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  .פטד�  שבת
  ].ה לסו�"תוד [?וכיצד היה צרי� לחשב, יו�' כיצד חשבו ישראל את המ

  
  כיצד צרי� לחשב  כיצד חשבו ישראל  
  , החשיבו את יו� העליה  י"לרש

   1ז בתמוז"וחשבו שירד בט
  , להחשיב ממחרת יו� העליה

  2ז בתמוז"והירידה ביו� י
  , החשיבו את יו� העליה  'לתוס

  3ה של היו� האחרו%אבל לא החשיבו הליל
  , להחשיב את יו� העליה

  אבל ג� את הלילה של היו� האחרו%
  

  :שבת ד� פט
  ?]ה תבלי�"תוד [דלהל�לשונות מה הביאור ב

  
  'מיני תבלי� וה� ש� א' ג  4מיני תבלי�' ג  שמות וה� מי� אחד' תבלי� שני� וג  
 )פלפל לב% פלפל שחור פלפל ארו'   י"לרש

  � פלפלוה� כול� מ% אחד דקרואי
  5כגו% תרי מיני אהלא  פלפל כמו% וקנמו%

ערלה כלאי הכר� אשירה : איסורי�' ג  'לתוס
   של סוג תבלי% אחד)

  , פלפל כמו% וקנמו%: מיני תבלי%' ג
  כערלה, שאסורי� באיסור אחד

  
  ].ה אסורי�"תוד[? מה הביאור בזה, "אסורי� ומצטרפי�"' שמות וכו' תבלי� שני� וג

  
  מצטרפי�  אסורי�  

  )ולא למלקות(מצטרפי% לאסור את הקדרה בנות% טע�    ת"י ור"לרש
  6מצטרפי% לשיעור כזית למלקות  אוסרי% את הקדרה בנות% טע�  'ללכאורה נראה בתוס

  

                                                           
ז "ולפ. ד יו� א� נחשוב את יו� העליה"כ עד סו� החדש יש כ"וא, בסיו�'  עלה בזמשה: וכ� החשבו� 1

 . וכיו� שלא ירד לפי חשבונ� עשו את העגל,ששיתז בתמוז בשעה "צרי� היה לירד בט
ז "ולפ. ג יו� א� לא נחשוב את יו� העליה"כ עד סו� החדש יש כ"וא, בסיו�'  עלה בזמשה: וכ� החשבו�  2

לכ� אי� לחשוב את יו� , יו� שלמי� יו� ולילו עמו' דכיו� דצרי� להיות מ. ז בתמוז בשעה ששית"ירד בי
 .העליה

שצרי� ג� להחשיב את הלילה של היו� האחרו� במני� , וטעו, בעצמו'  סברו שירד ביו� המ,וכיו� שכ� 3
 .הארבעי�

לא גרסינ� ) י"ב מ"פ(ק שבמשנה בערלה "דבדברי ת, �"א והמהר"הוכיחו המהרש' י והתוס"מהרש 4
ש� "ש שהזכיר להדיא "להקשות את קושית� דוקא מדברי ר' ולכ� הוצרכו התוס, "ש� אחד"תיבות 

ה "ד. ז סו"ע' תוס' ע(כגו� פלפל כמו� וקנמו� , אפשר למצוא בקל, ק"מיני תבלי� שהזכיר ת' דג, ל"ר". חדא
  . דג� זה יש וכדלהל�,'ותירצו תוס. זה קשה למצוא, מיני תבלי� שיהיה לה� ש� משות�' אול� ג, )תבלי�

תבליני� יש תבליני� שכול� כ� לגבי , דכמו שמצינו גבי אהל דיש כמה סוגי� וכול� קרואי� אהל', פי 5
ק דא� יש לה� ש� "ש נלמד לת"דמדברי ר', ותמהו תוס.  וה� באמיתות כמה סוגי�,קרואי� בש� אחד

 .ותמוה א� ה� מיני� שוני� מה עוזר שיש לה� ש� אחד שיהיה זו סבה מספקת לצרפ�, אחד מצטרפי�
' ל לתוס"מ לעני� מלקות ס"מ, שמות איסור' והג� שמצינו להדיא שלעני� חטאת אי� מצטרפי� ג 6

אז ה� ד # אלא שרק צירפ�,  דאז ה� מבטלי� זה את זה#  ודוקא באופ� שלא בלל� זה בזה. שמצטרפי�
  .מצטרפי� למלקות


