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 ד"בס
  יריחו
 נבון הרב מואיז

 
  יג פרק במדבר

ר( א) ים ְשַלח־ְלָך( ב: )לֵּאֹמר ֶאל־ֹמֶשה ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ י ְכַנַען ֶאת־ֶאֶרץ ְוָיֻתרּו ֲאָנשִׁ ן ֲאֶשר־ֲאנִׁ ְבנֵּי ֹנתֵּ ל לִׁ ְשָראֵּ  יִׁ
יש יש ֶאָחד אִׁ ה ֶאָחד אִׁ ְשָלחּו ֲאֹבָתיו ְלַמטֵּ יא ֹכל תִׁ  ...: ָבֶהם ָנשִׁ

 
  ב פסוק יג פרק במדבר ן"רמב
 בשליחות רבינו למשה טעם מה... . שלח תרצה אם, לך מצוה איני אני, לדעתך - אנשים לך שלח

 שיחזירם הוא סבור, חזק שהעם או רעה ואם, טוב הרי רפה והעם טובה הארץ אם, הזאת
 ששולחים נכריה בארץ להלחם הבאים כל כדרך אמרו ישראל כי, בזה הענין ישוב אבל !?למצרים
 לפניהם להורות הצבא בראש התרים ילכו ובשובם הערים ומבוא הדרכים לדעת אנשים לפניהם
. משה בעיני טוב היה כן ועל, מרגלים אנשים שנים( א ב יהושע) נון בן ביהושע...  כענין, הדרכים

 :...,ולארוב ולהשמר להחלץ בנלחמים יצוה אבל, הנס על מעשיו בכל יסמוך לא הכתוב כי
 

  א, ב פרק יהושע
ְשַלח( א) ן־נּון ְיהֹוֻשעַ  ַויִׁ ים בִׁ טִׁ ן־ַהשִׁ ים מִׁ ם־ֲאָנשִׁ ים ְשַניִׁ יחוֹ  ֶאת־ָהָאֶרץ ְראּו ְלכּו לֵּאֹמר ֶחֶרש ְמַרְגלִׁ  ְוֶאת־ְירִׁ

ְלכּו ָשה ַוָיֹבאּו ַויֵּ ית־אִׁ ְשְכבּו־ָשָמה ָרָחב ּוְשָמּה זֹוָנה בֵּ  ...: ַויִׁ
 

 ו פרק יהושע
ְפנֵּי ּוְמֻסֶגֶרת ֹסֶגֶרת ִויִריחו  ( א) י מִׁ ל ְבנֵּ ְשָראֵּ ין יִׁ א אֵּ ין יֹוצֵּ ה ֶאל־ְיהֹוֻשעַ  ְיֹקָוק ַוֹיאֶמר( ב) ס: ָבא ְואֵּ  ְראֵּ

י יחוֹ  ְבָיְדָך ָנַתתִׁ י ְוֶאת־ַמְלָכּה ֶאת־ְירִׁ בֹורֵּ ל גִׁ יר ְוַסֹבֶתם( ג: )ֶהָחיִׁ י ֹכל ֶאת־ָהעִׁ ְלָחָמה ַאְנשֵּ יף ַהמִׁ  ַהקֵּ
יר ֶשת ַתֲעֶשה ֹכה ֶאָחת ַפַעם ֶאת־ָהעִׁ ים שֵּ ים ְוִשְבָעה( ד: )ָימִׁ ְשאּו ֹכֲהנִׁ ים שֹוְפרֹות ִשְבָעה יִׁ ְפנֵּי ַהיֹוְבלִׁ  לִׁ

יר ָתֹסבּו ַהְשִביִעי ּוַביֹום ָהָארֹון ַבע ֶאת־ָהעִׁ ים שֶׁ ים ְפָעמִׁ ְתְקעּו ְוַהֹכֲהנִׁ ְמֹשְך ְוָהָיה( ה: )ַבשֹוָפרֹות יִׁ  בִׁ
ל ְבֶקֶרן יעּו ַהשֹוָפר ֶאת־קֹול ְכָשְמֲעֶכם< בשמעכם> ַהיֹובֵּ  ָהִעיר חו ַמת ְוָנְפָלה ְגדֹוָלה ְתרּוָעה ָכל־ָהָעם ָירִׁ

יהָ  יש ָהָעם ְוָעלּו ַתְחתֶׁ י( טז)... : ֶנְגּדוֹ  אִׁ ית ַבַפַעם ַוְיהִׁ יעִׁ ים ָתְקעּו ַהְשבִׁ  ְיהֹוֻשעַ  ַוֹיאֶמר ַבשֹוָפרֹות ַהֹכֲהנִׁ
יעּו ֶאל־ָהָעם י־ָנַתן ָהרִׁ יר ָלֶכם ְיֹקָוק כִׁ ְתְקעּו ָהָעם ַוָיַרע( כ)... : ֶאת־ָהעִׁ י ַבֹשָפרֹות ַויִׁ ְשֹמעַ  ַוְיהִׁ  ָהָעם כִׁ
יעּו ַהשֹוָפר ֶאת־קֹול יהָ  ַהחו ָמה ַוִתפ ל ְגדֹוָלה ְתרּוָעה ָהָעם ַוָירִׁ יש ָהִעיָרה ָהָעם ַוַיַעל ַתְחתֶׁ ְלְכדּו ֶנְגּדוֹ  אִׁ  ַויִׁ

יר ימּו( כא: )ֶאת־ָהעִׁ יר ֶאת־ָכל־ֲאֶשר ַוַיֲחרִׁ יש ָבעִׁ אִׁ ָשה מֵּ ַנַער ְוַעד־אִׁ ן מִׁ  ַוֲחמֹור ָוֶשה שֹור ְוַעד ְוַעד־ָזקֵּ
י־ָחֶרב י ְוַהָזָהב ַהֶכֶסף ַרק ְוָכל־ֲאֶשר־ָבּה ָבֵאש ָשְרפּו ְוָהִעיר( כד)... : ְלפִׁ  אֹוַצר ָנְתנּו ְוַהַבְרֶזל ַהְנֹחֶשת ּוְכלֵּ

ית־ְיֹקָוק ית ַהזֹוָנה ְוֶאת־ָרָחב( כה: )בֵּ יהָ  ְוֶאת־בֵּ ֶשב ְיהֹוֻשעַ  ֶהֱחָיה ְוֶאת־ָכל־ֲאֶשר־ָלּה ָאבִׁ ל ְבֶקֶרב ַותֵּ ְשָראֵּ  יִׁ
י ַהֶזה ַהיֹום ַעד יָאה כִׁ ים ֶהְחבִׁ ל ְיהֹוֻשעַ  ֲאֶשר־ָשַלח ֶאת־ַהַמְלָאכִׁ יחוֹ  ְלַרגֵּ ת ְיהֹוֻשעַ  ַוַיְשַבע( כו) פ: ֶאת־ְירִׁ  ָבעֵּ

יא יש ָארּור לֵּאֹמר ַההִׁ י ָהאִׁ ְפנֵּ יר ּוָבָנה ָיקּום ֲאֶשר ְיֹקָוק לִׁ יחוֹ  ַהֹזאת ֶאת־ָהעִׁ ְבֹכרוֹ  ֶאת־ְירִׁ  ְיַיְסֶדָנה בִׁ
ירוֹ  ְצעִׁ יב ּובִׁ י( כז) :ְּדָלֶתיהָ  ַיצִׁ י ֶאת־ְיהֹוֻשעַ  ְיֹקָוק ַוְיהִׁ  : ְבָכל־ָהָאֶרץ ָשְמעוֹ  ַוְיהִׁ

 

 ~הקללה ~ 

 
  א עמוד קיג דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 האיש ארור לאמר ההיא בעת יהושע וישבע' לה חרם העיר והיתה" דכתיב. יריחו: חסדא רב אמר
 לא: תניא ".דלתיה יציב ובצעירו ייסדנה בבכרו יריחו את הזאת העיר את ובנה יקום אשר' ה לפני

ל ָבָנה" דכתיב, יריחו שם על אחרת עיר ולא, אחרת עיר שם על יריחו יאֵּ ית חִׁ י בֵּ יֹחה ָהֱאלִׁ  ֶאת־ְירִׁ
יָרם ְסָדּה ְבֹכרוֹ  ַבֲאבִׁ ְשגּוב יִׁ ירוֹ  ּובִׁ יב ְצעִׁ צִׁ ְדַבר] ְּדָלֶתיהָ  הִׁ ֶבר ֲאֶשר ְיֹקָוק כִׁ ן־נּון ְיהֹוֻשעַ  ְבַיד ּדִׁ  [."בִׁ

 
R. Haim Berlin, Shaarei Torah 
Why did Rambam, who sifted with 13 sieves through the entire corpus of Torah and did 
not neglect even one law from the written or oral Torah nor from anything written in 
both Talmuds and all the beraitot. . . omit [the law] to not build Jericho? 

 

וכך  –שם אין איסור לגור שם ולבנות ( כמו שהכנענים עשו)העיר כבר נבנה ש במקרה -
 .ם לא כלל את ההלכה"הרמב

 למרותהוא נענש על בניית עיר אחרת על שם יריחו ואיסור זה עדיין תקף , לגבי חיאל -
 .הזכירום לא "שהרמב
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 ~הלכה / פילוסופיה ~ 
  נ פרק ג חלק הנבוכים מורה ספר

 שיראה מי כל כי, עומד קיים ההוא המופת להיות, לעולם יריחו שיבנה מי יהושע החרים... 
 ..., במופת נשקע אבל שנהרס בנין תכונת זה שאין לו יתבאר, בארץ שקועה ההיא החומה

 
  א עמוד נד דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 בית במורד אלגביש אבני, ארנון נחלי מעברות, הירדן ומעברות, הים מעברות הרואה: רבנן תנו
 יהושע שעשה בשעה משה עליה שישב ואבן, ישראל על הבשן מלך עוג לזרוק שבקש ואבן, חורון

 הודאה שיתן צריך כולן על - במקומה שנבלעה יריחו וחומת, לוט של ואשתו, בעמלק מלחמה
 . המקום לפני ושבח

 
 א סעיף ריח סימן הפירות ברכת הלכות חיים אורח ערוך שולחן
, ארנון נחלי ומעברות, הירדן ומעברות, הים מעברות: כגון, לישראל נסים בו שנעשו מקום הרואה

 בעת משה עליה שישב ואבן, ישראל על לזרוק עוג שבקש ואבן, חורון בית של אלגביש ואבני
 שאר ובין זו ברכה ובין. הזה במקום לאבותינו נסים שעשה: מברך יריחו וחומת, עמלק מלחמת
 . ומלכות שם בהזכרת וכולם, ברכות כשאר הם הרי הראייה ברכות

 
  ז ק"ס ריח סימן ברורה משנה

 מתוך הנס שניכר וכדומה הנך דדוקא משמע לכאורה א"המ כתב - נסים שעשה מברך( ז)
 סנחרב מלחמת בעת נס שם שקרה לירושלים סמוך בבואנו כגון ה"בלא אבל...  המקום

 ניכר הנס שאין נסים שעשה זה כגון על מברכין אין המחנה כל והמית' ה מלאך שיצא
 שהרי ניכר הנס אין כ"אעפ הנס שנעשה מקום לכוין שאפשר גב על אף' פי] המקום מתוך

 שמגיע כל המקום מתוך ניכר אין' אפי שלו נס על מיהו [הנס נעשה האדמה בגוף לא
 :מברך הנס קרה ששם למקום

 
 ב סעיף ריח סימן חיים אורח השולחן ערוך
 יריחו וחומת...  הים את ישראל שעברו המקום הים מעברות כגון המקומות הן ואלו

 נסים שעשה ברוך ומלכות בשם מברך כולם על החומה של המקום כלומר תחתיה שנפלה
 : ומלכות בשם הם שיתבארו הראייה ברכות כל וכן הזה במקום לאבותינו

 
 ~ ארכאולוגיה~ 

 
 1867-1868 Charles Warren (British engineer): “As a 
general result on the completion of these excavations it may 
be said for a certainty that these mounds are artificial 
throughout.” 
 

 1907-1909, 1911 Ernst Sellin and Carl Watzinger (Austro-
German) expedition – due to his dating (c 1550 BCE), 
concluded that city was long destroyed when Joshua arrived. 
 

 1930-1936 John Garstang (British archeologist): “As to 
the main fact, then, there remains no doubt: the walls [of 
the city] fell outwards so completely that the attackers would 
be able to clamber up and over their ruins into the city.” He 
signed it and had two co-workers witness and sign it.  
 
“In a word, in all material details and in date the fall of 
Jericho took place as described in the Biblical narrative. Our 
demonstration is limited, however, to material observations: 
the walls fell, shaken apparently by earthquake, and the city 
was destroyed by fire, about 1400 B.C. These are the basic 
facts resulting from our investigations. The link with Joshua and the Israelites is only 
circumstantial but it seems to be solid and without a flaw.” 
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 ~התאריך ~ 
 

 1952-1958 Kathleen Kenyon (British archeologist): site was conquered in 1550 BCE 
 

 1990,2008 Bryant Wood (Biblical Archeologist): site was conquered in 1400 BCE 
 

Kenyon’s analysis was based on what was not found at Jericho rather 
than what was found. According to Kenyon, City IV must have been 
destroyed at the end of the Middle Bronze Age (c. 1550 B.C.E.) because 
no imported Cypriote ware – diagnostic for the ensuing Late Bronze I 
period – was found at Jericho.  
 
But, local pottery all characteristic of Late Bronze Age (c.1400 BCE) 
 

The cemetery outside Jericho has yielded a continuous 
series of Egyptian scarabs from the 18th through the 
early-14th centuries B.C.E.. Shown clockwise from upper 
left are scarabs bearing the names of Tuthmosis III (c. 
1504-1450 B.C.E.), Amenhotep III (c. 1386-1349 B.C.E.) 
and Hatshepsut (c. 1503-1483 B.C.E.) and the reverse 
side of a seal, lower left, of Tuthmosis III. 
 
C-14 dating: 1690-1610; 1640-1520; 1597±91; 1590-1527 ±100; 1347 ±85 
 

כי הארכיאולוגיה לא הגיעה עדיין לשלב שתוכל . יעה האבסולוטית של התאריכים השוניםעל הקב :ידיןיגאל 
כי הרס , שאין להטיל ספק רב בכך, דומני אפוא. שמאורע מסוים קרה בשנה מסוימת, כמו חוקרי המקרא, לומר

 .פעמי זה הוא מעשיהם של שבטי ישראל-חד
 

 ~ הממצאים~ 
 

o ת־ָהִעיר ַוָיס בּו ַהַשַחר ַכֲעלו ת ַוַיְשִכמּו ַהְשִביִעי ַביו ם ַוְיִהי ה ַכִמְשָפט אֶׁ ַבע ַהזֶׁ  ְפָעִמים שֶׁ
 

The most abundant item found in the destruction, apart from pottery, was 
grain. As noted above, both Garstang and Kenyon found large quantities of 
grain stored in the ground-floor rooms of the houses. In her limited 
excavation area, Kenyon recovered six bushels of grain in one season! This is 
unique in the annals of Palestinian archaeology. Perhaps a jar or two might be 
found, but to find such an extensive amount of grain is exceptional. 
 
The ample food supply at Jericho indicates that it succumbed quickly, not 
after a long siege… 

o ָבֵאש ָשְרפּו ְוָהִעיר 
 

Kenyon: “The destruction was complete. Walls and floors were 
blackened or reddened by fire, and every room was filled with fallen 
bricks, timbers, and household utensils; in most rooms the fallen 
debris was heavily burnt, but the collapse of the walls of the eastern 
rooms seems to have taken place before they were affected by the 
fire.” 
 

 

o יהָ  ַהחו ָמה ַוִתפ ל  ָהִעיָרה ָהָעם ַוַיַעל ַתְחתֶׁ
 

When the wall was deposited in this fashion at the base of the tell, 
the collapsed mudbricks themselves formed a ready ramp for an 
attacker to surmount the revetment wall.  

 
י־ָנַתן ֶאל־ְיהֹוֻשעַ  ַוֹיאְמרּו" נּו ְיֹקָוק כִׁ י ְוַגם־ָנֹמגּו ֶאת־ָכל־ָהָאֶרץ ְבָידֵּ ָפנֵּינּו ָהָאֶרץ ָכל־ֹיְשבֵּ   "מִׁ
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EXTRA 

 
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/espektim-2.htm 
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/08/Carbon-14-Dating-at-Jericho.aspx 
http://www.bibleprobe.com/jericho.htm 
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/05/Did-the-Israelites-Conquer-Jericho-A-
New-Look-at-the-Archaeological-Evidence.aspx 
http://www.ancientdigger.com/2011/12/walls-of-jericho-archaeology-that.html 
http://www.aish.com/jl/h/cc/48937787.html 
 
“But it is absolutely untrue that archaeology disproves the Bible. On 
the contrary, I think archaeology proves it, … If someone attacks the 
Bible, saying it is not historical, that it is nonsense and fiction, 
then I say that archaeology has increased my belief that basically the 
historical parts of the Bible are true. No doubt of that. … I think 
archaeology has actually given me, if you ask me subjectively, a 
greater respect for the Bible. 
(Yigal Yadin, BAR, 1983) 

 

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/espektim-2.htm
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/08/Carbon-14-Dating-at-Jericho.aspx
http://www.bibleprobe.com/jericho.htm
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/05/Did-the-Israelites-Conquer-Jericho-A-New-Look-at-the-Archaeological-Evidence.aspx
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/05/Did-the-Israelites-Conquer-Jericho-A-New-Look-at-the-Archaeological-Evidence.aspx
http://www.ancientdigger.com/2011/12/walls-of-jericho-archaeology-that.html
http://www.aish.com/jl/h/cc/48937787.html

