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סוטה ד לה.

חד אמר
וחד אמר

למה היכה ה' באנשי בית שמש
שלא בטלו ממלאכת לכבוד הארו
1
שדברו דברי בזיו כנגד הארו

סוטה ד לה:

לר' יהודה

במה נחלקו ר' אבהו ור' אלעזר בעני מכת אנשי בית שמש?
כמה היכה ה' באנשי בית שמש
שבעי איש וכל אחד שקול כחמשי אל
חמשי אל וכל אחד שקול כשבעי סנהדרי
2

כיצד כתבו ישראל את התורה על אבני המזבח שהקימו בהר עיבל?
כיצד כתבו
כתבו על האבני ושוב שדו בסיד
סדו האבני בסיד וכתבו על הסיד

כיצד העתיקו
נית בה בינה לקל את הסיד ולהעתיקה
3
הכתב היה נגלה

 1שאמרו "מי הכעיס כשכעסת"  דהיינו שלא הצלת את עצמ מהשבייה באר פלשתי" ,ועתה
מי פייס שנתפייסת"  דהיינו לבוא מעצמ לחזור.
 2כ פירש"י ,וכ הביאו תוס' )בד"ה כיצד( מהתוספתא בש ר' יהודה .אול בירושלמי תני בדברי
ר' יהודה ,שעל אבני המלו נכתבו ,דהיינו שאבני המזבח ואבני המלו ה ב' אבני שוני.
 3והוסי ר' שמעו שכתבו למטה את הפסוק )דברי כ:יח( " ְל ַמ ַע ֲא ֶ+ר לֹא יְ ַל ְ&דֶ %א ְת ֶכ ַלעֲת
יכ" ,ופסוק זה נות טע למצוה האמורה
את ַלה' ֱאל ֵֹה ֶ
ַח ָט ֶ
יה ו ֲ
ְ<כֹל ; ֲעב ָֹת ֲא ֶ+ר ָעֵ %לאל ֵֹה ֶ
ב%סי ַ< ֲא ֶ+ר ִצ ָ ְ%ה'
ימ ַה ִח ִ;י וְ ָה ֱאמ ִֹרי ַה ְ< ַנעֲנִ י וְ ַה ְ@ ִר ִ?י ַה ִח ִ%י וְ ַהיְ ִ
בפסוק הקוד<ִ " :י ַה ֲח ֵר ַ; ֲח ִר ֵ
י" ,והיינו שכל מה שנצטוו להחרי ולא לחיות שו נשמה משבעה עממי כדי שלא ילמדונו
ֱאל ֶֹה ָ
את דרכיה הרעי ,ומזה למדנו שא היו חוזרי בתשובה )להזהר בז' מצות בני נח( אות ז'
עממי כשה גרי חו מגבולות ישראל )רש"י .אכ ע' תוס' בד"ה לרבות(  מקבלי אות.
ואומרת הגמ' ,שאת הברייתא דלהל יש להעמיד כשיטתו ,שאמרה הברייתא שיפת תואר שהיא
מבני כנעניי )או שאר ז' עממי( שבחו"ל מקבלי אותה ,ואינ בכלל "לא תחיה כל נשמה".

