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16.4.2 

22b (אמרה לה)  24a (למלכות) 
 

  יג פסוק ל פרק במדבר :ָלּה ִיְסַלח ה'וַ  ֲהֵפָרם ִאיָׁשּה ָיקּום �א ַנְפָׁשּה ּוְלִאַּסר ִלְנָדֶריהָ  ְׂשָפֶתיהָ  מֹוָצא ָּכל ָׁשְמעוֹ  ְּביֹום ִאיָׁשּה ֹאָתם ָיֵפר ָהֵפר ְוִאם .1

  יז פסוק ה פרק ויקרא :ֲעֹונוֹ  ְוָנָׂשא ְוָאֵׁשם ָיַדע ְו�א ֵתָעֶׂשיָנה �א ֲאֶׁשר ה' ִמְצֹות ִמָּכל ַאַחת ְוָעְׂשָתה ֶתֱחָטא ִּכי ֶנֶפׁש ְוִאם .2

  י פסוק יד פרק הושע :ָבם ִיָּכְׁשלּו ּוֹפְׁשִעים ָבם ֵיְלכּו ְוַצִּדִקים ה' ַּדְרֵכי ְיָׁשִרים ִּכי ְוֵיָדֵעם ָנבֹון ֵאֶּלה ְוָיֵבן ָחָכם ִמי .3

  י פסוק יג פרק בראשית :ֹצַער ֹּבֲאָכה ִמְצַרִים ְּכֶאֶרץ ה' ְּכַגן ֲעֹמָרה ְוֶאת ְסֹדם ֶאת ה' ַׁשֵחת ִלְפֵני ַמְׁשֶקה ֻכָּלּה ִּכי ַהַּיְרֵּדן ִּכַּכר ָּכל ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ֶאת לֹוט ַוִּיָּׂשא .4

  ז פסוק לט פרק בראשית :ִעִּמי ִׁשְכָבה ַוֹּתאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֵעיֶניהָ  ֶאת ֲאֹדָניו ֵאֶׁשת ַוִּתָּׂשא ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי .5

  ג פסוק יד פרק שופטים :ְבֵעיָני ָיְׁשָרה ִהיא ִּכי ִלי ַקח אֹוָתּה ָאִביו ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַוֹּיאֶמר ... .6

  ב פסוק לד פרק בראשית :ַוְיַעֶּנהָ  ֹאָתּה ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה ַוִּיַּקח ָהָאֶרץ ְנִׂשיא ַהִחִּוי ֲחמֹור ֶּבן ְׁשֶכם ֹאָתּה ַוַּיְרא .7

  כו פסוק ו פרק משלי :ָתצּוד ְיָקָרה ֶנֶפׁש ִאיׁש ְוֵאֶׁשת ָלֶחם ִּכַּכר ַעד זֹוָנה ִאָּׁשה ְבַעד ִּכי .8

  ז פסוק ב פרק הושע :ְוִׁשּקּוָיי ַׁשְמִני ּוִפְׁשִּתי ַצְמִרי ּוֵמיַמי ַלְחִמי ֹנְתֵני ְמַאֲהַבי ַאֲחֵרי ֵאְלָכה ָאְמָרה ִּכי הֹוָרָתם ֹהִביָׁשה ִאָּמם ָזְנָתה ִּכי .9

10.  ָ   לג פסוק יט פרק בראשית :ּוְבקּוָמּה ְּבִׁשְכָבּה ָיַדע ְו�א ָאִביהָ  ֶאת ַוִּתְׁשַּכב ַהְּבִכיָרה ַוָּתֹבא הּוא ַּבַּלְיָלה ַיִין ֲאִביֶהן ֶאת ַוַּתְׁשֶקין

  יט פסוק יח פרק משלי :ַאְרמֹון ִּכְבִריחַ  ּוִמְדָיִנים ֹעז ִמִּקְרַית ִנְפָׁשע ָאח .11

  ד פסוק כג פרק דברים :עֹוָלם ַעד ְיֹקָוק ִּבְקַהל ָלֶהם ָיֹבא �א ֲעִׂשיִרי ּדֹור ַּגם ה' ִּבְקַהל ּומֹוָאִבי ַעּמֹוִני ָיֹבא �א .12

  א פסוק יח פרק משלי :ִיְתַּגָּלע ּתּוִׁשָּיה ְּבָכל ִנְפָרד ְיַבֵּקׁש ְלַתֲאָוה .13

  כד פסוק ה פרק שופטים :ְּתֹבָר� ָּבֹאֶהל ִמָּנִׁשים ַהֵּקיִני ֶחֶבר ֵאֶׁשת ָיֵעל ִמָּנִׁשים ְּתֹבַר� .14

  כז פסוק ה פרק שופטים :ָׁשדּוד ָנַפל ָׁשם ָּכַרע ַּבֲאֶׁשר ָנָפל ָּכַרע ַרְגֶליהָ  ֵבין ָׁשָכב ָנַפל ָּכַרע ַרְגֶליהָ  ֵּבין .15

  כט פסוק לא פרק בראשית :ָרע ַעד ִמּטֹוב ַיֲעֹקב ִעם ִמַּדֵּבר ְל� ִהָּׁשֶמר ֵלאֹמר ֵאַלי ָאַמר ֶאֶמׁש ֲאִביֶכם ֵוא�ֵהי ָרע ִעָּמֶכם ַלֲעׂשֹות ָיִדי ְלֵאל ֶיׁש .16

  ט פסוק ב פרק דברים :ְיֻרָּׁשה ָער ֶאת ָנַתִּתי לֹוט ִלְבֵני ִּכי ְיֻרָּׁשה ֵמַאְרצוֹ  ְל� ֶאֵּתן �א ִּכי ִמְלָחָמה ָּבם ִּתְתָּגר ְוַאל מֹוָאב ֶאת ָּתַצר ַאל ֵאַלי ה' ַוֹּיאֶמר .17

  יט פסוק ב פרק דברים :ְיֻרָּׁשה ְנַתִּתיהָ  לֹוט ִלְבֵני ִּכי ְיֻרָּׁשה ְל� ַעּמֹון ְּבֵני ֵמֶאֶרץ ֶאֵּתן �א ִּכי ָּבם ִּתְתָּגר ְוַאל ְּתֻצֵרם ַאל ַעּמֹון ְּבֵני מּול ְוָקַרְבּתָ  .18

  

I Continued discussion about tethering to another's נדר which is subsequently cancelled 

a If one woman takes a vow of נזירות and another says "הריני בעקביך"  and the husband of the 1st cancels: 

i Do we assume that בעקביך refers to the essential vow and she remains under ban or 

ii Do we assume that בעקביך means that she follows the index woman – and she is also released 

iii Proof: our משנה – if she takes a ban and her husband says ואני, he cannot subsequently release 

1 Explanation: proves that (בעקביך=) ואני means complete following – hence he'd be releasing himself 

2 Rejection: ואני is tantamount to confirmation he cannot release without first retracting the קיום 

II Analysis of 'משנה ב – if A accepts נזירות and says ואת (to wife) and she answers אמן – both נזירים; he may retract hers 

a Challenge: if he says ואת and she says אמן – both נזירים; if not, neither is, since he made his vow dependent on hers 

b Answer1: רב יהודה – read (in ברייתא) – he can reject hers but not his 

c Answer2: אביי – leave ברייתא as is; משנה is case where he says ?ואת (meaning – "and what about you?") 

III 'משנה ג: if a woman takes a vow of נזירות and violates it 

a if it wasn't rejected- she is liable (מכות)  

b if it was rejected but she didn't know – no מכות  

c note: הרבי יהוד  says she gets (דרבנן) מכות מרדות 

i Source for ruling that she is exempt: v. 1 

ii tangent: various דרשות on severity of inadvertent sins (vv. 1-2 

iii aggadic excursus: vv. 3-10 about לוט and his daughters 

iv tangent: v. 11 and application to לוט 

v further: significance of motivation in sinning (עבירה לשמה) – vis-à-vis תמר and יעל (vv. 12-15) 

1 principle: pleasure of the evil is bad for the righteous (v. 16) 

2 further: discussion of motivation and praise for daughters of לוט (vv. 17-18) 


