
 
 

Wife of Hiel of Beth-El part 3 

 רמב"ם מורה נבוכים )קאפח(, חלק ג פרק נ  .1

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

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

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

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, 

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

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

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

 

 תוספתא סנהדרין יד, ט  .2
 

" ...את העיר הזאת ואת יריחו. וכי אין אנו יודעין שיריחו שמה? אלא שלא יבנה אותה ויקרא אותה על שם עיר אחרת, ושלא יבנה  

 עיר אחרת ויקרא את שמה יריחו" 

 

 לפי הנבואה..."  )יהושע ו, כו( "...שזאת הקללה לא היתה   רלב"ג

 )מופיע באברבנאל( "הסכים )ה'( עמו )עם יהושע( בכל מה שגזר מדעתו בחרם והקללה שעשה ביריחו"   הרי"ף

)מל"א עמ' רנז( "...ויש בספר ישן בשם ר"ש ב"ר קלונימוס: קבלה בידינו שהאיסור היה רק בנין החומה, אבל בעיר    ילקוט מעם לועז

 ישבו כל הימים" 

ר' שמעון בן אלעזר אומר לא אותה בנה אלא אחרת בנה, ומשנבנתה הותרה לישב בה, וכן הוא אומר  "  יד: (  )סנהדרין תוספתא 

ויגשו בני הנביאים אשר ביריחו אל אלישע. שמא יאמרו בית דיין: הרי אנו עושין עיר הנדחת ומחריבין אנו את ארץ ישראל? אלא  

 פני המקום באבדן של רשעים שנ' 'ואבוד רשעים רינה' " כשם ששמחה לפני המקום בקיומן של צדיקים כך שמחה ל 

פירוש לתוספתא סנהדרין, מובא ב"ילקוט מעם לועז" מל"א עמ' רנ"ז בהערה ס"ה( " יש האומרים שהאיסור על היחיד  )הרשב"א  

 ולא על הציבור"  
 

ְקַעת -ַהֶנֶגב, ְוֶאת-ְוֶאת"  .3 ר בִּ כָּ  )דברים לד, ג( "  ֹצַער- ַעד--ְיֵרחֹו ִעיר ַהְתָמִריםַהכִּ
 

   ( 114י' קויפמן על יהושע, ירושלים תשכ"א )עמ'  .4
 

"משופטים א, טז, ג, יג ....נמצאים למדים שקיימת היתה עיר יריחו עוד מתקופת השופטים. ליד העיר הכנענית השרופה והארורה  

 נבנתה עיר חדשה שנקראה גם עיר התמרים..." 
 

"...אין זאת כי עיר פרזות היתה, אשר יושביה עבדו את אדמות  : (9ראשונים ת"א תשי"ד )עמ' מ' נאור, המקרא והארץ, נביאים 

 יריחו הפוריות..." 

 

 בראשית רבה פרשה צ"ט, ג  .5
 זו בית אל שהיא מאפלת"  –  ולערב יחלק שלל זו יריחו שהיתה מבכרת  –  בבוקר יאכל עדמדבר בארצו... –  בנימין זאב יטרף"

 

 יז -מלכים א טז  .6
ב ֶבן   כט"  ַלְך ַעל-ְוַאְחאָּ י, מָּ ְמרִּ ֵאל,  -עָּ ְשרָּ ב ֶבן  ...יִּ ַרע, ְבֵעיֵני ְיהוָּה -ל ַוַיַעש ַאְחאָּ י הָּ ְמרִּ נָּיו.   --עָּ ֹכל, ֲאֶשר ְלפָּ ה ֶאת  ...מִּ שָּ ַקח אִּ יֶזֶבל,  -ַויִּ אִּ

ים -ַבת יֹדנִּ נָּה ְבֹשְמרֹון.  לג וַַיַעש ַאחְ -, ַוֵיֶלְך ַוַיֲעֹבד ֶאתֶאְתַבַעל ֶמֶלְך צִּ ַעל, ֵבית ַהַבַעל, ֲאֶשר בָּ ְזֵבַח, ַלבָּ ְשַתחּו לֹו.  לב ַויֶָּקם מִּ ב,  ַהַבַעל, ַויִּ אָּ

יס ֶאת-ֶאת ב ַלֲעשֹות, ְלַהְכעִּ ה; ַויֹוֶסף ַאְחאָּ ֲאֵשרָּ ֹכל ַמלְ - הָּ ֵאל, מִּ ְשרָּ נָּיו.   ְיהוָּה ֱאֹלֵהי יִּ יּו ְלפָּ ֵאל, ֲאֶשר הָּ ְשרָּ לד ְבָיָמיו ָבָנה ִחיֵאל, ֵבית  ֵכי יִּ

ַע ִבןְיִריֹחה:  ַבֲאִביָרם ְבֹכרֹו ִיְסָדּה, ובשגיב )ּוִבְשגּוב( ְצִעירֹו ִהִציב ְדָלֶתיָה, ִכְדַבר ְיהָוה, ֲאֶשר ִדֶבר -ֶאת--ָהֱאִלי א   נּון. -ְבַיד ְיהֹושֻׁ



 
 

ד, ֶאל ַויֹאֶמר ֵאלִּ  ְלעָּ ֵבי גִּ ֹתשָּ י מִּ ְשבִּ ב, ַחי-יָּהּו ַהתִּ ם-ַאְחאָּ נָּיו, אִּ י ְלפָּ ַמְדתִּ ֵאל ֲאֶשר עָּ ְשרָּ ר-ְיהוָּה ֱאֹלֵהי יִּ טָּ ֵאֶלה ַטל ּומָּ ים הָּ נִּ ְהֶיה ַהשָּ ם--יִּ י, אִּ - כִּ

י.  רִּ י ְדבָּ  ְלפִּ

29 Ahab son of Omri became king over Israel …30 Ahab son of Omri did what was displeasing to the LORD, more than all 

who preceded him. … he took as wife Jezebel daughter of King Ethbaal of the Phoenicians, and he went and served Baal 

and worshiped him. 32 He erected an altar to Baal in the temple of Baal which he built in Samaria. 33 Ahab also made a 

sacred post. Ahab did more to vex the LORD, the God of Israel, than all the kings of Israel who preceded him. 34 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. 1 Elijah the Tishbite, an inhabitant of Gilead, said to Ahab, “As the LORD lives, the God of Israel 

whom I serve, there will be no dew or rain except at my bidding.” 

 

 ירושלמי סנהדרין פרק י הלכה ב  .7
מה היה אחאב עביד הוה מקשט גרמיה בכל יום וקאים ליה קומי חיאל אסרטו לטיה והוא א"ל בכמה אנא טב יומא דין והוא אמר  " 

שות הרע בעיני ה'. ר' לוי עבד דרש הדין קרייא אשתא ירחין  ליה כן וכן והוא מפריש טומיתיה לע"ז הדא היא דכתיב יען התמכרך לע

לגנאי רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה' אתא לגבי בליליא א"ל מה חטית לך ומה סרחית קדמך. אית לך רישיה  

ב אשר איסתה אותו  דפסיקא ולית לך סופיה אשר היסתה אותה איזבל אשתו. עבד דרש ליה שיתא ירחין לשבח רק לא היה כאחא

איזבל אשתו. כתיב בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה. חיאל מן יהושפט יריחו  

מבנימן אלא שמגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב וכן הוא אומר באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה. באבירם בכורו  

מאיין ללמד ובשגוב הרשע היה לו מאיין ללמד לפי שרצו לרבות את ממונן ושלטה בהן מאירה והיו מתמוטטין והולכין לקיים  לא היה 

מה שנא' כדבר ה' אלהי ישראל אשר דבר ביד יהושע בן נון. כתיב ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי ה' אלהי ישראל  

טל ומטר כי אם לפי דברי. וכי מה עניין זה אצל זה אלא אמר הקב"ה לאליהו הדין חיאל   אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה

גברא רבא הוא איזיל חמי ליה אפין א"ל לי נה מיזל א"ל למה. א"ל דנא מיזל וינון אמרין מלין דמכעסין לך ולינה יכול מיסבול. א"ל ואין  

שכחון עסיקין בהן קרייא וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש  אמרין מילה דמכעסה לי כל מה דאת גזר אנא מקיים. אזל וא

לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. אמר בריך הוא אלההון דצדיקייא דמקיים  

אמר לון בתורתו של משה כתיב  מילי דצדיקא והוה תמן אחאב אמר לון אחאב וכי מי גדול ממי משה או יהושע. אמרין ליה משה  

השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם ומה כתיב בתריה וחרה אף ה' בכם ועצר השמים  

ולא יהיה מטר ולא הינחתי ע"ז בעולם שלא עבדתי אותה וכל טבן ונחמן דאית בעלמא אתון בדרי. מילוי דמשה לא קמן ומילוי  

ל אליהו אם כדבריך חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי כיון  דיהושע מקים. א" 

ששמע כן התחיל בוכה הדא הוא דכתיב ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקרע את בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק  

 .ויהלך אט

 

 בבלי סנהדרין קיג ע"א  .8

אמר רב חסדא יריחו דכתיב )יהושע ו, יז( והיתה העיר חרם לה' וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני  מאי עיר אחרת   "

ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה תניא לא יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת  

בית האלי את יריחו באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה תניא באבירם  על שם יריחו דכתיב )מלכים א טז, לד( בנה חיאל 

בכורו רשע לא היה לו ללמוד בשגוב צעירו היה לו ללמוד אבירם ושגוב מאי עבוד )מאי קאמר( ה"ק באבירם בכורו היה לו ללמוד  

ת"ל שגוב צעירו מלמד שהיה מקבר והולך    לאותו רשע בשגוב צעירו ממשמע שנאמר באבירם בכורו איני יודע ששגוב צעירו מה

מאבירם עד שגוב אחאב שושביניה הוה אתא איהו ואליהו למשאל בשלמא בי טמיא יתיב וקאמר דילמא כי מילט יהושע הכי לט לא  

ם  יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחו א"ל אליהו אין אמר ליה השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימא דכתיב )דברי

יא, טז( וסרתם ועבדתם וגו' וכתיב וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים וגו' וההוא גברא אוקים ליה עבודת כוכבים על כל תלם ותלם  

ולא שביק ליה מיטרא דמיזל מיסגד ליה לווטתא דיהושע תלמידיה מקיימא מיד )מלכים א יז, יג( ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד  

טל ומטר וגו' בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטרא וקם ואזל )מלכים א יז, ב( ויהי דבר ה' אליו לאמר לך   חי ה' אלהי ישראל אם יהיה

מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית )מלכים א יז, ו( והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר וגו' מהיכא אמר רב יהודה אמר רב  

ייבש הנחל כי לא היה גשם בארץ כיון דחזא דאיכא צערא בעלמא כתיב )מלכים א  מבי טבחי דאחאב )מלכים א יז, ז( ויהי מקץ ימים ו

יז, ב( ויהי דבר ה' אליו לאמר קום לך צרפתה וכתיב )מלכים א יז, יז( ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האשה בעלת הבית בעא  

יה ושל גשמים ושל תחיית המתים יאמרו  רחמי למיתן ליה אקלידא דתחיית המתים אמרי ליה שלש מפתחות לא נמסרו לשליח של ח 

 " שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב אייתי הא ושקיל האי דכתיב )מלכים א יח, א( לך הראה אל אחאב ]ואתנה[ מטר



 
 

 

The Gemara asks: To what is the baraita referring with the phrase: Another city? Rav Ḥisda says: The reference is to 

Jericho, as it is written: “And the city shall be devoted, it and all that is in it, to the Lord…And Joshua charged them at 

that time by oath, saying: Cursed be the man before the Lord, that rises up to build this city Jericho; he shall lay its 

foundation with his firstborn, and with his youngest son shall he set up the gates of it” (Joshua 6:17, 26). It is taught in 

a baraita that this includes a prohibition not to build Jericho even after changing its name to the name of another city, 

and not to build another city after giving it the name of Jericho, as it is written: “Hiel the Bethelite built Jericho; with 

Abiram, his firstborn, he laid its foundation, and with his young son Segub set up its gates” (I Kings 16:34). It is taught 

in a baraita: From the death of Abiram, his firstborn, the wicked, it was not incumbent upon him to learn not to build 

Jericho, as Abiram’s death could be attributed to chance. But with the death of Segub his young son, it was incumbent 

upon him to learn that it was due to Joshua’s curse that they died. The Gemara asks: What did Abiram and Segub do 

that they are characterized as wicked, and what is the baraita saying? The Gemara answers that this is what the baraita 

is saying: From the death of Abiram, his firstborn, that wicked man Hiel should have learned about the cause of the 

death of Segub his young son. By inference from that which is stated: “With Abiram, his firstborn,” do I not know that 

Segub was his young son? Rather, what is the meaning when the verse states: “His young son Segub”? It teaches that 

he gradually buried all his sons from Abiram through Segub, and he should have suspected that Joshua’s curse caused 

the deaths. Ahab was Hiel’s close friend and groomsman. He and Elijah came to inquire about Hiel’s welfare in the 

house of mourning [bei tamya]. Hiel sat and said: Perhaps when Joshua cursed, this is what he cursed: Not to build 

Jericho even after changing its name to the name of another city, and not to build another city after giving it the name 

of Jericho. Elijah said to him: Yes, that is the curse. Ahab said to Elijah: Now the curse of Moses is not fulfilled, as it is 

written: “And you go astray and worship other gods,” and it is written: “Then the Lord’s anger will flare against you, 

and He will close the heavens, and there will be no rain” (Deuteronomy 11:16–17). And that man, referring to himself, 

established an object of idol worship on each and every furrow in the kingdom of Israel, and the rain is so plentiful that 

it does not allow him to go and worship it; will the curse of his student, Joshua, be fulfilled? The verse relates Elijah’s 

reaction: Immediately: “And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said to Ahab: As the Lord God 

of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew or rain these years, but according to my word” (I Kings 

17:1). Elijah prayed for mercy and they gave him the key to rainfall enabling him to dictate when it would rain, and he 

arose and went. It is written about Elijah: “And the word of the Lord came to him, saying: Go from here, and turn 

eastward, and hide yourself by Wadi Cherith…And the ravens brought him bread and meat in the morning” (I Kings 

17:2–3, 6). The Gemara asks: From where did they bring him bread and meat? Rabbi Yehuda says that Rav says: They 

brought it from the slaughterhouse of Ahab. And it is written: “And it came to pass after some days, that the wadi 

dried up, because there was no rain in the land” (I Kings 17:7). Since God saw that there is suffering in the world and 

Elijah was insensitive to it, it is written: “And the word of the Lord came to him, saying: Arise, go to Zarephath” 

(I Kings 17:8–9), to initiate a chain of events that would lead Elijah to return the key to rainfall to God. And it is 

written: “And it came to pass after these matters, that the son of the woman, the mistress of the house, became sick” 

(I Kings 17:17). Elijah prayed for mercy, for God to give him the key to the resurrection of the dead. They said to him 

from Heaven: Three keys were not typically passed to an agent: The key to a woman in childbirth, the key to rainfall, 

and the key to the resurrection of the dead. You already have the key to rainfall; do you also request the key to the 

resurrection of the dead? People will say: Two keys are in the possession of the student and one key is in the 

possession of the Master. Bring Me this key to rainfall, and take this key to the resurrection of the dead. Due to 

Elijah’s request, he was forced to revoke his oath, as it is written: “Go, appear before Ahab; and I will give rain” 

(I Kings 18:1).  
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 40-41עמ   מדרש עשרת המלכים )ראש דבר( בית עקד האגדות .9
 

ירבעם בן נבט, שנאמר על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל )מ״א ט״ו   שבעת השבטים וחצי בעון מה? הלא בעון  "

ל'( ובעון האשרה אשר עשה אחאב בשמרון, וכשמלך הושע בן אלה על ישראל בשמרון, היה הדין חתוך על שמרון שתחרב ועל  

לבבכם וגו' )דברים י״א:ט״ז(. בימיו   ישראל שיגלו, ]ומנין אתה יודע זאת[ אם תמצא לומר ממה שאמר משה השמרו לכם פן יפתה

בנה חיאל בית האלי את יריחו, אמר ר׳ ישמעאל חיאל מגדוליהם ומעשיריהם היה עומד על יריחו וראה אותה חרבה, אמר מה טיבה  

ום ובנה  של זו, אמרו לו יריחו זו החרבה, יהושע בן נון החרים אותה בחרם לא תבנה עוד לעולם, שנאמר ארור האיש לפני ה׳ אשר יק 

את העיר הזאת את יריחו, בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה )יהושע ו׳:כ״ו(. אמר להם, יהושע מת ודבריו מתו, ועמד ובנה אותה.  

כיון שהתחיל לבנות את יריחו מת אבירם בכורו, וכשהוא בונה היו מתים כל בניו וכל בני ביתו, וכשהוא מציב דלתיה מת שגוב צעירו.  

רע בגדיו וישב על הארץ והיה סופד ובוכה, באו כל זקני ישראל ואחאב לנחמו, אמר הקב״ה לאליהו לך והראה לפני  באותה שעה ק 

חיאל שמתו בניו. אמר לפניו, רבש״ע, מתירא אני שמא יאמר אחאב דבר שאינו כראוי, ויחר לי ואני גוזר ואין אתה מקיים. אמר לו,  

מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים )ישעיהו מ״ד:כ״ו(. מיד הלך לו, וכשבא שם ראה  לך ואני מקיים כל דבר שאתה גוזר, שנאמר 

 ”כל זקני ישראל יושבים, ובא לו וישב ביניהם. פתח חיאל ואמר, אוי לו למי שהוא עובר על דברי חכמים שהוא חייב מיתה

 

 12-13עמודים 
 

ן יפתה לבבכם' ואני היום כמה שנים עובד כל עבודה זרה  ...שאל אחאב את אליהו ואמר לו: הלא כתוב בתורה 'השמרו לכם פ "

שבעולם ואין העולם חסר כלום. בוא וראה כמה שנים עובד כל עבודה זרה, כפר בהקב"ה ובתורתו שצוה לחיאל בית האלי ואמר לו:  

לי: לך ובנה את יריחו?!    לך בנה יריחו. אמר לו כבר החרים יהושע ואמר: 'ארור האיש שאר יקום ויבנה את העיר הזאת' ואתה אומר 

אמר לו אחאב: אי שוטה בעולם, דברי הרב לא נתקיימו שאמר: 'השמרו לכם פן יפתה לבבכם' וגו' 'וחרה אף ה' בכם' ואני היום כמה  

שנים עובד עבודה זרה ושמים לא עצרו וארץ לא מנעה יבולה, דברי הרב שכתוב בו: 'ולא קם נביא עוד בישראל כמשה' לא נתקיימו  

ריו, דברי התלמיד לא כל שכן. מיד התחיל ובנה אותה היינו דכתיב: 'בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו' כיוון ששמע אליהו  דב

דבריו, נתמלא חמה. אמר לו: ריקן שבעולם אתה מאסת במי שברא כל העולם כולו, ונתן דברי תורה לכבודו, חייך שאין אני דן אותם  

התשבי וגו' אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי' מלמד שנטל מפתח טל ומטר והלך לו   אלא מדבריך שם: 'ויאמר אליהו

והיה רעב גדול בכל העולם. כשראה כן הקב"ה אמר לו: 'לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה' ולא שמע עד שדחפו  

 למקום..." 

 

10. The Legends of the Jews by Louis Ginzberg 4;7 

 

“ Elijah's first appearance in the period of the Kings was his meeting with Ahab in the house of Hiel, the Beth-elite, the 

commander-in-chief of the Israelitish army, whom he was visiting to condole with him for the loss of his sons. God 

Himself had charged the prophet to offer sympathy to Hiel, whose position demanded that honor be paid him. Elijah at 

first refused to seek out the sinner who had violated the Divine injunction against rebuilding Jericho, for he said that the 

blasphemous talk of such evil-doers always called forth his rage. Thereupon God promised Elijah that fulfilment should 

attend whatever imprecation might in his wrath escape him against the godless for their unholy speech. As the prophet 

entered the general's house, he heard Hiel utter these words: "Blessed be the Lord God of the pious, who grants 

fulfilment to the words of the pious." Hiel thus acknowledged that he had been justly afflicted with Joshua's curse 

against him who should rebuild Jericho. Ahab mockingly asked him: "Was not Moses greater than Joshua, and did he not 

say that God would let no rain descend upon the earth, if Israel served and worshipped idols? There is not an idol known 

to which I do not pay homage, yet we enjoy all that is goodly and desirable. Dost thou believe that if the words of Moses 

remain unfulfilled, the words of Joshua will come true?" Elijah rejoined: "Be it as thou sayest: 'As the Lord, the God of 

Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word.'" In pursuance 

of His promise, God could not but execute the words of Elijah, and neither dew nor rain watered the land.” 

 


