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, ע הוא חובה"ישמעאל הוא רשות ולר' שלר �שאי� מחלוקת� בכל התורה כולה ' מבואר בגמ 1
כי כל דברי התורה יפרש ,  ל� מצות עשה חובה בתורהישמעאל אי�' כ נמצא שאליבא דר"דא

  .�לולכ� על כרח� שמחלוקת� היא כיצד דרשינ� לפסוקי� אלו דלה, וזה לא יתכ�. אות� רשות
אלא הוא נצר� שלא תאמר , בא לומר שיש חיוב לקנות" וקנא את אשתו"אי� הפסוק ד', פי 2

 דהיינו באשתו �ויכול ג� בכגו� זו " בב�לא תשנא את אחי� בל"א כיו� דכתיב "דהו, שאסור לקנות
וקנא את "ל "להכי קמ, שרואה בה שהיא עוברת על דת יהודית ונסתרת ע� שכניה לא יקנא לה

 .אבל לא למדנו שיש חיוב לקנא, לומר שרשאי לקנות" אשתו
ְוָעַבר ָעָליו ר�ַח ִקְנ!ה ְוִקֵ-א ֶאת ִאְ&%� ְוִהוא ִנְטָמ!ה א� ָעַבר ָעָליו ר�ַח ) "יד:במדבר ה(דכתיב ', פי 3

הראשו� בא , והרי לנו שנזכר בתורה פעמי� עני� קינוי, "ִקְנ!ה ְוִקֵ-א ֶאת ִאְ&%� ְוִהיא לֹא ִנְטָמ!ה
. מלמדת שיש חובה לקנותוהפע� השניה ', וגו" לא תשנא"ללמד שמותר לקנות ואי� כא� איסור ד

וקנא את " כתיב נמי ,איידי דבעי למיכתב והיא נטמאה והיא לא נטמאהישמעאל עונה ד' ור
  ".כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה"ד, עוד הפע�" אשתו

 ולמדנו מזה שאסור כה� להטמא" לנפש לא יטמא בעמיו) "א:ויקרא כא(דהא כתיב בכהני�  4
 .ללמד ששאני שבעה קרובי� שיש לו מצוה להטמא לה�" לה יטמא"ולכ� צרי� לקרא ד, למתי�

, "אלהי� נות� ל� נחלה לא תחיה כל נשמה' מערי העמי� האלה אשר ה) "טז:דברי� כ(כתיב ', פי 5
לכ� צרי� , שיהיה אסור לקנותואחד מכל האומות שבא על הכנענית והוליד ממנה ב� א שג� "והו

אכ� למסקנא מוכח מהברייתא שלומדי� . שאתה רשאי לקנותוללמד "  בה� תעבודולעול�"ד
' ולכ� מפרשת הגמ". וג� מבני התושבי� הגרי� עמכ� מה� תקנו"זאת מפסוק אחר ומדכתיב 

 .'כמבואר בגמ' למעט את אחיו שאסור וכו" לעול� בה� תעבודו"ישמעאל צרי� את הפסוק ד' שר
ולא מ� הגרי� בארצכ� , י אבות שה� משאר האומות" ע�ארצכ� ודרשינ� מ� הונלדי� ב', פי 6

 .בתר האבבאומות והיינו שאזלינ� תמיד . י כנעניי� מאמהות של שאר האומות"מבני� שהולידו ע


