
ב"הב"ה

תובנות לחיים
י"ז בתמוז

פריצת החומה היא 
תחילת החורבן או סיכוי 
לניצחון?
מתי הבקיעו חיילי בבל את חומת ירושלים, בי"ז 
או בט' בתמוז? מחלוקת בין התלמוד הבבלי 
והירושלמי שבאה על פתרונה באמצעות ניתוח 
אסטרטגיה מלחמתית תנ"כית, והכרה שהבורא 
תמיד נותן הזדמנות להפוך את המציאות 
העגומה לטוב.

חוברת למרצה
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תוכן השיעור:
א.מתי הובקעה חומת ירושלים?.........................................................................................................4

שיעורנו נסוב סביב השאלה: באיזה תאריך פרץ נבוכדנאצר את חומת העיר ירושלים?

מעיון  אך   .)1 )מקור  בתמוז  עשר  בשבעה  במשנה:  במפורש  וכתובה  ידועה  התשובה  לכאורה, 

תענית  במסכת  הגמרא   .)2 )מקור  תמוז  בט'  התרחשה  החומה  שבקיעת  רואים  ירמיהו  בנביא 

מסבירה שבחורבן בית שני בקיעת החומה אירעה בי"ז בתמוז, ועל כך מדברת המשנה, ואילו 

בתקופת בית ראשון הובקעה החומה בט' תמוז, ועל כך מדובר בנביא )מקור 3(. השולחן-ערוך 

מסביר שמכיוון שחורבן בית שני קרוב יותר אלינו, לכן מבין שני התאריכים נקבע הצום לי"ז 

יצומו   – במיוחד  שמים  יראי  אנשים   – נפש"  ש"בעלי  מוסיף,  אברהם  המגן   .)4 )מקור  בתמוז 

בשניהם )מקור 5(.

עם זאת, בתלמוד הירושלמי העניינים מסתבכים מעט. התלמוד קובע שבקיעת החומה בשני 

בתי המקדש התרחשה בי"ז בתמוז, והדברים בירמיהו מקורם בחישוב מוטעה )מקור 6(.

הרבי מציג את שני ההסברים ומציין שישנה השלכה מעשית בין הסבר הירושלמי, שבט' בתמוז 

לא אירע דבר, לבין הסבר הבבלי, שבבית ראשון נפרצה החומה בט' בתמוז, והיא, האם על "בעל 

נפש" לצום בשני התאריכים?

הרבי שואל: כיצד יכול להיות ויכוח תורני על עובדות? האין זה סותר את הכלל "אין מחלוקת 

במציאות"?

ב. ההתפתחות איננה צפויה...............................................................................................................7

שמתבררת  עד  ימים  כמה  שנמשך  תהליך  לפעמים  ישנו  מסוימים,  שבאירועים  היא  התשובה 

התוצאה הסופית.

לדוגמה, כאשר הקב"ה החליט למחות את העולם עם מבול, הוא החל אותו כטפטוף, בתקווה 

שבני האדם יחזרו בתשובה, ואז הוא יהפוך את השיטפון לגשמי ברכה. רק לאחר שחלפה לה 

תקופת החסד זה הפך למבול  )מקור 7(. כמו כן, כאשר הקב"ה שופט אותנו בראש השנה, דברים 

עדיין יכולים להשתנות על בסיס יומיומי )מקורות 8 ו-9(.

כך גם בבקיעת החומה בזמן בית ראשון: בתשעה בתמוז החלה להיבקע החומה, אך עדיין לא 

הייתה זו תחילת מפלת ירושלים. הקב"ה המתין לראות האם העם יחזור בתשובה, ואז פריצת 

החומה הייתה הופכת למשהו טוב. רק בי"ז בתמוז, לאחר שלא חזרו בתשובה, נפילת ירושלים 

הפכה לעובדה מוגמרת. הכיצד?
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ג. אסטרטרגיה מלחמתית..................................................................................................................9

ההסבר לכך נעוץ בניתוח האסטרטגיה של שני קרבות אחרים מהתנ"ך: קרב משה מול סיחון, 

וקרב יהושע מול ָהָעי. משני הקרבות למדים שקרב נגד אויב, קל הרבה יותר כאשר הוא מתרחש 

מחוץ לשערי העיר )מקורות 10 ו-11(.

כאשר נבוכדנאצר הצליח לפרוץ את החומה, המצב עוד לא היה אבוד. כשהחיילים עברו בזה 

הקב"ה  לנצחם.  ישראל  לבני  מושלמת  הזדמנות  להיות  יכולה  הייתה  זו  הפרצה,  דרך  זה  אחר 

פשוט ביקש לראות האם בני ישראל יחזרו בתשובה. רק בי"ז תמוז, לאחר שלא שבו בתשובה, 

היא הפכה לעובדה מוגמרת.

עובדות.  על  כוויכוח  והירושלמי  הבבלי  התלמוד  דברי  את  לפרש  צורך  אין  כבר  מכך,  כתוצאה 

החומה הובקעה בט' בתמוז, אבל המצב עוד לא היה אבוד. רק בי"ז בתמוז, כאשר בני ישראל 

לתחילת  התייחס  הירושלמי  סופית.  למציאות  הפכה  העיר  חומת  הבקעת  בתשובה,  חזרו  לא 

התהליך, והמשנה התייחסה לסופו.

סיפור: מנת האוכל שהרגה את הנחש...............................................................................................12



5 4

מקור 1  תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ו עמוד א'
אחד  בתמוז,  עשר  בשבעה  שאירעו  חמורים  אירועים  חמישה  על  מספרת  תענית  במסכת  המשנה 

מהם הוא הבקעת העיר.

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

ֵהיכל. בַּ

    

מקור 2  ספר ירמיהו, פרק נ"ב פסוקים ד-ז, יב-י"ג
בספר ירמיהו מצוין מהלך אירועי חורבן בית המקדש הראשון, והעובדה שבתשעה בתמוז )החודש 

הרביעי( הובקעה העיר. 

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

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

ִעיר ְולֹא־ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ׃ ֱחַזק ָהָרָעב בָּ ָעה ַלחֶֹדׁש ַויֶּ ִתשְׁ חֶֹדׁש ָהְרִביִעי בְּ בַּ

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

ר  ֶלְך ְנבּוַכְדֶראצַּ ָנה ַלמֶּ ע־ֶעשְֵׂרה שָׁ שַׁ ַנת תְּ ָעשׂוֹר ַלחֶֹדׁש ִהיא שְׁ י בֶּ ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמישִׁ
ָלִים׃ ירּושָׁ ֶבל בִּ ִחים ָעַמד ִלְפֵני ֶמֶלְך־בָּ א ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־ַטבָּ ֶבל בָּ ֶמֶלְך־בָּ

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

מקור 3  תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ח עמוד ב'
שואלת הגמרא: איך המשנה אומרת שבקיעת החומה אירעה בי״ז בתמוז, הרי בתנ"ך כתוב שזה אירע 

בט' בתמוז? משיבה הגמרא: בתנ"ך מדובר על בית ראשון, ואילו המשנה מדברת על בית שני. 

ַלחֶֹדׁש  ָעה  ִתשְׁ בְּ ָהְרִביִעי  חֶֹדׁש  ֶנֱאַמר "בַּ ַוֲהֵרי  ְבָעה ָעשָׂר?  שִׁ ָהִעיר בְּ הּוְבְקָעה 
ָלא  ָרָבא:  ָאַמר  ְוגוֹ'!  ָהִעיר"  ַקע  בָּ "ַותִּ ַאֲחָריו  ְוֶנֱאַמר  ִעיר",  בָּ ָהָרָעב  ֱחַזק  ַויֶּ
ָעה  ִתשְׁ ִראׁשוָֹנה הּוְבְקָעה ָהִעיר בְּ ַתְנָיא: בָּ ה. דְּ ִניָּ שְּׁ אן בַּ ִראׁשוָֹנה, כָּ אן בָּ ָיא. כָּ ַקשְׁ

ְבָעה ָעשָׂר ּבוֹ: שִׁ ה בְּ ִניָּ שְּׁ ַתּמּוז, בַּ בְּ

א. מתי הובקעה חומת ירושלים?
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מקור 4  שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקמ"ט סעיפים א'-ב'
מדוע אם כן, נקבעה התענית בי"ז ולא בט'? מוסבר בשולחן-ערוך, שמבחינתנו, חורבן בית שני חמור 

יותר.

ֵרי, ּוַבֲעשָָׂרה  ִתשְׁ ַתּמּוז, ּוְבג' בְּ ְבָעה-ָעשָׂר בְּ ָאב, ּוְבשִׁ ָעה בְּ ִתשְׁ ִבים ְלִהְתַעּנוֹת בְּ ַחיָּ
ֶהם: ֵאְרעּו בָּ ָבִרים ָהָרִעים שֶׁ ֵני דְּ ֵטֵבת, ִמפְּ בְּ

ֵאין  ָהִעיר",  הּוְבְקָעה  ַלחֶֹדׁש  ָעה  ִתשְׁ בְּ ָהְרִביִעי  חֶֹדׁש  "בַּ סּוק  פָּ בַּ תּוב  כָּ שֶׁ ם  ַהגַּ
ט' ּבוֹ,  ִראׁשוָֹנה הּוְבְקָעה בְּ בָּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ ֵני שֶׁ א בי"ז ּבוֹ, ִמפְּ ט' ּבוֹ ֶאלָּ ין בְּ ִמְתַענִּ
ִית  ן בַּ חּוְרבַּ ּום דְּ ְקנּו ְלִהְתַעּנוֹת בי"ז ּבוֹ, ִמשּׁ ה הּוְבְקָעה בי"ז ּבוֹ, תִּ ּשִניָּ בַּ יָון שֶׁ כֵּ

ִני ָחמּור יוֵֹתר ֶאְצֵלנּו: שֵׁ

מקור 5  מגן אברהם על השולחן ערוך
בשני  המקדש  בתי  שני  בחורבן  ירושלים  חומת  הבקעת  לציון  תענית  נקבעה  לא  מדוע  לכאורה, 
התאריכים – בט' ובי"ז?  מסביר ה"מגן אברהם", שלא רצו להטריח על הציבור יותר מדי, אך 'בעל 

נפש', יתענה גם בט', תאריך הבקעת העיר בבית ראשון.

ּבּור  ֵאין ַמְטִריִחין ַעל ַהצִּ ט' ּבוֹ, דְּ ם בְּ ֲעִנית גַּ ט': ְולֹא ָרצּו ִלְגזֹר תַּ ין בְּ ֵאין ִמְתַענִּ
ט'. ם בְּ ה גַּ ַעל ֶנֶפׁש ִיְתַענֶּ ן, בַּ "ן[. ְוִאם כֵּ יוֵֹתר ִמְדַאי ]ַרְמבָּ

 

מקור 6  תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד' הלכה ה'
אחר:  ביאור  מובא  שם  אך  למשנה,  הנביא  בין  הסתירה  על  השאלה  מופיעה  הירושלמי  בתלמוד 
התלמוד קובע שבקיעת החומה בשני בתי המקדש התרחשה בי"ז בתמוז, והדברים בירמיהו מקורם 

בחישוב מוטעה )מקור 4(.

ה  ְוַאתָּ ָהִעיר  הּוְבְקָעה  ַלחֶֹדׁש  ָעה  ִתשְׁ בְּ לט(  )ִיְרְמָיהּו  ִתיב  כְּ ָהִעיר:  ְוהּוְבְקָעה 
ּבוֹנוֹת  ֶחשְׁ ִקְלקּול  ֲחִניַלאי:  ר  בַּ ְנחּום  תַּ י  ַרבִּ ָאַמר  בי"ז(?  ָקָרה  ה  זֶּ )שֶׁ ְך  כָּ אוֵֹמר 

אן. ֵיׁש כָּ

<< הרבי 
כיון שידוע שאין מחלוקת במציאות, כיצד תיתכן מחלוקת על תאריך הבקעת 

החומה? 

והנה, הנפקא מינה בנוגע לפועל בין שיטת הבבלי לשיטת הירושלמי היא – אם בעל 
נפש צריך להחמיר על עצמו ולהתענות גם בתשעה בתמוז: לשיטת הבבלי שבראשונה 
הובקעה העיר בתשעה בתמוז, הנה "בעל נפש יתענה גם בתשעה" )כמו שכתב המגן 
אברהם שם(. מה שאין כן לשיטת הירושלמי ש"קלקול חשבונות יש כאן", הנה גם 
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בעל נפש לא צריך להתענות בתשעה בתמוז, מאחר שביום זה לא אירע דבר בלתי 
רצוי, ולכן, ביום זה צריך להיות ענין השמחה כו', כמו שכתוב עבדו את ה' בשמחה. 

וצריך להבין: ידוע הכלל שלא שייך שתהיה מחלוקת במציאות. ולכאורה בענינינו, 
המחלוקת בין הבבלי לירושלמי היא מחלוקת במציאות – לדברי הבבלי נבקעה העיר 
בראשונה בתשעה בתמוז, ולדברי הירושלמי נבקעה העיר בראשונה בשבעה עשר 

בתמוז. ואיך יתאים זה עם הכלל שלא שייך שתהיה מחלוקת במציאות?! 

ישנו כלל בלימוד התורה שבעל-פה, שיכולות להיות מחלוקות בהבנת פסוקים או הלכות מסוימים 
וכדומה )למשל: מהו החישוב הנכון בלוח השנה היהודי, מתי יחול יום כיפור, האם תפילת ערבית 
היא רשות או חובה(, אך לא יכולה להיות מחלוקת על עובדות במציאות )למשל, האם החומה נפרצה 

בט' או בי"ז בתמוז(.
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מקור 7 א חומש בראשית, פרק ז', פסוקים י"ב וי"ז
כאשר התורה מספרת על המבול היא קודם קוראת לו גשם, ורק לאחר כמה פסוקים, קוראת לזה 

מבול.  

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

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

מקור 7 ב רש"י על הפסוק
מפרש רש"י, שהמבול החל בתור גשם קל, כדי שאם ברגע האחרון יחזרו בתשובה, ימשיך הגשם 

בתור גשמי ברכה. כאשר לא חזרו בתשובה, הפך הגשם למבול.  

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

מקור 8 תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד א'
במשנה מובא שאדם נידון בראש השנה על מה שיתרחש עמו במהלך כל השנה. התלמוד מביא 

דעה נוספת: בכל יום אדם נידון על מה שיתרחש עמו באותו יום.

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

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

מקור 9 קונטרס ומעין, מאמר כ, פרק א'
החמישי  הרש"ב,  הרבי  יום?  בכל  או  השנה  בראש  הדין  האם  הדעות?  שתי  את  מתווכים  כיצד 

בשושלת אדמו"רי חב"ד, מסביר את הדברים.

ָנה  ְבַרְייָתא ְדרֹאׁש ַהשָּׁ י יוֵֹסי בִּ ַעת ַרבִּ ָכל יוֹם, הּוא דַּ ָהָאָדם ִניּדוֹן בְּ ְוִהנֵּה ֶזה שֶׁ
ָנה ְלָכל ְימוֹת  ין רֹאׁש ַהשָּׁ י יוֵֹסי ֵאין בֵּ ן... ְלַרבִּ ִאם כֵּ )טז. א(... ְוִהְקׁשּו ַעל ֶזה דְּ

ל ַמְעָלה... ין שֶׁ לּום ְלִעְנַין דִּ ָנה כְּ ַהשָּׁ

יוֹם  ּפּוִרים הּוא  ַהכִּ ְויוֹם  ָנה  ר רֹאׁש ַהשָּׁ ָלל ֲאשֶׁ ֶזה כְּ ֵאין ַמֲחלוֶֹקת בָּ אי  ַודַּ א  ֶאלָּ

ב. ההתפתחות איננה צפויה
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ְך  ָנה ִנְמשָׁ ְברֹאׁש ַהשָּׁ ִריָּה כו'... ְוַהְיינּו דִּ ְך ִקְצַבת ַהֶחֶסד ְלָכל בְּ ָאז ֶנְחתָּ ין... שֶׁ ַהדִּ
ְך  ם ְוֶנְחתָּ ּפּוִרים ֶנְחתָּ ְכָלל, ּוִבְנִעיָלה ְדיוֹם ַהכִּ ְקָצב ְלָכל ָהעוָֹלם בִּ נִּ ִפי שֶׁ ַהֶחֶסד כְּ

ְפָרט ְוֶזה ְלִדְבֵרי ַהּכֹל. ִקְצַבת ַהֶחֶסד ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד בִּ

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

ֵאר. ְתבָּ נִּ ׁש ּוְכמוֹ שֶׁ ָכל יוֹם ַממָּ בְּ ט שֶׁ פָּ ין ּוִמשְׁ א... ְוֶזהּו ַהדִּ עוָֹלם ַהבָּ

ָנה ְויוֹם  רֹאׁש ַהשָּׁ ַכת ַהֶחֶסד הּוא בְּ ין ַעל ַהְמשָׁ ר ַהדִּ ִעיקַּ ֵניֶהם ֱאֶמת, דְּ ...ְוִנְמָצא שְׁ
ָכל יוֹם. מּור בְּ ט גָּ פָּ ין ּוִמשְׁ ל ָמקוֹם ֵיׁש דִּ ּפּוִרים, ּוִמכָּ ַהכִּ

<< הרבי 
כשמשהו מתחיל, התוצאה הסופית עדיין לא נקבעה – היא בידיים שלנו. 

והביאור בזה: גם בן חמש למקרא למד בנוגע למבול שבתחלה נאמר1 "ויהי הגשם 
על הארץ", ואחר כך נאמר2 "ויהי המבול". ומפרש רש"י: כשהורידן הורידן ברחמים, 
אם יחזרו יהיו גשמי ברכה. וכשלא חזרו, היו למבול. ועל פי זה מובן, שבתחילת 
הענין אי אפשר עדיין לדעת מה יהיה בסופו ויתכן שגם הענין הבלתי רצוי יהפך 

ויהיה דבר טוב, "גשמי ברכה". 

לברכה4  זכרונם  רבותינו  למאמר  בנוגע  הקודמת3,  בהתוועדות  המדובר  דרך  ועל 
"שלושה מפתחות בידו של הקב"ה כו'", שגם כאשר ישנם גשמים, אי אפשר לדעת 
אם כתוצאה מזה יבוא ענין הפרנסה כו'. ועל דרך מאמר רבותינו זכרונם לברכה5 

ש"אדם נידון בכל יום" אף על פי שכבר היה הדין הכללי בראש השנה כו'. 

ועל דרך זה בנוגע לענינינו: 

הענין  כללות  את  להפוך  יכולים  היו  עדיין  בתמוז  בתשעה  העיר  הובקעה  כאשר 
שיהיה באופן ד"גשמי ברכה", היינו, שאם ענין זה היה פועל עליהם שיעשו תשובה 
וכו', היו מהפכים את הענין דהובקעה העיר גופא לענין טוב. אלא מאחר שלא עשו 
תשובה, הנה, כאשר בא שבעה עשר בתמוז נעשה הענין דהובקעה העיר באופן בלתי 

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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מקור 10 א חומש במדבר, פרק כ"א, פסוקים כ"א-כ"ד
כאשר עם ישראל ביקש לעבור דרך ארץ סיחון בדרכו אל ארץ ישראל, סיחון סירב להרשות לו 
ויצא  עמו  כל  את  אסף  שסיחון  מספרת,  התורה  סיחון.  עם  להילחם  נאלץ  והוא  בארצו,  לעבור 

משטח הערים אל המדבר כדי להילחם עם ישראל. 

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

ֶלְך ֵנֵלְך,  ֶדֶרְך ַהמֶּ ה ֵמי ְבֵאר. בְּ תֶּ שֶָׂדה ּוְבֶכֶרם, לֹא ִנשְׁ ה בְּ ָרה ְבַאְרֶצָך, לֹא ִנטֶּ ֶאְעבְּ
ֻבֶלָך׃ ר־ַנֲעבֹר גְּ ַעד ֲאשֶׁ

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

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

מקור 10 ב רש"י על הפסוק
קשה  היה  העיר,  בתוך  נשארים  היו  סיחון  חיילי  אם  בצורה.  עיר  הייתה  שחשבון  רש"י,  מסביר 
מאוד לעם ישראל לכבשה. הקב"ה שתל במוחם של חיילי סיחון את הרעיון לצאת מבעד לחומה 

הבצורה ולהילחם עם ישראל במדבר, וזאת כדי להקל על בני ישראל לנצחם במלחמה. 

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

ים ָוָטף: ָנשִׁ

מקור 11 ספר יהושוע, פרק ח', פסוקים ג'-ז'
שנים לאחר מכן, כאשר יהושע מוביל את עם ישראל במטרה לכבוש את ארץ ישראל, הוא שולח 
יחידה מובחרת מצבאו להקים מארב, ומורה לחלק גדול מהצבא להתקרב אל העיר ולאחר מכן 
לפתוח במנוסה. כך, בצורה מתוחכמת, הוא מושך את צבא האויב אל מחוץ לחומות במרדף אחר 

הבורחים. כשהם כבר בחוץ, צבא ישראל מכה אותם שוק על ירך ומנצחם. 

ים ֶאֶלף ִאיׁש  לֹשִׁ ַע שְׁ ְבַחר ְיהוֹשֻׁ ְלָחָמה ַלֲעלוֹת ָהָעי, ַויִּ ַע ְוכל־ַעם ַהמִּ קם ְיהוֹשֻׁ ַויָּ
ָלֵחם ָלְיָלה׃ שְׁ ּבוֵֹרי ַהַחִיל, ַויִּ גִּ

ג. אסטרטרגיה מלחמתית
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ְרִחיקּו ִמן־ָהִעיר  ם אְֹרִבים ָלִעיר ֵמַאֲחֵרי ָהִעיר, ַאל־תַּ ַוְיַצו אָֹתם ֵלאמֹר: ְראּו ַאתֶּ
ֶכם ְנכִֹנים׃ לְּ ְמאֹד, ִוְהִייֶתם כֻּ

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

ר  ֲאשֶׁ כַּ ְלָפֵנינּו  ָנִסים  יֹאְמרּו:  י  כִּ ִמן־ָהִעיר,  אוָֹתם  יֵקנּו  ַהתִּ ַעד  ַאֲחֵרינּו  ְוָיְצאּו 
ָנה, ְוַנְסנּו ִלְפֵניֶהם׃ ִראשֹׁ בָּ

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

<< הרבי 
קשה לכבוש עיר בצורה  

והביאור בזה: ידוע שכאשר ישנה עיר בצורה )בעלת חומה וכו'(, קשה יותר לכבוש 
לקראת  ויצא  עמו  כל  סיחון את  סיחון ש"ויאסוף  מצינו במלחמת  ולכן  העיר,  את 
לצור  זאת  כל  בני  על  מטריח  אני  מה  הקב"ה  "אמר  רש"י:  וכפירוש  גו'"6  ישראל 
כו' )ובפרט שחשבון היתה עיר ש"אין כל בריה יכולה לכבשה"(, נתן בלב כל אנשי 
המלחמה לצאת מן העיירות כו' ושם נפלו. ומשם הלכו ישראל אל הערים ואין עומד 
לנגדם". ומזה מובן שקל יותר להלחם עם האויב כאשר האויב לא נמצא בתוך עיר 

בצורה. 

ועל דרך זה מצינו בכיבוש יהושע, שכאשר היה צריך לכבוש את ַהעי, העמיד מארב 
מאחורי העיר, ובני ישראל העמידו פנים שהם בורחים מפני יושבי ַהעי, וכאשר יצאו 
אנשי ַהעי מן העיר הבצורה כדי לרדוף אחרי בני ישראל, יצאו מן המארב והקיפו את 

אנשי העי מלפניהם ומאחריהם7. 

יתהפך  העיר  דהובקעה  לענינינו: שישנה אפשרות שהענין  בנוגע  מובן  זה  פי  ועל 
לטוב )בדוגמת גשמי ברכה(.

כניסת צבא הבבלים דרך פרצה בחומה היוותה הזדמנות פז לנצח במלחמה

כל  את  שהחריבו  )ולא  בחומה  פירצה  שנעשתה   – הוא  העיר  בהובקעה  הפירוש 
החומה(. והנה, כאשר ישנה פירצה קטנה בחומה, מובן שחיל האויב לא יכול להיכנס 
לנצח את האויב  ישנה אפשרות שיוכלו  ואז   – זה  בזה אחר  לעיר בבת אחת, אלא 
חיל  כניסת  בתחילת  תיכף  כי  ידי המארב,  על  הבא  הנצחון  בדוגמת  יותר,  בקלות 
האויב לעיר, הרי האויב הוא במיעוט לגבי אנשי העיר, ואז יכולים אנשי העיר לנצח 

את האויב בקלות יותר. 

6( במדבר כא, כג.
7( יהושע ח, ד-כב.
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העיר  שהובקעה  בראותם  תשובה  עושים  היו  ישראל  בני  שאם  מובן  זה  פי  ועל 
בתשעה בתמוז, ]היינו, שלאחרי שבני ישראל לא שמעו לתוכחת הנביאים ולא חזרו 
בתשובה, שלח הקב"ה את נבוכדנאצר מלך בבל ונבוזראדן שר הצבא שלו שיעשו 
פירצה בחומת ירושלים, כדי לעורר את בני ישראל לחזור בתשובה[, היו מהפכים 
את הענין ָדְהבָקעה העיר שבתשעה בתמוז לענין טוב )בדוגמת הפיכת המבול לגשמי 
ברכה( – על ידי זה שהיו מנצחים את האויב בקלות יותר, שזהו גם על פי דרך הטבע 

ועל אחת כמה וכמה באופן שלמעלה מדרך הטבע. 

"קלקול חשבונות" הכוונה היא - תקלה בהבנת בני ישראל את האירועים

ועל פי זה מובן התיווך שבין הבבלי לירושלמי: לכּולי עלמא הובקעה העיר בראשונה 
בתשעה בתמוז, ומה שכתוב בירושלמי "קלקול חשבונות יש כאן", הכוונה בזה שבני 
ישראל טעו בחשבם שזה שהובקעה העיר הרי זה באופן דגזירה שאי אפשר לשנותה, 

ולא ידעו שעל ידי תשובה יכולים להפוך זאת לענין טוב. 

ישראל  בני  את  לעורר  כדי  רק  העיר  הובקעה  בתמוז  בתשעה  הנה,  באמת,  אבל 
ורק בשבעה עשר  לטוב,  זאת  להפוך  יכולים  היו  ענין התשובה  ידי  ועל  לתשובה, 

בתמוז הובקעה העיר באופן של גזירה, שאי אפשר כבר לשנותה. 

  משיחת שבת פרשת פנחס ה׳תשמ״א, רשימת השומעים בלתי מוגה.

שיחות קודש ה'תשמ"א ח"ד ע' 571
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מהסיפורים ומהתובנה שלמדנו אנו רואים רעיון נפלא:

המבול – העונש החמור ביותר בהיסטוריה, החל כגרעין של ברכה. גם פריצת חומת ירושלים בתשעה 
בתמוז החלה בצורה שיכלה להפוך לניצחון מרהיב של בני ישראל. מכאן למדים על כוחה העצום של 
התשובה ועל היכולת הטמונה באדם. גם לאחר תחילת הפורענות, יש לו את הכוח לשנות את פני 

המציאות ולהפוך אותה לטוב.

סיפור מנת האוכל שהרגה את הנחש
הדין,  נגזר  כבר  עקיבא  רבי  של  בתו  על  בשיעור.  שלמדנו  הנקודה  את  ממחיש  זה,  ידוע  סיפור 
והפורענות כבר החלה – הנחש היה בדרכו להורגה. אך היה לה את הכוח לשנות את המציאות. בזכות 

מצוות הצדקה שקיימה, נהרג הנחש והיא נותרה בחיים.

"כאשר תגיע בתך לליל חתונתה" אמרו החוזים בכוכבים לרבי עקיבא, "היא תמות 
מנשיכת נחש".

לא  הוא  המאושר  היום  הגיע  וכאשר  מדבריהם,  מאוד  מודאג  היה  עקיבא  רבי 
הצליח להירדם כל הלילה. בבוקר המחרת הוא מיהר לבקר את בתו ושמח לגלות 
כי היא עדיין בחיים. במהלך הביקור הוציאה הבת את סיכת השיער שלה מן הקיר, 
כשלתדהמתה נסרך עם הסיכה נחש מת! בלילה הקודם היא תקעה את הסיכה בסדק 

בקיר שם היה הנחש, וכך ניצלו חייה.

"ספרי נא לי" שאל אותה רבי עקיבא. "מה עשית אמש? האם קיימת איזו מצווה 
מיוחדת בזכותה ניצלת?"

"היה זה זמן קצר לפני שהחל טקס החתונה" סיפרה הבת. "שמעתי דפיקות על דלת 
הבית. עני עמד בחוץ וביקש אוכל, אך כולם היו עסוקים בהכנות ואיש לא התייחס 

אליו.

"פתחתי את הדלת, נטלתי את מנת האוכל המיוחדת שהוכנה עבורי והענקתי לו. 
כנראה שזכות מצוות הצדקה הצילה את חיי" סיימה הבת.

רבי עקיבא יצא בהתפעמות מבית בתו. הוא ניגש לבית המדרש ודרש בפני הנוכחים:

"צדקה תציל ממוות! ולא רק שהצדקה מצילה את האדם שלא ימות במיתה משונה, 
אלא היא מצילה אותו ממיתה ומאריכה את ימיו".

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

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 12


