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  :.קלאד�  שבת
  , ומנל�, אליעזר מכשיריה� דוחי� את השבת' איזה דברי� אליבא דר

  ?ומדוע אי אפשר ללומד� בבמה מצינו מאחרי�
  

  ?שאינו מלמד אחרי�הטע�   ?מנל�  
" הבאה" "הבאה"ש "גז   קצירה או אפיה�שתי הלח� 

  מעומר
 מה לעומר ושתי הלח� 

  שה� צור& גבוה
  מה לעומר   1"בחריש ובקציר תשבות"   קצירה טחינה הרקדה �עומר 

  2שא� מצא קצור קוצר
  " ביו�"ולקחת� לכ�    קציצתו מ� המחובר�לולב 

  בשבת'  ביו� אפי*אשו( הר
  מה ללולב 

  שכ( טעו( ארבעה מיני�
  " שבעת ימי�"ש "גז   בנייתה �סוכה 

  מלולב
  מה לסוכה 

  שנוהגת בלילות כבימי�
   קצירת החטי� �מצה 

   אפייההטחינה הרקדה ליש
  " ו"ט" "ו"ט"ש "גז

  מחג הסוכות
  מה למצה 

  שנוהגת בנשי� כבאנשי� 
 *" יו� תרועה יהיה לכ�"   קציצת השופר ותיקונו�שופר 

  בשבת' ביו� אפי
ה שמכניס זכרו( "מה לשופר בר

  כ משחרר עבדי�"וביוה, ישראל
   לכרות עצי� �מילה 

  לעשות פחמי� לברזל
   *" וביו� השמיני ימול"

  בשבת' יביו� אפ
  מה למילה 

  ג בריתות"שכ( נכרתו עליה י
  

                                                           
א� ) דהא חריש העומר עושי� אותו בחול( דלא מצינו חריש של מצוה *ודרשינ( מה חריש רשות  1

 .שדוחה את השבת, יצא קציר העומר שהוא של מצוה, קציר רשות
". והבאת�" "וקצרת�"דכתיב , א� מצא קצור כבר'  אפי*שיש מצוה לקצור לשמה , כלומר 2

ל שדוקא קצירת העומר דוחה את השבת כיו( שיש מצוה בקצירה בעצמה ואינה רק "כ י"וא
ולכ( אי , כ גבי שתי הלח� שא� מצא קצור מלפני השבת אינו דוחה את השבת"משא, מכשירי(

א בעינ( שיהיה "ולר(ש גמורה "ש שאינה מופנית אלא דוקא בגז"אפשר ללמוד בבמה מצינו או בגז
ש שג� בשתי "שאי( לומר דנלמד זה גופא בגז, )ה תאמר"בד(' וכתבו התוס). צדדי�' מופנה מב

כיו( שהדר& בעצרת שכבר כל החטי� , הלח� יש די( שא� מצא קצור מצוה לקצור כמו בעומר
שהלימוד מהפסוק , ועוד תירצו. ואינו דומה לעומר שאז הוא זמ( הקצירה, והשעורי� קצורי�

כ בשתי הלח� שלא כתוב "משא, וא דוקא לעומר שכתוב בו קצירה ה"בחריש ובקציר תשבות"ד
 .בו קצירה


