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23.6.2 

43b ( ב'משנה  )  44b (דאף על גב דיהבי טעמא למילתייהו)  

 

  יט, ז יהושע :ִמֶּמִּני ְּתַכֵחד ַאל ָעִׂשיתָ  ֶמה ִלי ָנא ְוַהֶּגד תֹוָדה לוֹ  ְוֶתן ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה'לַ  ָכבֹוד ָנא ִׂשים ְּבִני ָעָכן ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ  ַוֹּיאֶמר .1

  כ, ז יהושע :ָעִׂשיִתי ְוָכֹזאת ְוָכֹזאת ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה'לַ  ָחָטאִתי ָאֹנִכי ָאְמָנה ַוֹּיאַמר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ָעָכן ַוַּיַען .2

  כה, ז יהושע :ָּבֲאָבִנים ֹאָתם ַוִּיְסְקלּו ָּבֵאׁש ֹאָתם ַוִּיְׂשְרפּו ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל ָכל ֹאתוֹ  ַוִּיְרְּגמּו ַהֶּזה ַּבּיֹום ה' ַיְעֳּכְר� ֲעַכְרָּתנּו ֶמה ְיהֹוֻׁשעַ  ַוֹּיאֶמר .3

  יא, ז יהושע :ִבְכֵליֶהם ָׂשמּו ְוַגם ִּכֲחׁשּו ְוַגם ָּגְנבּו ְוַגם ַהֵחֶרם ִמן ָלְקחּו ְוַגם אֹוָתם ִצִּויִתי ֲאֶׁשר ְּבִריִתי ֶאת ָעְברּו ְוַגם ִיְׂשָרֵאל ָחָטא .4

  נה, כו במדבר :ִיְנָחלּו ֲאֹבָתם ַמּטֹות ִלְׁשמֹות ָהָאֶרץ ֶאת ֵיָחֵלק ְּבגֹוָרל ַא� .5

  כח, כט דברים: ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות עֹוָלם ַעד ּוְלָבֵנינּו ָלנּו ְוַהִּנְג�ת ֱא�ֵהינּו ה'לַ  ַהִּנְסָּתֹרת .6

  יד, יז בראשית: ֵהַפר ְּבִריִתי ֶאת ֵמַעֶּמיהָ  ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ָעְרָלתוֹ  ְּבַׂשר ֶאת ִיּמֹול �א ֲאֶׁשר ָזָכר ְוָעֵרל .7

  טו, ז יהושע: ְּבִיְׂשָרֵאל ְנָבָלה ָעָׂשה ְוִכי ה' ְּבִרית ֶאת ָעַבר ִּכי לוֹ  ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ֹאתוֹ  ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף ַּבֵחֶרם ַהִּנְלָּכד ְוָהָיה .8

  כא, כב דברים: ִמִּקְרֶּב� ָהָרע ּוִבַעְרּתָ  ָאִביהָ  ֵּבית ִלְזנֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְנָבָלה ָעְׂשָתה ִּכי ָוֵמָתה ָּבֲאָבִנים ִעיָרּה ַאְנֵׁשי ּוְסָקלּוהָ  ָאִביהָ  ֵּבית ֶּפַתח ֶאל ַהַּנֲערָ  ֶאת ְוהֹוִציאּו .9

 ְוָכל לוֹ  ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ָאֳהלוֹ  ְוֶאת ֹצאנוֹ  ְוֶאת ֲחֹמרוֹ  ְוֶאת ׁשֹורוֹ  ְוֶאת ְּבֹנָתיו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ַהָּזָהב ְלׁשֹון ְוֶאת ָהַאֶּדֶרת ְוֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ֶזַרח ֶּבן ָעָכן ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִּיַּקח .10
  כד, ז יהושע :ָעכֹור ֵעֶמק ֹאָתם ַוַּיֲעלּו ִעּמוֹ  ִיְׂשָרֵאל

  כא, ז יהושע :ַּתְחֶּתיהָ  ְוַהֶּכֶסף ָהָאֳהִלי ְּבתֹו� ָּבָאֶרץ ְטמּוִנים ְוִהָּנם ָוֶאָּקֵחם ָוֶאְחְמֵדם ִמְׁשָקלוֹ  ְׁשָקִלים ֲחִמִּׁשים ֶאָחד ָזָהב ּוְלׁשֹון ֶּכֶסף ְׁשָקִלים ּוָמאַתִים טֹוָבה ַאַחת ִׁשְנָער ַאֶּדֶרת ַבָּׁשָלל ָוֵאֶרא .11

  כג, ז יהושע :ה' ִלְפֵני ַוַּיִּצֻקם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָּכל ְוֶאל ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ַוְיִבאּום ָהֹאֶהל ִמּתֹו� ַוִּיָּקחּום .12

  ה, ז יהושע :ְלָמִים ַוְיִהי ָהָעם ְלַבב ַוִּיַּמס ַּבּמֹוָרד ַוַּיּכּום ַהְּׁשָבִרים ַעד ַהַּׁשַער ִלְפֵני ַוִּיְרְּדפּום ִאיׁש ְוִׁשָּׁשה ִּכְׁש�ִׁשים ָהַעי ַאְנֵׁשי ֵמֶהם ַוַּיּכּו .13

  כג, יח משלי :ַעּזֹות ַיֲעֶנה ְוָעִׁשיר ָרׁש ְיַדֶּבר ַּתֲחנּוִנים .14

  ל, קו תהלים :ַהַּמֵּגָפה ַוֵּתָעַצר ַוְיַפֵּלל ִּפיְנָחס ַוַּיֲעֹמד .15

  ט, כה במדבר: ָאֶלף ְוֶעְׂשִרים ַאְרָּבָעה ַּבַּמֵּגָפה ַהֵּמִתים ַוִּיְהיּו .16

  ז, ז יהושע :ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ַוֵּנֶׁשב הֹוַאְלנּו ְולּו ְלַהֲאִביֵדנּו ָהֱאֹמִרי ְּבַיד ֹאָתנּו ָלֵתת ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ַהֲעִביר ֵהֲעַבְרּתָ  ָלָמה ה' ֲאֹדָני ֲאָהּה ְיהֹוֻׁשעַ  ַוֹּיאֶמר .17

  כב, ה שמות :ְׁשַלְחָּתִני ֶּזה ָלָּמה ַהֶּזה ָלָעם ֲהֵרֹעָתה ָלָמה ֲאֹדָני ַוֹּיאַמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַוָּיָׁשב .18

  י, ז יהושע :ָּפֶני� ַעל ֹנֵפל ַאָּתה ֶּזה ָלָּמה ָל� ֻקם ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .19

  ד, כז דברים :ַּבִּׂשיד אֹוָתם ְוַׂשְדּתָ  ֵעיָבל ְּבַהר ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהֲאָבִנים ֶאת ָּתִקימּו ַהַּיְרֵּדן ֶאת ְּבָעְבְרֶכם ְוָהָיה .20

  טו, יא יהושע :ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ִמֹּכל ָּדָבר ֵהִסיר �א ְיהֹוֻׁשעַ  ָעָׂשה ְוֵכן ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ֹמֶׁשה ִצָּוה ֵּכן ַעְבּדוֹ  ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר .21

  ב, ח יהושע :ֵמַאֲחֶריהָ  ָלִעיר ֹאֵרב ְל� ִׂשים ָלֶכם ָּתֹבּזּו ּוְבֶהְמָּתּה ְׁשָלָלּה ַרק ּוְלַמְלָּכּה ִּליִריחוֹ  ָעִׂשיתָ  ַּכֲאֶׁשר ּוְלַמְלָּכּה ָלַעי ְוָעִׂשיתָ  .22

 ַׂשר ֲאִני ִּכי �א ַוֹּיאֶמר :ְלָצֵרינּו ִאם ַאָּתה ֲהָלנּו לוֹ  ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְיהֹוֻׁשעַ  ַוֵּיֶל� ְּבָידוֹ  ְׁשלּוָפה ְוַחְרּבוֹ  ְלֶנְגּדוֹ  ֹעֵמד ִאיׁש ְוִהֵּנה ַוַּיְרא ֵעיָניו ַוִּיָּׂשא ִּביִריחוֹ  ְיהֹוֻׁשעַ  ִּבְהיֹות ַוְיִהי .23
  יד-יהושע ה:יג : ַעְבּדוֹ  ֶאל ְמַדֵּבר ֲאֹדִני ָמה לוֹ  ַוֹּיאֶמר ַוִּיְׁשָּתחּו ַאְרָצה ָּפָניו ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִּיֹּפל ָבאִתי ַעָּתה ה' ְצָבא

  ח, כה משלי :ֵרֶע� ֹאְת� ְּבַהְכִלים ְּבַאֲחִריָתּה ַּתֲעֶׂשה ַמה ֶּפן ַמֵהר ָלִרב ֵּתֵצא ַאל .24

ם ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה ְוָאַמְרּתָ  .25   ג, טז יחזקאל :ִחִּתית ְוִאֵּמ� ָהֱאֹמִרי ָאִבי� ַהְּכַנֲעִני ֵמֶאֶרץ ּוֹמְלֹדַתִי� ְמֹכֹרַתִי� ִלירּוָׁשַלִ

  יט, לו איוב :ֹכחַ  ַמֲאַמֵּצי ְוֹכל ְבָצר �א ׁשּוֲע� ֲהַיֲעֹר� .26

  ו, ב א"דהי: ֲחִמָּׁשה ֻּכָּלם ָוָדַרע ְוַכְלֹּכל ְוֵהיָמן ְוֵאיָתן ִזְמִרי ֶזַרח ּוְבֵני .27

  
I 'משנה ב: next steps of  סקילה:  

a When: he is 10 אמות away, they instruct him to confess, and show him the example of עכן (vv.1-3), whose sin was 

atoned as a result (v. 3 – ביום הזה)  

b If: he doesn’t know how to confess, we coach him to say “may my death serve as atonement for all of my sins”  

i ר' יהודה: if he was the object of עדים זוממים, he should explicitly exclude this crime 

ii חכמים: if so, everyone will see that to give the impression of innocence 

1 Explanation: this will slander ב"ד 

(a) Story: man was convicted and he declared that if he is not guilty, his death should be a כפרה for all of his 

sins; but if he is guilty, this death should not  be a כפרה for all of his sins 

(i) Response: they couldn’t recall him, as they had already convicted him; rather, they executed him and 

the responsibility lay with the witnesses 

1. Challenge: this is obvious 

2. Answer: even if עדים retracted 

a. Note: this is still obvious – כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד 

b. Answer: even if they gave a reason for their retraction, we ignore it 

II Aggadic excursus on מעשה עכן and his punishment (vv 4-27) 

a Including: quantitative and qualitative expansion of עכן’s crime(s)  

b Discussion of: who was present at his execution and why 

c And: impact of his crime 

i Along with: brief interpretation of passage in 'יהושע ה (interaction with 'שר צבא ה)  


