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)למלכות( )  24aאמרה לה( 22b

ישׁהּ הֲ פֵ ָרם ַוה' י ְ
ישׁהּ בְּ יוֹם ָשׁ ְמע ֹו כָּל מוֹצָ א ְשׂפָ ֶתיהָ לִ נְ ָד ֶריהָ וּלְ ִאסַּ ר נ ְַפ ָשׁהּ א יָקוּם ִא ָ
 .1וְ ִאם הָ פֵ ר יָפֵ ר אֹ ָתם ִא ָ
ִסלַח לָהּ :במדבר פרק ל פסוק יג
 .2וְ ִאם נֶפֶ שׁ כִּ י ֶתחֱ ָטא וְ עָ ְשׂ ָתה אַחַ ת ִמכָּל ִמ ְצוֹת ה' אֲ ֶשׁר א ֵתעָ ֶשׂינָה וְ א יָדַ ע וְ אָ ֵשׁם וְ נ ָ
ָשׂא עֲ וֹנ ֹו :ויקרא פרק ה פסוק יז
ְשׁ ִרים דַּ ְרכֵי ה' וְ צַ ִדּ ִקים יֵלְ כוּ בָ ם וּפֹ ְשׁעִ ים ִיכּ ְ
ִ .3מי חָ כָ ם וְ יָבֵ ן אֵ לֶּה נָבוֹן וְ י ֵָדעֵ ם כִּ י י ָ
ָשׁלוּ בָ ם :הושע פרק יד פסוק י
ַ .4ויּ ִָשּׂא לוֹט אֶ ת עֵ ינָיו ַויּ ְַרא אֶ ת כָּל כִּ כַּר הַ יּ ְַרדֵּ ן כִּ י ֻכלָּהּ מַ ְשׁ ֶקה לִ פְ נֵי ַ
שׁחֵ ת ה' אֶ ת ְסדֹם וְ אֶ ת עֲ מֹ ָרה כְּ גַן ה' כְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בֹּאֲ כָה צֹ עַ ר :בראשית פרק יג פסוק י
ַ .5וי ְִהי אַחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וַ ִתּ ָשּׂא אֵ ֶ
שׁת אֲ ֹדנָיו אֶ ת עֵ ינֶיהָ אֶ ל יוֹסֵ ף וַ תֹּאמֶ ר ִשׁכְ בָ ה ִע ִמּי :בראשית פרק לט פסוק ז
ַ ... .6ויֹּאמֶ ר ִשׁ ְמשׁוֹן אֶ ל אָבִ יו או ָ
ֹתהּ ַקח לִ י כִּ י ִהיא י ְָשׁ ָרה בְ עֵ ינָי :שופטים פרק יד פסוק ג
אָרץ וַ יּ ִַקּח אֹ ָתהּ וַ יּ ְ
נְשׂיא הָ ֶ
ַ .7ויּ ְַרא אֹ ָתהּ ְשׁכֶם בֶּ ן חֲ מוֹר הַ ִחוִּ י ִ
ִשׁכַּ ב אֹ ָתהּ וַ יְעַ נֶּהָ  :בראשית פרק לד פסוק ב
 .8כִּ י בְ עַ ד ִא ָ
שּׁה ז ֹונָה עַ ד כִּ ַכּר לָחֶ ם וְ אֵ ֶשׁת ִאישׁ נֶפֶ שׁ י ְָק ָרה ָתצוּד :משלי פרק ו פסוק כו
ישׁה הו ָֹר ָתם כִּ י ְ
 .9כִּ י זָנְ ָתה ִאמָּ ם הֹ בִ ָ
אָמ ָרה אֵ לְ כָה אַחֲ ֵרי ְמאַהֲ בַ י נֹ ְתנֵי ל ְַח ִמי וּמֵ ימַ י צַ ְמ ִרי וּפִ ְשׁ ִתּי ַשׁ ְמנִ י וְ ִשׁקּוּיָי :הושע פרק ב פסוק ז
 .10ו ַַתּ ְשׁ ֶקין ָ אֶ ת אֲ בִ יהֶ ן ַייִן בַּ ַלּ ְילָה הוּא וַ ָתּבֹ א הַ בְּ כִ ָ
ירה ַו ִתּ ְשׁכַּב אֶ ת אָבִ יהָ וְ א י ַָדע בְּ ִשׁכְ בָ הּ וּבְ קוּמָ הּ :בראשית פרק יט פסוק לג
וּמ ְד ָינִים כִּ בְ ִריחַ ְ
 .11אָח נִ ְפ ָשׁע ִמ ִקּ ְריַת עֹז ִ
אַרמוֹן :משלי פרק יח פסוק יט
 .12א ָיבֹא עַ מּ ֹונִי וּמוֹאָבִ י בִּ ְקהַ ל ה' גַּם דּוֹר עֲ ִשׂ ִ
ירי א יָבֹ א לָהֶ ם בִּ ְקהַ ל יְקֹ וָ ק עַ ד ע ֹולָם :דברים פרק כג פסוק ד
ִ
 .13לְ ַתאֲ וָ ה ְיבַ ֵקּשׁ נִ פְ ָרד בְּ כָל
תּוּשׁיָּה י ְִת ַגּלָּע :משלי פרק יח פסוק א
ְ .14תּבֹ ַר ִמנּ ִָשׁים יָעֵ ל אֵ ֶשׁת חֶ בֶ ר הַ ֵקּי ִני ִמנּ ִ
ָשׁים בָּ אֹ הֶ ל ְתּ ֹב ָר  :שופטים פרק ה פסוק כד
 .15בֵּ ין ַרגְ לֶיהָ כּ ַָרע נָפַ ל ָשׁכָב בֵ ין ַרגְ לֶיהָ ָכּ ַרע נָפָ ל בַּ אֲ ֶ
שׁר כּ ַָרע ָשׁם נָפַ ל ָשׁדוּד :שופטים פרק ה פסוק כז
 .16יֶשׁ לְ אֵ ל י ִָדי לַעֲ שׂוֹת עִ מָּ כֶם ָרע וֵא הֵ י אֲ בִ יכֶם אֶ מֶ שׁ אָמַ ר אֵ לַי לֵאמֹ ר ִה ָשּׁמֶ ר לְ ִמ ַדּבֵּ ר ִעם יַעֲ קֹ ב ִמטּוֹב עַ ד ָרע :בראשית פרק לא פסוק כט
אַרצ ֹו יְרֻ ָשּׁה כִּ י לִ בְ נֵי לוֹט נ ַ
ַ .17ויֹּאמֶ ר ה' אֵ לַי אַל ָתּצַ ר אֶ ת מוֹאָב וְ אַל ִתּ ְתגָּר בָּ ם ִמלְ חָ מָ ה כִּ י א אֶ ֵתּן לְ מֵ ְ
ָת ִתּי אֶ ת עָ ר יְרֻ ָשּׁה :דברים פרק ב פסוק ט
 .18וְ ָק ַרבְ ָתּ מוּל בְּ נֵי עַ מּוֹן אַל ְתּצ ֵֻרם וְ אַל ִתּ ְתגָּר בָּ ם כִּ י א אֶ ֵתּן מֵ אֶ ֶרץ בְּ נֵי עַ מּוֹן לְ יְרֻ ָשּׁה כִּ י לִ בְ נֵי לוֹט נְ ַת ִתּיהָ יְרֻ ָשּׁה :דברים פרק ב פסוק יט

 which is subsequently cancelledנדר Continued discussion about tethering to another's
a
" and the husband of the 1st cancels:הריני בעקביך"  and another saysנזירות If one woman takes a vow of
i
 refers to the essential vow and she remains under ban orבעקביך Do we assume that
 means that she follows the index woman – and she is also releasedבעקביך ii Do we assume that
, he cannot subsequently releaseואני  – if she takes a ban and her husband saysמשנה iii Proof: our
1
 means complete following – hence he'd be releasing himselfואני )=בעקביך( Explanation: proves that
2
קיום  is tantamount to confirmation he cannot release without first retracting theואני Rejection:
; he may retract hersנזירים  – bothאמן  (to wife) and she answersואת  and saysנזירות  – if A acceptsמשנה ב' II Analysis of
a
; if not, neither is, since he made his vow dependent on hersנזירים  – bothאמן  and she saysואת Challenge: if he says
) – he can reject hers but not hisברייתא  – read (inרב יהודה b Answer1:
c
)"? (meaning – "and what about youואת?  is case where he saysמשנה ; as isברייתא  – leaveאביי Answer2:
 and violates itנזירות : if a woman takes a vow ofמשנה ג' III
a
)מכות( if it wasn't rejected- she is liable
מכות b if it was rejected but she didn't know – no
c
מכות מרדות )דרבנן(  says she getsרבי יהודה note:
i
Source for ruling that she is exempt: v. 1
 on severity of inadvertent sins (vv. 1-2דרשות ii tangent: various
 and his daughtersלוט iii aggadic excursus: vv. 3-10 about
לוט iv tangent: v. 11 and application to
) (vv. 12-15יעל  andתמר ) – vis-à-visעבירה לשמה( v further: significance of motivation in sinning
1
)principle: pleasure of the evil is bad for the righteous (v. 16
2
) (vv. 17-18לוט further: discussion of motivation and praise for daughters of
I

© Yitzchak Etshalom 2015

18

www.dafyomiyicc.org

