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  הפרדת גביעי לב� בשבת
  

  משנה
  

  .אי� פוחתי� את הנר מפני שהוא עושה כלי
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 .העשיה אחרי אות� וחותכי� תאומי� נרותיה� עושי� היו
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 אי� כוסות שני או נרות שתי כגו� עשיית� בתחלת מחוברי� שה� כלי� שני
 . יכל כמתק� שהוא מפני לשני� אות� פוחתי�
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מצוי בגביעי לב� שקוני� אות� מהחנות כשה� מחוברי� זוגות זוגות וכשרוצי� לאוכל� מפרידי� אות� 

מ "כ הר"ולכאורה יש לאסור להפריד� דומיא דמש. ויש לדו� א� מותר להפריד� בשבת, ואוכלי� אחד אחד

  ".שתי נרות או כוסות שדבוקי� משעת עשיית� שהוא כמתק� כלי אסור להפריד: "ח"ט ה"יו' ד מהל"בפ

וממילא ברור שאי� , ר מקפיד לעשות� מחוברי� כדי שיהא נח למוכר�"מכיו� שהביח, אמנ� נראה דלא דמי

י שמפריד� אינו "ולכ� ע, ואדרבה כ" דר" מכירת� ובהכי נגמרה מלאכת�, בחיבור� משו� קלקול או חסרו�

שהדיבוק הוא לתועלת הכלי ולכ� אי� בהפרדה משו� , להסרת המגופה המדובקת לחבית ודמי. מידי" מתק�"

שהמוכר מקפיד להפריד� קוד� שמוכר אות� לאחר עשיית� ומוכר� , כ בנרות וכוסות דבוקי�"משא. תיקו�

ט כיו� "ולכ� אסור להפריד� ביו, )ד דביצה דאי� פוחתי� את הנר"מ פ"ש לר"ש הפיהמ"וכמ(אחד אחד 

  .)כ בפתיחה אות ה"עיי� מש( רדת� האומ� מכשיר את הנר למכירה וחשיב כגמר מלאכהשבהפ

ואמר שהדבר פשוט שמותר להפריד את גביעי הלב�  ,ל לדעתו בזה"ז אויערב" זצ"ר מר� הגרש"ושאלתי את מו

הנרות דבוקי� לכל אורכ� ונראי� דהת� . ואי� לזה דמיו� לדי� שאסור להפריד כוסות ונרות הדבוקי�, בשבת

ולאחר , כלי חרס סתומי� עשוי� ככדור חלול מבפני�"אלפסי� חרניות  ה"ג מ"ש עדיות פ"ראה בפהמ[ככלי אחד 

. מ במשנתנו"הר' ומשנה זו היא המקור לפ". ונעשה שני כלי�, שמלבני� אותו בכבש� חותכי� אותו באמצע

דאסור לחתו" .) ביצה לב(ודמי להא . כלי�' שמכלי אחד עשה ב, כליז כמתק� "ג אסור להפריד� והר"ובכה.] כ.ח

, ע"כ בגביעי הלב� כל גביע עומד בפנ"משא. שנר אחד נהיה שתי�, ט דקמתק� מנא"פתילה או נר לשתי� ביו

ואי� , גביעי� ורק כדי שיהיה קל למוכר� משאירי� אות� מחוברי� למעלה' וה� ניכרי� ומופרדי� כב

  .ד"עכת. קו� כליבהפרדת� משו� תי

ודינ� כחותלות של תמרי� דמבואר , דשאני גביעי לב� שה� כלי גרוע, א שמעתי לחלק"ע אויערב" שליט"ומהגר

ל שאי� איסור בהפרדת גביעי הלב� "נ י"וה. כיו� שאינ� נידוני� ככלי, ח שמותר לעשות ב� פתח"ד ס"שי' בסי

נרות או כוסות שמוזכרי� ' כ ב"משא". כלי"מתק�  וממילא לא שיי" בו איסור של, שהרי אינו נידו� ככלי

  .� ה� כלי� גמורי�"ברמב

שמלאכת מחת" עיקרה כשחות" , שאי� בהפרדת הגביעי� משו� מלאכת מחת", ל"ז זצ"ועוד שמעתי ממר� הגרש

ומה שמקפידי� לפתוח , מידת הגביע עשויה וניכרת מקוד�, כ בגביעי הלב�"משא, לצור" יצירת מידה חדשה

  .ואי� דר" אחרת להפריד, אלא שש� המקו� המיועד להפרדה, באמצע אינו משו� שמכוי� למידה בדיוק


