
 
 

Wife of Hiel of Beth-El part 2  

 מלכים א, טז, לד  .1

ָיָמיו ָבָנה ִחיֵאל ִריֹחה: - ֶאת--, ֵבית ָהֱאִלי " בְּ יַּד    יְּ הָוה, ֲאֶשר ִדֶבר בְּ ר יְּ בַּ ָלֶתיָה, ִכדְּ ִעירֹו ִהִציב דְּ גּוב( צְּ ָדּה, ובשגיב )ּוִבשְּ ֹכרֹו ִיסְּ ֲאִביָרם בְּ בַּ

עַּ ִבן  הֹושֻׁ  " .נּון-יְּ

During his reign, Hiel the Bethelite fortified Jericho. He laid its foundations at the cost of Abiram his first-born, and set its 

gates in place at the cost of Segub his youngest, in accordance with the words that the LORD had spoken through Joshua 

son of Nun. 

 במדבר רבה פ' יד  .2

 ..." עיר הנידחת עשאהכא"ר ברכיה הכהן " 

 יט -דברים יג, יג .3

ָך ָלֶשֶבת ָשם -ִכי יג "  הָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לְּ ת ָעֶריָך, ֲאֶשר יְּ חַּ אַּ ע בְּ מַּ ֵני יד   .ֵלאֹמר-- ִתשְּ אּו ֲאָנִשים בְּ ֶבָך, וַּיִַּדיחּו ֶאת- ָיצְּ ל, ִמִקרְּ ִליַּעַּ ֵבי ִעיָרם,  -בְּ ֹישְּ

ָדה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים  ֵלאֹמר: בְּ נַּעַּ ָכה, וְּ ֶתם-ֲאֶשר לֹא --ֵנלְּ עְּ דַּ תֹוֵעָבה  וְּ  טו   .יְּ ָתה הַּ ָדָבר, ֶנֶעשְּ ִהֵנה ֱאֶמת ָנכֹון הַּ ָת, ֵהיֵטב; וְּ לְּ ָשאַּ ָת וְּ רְּ ָחקַּ ָת וְּ שְּ ָדרַּ

ֶבָך ִקרְּ זֹאת בְּ ֶכה, ֶאת טז   .הַּ ֵכה תַּ ִהוא- הַּ ֵבי ָהִעיר הַּ ִפי--ֹישְּ ֶאת  ָחֶרב: -לְּ ֲחֵרם ֹאָתּה וְּ ֶאת -ֲאֶשר-ָכל-הַּ ִפי-ָבּה וְּ ָתּה, לְּ ֶהמְּ ֶאת  יז  .ָחֶרב-בְּ - ָכל-וְּ

ֹבץ ֶאלשְּ  ָת ָבֵאש ֶאת-ָלָלּה, ִתקְּ פְּ ָשרַּ ֹחָבּה, וְּ ֶאת-תֹוְך רְּ ָתה ֵתל עֹוָלם, לֹא ִתָבֶנה עֹוד -ָכל-ָהִעיר וְּ ָהיְּ יהָוה ֱאֹלֶהיָך; וְּ ָלָלּה ָכִליל, לַּ לֹא יח  .שְּ - וְּ

אּוָמה, ִמן יִ  ָך מְּ ָידְּ ק בְּ בַּ ֵחֶרם -דְּ הָוה מֵ -- הַּ ן ָישּוב יְּ עַּ מַּ ן לְּ ָנתַּ ּפֹו, וְּ ֲאֹבֶתיָך-ֲחרֹון אַּ ע, לַּ בַּ ֲאֶשר ִנשְּ ֶבָך, כַּ ִהרְּ ָך וְּ מְּ ִרחַּ ֲחִמים וְּ ָך רַּ ע,   יט  .לְּ מַּ ִכי ִתשְּ

ֹמר ֶאת הָוה ֱאֹלֶהיָך, ִלשְּ קֹול יְּ יֹום-ָכל- בְּ ָך הַּ ּוְּ צַּ ֹוָתיו, ֲאֶשר ָאֹנִכי מְּ הוָה ֱאֹלֶהיָך-- ִמצְּ ֵעיֵני, יְּ ָיָשר, בְּ ֲעשֹות, הַּ  "   .לַּ

13 If you hear it said, of one of the towns that the LORD your God is giving you to dwell in, 14 that some scoundrels from 

among you have gone and subverted the inhabitants of their town, saying, “Come let us worship other gods”—whom 

you have not experienced— 15 you shall investigate and inquire and interrogate thoroughly. If it is true, the fact is 

established—that abhorrent thing was perpetrated in your midst— 16 put the inhabitants of that town to the sword and 

put its cattle to the sword. Doom it and all that is in it to destruction: 17 gather all its spoil into the open square, and 

burn the town and all its spoil as a holocaust to the LORD your God. And it shall remain an everlasting ruin, never to be 

rebuilt. 18 Let nothing that has been doomed stick to your hand, in order that the LORD may turn from His blazing anger 

and show you compassion, and in His compassion increase you as He promised your fathers on oath— 19 for you will be 

heeding the LORD your God, obeying all His commandments that I enjoin upon you this day, doing what is right in the 

sight of the LORD your God. 

 תס"ו-ספר החינוך מצוות תס"ד .4

. ועיר הנדחת נקראת עיר מישראל שנדחו על ידי אנשים  לשרף עיר הנדחת ואת כל אשר בה  - " שריפת עיר הנדחת ולהרג אנשיה 

"ושרפת באש את העיר ואת   ות לבם הרע לעבוד עבודה זרה, ועל זה נאמרבני בליעל לצאת מתחת כנפי השכינה, וילכו אחרי שריר

 "  .כל שללה

The burning of an enticed city and to kill its people: To burn an enticed city and everything that is in it. And a city of 

Israel [whose inhabitants] have been enticed by wanton men to leave from under the wings of the Divine Presence, and 

go after the whims of their hearts to worship idolatry, is called an enticed city. And about this is it stated (Deuteronomy 

13:17), "and you shall burn the city with fire, and all of its booty."  

שרש מצוה זו ידוע הוא, שאנשים רעים וחטאים כאלה שהסכימו יחד הסכמה רעה ונמאסת כזו ראוי למחות שמם ולאבד זכרם מן  

  .ואין להם כליון חרוץ יותר מן השרפההעולם ולא ישאר בעולם מקום זכר להם כלל,  

The root of this commandment is well-known - that evil and sinful men like this that agreed [upon] a bad and disgusting 

agreement like this together are fit to have their name erased and their memory destroyed from the world, and that 

/Deuteronomy.13.17
/Deuteronomy.13.17


 
 

there should not be a place of their remembrance in the world at all. And there is no destruction more complete than 

burning. 

 "  ." והיתה תל עולם לא תבנה עוד , ועל זה נאמרשלא לבנות עיר הנדחת לעולם - שלא לבנות עיר הנדחת 

To not rebuild an enticed city: To not ever rebuild an enticed city. And about this is it stated (Deuteronomy 13:17), "and 

it shall be an everlasting mound; you shall not build it again." 

 ולא ידבק בידך מאומה מן החרם"   "  , ועל זה נאמרשנמנענו מלהנות ולקחת דבר מממון עיר הנדחת  - שלא להנות בממון עיר הנדחת 

To not benefit from the property of an enticed city: That we have been prevented from benefiting and taking from the 

property of an enticed city. And about this is it stated (Deuteronomy 13:18), "And no thing from the anathema shall stick 

to your hand." 

5.  

 יט -יהושע ו טז  .6

עַּ ֶאל הֹושֻׁ הָוה ָלֶכם ֶאת -ָהָעם ָהִריעּו, ִכי-" וַּיֹאֶמר יְּ ן יְּ ָתה  ָהִעיר. -ָנתַּ ָהיְּ ָכל  וְּ יהָוה:-ֲאֶשר-ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא וְּ ק  ...   ָבּה, לַּ רַּ רּו ִמן -וְּ ֶתם ִשמְּ - אַּ

ֵחֶרם, ֶּפן ֶתם ִמן-הַּ חְּ קַּ ֲחִרימּו ּולְּ ֶתם ֶאת -תַּ מְּ שַּ ֵחֶרם; וְּ ֶתם, אֹותֹו -הַּ רְּ ֵחֶרם, וֲַּעכַּ ָרֵאל, לְּ ֲחֵנה ִישְּ ֶזל   .מַּ רְּ ֹחֶשת ּובַּ ֵלי נְּ ָזָהב, ּוכְּ ֹכל ֶכֶסף וְּ   ֹקֶדש --וְּ

יהָוה:  הָוה, ָיבֹוא   הּוא, לַּ ר יְּ  "  .אֹוצַּ

“ Joshua commanded the people, “Shout! For the LORD has given you the city.  The city and everything in it are to be 

proscribed for the LORD; …But you must beware of that which is proscribed, or else you will be proscribed: if you take 

anything from that which is proscribed, you will cause the camp of Israel to be proscribed; you will bring calamity upon 

it.  All the silver and gold and objects of copper and iron are consecrated to the LORD; they must go into the treasury of 

the LORD.” 

 יח -דברים כ, טז  .7

ָך נֲַּחָלה טז  " הָוה ֱאֹלֶהיָך, ֹנֵתן לְּ ִמים ָהֵאֶלה, ֲאֶשר יְּ ק, ֵמָעֵרי ָהעַּ ֶיה, ָכל-- רַּ חַּ ָשָמה-לֹא תְּ הָוה  -ִכי יז  .נְּ ָך, יְּ ֲאֶשר ִצּוְּ ֲחִריֵמם, ...כַּ ֲחֵרם תַּ הַּ

ן, ֲאֶשר לֹא  יח   .ֱאֹלֶהיָך עַּ מַּ דּו ֶאתְּ -לְּ מְּ לַּ יהָוה ֱאֹלֵהיֶכםיְּ ֹכל תֹוֲעֹבָתם, ֲאֶשר ָעשּו ֵלאֹלֵהיֶהם; וֲַּחָטאֶתם, לַּ ֲעשֹות, כְּ  " .ֶכם לַּ
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“ In the towns of the latter peoples, however, which the LORD your God is giving you as a heritage, you shall not let a 

soul remain alive. No, you must proscribe them—…as the LORD your God has commanded you, lest they lead you into 

doing all the abhorrent things that they have done for their gods and you stand guilty before the LORD your God.” 

 סנהדרין מד ע"א  .8

והיה בעברכם את הירדן תקימו " ואתם   "   א"ל הקב"ה שלך קשה משלהם אני אמרתי " ויאמר ה' אל יהושע קום לך דריש ר' שילא 

ריחקתם ס' מיל ... א"כ מה ת"ל קום לך א"ל אתה גרמת להם והיינו דקאמר ליה בעי "ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו  

 "   'ולמלכה וגו

With regard to the verse that states: “And the Lord said to Joshua: Get you up; why do you lie this way on your face?” 

(Joshua 7:10), Rabbi Sheila taught in a public lecture: The Holy One, Blessed be He, said to Joshua: Your own sin is even 

worse than that of the other Jews who sinned, as I said to the Jewish people: “And it shall be when you have gone over 

the Jordan, that you shall set up these stones” (Deuteronomy 27:4), and you have already distanced yourselves sixty 

mil from the Jordan River, and you have yet to fulfill the mitzva….If so, what is the meaning when the verse states: “Get 

you up,” hinting that Joshua was in fact responsible for some transgression? The matter should be understood as 

follows: God said to Joshua: You caused the Jewish people to sin, as had you not dedicated all the spoils of Jericho to the 

Tabernacle treasury, the entire incident of Achan taking the spoils improperly would not have occurred. And this is what 

God said to him at Ai: “And you shall do to Ai and her king as you did to Jericho and her king; only its spoil and its 

cattle shall you take for a prey to yourselves” (Joshua 8:2), instructing Joshua that the Jewish people should keep the 

spoils. 

רק שללה ובהמתה תבוזו שלא תחרימם   - והיינו דקאמר להו בעי  :שלא היה לך לאסור עליהם ביזת יריחו   -" אתה גרמת להם    רש"י:

 " :עוד 

 במדבר רבה פ' יד  .9
ָבת, ֶשנֶ   ..."   שַּ ָחָמה בַּ ִים וְּהּוא ָעָשה ִמלְּ רַּ עַּ ֶשָהָיה ִמֵשֶבט ֶאפְּ ֵבר ִביהֹושֻׁ דַּ ִים ָמעֹוז רֹאִשי, מְּ רַּ ֶאפְּ רוְּ ִביִעי   :(יהושע ו, טו ) ֱאמַּ שְּ יֹום הַּ ִהי בַּ וַּיְּ

 ֹ ל עֹוָלם בְּ ָעה לְּ ָבת, ֶשֵאין ִשבְּ ָתה שַּ ִין ֶשָהיְּ ר וַָּיֹסבּו ֶאת ָהִעיר וגו', ּוִמנַּ חַּ שַּ ֲעלֹות הַּ ִכמּו כַּ שּו  וַּיַּשְּ ָבת אֹותֹו יֹום ֶשָכבְּ ִפי ֶשָהָיה יֹום שַּ ָבת, ּולְּ א שַּ

ִריחֹו ֵתיָמא ֶאת יְּ ָמה דְּ ה', כְּ ִריחֹו ֹקֶדש לַּ ָכְך ֶהֱחִרים ֶאת יְּ עַּ   :( יהושע ו, יז) , לְּ הֹושֻׁ ר יְּ ה' וגו', ָאמַּ ָכל ֲאֶשר ָבּה לַּ ָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא וְּ ָהיְּ וְּ

ֵכן הּוא אֹוֵמר  ה', וְּ ֶיה ֹקֶדש לַּ ָבת ִיהְּ שַּ ש בַּ בַּ ה ֶשִנכְּ ָכל מַּ ָבת כָֻׁלּה ֹקֶדש וְּ שַּ ה'   :( יהושע ו, יט) הַּ ֶזל ֹקֶדש הּוא לַּ רְּ חֶשת ּובַּ ֵלי נְּ ָזָהב ּוכְּ ֹכל ֶכֶסף וְּ וְּ

ר ה' ָיבֹוא  .אֹוצַּ

 

ר  ֲהָנָאה, ֶשֶנֱאמַּ ת ֲאסּוָרה בַּ חַּ ִנדַּ ת ֲעָשָאּה, וֲַּהֵרי ִעיר הַּ חַּ ִנדַּ ִעיר הַּ ֹכֵהן כְּ ָיה הַּ ִבי ֶבֶרכְּ ר רַּ ָת ָבֵאש אֶ  :( דברים יג, יז)  ָאמַּ פְּ ָשרַּ ֶאת ָכל  וְּ ת ָהִעיר וְּ

ֵכן הּוא אֹוֵמר  ָלָלּה וגו', וְּ ִפי ָחֶרב :( יהושע ו, כא) שְּ ד שֹור ָוֶשה וֲַּחמֹור לְּ עַּ ד ָזֵקן וְּ עַּ ר וְּ ד ִאָשה ִמנַּעַּ עַּ ֲחִרימּו ֶאת ָכל ֲאֶשר ָבִעיר ֵמִאיש וְּ  .וַּיַּ

 

ָרֵאל  ִישְּ ר ָשלֹום, ִלֵמד לְּ ֵלִוי בַּ ִבי יּוָדא הַּ ר רַּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָאמַּ ר הַּ ה ֶשָאמַּ ר   :( במדבר טו, כ) מַּ רּוָמה, ָאמַּ ָלה ָתִרימּו תְּ ֵראִשית ֲעִרֹסֵתֶכם חַּ

ָגבֹוּהַּ  ָלָלּה לַּ ִדיש ֶאת ָכל שְּ ִחָלה נַּקְּ נּו אֹוָתּה תְּ שְּ ָכבַּ עַּ הֹוִאיל וְּ הֹושֻׁ   .יְּ

 

 25-26קדמוניות היהודים ספר חמישי פרק ראשון  .10
 

" צווה אותם להרוג את כל מי שייתפס בידם ולא להפסיק את הרג האויבים אפילו מתוך עייפות, ולא להסיח דעתם מן השונא הבורח  

מתוך רגש רחמים או בהיותם עסוקים בביזה, אלא להשמיד את כל בעלי החיים ולא לקחת שום דבר תועלת עצמם: ונתן צו, כמה  

, שהביאו מן העיר הראשונה, אשר נכבשה על ידם:  םולשמור לאלקים כמבחר בכורי ניצחונשיהיה בעיר כסף וזהב, עליהם לאסוף 

 רק רחב ואת משפחתה עליהם להציל בגלל השבועה, שנשבעו לה המרגלים" 
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 דעת מקרא, יהושע ו, טז  .11
 

י בימי משה: "וידר  בכנענהראשונה  ר בדינה של יריחו יותר משצוותה התורה...ומעין זה נהגו ישראל במלחמתם י"יהושע מחמ 

 ג( -ישראל נדר לה' ויאמר...ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה )במדבר כא, ב

 

 רלב"ג יהושע ו, יז  .12
 

כדי שלא יטעו ישראל במה שיגיע להם מההצלחה אחר זה וייחסוה אל מה שקנו משלל העיר ההיא,  ..." לתת מורך לשאר הגויים 

שפעולות יושבי יריחו  ...ם היתה טובה עד שמקניהם ונכסיהם מביאים הצלחה למי שיקנםואולי יהיה זה סבה שיחשבו שאמונת

 ואמונתם היו יותר מגוונות מפעולות שאר יושבי הארץ ואמונתם ולזה צוה שלא ישאר מהם רושם" 

 

 תנחומא בראשית פ' ח  .13
 

העיר חרב...ואין את מוצא שנצטוו על כך, אלא יהושע מעצמו אמר. ומניין שהסכים הקב"ה עמהן, שכך   " אמר להם יהושע והיתה

 כתיב 'חטא ישראל וגם עברו בריתי' )יהושע ז, יא( הוי שהסכים הקב"ה עמו" 

 

 אברבנאל, יהושע ו, יז  .14
 

אך צוהו בשם האל של נעלך מעל רגלך  וכפי הפשט אמרו המפרשים שלא עשה זה כי אם במצות האל ואם לא נזכר. ודעתי שהמל" 

כי המקום אשר אתה עומד עליו קדש הוא, וחרם וקדש אחד הוא ולכן אמר שחרם יהיה, וראוי היה שיהיה כן, כי אם היה לה' הישועה  

 ..."  ?איך ישראל ישללו בה שלל 

 

 משנה ברכות פרק ט משנה א  .15
 

 ים לאבותינו..." "הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר: ברוך שעשה ניס

 

 גמ' ברכות נד ע"א  .16
 

, כל הרואה אותן, על כולן צריך  וחומת יריחו שנבלעה במקומה"תנו רבנן: הרואה מעברות הים ומעברות הירדן...ואשתו של לוט 

 שיתן הודאה ושבח לפני המקום..."  

 

 רמב"ם מורה נבוכים )קאפח(, חלק ג פרק נ  .17

הוא לתועלת הכרחית בתורה, אם לאימות השקפה שהיא יסוד מיסודות התורה, או לתיקון  דע שכל סיפור שתמצא מוזכר בתורה  "

מזה הזכרת המסעות. פשט הדבר, שהוא הזכרת מה שאין בו תועלת   ... מעשה מן המעשים כדי שלא יהא בין בני אדם עוול ורשע. 

ונקודת הצורך לכך גדולה  .  על פי ה'  כלל. ומחמת חשש זה שאפשר שיעלה על הלב, אמר ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם

מאוד, והוא, שכל הניסים אין אמתתם ברורה אלא אצל מי שראה אותם, אבל לעתיד יהיה זיכרונם סיפור, ואפשר יהיה להכחישם  

ולפי שידוע לפני ה' יתעלה,   ... אצל השומע. וידוע שלא יתכן ולא יצטייר שיהא הפלא קיים ועומד למשך הדורות לכל בני אדם. 

לפיכך סולקו כל הפקפוקים הללו, והודגש סיפור כל    ....שאפשר שיפקפקו במופתים האלה בעתיד כדרך שמפקפקים בכל הסיפורים, 

הפלאים הללו על ידי ביאור אותם המסעות, כדי שיראום הבאים וידעו את גודל הפלא שיש בישיבת מין האדם באותם המקומות  

, שכל מי  יהושע מי שיבנה את יריחו לעולם, כדי שיהא אותו הפלא קיים ועומדומן הסיבה הזו עצמה החרים  .ארבעים שנה

 " אלא שקע בדרך פלא.  יתברר לו שאין זו צורת בנין שנהרס   שיראה אותה החומה שקועה באדמה

 יהושע ו, כו  .18
 

ִהיא ֵלאֹמר: "  , ָבֵעת הַּ עַּ הֹושֻׁ ע יְּ בַּ זֹאת ֶאת-, ֲאֶשר ָיקּום ּוָבָנה ֶאתָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני ְיהָוה    וַּיַּשְּ ִריחֹו- ָהִעיר הַּ ִעירֹו יִַּציב  --יְּ ֶדָנה, ּוִבצְּ יַּסְּ ֹכרֹו יְּ ִבבְּ

ָלֶתיהָ   " .דְּ



 
 

At that time Joshua pronounced this oath: “Cursed of the LORD be the man who shall undertake to fortify this city of 

Jericho: he shall lay its foundations at the cost of his first-born, and set up its gates at the cost of his youngest.” 

 

 שמו"א יד, כד  .19
ל ֶלֶחם -ֲאֶשר   ָארּור ָהִאיׁשָהָעם ֵלאֹמר,  -וַֹּיֶאל ָשאּול ֶאת"   ..." יֹאכַּ

 

 "ואברככה לפני ה' לפני מותי"   בראשית כז, ז .20
 

 פני, בכל מקום אשר אני שם וזהו כל העולם. ד"א, כל זמן שאני קיים"  : "על  רש"י, דברים ה,ז 

 

אחרי שיהושע החרים את העיר ואת כל אשר בה, נתן חרם וקללה רבה על האיש שיבנה יריחו, ואחשוב  "    אברבנאל , יהושע ו, כו:

יהי חרם המקום וכל אשר בו, וזה אם  שגם זה הקב"ה צוהו עליו, ושנכלל באותו המאמר כי המקום אשר אתה עומד עליו קדש הוא ש 

לשעתו ואם לדורות שתמיד יהיה חרם לא תבנה, ולולא זה לא היה יהושע עושה דבר זה מעצמו, ולזה כיון באמרו ארור האיש לפני  

 ..." ה', כי למה שהאל צוה על זה
 

 "וישבע יהושע בעת ההיא לפני ה' לאמר..." 

 

 מראות הצובאות על שמו"א כו, יט 
 

 " .שהוא בפני הסנהדרין הנקראים פני ה', או להיות שם פני ה' כי הוא ניצב בעדת הדיינים 'וזהו מנגד פני ה', כי אם נגד פני ה "

 

 


