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1
 ,יו�' ולכ� כל פע� שגומר סת� נזירות שהיא ל', דהיינו שקיבל עליו הרבה נזירויות בלא סו� כשער ראשו וכו 

 .מביא קרבנותיו ומגלח ומתחיל נזירות חדשה

2
 שכיו� שלא אמר בלשו� רבי� הרי שקיבל עליו רק נזירות אחת גדולה כפי מספר שערות ראשו או כעפר ל"רבי ס 

ואינו יכול ,  לכ� הוא נזיר בנזירות אחת גדולה לעול�� וכיו� שמספר� גדול ממספר ימי חייו , האר� או כחול הי�
 .יו�' לגלח כל ל

3
וכגו� , ות היכא שספק הנזירות יותר חמורה מודאייהודה הא� אד� מכניס את עצמו לנזיר' ש ור"נחלקו ר 

ואי אפשר לדעת עכשיו כמה היה (והל� ומצאו שנגנב או אבד , רי זה מאה כורכהאומר הריני נזיר על מנת שיהא ב
 היה �דהיינו שא� היה ודאי נזיר במקרה זה , פקו חמור מודאווהג� שס.  דספק נזירות להחמיר�ש אוסר " ר,)בו

כיו� , אול� עתה שאי אפשר לברר א� הוא נזיר או לא נמצא שצרי� לנהוג כנזיר לעול�, יו� וגומר נזירותו' נזיר ל
יהודה סובר שהיכא שספק ' ואילו ר. שלא יכול להביא קרבנות לעזרה מחמת הספק דשמא ה� חולי� לעזרה

 . לא קיבל עליו ולכ� הדי� הוא שלא הוי נזיר כלל� חמור יותר מודאי נזירות הנזירות

4
ושקיבל עליו מספר נזירויות כמו מספר הגרעיני� הנמצאי� ש� , דרואי� את הקופה כאילו היא מלאה חרדל 
 ).וכדי� נזיר כשערות ראשו(

5
' הרי שכל ל, קיבל עליו כגרעיני חרדלדא� ודאי , ל לחזקיה דג� מקרה משנתנו הוא אופ� שספקו חמור מודאו"ס 

יש למנות כמה קשואי� נכנסי� באותה קופה ולפי , וא� קיבל עליו כקשואי�, יו� הוא מגלח ומביא קרבנותיו
לכ� פירשו , וכיו� שספקו חמור מודאו. 'לז אינו יכול לגלח בסו� יו� "ולפ, מספר הקשואי� כ� הוא מספר הימי�

 .חתרואי� את הקופה כאילו מלאה בצק וחייב בנזירות או �  דבר שאי� הוא חמורשרואי� שקיבל עליו רק' התוס

6
 דשמא לא היה בכרי �נזירות אחת ' שש� יש ספק א� בכלל הוא נזיר אפי, יוחנ� שיש לחלק בי� די� הכרי' ל לר"ס 

שאי� אנו יודעי� אבל כא� במשנתנו ודאי נחת לנזירות רק . או שהוי נזיר פע� אחת דהיה בו מאה כור, מאה כור
ספק נזירות יש להחמיר כי ודאי שחלה ' ולפיכ� אפי, ואי� אנחנו יכולי� להוציא אותו מהנזירות שחלה עליו, כמה

 .ל"עליו נזירותו כנ

7
  .רק אנו יודעי� שה� רבי� יותר מימי חייו, שאי� יודעי� מנינ�, וזה דוגמא להרבה דברי� קטני� ונפרדי� 
8

  .בי שכיו� שלא פירש שהוא יורד לנזירויות רבות לא מהנייהודה לר' דבזה מודה ר 
9

 .מ שבא להתחייב בנזיריות נפרדות"ש, יהודה כרבנ� שא� אמר מני�' בזה סובר ר 


