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  .ז �ד נזיר

  ].ה והתניא"תוד [?מה הדי� בנזירויות דלהל�

  

  מה הדי� בגילוח  לכמה זמ� הנזירות  

, אחת קטנה, אחת גדולה .א
מכא� ועד סו� העול�
1

  
    יו�' מגלח כל ל  יו�' ל

  נזירות 
מכא� ועד מקו� פלוני .ב  לזמ�

2
  כ מגלח" ואח�יו� '  ל:יו�' זמ� הדר� פחות מל  

  כ מגלח" ואח�מני� הימי� כ: 'זמ� הדר� יותר מל

יו�' כל ימי חייו כל ל  כשער ראשי כחול הי� .א
3

  יו�' מגלח כל ל  

הריני נזיר לעול� .ב
4

 ,  
  חייימי או כל 

  הרי הוא נזיר ארו� 
   כל חייו�

ומיקל שערו בתער 
כאבשלו�
5

  

  
נזירות 

  לכל 
  ימי 
  חייו

  הריני נזיר מאה שנה  .ג
או אל� שנה
6

  
  הרי הוא נזיר ארו� 

   כל חייו�
' אסור לגלח כלל ואפי
  להקל בתער אסור

  

  :נזיר ד� ז

א ורומאשכתב לו בשטר שמוכר לו עומק' אפי[, לא מכר את הבור והדות, המוכר את הבית
7

[ ,  
  ?הא� המוכר צרי� לקנות בחזרה מהקונה את הדר� לבור והדות

  

  בשלא הזכיר בשטר  
   בור ודות

כשכתב להדיא שלא מוכר 
  בור ודות

אי� צרי� לקנות דר�  צרי� לקנות דר�   מוכר בעי� יפה מוכר� עקיבא 'לר
8

  

  אי� צרי� לקנות דר�  אי� צרי� לקנות דר�   מוכר בעי� רעה מוכר�לחכמי� 

  

                                                           

1
יש לפרש , והג� שאמר מכא� ועד סו� העול�, יו�' ודינ� שאינו נזיר עד ל, אלו הנזירויות שנזכרו במשנה 
  . כמו להגיע עד סו� העול�וקשה עליארוכה והנזירות ונתו שאמר שוכ
2

ואי� כוונתו לנזירות , ולכ� מסתבר שכל מה שנזר הוא כדי להינצל מסכנות הדר�, ומיירי שהחזיק בדר� 
  . יו� ולומר שהיא קשה עליו כמו מכא� עד מקו� פלוני' רגילה דל

3
יו� הוא גומר את ' וכל ל,  כיו� שאי� לה� קיצותא�הרי הוא כמקבל הרבה מאד נזירות בלא סו� , 'פי 

 . כל ימי חייו� נזירותו ומתחיל נזירות חדשה 

4
כוונתו לומר בזה ש" מכא�" שאמר דשאני היכא, תי�י דמתנוזה שונה מדי� דמכא� ועד סו� העול� 

לא , דא� היה רוצה לקבל עליו נזירות ארוכה,  העול�שארוכה וקשה עליו הנזירות כמו מכא� ועד סו�
 ."הריני נזיר עד סו� העול�"סת� במר ו אלא א,"מכא�"מר היה או

5
  .שיטות אחר כמה זמ� הוא יכול להקל שערו בתער' ג:) ד� ד(וכבר נתבאר לעיל  
6

הרי , תא לנדרואכ� כיו� שהזכיר קיצו. דהיינו שקיבל עליו נזירות ארוכה יותר מהזמ� שמסתבר שיחיה 
 ".נזיר עול�"ואינו יכול להקל בתער כמו , "עול�לנזיר "הוא נזירות ארוכה גמורה 

7
שמוסי� המוכר בשטר יתור לשו� להודיע " עומקא ורומא"שאי� התיבות :) ד� סג(ב "מבואר בסוגיא בב 

. המכירהאי� הבור והדות בכלל " עומקא ורומא"שכתב לו ' אלא אפי, שמכר ג� את הבור ואת הדות
הא� השאיר לעצמו ג� את הדר� מרשות הרבי� , ועתה יש לדו� כיו� שנשארו הבור והדות בחזקת המוכר

 . ועתה המוכר צרי� לחזור ולקנות� מ� הקונה, או שמכר ג� את הדר� אליה�, להגיע אליה�

8
מ "מ, והדותומכר לו את כל הבית כולל את הדר� לבור , ע שמוכר בעי� יפה מוכר"ל לר"שס' אפי', פי 

 דג� בסתמא לא � כשייתר בלשונו וכתב שאינו מוכר את הבור והדות א� שלא היה צרי� לכתוב זאת 
  . מ שבא להודיע בייתור הלשו� שלא מכר ג� את הדר� אליה�"ש, נמכרי� הבור והדות


