Zedekiah’s reign, on 
the tenth day of the tenth month, King 
Nebuchadnezzar of Babylon came with his 
entire army to Jerusalem and encamped 
around it, setting up a siege around it.

The city remained under siege until King 
Zedekiah’s eleventh year.

It was on the ninth day of the fourth 
month; the famine had become severe and 
the people had no food.

The city was breached; all the soldiers fled 
the city at night through the gate between 
the two walls near the king’s garden. The 
Chaldeans were surrounding the city; they 
fled by way of the Arabah.
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ָעשׂוֹר  בֶּ י  ַהֲחִמישִׁ ּוַבחֶֹדׁש 
ע־ֶעשְֵׂרה  שַׁ ַנת תְּ ַלחֶֹדׁש ִהיא שְׁ
ר  ְנבּוַכְדֶראצַּ ֶלְך  ַלמֶּ ָנה  שָׁ
ַרב־ ְנבּוַזְרֲאָדן  א  בָּ ֶבל  ֶמֶלְך־בָּ
ֶבל  ֶמֶלְך־בָּ ִלְפֵני  ָעַמד  ִחים  ַטבָּ

ָלִים׃ ירּושָׁ בִּ

ית  ְוֶאת־בֵּ ית־ה'  ֶאת־בֵּ שְׂרֹף  ַויִּ
ָלִים  ְירּושָׁ י  תֵּ כל־בָּ ְוֵאת  ֶלְך  ַהמֶּ
שַָׂרף  דוֹל  ַהגָּ ית  ְוֶאת־ּכל־בֵּ

ֵאׁש׃ בָּ

…On the tenth day of the fifth month—in the 
nineteenth year of King Nebuchadnezzar 
of Babylon—Nebuzaradan the chief 
executioner came before the Babylonian 
king in Jerusalem.

He burnt the House of G-d and the 
king’s palace, and he burnt all the houses 
of Jerusalem and all the houses of the 
dignitaries.

Source 3 Talmud, Tractate Taanit 28a

ר?  ְבָעה ָעשָׂ שִׁ הּוְבְקָעה ָהִעיר בְּ
ָהְרִביִעי  חֶֹדׁש  בַּ ְוָהְכִתיב 
ָהָרָעב  ַויֱֶּחַזק  ַלחֶֹדׁש  ָעה  ִתשְׁ בְּ
ַקע  בָּ ַותִּ ְתֵריּה  בָּ ּוְכִתיב  ִעיר,  בָּ

ָהִעיר ְוגוֹ׳. 

אן  כָּ ָיא,  ַקשְׁ ָלא  ָרָבא:  ָאַמר 
ִניָּה.  שְּׁ בַּ אן  כָּ ִראׁשוָֹנה  בָּ
הּוְבְקָעה  ִראׁשוָֹנה  בָּ ַתְנָיא:  דְּ
ִניָּה  שְּׁ ַתּמּוז, בַּ ָעה בְּ ִתשְׁ ָהִעיר בְּ

ר ּבוֹ: ְבָעה ָעשָׂ שִׁ בְּ

The city was breached on the seventeenth? 
But the verse says, “on the ninth day 
of the fourth month, the famine had 
become severe,” followed by, “the city was 
breached”! 

Rava said: This is not difficult. One refers 
to the First Temple, and the other to the 
Second Temple. As our Rabbis taught: 
During the First Temple era, the city was 
breached on 9 Tammuz, and in the Second 
Temple era, on 17 Tammuz.



5 4

Source 4 Code of Jewish Law, Orach Chaim 549:1-2* 

Source 5 Magen Avraham**

חייבים להתענות בתשעה באב, 
ובג'  בתמוז,  ובשבעה-עשר 
מפני  בטבת,  ובעשרה  בתשרי, 

דברים הרעים שאירעו בהם:

״בחדש  בפסוק  שכתוב  הגם 
הרביעי בתשעה לחודש הובקעה 
בו  בט'  מתענין  אין  העיר״, 
פי  בו, מפני שאף על  בי"ז  אלא 
שבראשונה הובקעה בט' בו, כיון 
שבשניה הובקעה בי"ז בו, תקנו 
להתענות בי"ז בו, משום דחורבן 

בית שני חמור יותר אצלינו:

אין מתענין בט': ולא רצו לגזור 
תענית גם בט' בו, דאין מטריחין 
על הצבור יותר מדאי ]רמב"ן[. 

וא"כ בעל נפש יתענה גם בט'.

We fast on 9 Av, 17 Tammuz, 3 Tishrei 
and 10 Tevet, due to the tragedies that 
occurred on those dates. 

Although the verse states that Jerusalem 
was breached on 9 Tammuz, we fast 
on the seventeenth, not on the ninth. 
Although the city was breached on 9 
Tammuz during the First Temple era, the 
fast was enacted to commemorate the 
breach of the Second Temple era, because 
the destruction of the Second Temple is a 
greater tragedy—from our perspective. 

We do not fast on the ninth: They did 
not want to enact a fast on the ninth, 
because we do not overburden the public 
[Nachmanides]. Therefore, a devout 
person should fast on the ninth as well. 

 *The Code of Jewish Law (the Shulchan Aruch) is the 
last great codification of Jewish law to be considered 
authoritative for all Jews, written by Rabbi Yosef Caro 
of Sefad (1488-1575).

**Magen Avraham is a seminal commentary on the 
first section of Shulchan Aruch written by Rabbi 
Avraham Abele Gombiner (1635–1682) of Kalisz, 
Poland. 

Source 6 Jerusalem Talmud, Taanit 4:5

)ירמיהו  כתיב  העיר.  והובקעה 
הובקעה  לחדש  בתשעה  לט( 
אמר  הכין?  אמר  ואת  העיר 
רבי תנחום בר חנילאי: קילקול 

חשבונות יש כאן.

The city was breached: The verse says that 
the city was breached on the ninth and you 
say on the seventeenth? Rabbi Tanchum 
bar Chanilai said: It is a miscalculation.
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>> The Rebbe
Can the Two Talmuds Argue About a Date in History?

בין  לפועל  בנוגע  מינה  הנפקא  והנה, 

 – היא  הירושלמי  לשיטת  הבבלי  שיטת 

עצמו  על  להחמיר  צריך  נפש  בעל  אם 

לשיטת  בתמוז:  בתשעה  גם  ולהתענות 

העיר  הובקעה  שבראשונה  הבבלי 

יתענה  נפש  "בעל  הנה  בתמוז,  בתשעה 

אברהם  המגן  שכתב  )כמו  בתשעה"  גם 

הירושלמי  לשיטת  כן  שאין  מה  שם(. 

גם  הנה  כאן",  יש  חשבונות  ש"קלקול 

בתשעה  להתענות  צריך  לא  נפש  בעל 

זה לא אירע דבר  בתמוז, מאחר שביום 

להיות  צריך  זה  ביום  ולכן,  רצוי,  בלתי 

ענין השמחה כו', כמו שכתוב עבדו את 

ה' בשמחה. 

שייך  שלא  הכלל  ידוע  להבין:  וצריך 

ולכאורה  במציאות.  מחלוקת  שתהיה 

הבבלי  בין  המחלוקת  בענינינו, 

 – במציאות  מחלוקת  היא  לירושלמי 

בראשונה  העיר  נבקעה  הבבלי  לדברי 

הירושלמי  ולדברי  בתמוז,  בתשעה 

עשר  בשבעה  בראשונה  העיר  נבקעה 

שלא  הכלל  עם  זה  יתאים  ואיך  בתמוז. 

שייך שתהיה מחלוקת במציאות?! 

The argument between the Jerusalem 
and Babylonian Talmuds has a real-
life consequence: Should a devout 
person fast on 9 Tammuz as well? The 
Babylonian Talmud says that Jerusalem 
was breached on 9 Tammuz in the First 
Temple era; thus, the devout should fast 
on that day as well (as stated in Magen 
Avraham). But the Jerusalem Talmud 
says that it was a miscalculation. Thus, 
no tragedy occurred on 9 Tammuz, and 
the devout person has no reason to fast. 
On the contrary, it should be a joyful day, 
because we are obligated to always serve 
G-d with joy.

Now, there is a well-known rule that 
Torah does not argue over facts, but in 
our case, the Babylonian and Jerusalem 
Talmuds do seem to argue over facts: 
The Babylonian Talmud says that the 
city was breached on the ninth, and the 
Jerusalem Talmud says it was breached 
on the seventeenth. Does this not 
contradict the rule that they cannot 
argue about facts?
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B. The Malleable Outcome

ַעל־ָהָאֶרץ  ם  שֶׁ ַהגֶּ ַוְיִהי 
ִעים ָלְיָלה׃ ִעים יוֹם ְוַאְרבָּ ַאְרבָּ

יוֹם  ִעים  ַאְרבָּ ּבּול  ַהמַּ ...ַוְיִהי 
שְׂאּו  ִים ַויִּ ְרּבּו ַהמַּ ַעל־ָהָאֶרץ, ַויִּ
רם ֵמַעל ָהָאֶרץ׃ ָבה, ַותָּ ֶאת־ַהתֵּ

ן  ם ַעל־ָהָאֶרץ: ּוְלַהלָּ שֶׁ ַוְיִהי ַהגֶּ
א  ּבּול? ֶאלָּ הּוא אוֵֹמר ַוְיִהי ַהמַּ
ַרֲחִמים,  בְּ הוִֹריָדן  הוִֹריָדן  שֶׁ כְּ
ֵמי ְבָרָכה;  שְׁ ִאם ַיְחְזרּו ִיְהיּו גִּ שֶׁ

א ָחְזרּו ָהיּו ְלַמּבּול: לֹּ שֶׁ כְּ

ָהעוָֹלם  ָרִקים  פְּ ָעה  ַאְרבָּ בְּ
ֵאי  ָנה ּכל בָּ רֹאׁש ַהשָּׁ ִניּדוֹן... בְּ
ְבֵני ָמרוֹן  עוָֹלם עוְֹבִרין ְלָפָניו כִּ
ם  ִלבָּ ַיַחד  ַהּיוֵֹצר  ֱאַמר:  נֶּ שֶׁ

ִבין ֶאל ּכל ַמֲעֵשׂיֶהם. ַהמֵּ

ִניּדוֹן  ָאָדם  אוֵֹמר  יוֵֹסי  י  ...ַרבִּ
ְפְקֶדּנּו  ַותִּ ֱאַמר:  נֶּ שֶׁ יוֹם  כל  בְּ

ִלְבָקִרים.

The rain fell on the earth for forty days and 
forty nights. 

…There was a flood on the earth for forty days. 
The waters increased, lifting the ark, and it 
rose from on the ground.

The rain fell on the earth, but later, it’s called a 
flood!? Rather, G-d first brought down a gentle 
rain, so that if they would repent, it would 
become a benign rainfall. When they didn’t 
repent, it turned into a flood. 

The world is judged four times a year…on Rosh 
Hashana, all creatures pass before Him like 
sheep, as it is stated: “He Who fashions their 
hearts alike, Who considers all their deeds.”

Rabbi Yosi says: A person is judged every day, 
as it is stated: “You visit him every morning.”

Source 7a Genesis 7:12, 17

Source 7b Rashi 

Source 8 Talmud, Tractate Rosh Hashana 16a 
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יוֹם,  ָכל  בְּ ִניּדוֹן  ָהָאָדם  שֶׁ ֶזה  ְוִהנֵּה 
ְבַרְייָתא  בִּ יוֵֹסי  י  ַרבִּ ַעת  דַּ הּוא 
ְוִהְקׁשּו   ... א(  )טז.  ָנה  ַהשָּׁ ְדרֹאׁש 
ין  י יוֵֹסי ֵאין בֵּ ן .. ְלַרבִּ ִאם כֵּ ַעל ֶזה דְּ
לּום  ָנה כְּ ָנה ְלָכל ְימוֹת ַהשָּׁ רֹאׁש ַהשָּׁ

ל ַמְעָלה ... ין שֶׁ ְלִעְנַין דִּ

ָלל  כְּ ֶזה  בָּ ַמֲחלוֶֹקת  ֵאין  אי  ַודַּ א  ֶאלָּ
ּפּוִרים  ַהכִּ ְויוֹם  ָנה  ַהשָּׁ רֹאׁש  ר  ֲאשֶׁ
ְך  ֶנְחתָּ ָאז  שֶׁ  ... ין,  ַהדִּ יוֹם  הּוא 
 .. כו',  ִריָּה  בְּ ְלָכל  ַהֶחֶסד  ִקְצַבת 
ְך ַהֶחֶסד  ָנה ִנְמשָׁ ְברֹאׁש ַהשָּׁ ְוַהְיינּו דִּ
ְכָלל,  בִּ ָהעוָֹלם  ְלָכל  ְקָצב  נִּ שֶׁ ִפי  כְּ
ם  ֶנְחתָּ ּפּוִרים  ַהכִּ ְדיוֹם  ּוִבְנִעיָלה 
ֶאָחד  ְלָכל  ַהֶחֶסד  ִקְצַבת  ְך  ְוֶנְחתָּ

ְפָרט ְוֶזה ְלִדְבֵרי ַהּכֹל, ְוֶאָחד בִּ

י  ל ָמקוֹם ְסִביָרא ֵליּה ְלַרבִּ ִמכָּ א דְּ ֶאלָּ
ין  דִּ יוֹם  ָכל  בְּ ִניּדוֹן  ָאָדם  דְּ יוֵֹסי, 
ל ָהִעְנָיִנים ְלחוִֹלי  מּור ַעל כָּ ט גָּ פָּ ּוִמשְׁ
ים כו', .. )משום ש(  ְוִלְבִריאּות ּוְלַחיִּ
לֹא  ּפּוִרים  ַהכִּ ְויוֹם  ָנה  ַהשָּׁ רֹאׁש  בְּ
ְהֶיה  יִּ ַמה  ֵפירּוׁש  בְּ ט  פָּ שְׁ ַהמִּ ִנְגַמר 
ָעה  פָּ ְהֶיה ַהַהשְׁ ה תִּ ֵמַהֶחֶסד ַהזֶּה ּוַבמֶּ
אוֹ  ְמזוֵֹני  בִּ אוֹ  ַחיֵּי  בְּ אוֹ  ָבֵני  בְּ ִאם 
ּוְבַחיֵּי  ָהרּוָחִנים  ִעְנָיִנים  בְּ ם אוֹ  ֻכלָּ בְּ
ט  פָּ ּוִמשְׁ ין  ַהדִּ ְוֶזהּו   .. א,  ַהבָּ עוָֹלם 

ֵאר. ְתבָּ נִּ ׁש ּוְכמוֹ שֶׁ ָכל יוֹם ַממָּ בְּ שֶׁ

ין  ר ַהדִּ ִעיקַּ ֵניֶהם ֱאֶמת, דְּ ...ְוִנְמָצא שְׁ
רֹאׁש  בְּ הּוא  ַהֶחֶסד  ַכת  ַהְמשָׁ ַעל 
ל ָמקוֹם  ּוִמכָּ ּפּוִרים,  ַהכִּ ְויוֹם  ָנה  ַהשָּׁ

ָכל יוֹם. מּור בְּ ט גָּ פָּ ין ּוִמשְׁ ֵיׁש דִּ

According to Rabbi Yosi, a person is judged 
every day. If so, the question was raised, 
what difference is there between Rosh 
Hashanah and every day of the year?

We must conclude that there is no 
disagreement that Rosh Hashanah and Yom 
Kippur are days of judgment when every 
creature’s sustenance is determined. On 
Rosh Hashanah, sustenance is allotted for 
the world in general, and at Ne’ilah of Yom 
Kippur there is the sealing and specific 
determination of each person individually. 
All agree on this.

Nonetheless, Rabbi Yosi maintains that 
we are judged daily with a full-fledged 
judgment for all our affairs, for illness, for 
health, for life, and so on…because, on Rosh 
Hashanah and Yom Kippur, the judgment 
has not been finalized clearly yet—what 
form shall the sustenance assume, whether 
for children, health, prosperity, or for all 
three, or in spiritual terms, or in the world-
to-come. This is a daily judgment.

Both, then, are true: the primary judgment 
to determine the beneficence is made on 
Rosh Hashanah and Yom Kippur. However, 
a full-fledged judgment takes place every 
day.

Source 9 Kuntres Umayan 20:1*

 *Kuntres Umaayan is a classic treatise of Chassidic 
thought written in 1903 by the fifth Lubavitcher 
Rebbe, Rabbi Shalom DovBer Schneersohn, about the 

conflict between material existence and the pursuit of 
true spirituality. 
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>> The Rebbe
The Beginning is Not the End

The explanation: The young Torah 
student has already learned that the Flood 
was first called a rainfall, and only later a 
flood. Rashi explained that G-d first sent 
down a gentle rainfall with the hope that 
they would repent; it turned into a flood 
only when they did not. Clearly, it was not 
clear at the outset how the flood would 
pan out; there was a possibility that the 
undesirable event would be transformed 
to good—into a benign rainfall.

Similarly, as we discussed at our last 
gathering, our sages say that G-d holds 
the keys to rainfall and to sustenance—
an apparent redundance; we explained 
that even when there is rainfall, it is not 
an automatic confirmation that it will 
bring sustenance. Likewise, our sages 
said, “a person is judged every day” for 
his sustenance—despite the fact that G-d 
already designated our future on Rosh 
Hashanah.

The same is true in our case:

When the city was breached on the ninth 
of Tammuz, the possibility remained that 
the episode could turn out to be a positive 
one. If the situation would have brought 
them to repent, the breach in the city 
walls would have been transformed into 
something positive. But since they did 
not repent, the wall’s breach turned out 
to be—on the seventeenth of Tammuz—
an irreversibly negative development.

והביאור בזה: גם בן חמש למקרא למד 

"ויהי  נאמר1  שבתחלה  למבול  בנוגע 

נאמר2  כך  ואחר  הארץ",  על  הגשם 

"ויהי המבול". ומפרש רש"י: כשהורידן 

גשמי  יהיו  יחזרו  אם  ברחמים,  הורידן 

ועל  למבול.  היו  חזרו,  וכשלא  ברכה. 

פי זה מובן, שבתחילת הענין אי אפשר 

עדיין לדעת מה יהיה בסופו ויתכן שגם 

דבר  ויהיה  יהפך  רצוי  הבלתי  הענין 

טוב, "גשמי ברכה". 

בהתוועדות  המדובר  דרך  ועל 

רבותינו  למאמר  בנוגע  הקודמת3, 

זכרונם לברכה4 "שלושה מפתחות בידו 

ישנם  כאשר  שגם  כו'",  הקב"ה  של 

כתוצאה  אם  לדעת  אי אפשר  גשמים, 

דרך  ועל  כו'.  הפרנסה  ענין  יבוא  מזה 

מאמר רבותינו זכרונם לברכה5 ש"אדם 

היה  שכבר  פי  על  אף  יום"  בכל  נידון 

הדין הכללי בראש השנה כו'. 

ועל דרך זה בנוגע לענינינו: 

בתמוז  בתשעה  העיר  הובקעה  כאשר 

כללות  את  להפוך  יכולים  היו  עדיין 

ברכה",  ד"גשמי  באופן  שיהיה  הענין 

עליהם  פועל  היה  זה  ענין  היינו, שאם 

את  מהפכים  היו  וכו',  תשובה  שיעשו 

הענין דהובקעה העיר גופא לענין טוב. 

הנה,  תשובה,  עשו  שלא  מאחר  אלא 

נעשה  בתמוז  עשר  שבעה  בא  כאשר 

בלתי  באופן  העיר  דהובקעה  הענין 

רצוי שאי אפשר לשנותו. 

1( בראשית ז, יד. 
2( שם י"ז. 

3( ש"פ בלק. 

4( תענית ב, א. 
5( ר"ה טז, א. 
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C. Military Tactics

ֶאל־ ַמְלָאִכים  ִישְָׂרֵאל  ַלח  שְׁ ַויִּ
ִסיחֹן ֶמֶלְך־ָהֱאמִֹרי ֵלאמֹר׃

ה  ִנטֶּ לֹא  ְבַאְרֶצָך,  ָרה  ֶאְעבְּ
ֵמי  ה  תֶּ ִנשְׁ לֹא  ּוְבֶכֶרם,  שֶָׂדה  בְּ
ַעד  ֵנֵלְך,  ֶלְך  ַהמֶּ ֶדֶרְך  בְּ ְבֵאר. 

ֻבֶלָך׃ ר־ַנֲעבֹר גְּ ֲאשֶׁ

ֶאת־ִישְָׂרֵאל  ִסיחֹן  ְולֹא־ָנַתן 
ִסיחֹן  ֱאסֹף  ַויֶּ ְגֻבלוֹ.  בִּ ֲעבֹר 
ִלְקַראת  ֵצא  ַויֵּ ֶאת־ּכל־ַעּמוֹ, 
בֹא ָיְהָצה  ָרה. ַויָּ ְדבָּ ִישְָׂרֵאל ַהמִּ

ִישְָׂרֵאל׃ ֶחם בְּ לָּ ַויִּ

ְלִפי־ָחֶרב,  ִישְָׂרֵאל  הּו  כֵּ ַויַּ
ַעד־ ֵמַאְרנֹן  ֶאת־ַאְרצוֹ,  יַרׁש  ַויִּ
בּול  י ַעז גְּ ֵני ַעּמוֹן, כִּ ק ַעד־בְּ ַיבֹּ

ֵני ַעּמוֹן׃ בְּ

Israel sent emissaries to Sichon, king of the 
Amorites, with the following message:

“Let us pass through your land. We will not 
detour into fields or vineyards, and we will not 
drink from your wells. We will follow the King’s 
Highway until we pass your territories.”

Sichon, however, did not let Israel pass through 
his territories. Instead, he gathered all his 
people and went out to confront Israel in the 
desert. When he came to Yahatz, he attacked 
Israel.

Israel struck him by the sword and occupied 
his land from the Arnon to the Jabbok, as far 
as the Ammonite borders. The Ammonite 
borders, however, remained firm.

.

Source 10a Numbers 21:21-24

ִאּלּו  ִישְָׂרֵאל:  ִלְקַראת  ֵצא  ַויֵּ
ין  ַיּתּושִׁ ְמֵלָאה  ּבוֹן  ֶחשְׁ ָהְיָתה 
ּה,  ְלָכְבשָׁ ְיכוָֹלה  ה  ִריָּ בְּ ל  כָּ ֵאין 
ׁש  ַחלָּ ְכָפר  בִּ ִסיחוֹן  ָהָיה  ְוִאם 
ְלָכְבׁשוֹ,  ָיכוֹל  ָאָדם  ל  כָּ ֵאין 
ּבוֹן;  ֶחשְׁ בְּ ָהָיה  שֶׁ ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל 
ַמְטִריַח  ֲאִני  ָמה  "ה  בָּ ַהקָּ ָאַמר 
ל  כָּ ַעל  ָלצּור  זֹאת  ל  כָּ ַני  בָּ ַעל 
י  ל ַאְנשֵׁ ֵלב כָּ ִעיר ָוִעיר? ָנַתן בְּ
ָהֲעָירוֹת,  ִמן  ָלֵצאת  ְלָחָמה  ַהמִּ
ֶאָחד  ְלָמקוֹם  ם  ֻכלָּ צּו  ְוִנְתַקבְּ
ָהְלכּו  ם  ּוִמשָּׁ ָנְפלּו,  ם  ְושָׁ
ִישְָׂרֵאל ֶאל ֶהָעִרים ְוֵאין עוֵֹמד 
ים  א ָנשִׁ ם ֶאלָּ י ֵאין שָׁ ם, כִּ ְלֶנְגדָּ

ָוָטף:

And went out to confront Israel: Even if 
Cheshbon would only have mosquitoes, it 
would be too formidable to conquer. Even if 
Sichon would live in a weak village, he would be 
too formidable to conquer. How much more so 
when Sichon lived in Cheshbon. But G-d said, 
“Why should I give My children the hassle of 
a siege?” He gave the soldiers the idea to exit 
the cities, and they were killed in battle. The 
Israelites then proceeded to the cities without 
opposition, since only women and children 
were left.

Source 10b Rashi
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ְלָחָמה  ַהמִּ ְוכל־ַעם  ַע  ְיהוֹשֻׁ קם  ַויָּ
ַע  ְיהוֹשֻׁ ְבַחר  ַויִּ ָהָעי,  ַלֲעלוֹת 
ַהַחִיל,  ּבוֵֹרי  גִּ ִאיׁש  ֶאֶלף  ים  לֹשִׁ שְׁ

ָלֵחם ָלְיָלה׃ שְׁ ַויִּ

ם  ַאתֶּ ְראּו  ֵלאמֹר:  אָֹתם  ַוְיַצו 
ַאל־ ָהִעיר,  ֵמַאֲחֵרי  ָלִעיר  אְֹרִבים 
ִוְהִייֶתם  ְמאֹד,  ִמן־ָהִעיר  ְרִחיקּו  תַּ

ֶכם ְנכִֹנים׃ לְּ כֻּ

י  ִאתִּ ר  ֲאשֶׁ ְוכל־ָהָעם  ַוֲאִני 
י־ֵיְצאּו  כִּ ְוָהָיה  ֶאל־ָהִעיר,  ִנְקַרב 
ְוַנְסנּו  ָנה  ִראשֹׁ בָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ִלְקָראֵתנּו 

ִלְפֵניֶהם׃

אוָֹתם  יֵקנּו  ַהתִּ ַעד  ַאֲחֵרינּו  ְוָיְצאּו 
י יֹאְמרּו: ָנִסים ְלָפֵנינּו  ִמן־ָהִעיר, כִּ

ָנה, ְוַנְסנּו ִלְפֵניֶהם׃ ִראשֹׁ ר בָּ ֲאשֶׁ כַּ

ם  תֶּ ְוהוַֹרשְׁ ֵמָהאוֵֹרב  ֻקמּו  תָּ ם  ְוַאתֶּ
ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ּוְנָתָנּה  ֶאת־ָהִעיר, 

ֶיְדֶכם׃ בְּ

Joshua and all the soldiers arose to go up 
against Ai; Joshua chose thirty thousand 
mighty soldiers and sent them away at night.

He commanded them as follows: “Lie in 
ambush behind the city; don’t go too far 
away from the city and be at the ready.

“I, and the people with me, will approach the 
city. When they come out to attack us, as 
they did last time, we will flee before them.

“They will follow us until they are detached 
from the city. They will say, ‘they are fleeing 
like last time.’ We will flee from them.

“Then, rise up from the ambush and conquer 
the city; and G-d will deliver it into your 
hand.”

Source 11 Joshua 8:3-7
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>> The Rebbe
It Is Easier to Fight Outside the City Gates

עיר  ישנה  שכאשר  ידוע  בזה:  והביאור 

יותר  קשה  וכו'(,  חומה  )בעלת  בצורה 

לכבוש את העיר, ולכן מצינו במלחמת 

סיחון ש"ויאסוף סיחון את כל עמו ויצא 

רש"י:  וכפירוש  גו'"6  ישראל  לקראת 

"אמר הקב"ה מה אני מטריח על בני כל 

היתה  שחשבון  )ובפרט  כו'  לצור  זאת 

לכבשה"(,  יכולה  בריה  כל  ש"אין  עיר 

מן  לצאת  המלחמה  אנשי  כל  בלב  נתן 

הלכו  ומשם  נפלו.  ושם  כו'  העיירות 

לנגדם".  עומד  ואין  הערים  אל  ישראל 

ומזה מובן שקל יותר להלחם עם האויב 

כאשר האויב לא נמצא בתוך עיר בצורה. 

יהושע,  בכיבוש  מצינו  זה  דרך  ועל 

ַהעי,  את  לכבוש  צריך  היה  שכאשר 

העמיד מארב מאחורי העיר, ובני ישראל 

העמידו פנים שהם בורחים מפני יושבי 

העיר  מן  ַהעי  אנשי  יצאו  וכאשר  ַהעי, 

ישראל,  בני  אחרי  לרדוף  כדי  הבצורה 

יצאו מן המארב והקיפו את אנשי העי 

מלפניהם ומאחריהם7. 

ועל פי זה מובן בנוגע לענינינו: שישנה 

העיר  דהובקעה  שהענין  אפשרות 

יתהפך לטוב )בדוגמת גשמי ברכה(.

The explanation: It is very difficult to 
triumph over an army in a fortified city 
(with walls and so on). When the Israelites 
battled Sichon, we find that Sichon 
gathered his entire nation and exited the 
city to battle with the Israelites. Rashi 
explains that G-d said, “Why should I 
give My children the hassle of a siege?” 
(Cheshbon, the city, was known to be 
invincible). “He gave the soldiers the idea 
to exit the cities, and they were killed in 
battle. The Israelites then proceeded to 
the cities without opposition.” Clearly, it is 
easier to fight the enemy outside the city 
fortifications.

We find a similar case with Joshua. When 
he needed to conquer the city of Ai, he set 
up an ambush behind the city. Israelite 
soldiers first pretended to flee the Ai 
soldiers, and when the Ai soldiers left 
the fortified city to pursue them, other 
Israelite soldiers emerged from hiding, 
surrounding them from both sides.

The same is true here: There was the 
possibility that the breach of Jerusalem’s 
walls would be transformed into a positive 
development (like the benign rain.)
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The Breach Could Have Led to a Different Outcome

הפירוש בהובקעה העיר הוא – שנעשתה 

כל  את  שהחריבו  )ולא  בחומה  פירצה 

פירצה  ישנה  כאשר  והנה,  החומה(. 

לא  האויב  שחיל  מובן  בחומה,  קטנה 

יכול להיכנס לעיר בבת אחת, אלא בזה 

שיוכלו  אפשרות  ישנה  ואז   – זה  אחר 

יותר, בדוגמת  לנצח את האויב בקלות 

תיכף  כי  המארב,  ידי  על  הבא  הנצחון 

הרי  לעיר,  האויב  חיל  כניסת  בתחילת 

העיר,  אנשי  לגבי  במיעוט  הוא  האויב 

ואז יכולים אנשי העיר לנצח את האויב 

בקלות יותר. 

היו  ישראל  בני  שאם  מובן  זה  פי  ועל 

עושים תשובה בראותם שהובקעה העיר 

שבני  שלאחרי  ]היינו,  בתמוז,  בתשעה 

הנביאים  לתוכחת  שמעו  לא  ישראל 

את  הקב"ה  שלח  בתשובה,  חזרו  ולא 

שר  ונבוזראדן  בבל  מלך  נבוכדנאצר 

בחומת  פירצה  שיעשו  שלו  הצבא 

ישראל  בני  את  לעורר  כדי  ירושלים, 

לחזור בתשובה[, היו מהפכים את הענין 

לענין  ָדְהבָקעה העיר שבתשעה בתמוז 

לגשמי  המבול  הפיכת  )בדוגמת  טוב 

את  מנצחים  שהיו  זה  ידי  על   – ברכה( 

פי  על  גם  שזהו  יותר,  בקלות  האויב 

דרך הטבע ועל אחת כמה וכמה באופן 

שלמעלה מדרך הטבע. 

When the verse says that the city was 
breached, it means that a small opening 
was created in the fortifications—not that 
the entire wall was destroyed. With just a 
small opening, the enemy soldiers could 
not all enter at once; they needed to file 
in one after another. This gave the Jews 
the opportunity to overpower the enemy, 
just like the method of ambush mentioned 
earlier. When the enemy troops begin 
entering the city, they are still a minority, 
vulnerable to the attack of the city-
defenders.

Thus: The Jews could have repented on 9 
Tammuz when witnessing the walls being 
breached. [From a spiritual perspective, 
it would have been understood that 
when the Jews didn’t heed the warnings 
of the prophets to repent, G-d sent 
Nebuchadnezzar and Nebuzaradan his 
general to breach the walls of Jerusalem 
to move the people to repentance]. In 
that scenario, the breach in the walls on 
9 Tammuz would have been transformed 
into a positive development (like the flood 
turning into a benign rainfall) and the 
Jews would have more easily overpowered 
the enemy—which was indeed feasible 
according to the laws of nature and 
definitely feasible with G-d’s intervention.



13

The Two Talmuds Concur

הבבלי  שבין  התיווך  מובן  זה  פי  ועל 

לי עלמא הובקעה העיר  לירושלמי: לכוֵּ

שכתוב  ומה  בתמוז,  בתשעה  בראשונה 

כאן",  יש  חשבונות  "קלקול  בירושלמי 

בחשבם  טעו  ישראל  שבני  בזה  הכוונה 

באופן  זה  הרי  העיר  שהובקעה  שזה 

דגזירה שאי אפשר לשנותה, ולא ידעו 

זאת  להפוך  יכולים  תשובה  ידי  שעל 

לענין טוב. 

בתמוז  בתשעה  הנה,  באמת,  אבל 

בני  את  לעורר  כדי  רק  העיר  הובקעה 

ישראל לתשובה, ועל ידי ענין התשובה 

ורק  לטוב,  זאת  להפוך  יכולים  היו 

העיר  הובקעה  בתמוז  עשר  בשבעה 

כבר  אפשר  שאי  גזירה,  של  באופן 

לשנותה. 

This  allows us to connect the 
interpretations of the Babylonian and 
Jerusalem Talmuds: By all accounts, 
the city was breached on 9 Tammuz. 
When the Jerusalem Talmud says, “they 
miscalculated,” it means that the Jews 
misinterpreted the breach in the walls 
to be an irreversible decree of G-d. They 
didn’t realize that they could convert it 
through repentance. 

In truth, the city was breached on 9 
Tammuz in order to inspire the people to 
return to G-d. Through repentance, the 
entire incident could have been turned 
into good. But by the seventeen, the city 
was breached irreversibly; this time, G-d’s 
decree was final. 

Shabbat Parshat Pinchas 1981 
Sichos Kodesh 5741 vol. 4 pg. 175

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו


