
 
 

4part  Daughters of Achan  

 ח -יהושע פרק ז .1

ְמֲעלּו ְבֵני " א ַקח ָעָכן ֶבן-ַויִּ ְשָרֵאל ַמַעל, ַבֵחֶרם; ַויִּ י ֶבן- יִּ י ֶבן-ַכְרמִּ ן-ַזְבדִּ ַחר -ֶזַרח ְלַמֵטה ְיהּוָדה, מִּ ְבֵני -ַהֵחֶרם, ַויִּ ַאף ְיהָוה, בִּ

ְשָרֵאל. ןַוַיֲעלּו  ד   ....   יִּ ְפֵני ַאְנֵשי ָהָעי...-מִּ יש; ַוָינֻסּו, לִּ ים אִּ ְשֹלֶשת ֲאָלפִּ ה, ָלָמה ֵהֲעַבְרָת  ז  .ָהָעם ָשָמה, כִּ ָני ְיהוִּ ֹּאֶמר ְיהֹוֻשַע ֲאָהּה ֲאדֹּ ַוי

יר ֶאת  יֵדנּו; ְולּו הֹוַאלְ -ָהָעם ַהֶזה ֶאת -ַהֲעבִּ י, ְלַהֲאבִּ רִּ ָתנּו ְבַיד ָהֱאמֹּ ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל י  .נּו ַוֵנֶשב, ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן...ַהַיְרֵדן, ָלֵתת אֹּ ְיהֹוֻשַע, ֻקם -ַוי

ֵפל ַעל ְשָרֵאל, ְוַגם ָעְברּו ֶאת  יא  .ָפֶניָך-ָלְך; ָלָמה ֶזה, ַאָתה נֹּ ן-ָחָטא, יִּ י אֹוָתם; ְוַגם ָלְקחּו, מִּ יתִּ ּוִּ י, ֲאֶשר צִּ יתִּ ַהֵחֶרם, ְוַגם ָגְנבּו ְוַגם -ְברִּ

חֲ  ְכֵליֶהם כִּ ְבֵטיֶכם; ְוָהָיה ַהֵשֶבט ֲאֶשר יד   ....  .שּו, ְוַגם ָשמּו בִּ ֶקר, ְלשִּ ְקַרְבֶתם ַבבֹּ ְשָפָחה ֲאֶשר -ְונִּ ְשָפחֹות, ְוַהמִּ ְקַרב ַלמִּ ְלְכֶדנּו ְיהָוה יִּ - יִּ

ְלְכֶדנּו ְיהוָ יִּ  ת ֲאֶשר יִּ ים, ְוַהַביִּ ְקַרב ַלָבתִּ ים ְלְכֶדָנה ְיהָוה תִּ ְקַרב ַלְגָברִּ ְלָכד ַבֵחֶרם  טו  .ה, יִּ תֹו ְוֶאת --ְוָהָיה, ַהנִּ ָשֵרף ָבֵאש, אֹּ י    לֹו:-ֲאֶשר-ָכל-יִּ כִּ

י-ָעַבר ֶאת  ית ְיהָוה, ְוכִּ ְשָרֵאל...-ְברִּ ֹּאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל יט  .ָעָשה ְנָבָלה ְביִּ ים -ַוי י שִּ לֹו תֹוָדה; -ְוֶתן--ְשָרֵאלָנא ָכבֹוד ַליהָוה ֱאֹלֵהי יִּ -ָעָכן, ְבנִּ

יָת, ַאל-ְוַהֶגד  י ֶמה ָעשִּ י-ָנא לִּ ֶמנִּ ֹּאַמר:-ַוַיַען ָעָכן ֶאת  כ  .ְתַכֵחד מִּ ֹּאת,    ְיהֹוֻשַע, ַוי ֹּאת ְוָכז ְשָרֵאל, ְוָכז י ַליהָוה ֱאֹלֵהי יִּ י ָחָטאתִּ כִּ ָאְמָנה, ָאנֹּ

י... יתִּ ֹּאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶמה ֲעַכְרָתנ  כה  .ָעשִּ תֹו ָכלַוי ְרְגמּו אֹּ ָתם -ּו, ַיְעָכְרָך ְיהָוה ַביֹום ַהֶזה; ַויִּ ְסְקלּו אֹּ ָתם ָבֵאש, ַויִּ ְשְרפּו אֹּ ְשָרֵאל, ֶאֶבן, ַויִּ יִּ

ים  ימּו ָעָליו ַגל כו  .ָבֲאָבנִּ ים ָגדֹול, ַעד ַהיֹום ַהֶזה, ַוָיָשב ְיהָוה, ֵמֲחרֹון ַאפֹו; ַעל-ַוָיקִּ ָרא ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא, ֵעֶמק ָעכֹור, ַעד, ַהיֹום ֵכן קָ -ֲאָבנִּ

  .ַהֶזה

1 The Israelites, however, violated the proscription: Achan son of Carmi son of Zabdi son of Zerah, of the tribe 

of Judah, took of that which was proscribed, and the LORD was incensed with the Israelites… 4 So about three 

thousand of the troops marched up there; but they were routed by the men of Ai. … 7 “Ah, Lord GOD!” cried 

Joshua. “Why did You lead this people across the Jordan only to deliver us into the hands of the Amorites, to 

be destroyed by them? If only we had been content to remain on the other side of the Jordan! … 10 But the 

LORD answered Joshua: “Arise! Why do you lie prostrate? 11 Israel has sinned! They have broken the 

covenant by which I bound them. They have taken of the proscribed and put it in their vessels; they have 

stolen; they have broken faith! … 14 Tomorrow morning you shall present yourselves by tribes. Whichever 

tribe the LORD indicates shall come forward by clans; the clan that the LORD indicates shall come forward by 

ancestral houses, and the ancestral house that the LORD indicates shall come forward man by man. 15 Then 

he who is indicated for proscription, and all that is his, shall be put to the fire, because he broke the Covenant 

of the LORD and because he committed an outrage in Israel.” … 19 Then Joshua said to Achan, “My son, pay 

honor to the LORD, the God of Israel, and make confession to Him. Tell me what you have done; do not hold 

anything back from me.” 20 Achan answered Joshua, “It is true, I have sinned against the LORD, the God of 

Israel. This is what I did: …25 And Joshua said, “What calamity you have brought upon us! The LORD will bring 

calamity upon you this day.” And all Israel pelted him with stones. They put them to the fire and stoned them. 

26 They raised a huge mound of stones over him, which is still there. Then the anger of the LORD subsided. 

That is why that place was named the Valley of Achor—as is still the case. . 

 אליהו רבה יח  .2

הקב"ה מה זה יהושע וכי אני מדבר אליך היום " אמר יהושע לפניו רבש"ע אמור לי מי הוא אותו אדם שעשה מעשה זה אמר לו 

לשון הרע לך אתה ותעמיד שנים עשר שבטים ותשלך עליהם גורל והוצא מהן אותו שעשה אותה מעשה ...מיד הלך יהושע וחלק 

 להן לישראל לשנים עשר שבטים והשליך עליהן גורל והוציא מהן עכן " 

 

 מדרש רבה, במדבר כג  .3

אמר לו עכן בשביל דבר זה שאתה אומר אני מת כיון שראה עכן    "בני שים נא כבוד לה' אלהי ישראלויאמר יהושע אל עכן   " כתיב

כך אמר בלבו עכשיו אני נלכד בגורל איני מאמין ונחשב כזבן לפני יהושע באותה שעה אמר לו עכן למה תפיל גורלות ביני ובין בני 



 
 

בני שים נא כבוד " על שניכם אף אני מאמין באותה שעה אמר יהושע ביתי אני אפיל הגורל בינך ובין פנחס אם לא יעלה הגורל

אמר ליהושע אף אתה הגד נא לי מה עשית מיד נפל מחלוקת  "לה' אלהי ישראל תן לו תודה והגד נא לי מה עשית אל תכחד ממני

ים נפש אחת מישראל בישראל ועמדו שבט יהודה במריבה והרגו מישראל כתות כתות כיון שראה עכן כך אמר בלבו כל המקי

כאילו קיים עולם מלא ואני ע"י נהרגו כמה אנשים מישראל אני חוטא ומחטיא מוטב אני אודה לפני הקדוש ברוך הוא ולפני יהושע 

אמנה אנכי חטאתי לה' "  ואל תבא תקלה על ידי מה עשה עכן עמד והשמיע קולו לכל הקהל והסו כל הקהל לפניו ואמר ליהושע

  "ת וכזאת עשיתיאלהי ישראל וכזא

 

 רד"ק יהושע ז, יט  .4

"בקש ממנו שיתודה על עונו לשני דברים האחד לכפרת עונו שתהא מיתתו כפרתו בהודאת עונו ומכאן למדנו שכל המומתין 

מתודין ולמדו כי כופר עונו מדכתיב יעכרך ה' ביום הזה ביום הזה נעכר ולא לעולם הבא והשני כדי שיודו בני ישראל בגורל או  

 יטת הארון ויאמרו כי אמת הוא..."בקל

 

 תנחומא, מסעי ה  .5

י ַמה ֶשָכתּוב ַבתֹוָרה, ְוָאַכְלָת ֶאת ְשַלל אֹוְיֶביָך ( שם פסוק כא) '" ָאַמר ֵליּה: ָוֶאְרֶאה ַבָשָלל ְוגֹו ְסַתַכְלתִּ ָוֶאְחְמֵדם  ,(דברים כ, יד )ָאַמר, הִּ

ְנָער ַאַחת טֹוָבה ְוגֹו י ָוֶאָקֵחם ַאֶדֶרת שִּ ֶמנִּ יר מִּ יְך. ֶשֵאין ְבֵשֶבט ְיהּוָדה ָעשִּ י ָצרִּ יתִּ י ָהיִּ  ...".ְוַאל תֹּאַמר, ֶשֲאנִּ

 

 , כ "ק, יהושע זרד .6

" ורז"ל דרשו כי מעל עכן בשלשה חרמים שנים בימי משה ואחד בימי יהושע שנא' כזאת וכזאת עשיתי והתודה עתה על שלשתן 

ואמרו מפני מה לא נענש בימי משה על שעבר בימי משה מהם אמרו שלא ענש על הנסתרות עד שעברו  ...ויש אומרים בארבעה 

ש בגלוי שנאמר הנסתרות לה' אלהינו ומהם אמרו כי לא ענש על הנסתרות לעולם שנאמר עד  ישראל את הירדן פירוש לא ענ 

 ":עולם ועכשיו שענש על הנסתרות בגלוי לפי שלא היו נסתרות שהרי היו יודעים בו בניו ובנותיו

 

 מד, א  –סנהדרין מג, ב  .7

ליה וכי דילטור אני לך הפל גורלות הלך והפיל חטא ישראל אמר לפניו רבש"ע מי חטא אמר  " בשעה שאמר הקב"ה ליהושע

גורלות ונפל הגורל על עכן אמר לו יהושע בגורל אתה בא עלי אתה ואלעזר הכהן שני גדולי הדור אתם אם אני מפיל עליכם גורל 

אך בגורל   על אחד מכם הוא נופל אמר לו בבקשה ממך אל תוציא לעז על הגורלות שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל שנאמר

 יחלק את הארץ  

The baraita explains: When the Holy One, Blessed be He, said to Joshua: “Israel has sinned” (Joshua 7:11), 

Joshua said to Him: Master of the Universe, who is the one who has sinned? God said to him: Am I an 

informer [deilator]? Go cast lots and find out for yourself. Joshua then went and cast lots, and the lot fell 

upon Achan. Achan said to him: Joshua, do you come to execute me merely based on a lot, without any 

corroborating evidence? You and Elazar the priest are the two most distinguished leaders of the generation, 

but if I cast a lot upon the two of you, it will perforce fall upon one of you. What then can you prove from a 

lottery? Joshua said to him: I ask of you, do not spread slander about the lots, as Eretz Yisrael will one day be 

divided by lots, as it is stated: “Nevertheless, the land shall be divided by lot” (Numbers 26:55). Due to you 

the results of that lottery may be challenged. Therefore, Joshua used the word “na,” pleading with Achan to 

confess.  

תן תודה אמר רבינא שחודי שחדיה במילי כלום נבקש ממך אלא הודאה תן לו תודה והיפטר מיד ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה  

 אנכי חטאתי לה' אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי 

Joshua said to Achan: “Please give glory to the Lord, God of Israel, and make confession to Him.” Ravina says: 

Joshua won over Achan with his words, saying: Do we ask anything of you but a confession? Make 

/Joshua.7.11
/Numbers.26.55


 
 

confession to Him and be discharged. Thinking that if he confessed, he would be pardoned, Achan 

immediately responded: “And Achan answered Joshua, and said: Indeed I have sinned against the Lord, God 

of Israel, and like this and like that have I done” (Joshua 7:20). 

 עכן מאי טעמא איענוש משום דהוו ידעי ביה אשתו ובניו 

what is the reason that in the case of Achan they were punished? The Gemara answers: Achan’s offense was 

not a hidden matter because his wife and children knew about it, and they did not protest.  

ינשי אסא דקאי ביני חילפי אסא שמיה  חטא ישראל אמר רבי אבא בר זבדא אע"פ שחטא ישראל הוא אמר ר' אבא היינו דאמרי א

 ואסא קרו ליה  

§ When God explained to Joshua the reason for the Jewish people’s defeat at the city of Ai, He said: “Israel 

has sinned” (Joshua 7:11). Rabbi Abba bar Zavda says: From here it may be inferred that even when the 

Jewish people have sinned, they are still called “Israel.” Rabbi Abba says: This is in accordance with the adage 

that people say: Even when a myrtle is found among thorns, its name is myrtle and people call it myrtle. 

 

 רלב"ג יהושע ז, טו, כג  .8

" והנה היתה מצות השם ית' שהנלכד בחרם ישרף באש כי הוא ברור אצל השם יתברך שלא יפול הגורל כי אם על החוטא ועם כל 

זה מצינו שהתחכם יהושע אל שיודה עכן זה קודם שפטו אותו בזה המשפט ואי אפשר שנאמר שכבר עשה זה יהושע כדי שיוכל 

דין ומפני שלא היו שם עדים רצה שתהיה שם הודאת פיו וזה לשתי סבות הא' שמה שהגיע ידיעתו בזה האופן מהשם לשפטו ב

ית' הוא ממה שלא אפשר שיפול בענינו ספק ולא מחלוקת והשנית כי אין להודאת פיו מבא בזה המשפט כלל כמו שהושרש בפ' 

בותינו ז''ל רוצה לומר שככר היה עכן ומשפחתו מוציאין לעז על הגורל משפטים ולזה ידמה שכבר היה זה הענין באופן שזכרוהו ר 

כשהיו אומרים שאם יפילו הגורל על שני אנשים צדיקים הנה יפול בלי ספק על אחד מהם עם היותו בלתי חוטא בזה ולסלק זה  

הענין ספר שכבר   התרעומ' והמחלוקת שהיה אפשר שיתחדש מזה התחכם יהושע להשתדל שיספר עכן זה וכאשר הודה זה

שלח יהושע מלאכים וירוצו האהלה ויורה מה שזכר שכבר שלחם שם במרוצה כי יהושע היה ירא שימהרו אנשי משפחתו להוציא  

וכשהביאו זה אל יהושע וישראל הנה פשט אותם שם כדי שיראה לעין שהיו שם אלה הדברי' שהודה  ...:משם זה לכסות קלון עכן

 ":עכן

 

 טו רד"ק יהושע ז,   .9

לפי שעבר בחרם יחרם כל רכושו ובניו ובנותיו הקטנים שהם בכלל ממונו אצל העונש ואם  .ישרף באש אותו ואת כל אשר לו" 

בניהם היו גדולים הם בני עונש לפי שראו ושתקו ועברו בחרם ואשה לא היתה לו ואם היתה לו לא ידעה דבר כי העלים ממנה 

 שהרי הטמין אותם תחת הקרקע..."

 

 רין מד ע"א סנהד .10

ויקח יהושע את עכן בן זרח ואת הכסף ואת האדרת ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בנותיו  " אמר ליה ריש גלותא לרב הונא כתיב

 ואת שורו ואת חמורו ואת צאנו ואת אהלו ואת כל אשר לו אם הוא חטא בניו ובנותיו מה חטאו  

§ The Exilarch said to Rav Huna: It is written: “And Joshua took Achan, son of Zerah, and the silver, and the 

mantle, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, 

and his tent, and all that he had, and all Israel with him…and all Israel stoned him with stones; and they 

burned them with fire, and stoned them with stones” (Joshua 7:24–25). If Achan sinned, so that he was liable 

to be stoned, did his sons and daughters also sin, that they too should be stoned?  

 וכל ישראל עמו אלא לרדותן ה"נ כדי לרדותן  מר ליה וליטעמיך אם הוא חטא כל ישראל מה חטאו דכתיבא

Rav Huna said to the Exilarch: And according to your reasoning that Achan’s family was also punished, if 

Achan sinned, did all of Israel sin? As it is written: “And all Israel with him.” Rather, Joshua took all of the 

/Joshua.7.20
/Joshua.7.11
/Joshua.7.24-25


 
 

people to the Valley of Achor not to stone them, but to chastise them and strike fear into their hearts by 

making them witness the stoning. So too, he took Achan’s household there in order to chastise them.  

 וישרפו אותם באש ויסקלו אותם באבנים בתרתי אמר רבינא הראוי לשריפה לשריפה הראוי לסקילה לסקילה  

With regard to Achan’s punishment, the verse states: “And they burned them with fire, and stoned them 

with stones.” The Gemara asks: Did they punish him with two punishments? Ravina says: That which was fit 

for burning, e.g., an item of clothing, was taken out for burning, and that which was fit for stoning, e.g., an 

animal, was taken out for stoning. 

 

 פרקי דרבי אליעזר לח  .11

ואת האדרת ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בנותיו ואת כל אשר לו והעלם לעמק עכור  " ולקח יהושע את עכן בן כרמי ואת הכסף 

וסקלם ושרפם שם והלא כתיב לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות אם כן הבנים והבנות של עכן מה חטאו שהעלם 

ידעו בדבר ולא הגידו סקלם ושרפם גם לעמק עכור וסקלם ושרפם שם היה לו לסקול ולשרוף עכן לבדו שמעל בחרם אלא על ש

 הם ולמה שרפם על שמתו עליו ששה ושלשים צדיקים שנ' ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש"

 

 כה -רלב"ג יהושע ז, כד  .12

הנה יספק מספק למה נענשו בניו ובנותיו והם לא חטאו בזה וידמה אם בשנאמר שכבר היו קטנים והיו בזה  .ויקח את עכן" 

נו שצוה השם שיאבדו או שנאמר שלא הובאו שם בניו ובנותיו להמיתם אבל לראות המשפט כדי שיוסרו שכמו זה  במכסת קני

ויקימו עליו גל אבנים גדול להורות  .וירגמו אותו בני ישראל אבן :הפועל המגונה לא יעשו וממה שיורה על זה שכבר אמר אחר זה

קלו אותם באבנים שב אל הבעלי חיים שהם שורו וחמורו וצאנו וספר  שלא מת שם אדם זולתו ומ''ש וישרפו אותם באש ויס

ששרפום באש אחר שסקלו אותם באבנים ולא כלל יחד סקילת הבעלי חיים עם סקילת עכן שהוא מבואר שלא יוכללו יחד בזה 

 ":הענין האדם והבעלי חיים 

 

 ים של שלמה, בבא קמא, י  .13

 ישראל, אלא העמידוה לאיים עליו..."" אשת עכן לא נענשה בחרם של כל קהל 

 

 אוצר המדרשים, ספר המעשים, א, טז  .14

" טעם טוב: שאלו תלמידיו את רבינו הקדוש, כתיב לא יומתו אבות על בנים וכתיב ויקח יהושע את עכן בן זרח וגו' ואת בניו ואת 

אוהו לסוקלו הוציאוהו עם כל בני ביתו ושורו בנותיו וגו' ויעלו אותם עמק עכור. וכי מה חטאו בניו ובנותיו? אמר להם כשהוצי

וחמורו כדי שלא יהיו עושין כן. ולא סקלו אלא אותו, שנאמר וירגמו אותו ויקימו עליו גל אבנים. אמרו לו והא כתיב וישרפו אותם 

על בנים. טעם באש, אמר להם בממונו הכתוב מדבר את האדרת ולשון הזהב, אבל למיתה הוא לבדו, כתורת משה לא יומתו אבות 

אחר, כתיב כי עמך הסליחה למען תורא, וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כי עמך הסליחה בעושי תשובה, אבל אם עומד 

 בזדונו אתה תשלם לאיש כמעשהו. "
 


