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 לקידוש והבדלה : כוס פגומהכוגיה ס

* 

 רקע

היא "טעמו פגמו". הגמ' "הנכנס לביתו במוצאי שבת"  מהברייתאהלכה נוספת הנלמדת 
 מקצרת מאוד בדין זה, ומהות הדין וגדריו מתבררים בדברי הראשונים.

 מקורות

 קו. "שמע מינה מיהא מתני' תמני... קפיד אפילו אחביתא פגימתא"-קה:גמ'  א.

 שב"ם ד"ה קפיד אכסא פגימאר ב.
 תוס' ד"ה קפיד  
 , "רבי יעקב בר אידי..."רא"ש סי' יד 
 טור סי' קפב, "ואם אין יין מצוי באותו מקום... ואין לו סמך ולא ראיה" 
 סי' קפגברכות מרדכי  

 , השגת הראב"ד ומגיד משנהרמב"ם הל' שבת פכ"ט הט"ז .ג
 ז, ומשנה ברורה-שו"ע סי' קפב סע' ג .ד

 

י מ כ ד ת ר ו כ ר גב פ ק  ' י  ס

אבל  ,בירושלמי משמע דמהני ליה תיקון לכוס פגום בתוספת יין או במים וכן נוהגין בארץ אשכנז

בארץ צרפת נוהגין שכל כוס ששתו ממנו מחזיקין אותו בפגום אם לא יערה הכל לחוץ כל מה 

 וכן בברכת המזון. ,שבכוס וימזוג יין אחר לקדש עליו

 

ב פ ק  ' י ס ר  ו  ט

וצריך שלא יהא פגום כדאמרינן  ,ין מצוי באותו מקום יכול לברך על שכר ושאר משקיןואם אין י

בפרק ערבי פסחים שמע מינה טעמו פגמו ר' יעקב בר אידי קפיד אכסא פגימא רב שישא בר אידי 

ופרשב"ם  ודוקא ששתה ממנו אבל אם שפך ממנו לכלי אחר לא חשיב פגום. ,קפיד אחצבא פגימא

ורבינו יואל כתב דאפילו  ,אבל מי שאין לו אלא כוס פגום יכול לקדש עליו דוקא לכתחלה קפיד

וכתב  והר"מ מרוטנבורג היה נוהג לברך עליו בשעת הדחק. ,בדיעבד שאין לו אחר אין לברך עליו

עוד שאם החזירו מיין של כוס פגום לתוך הקנקן שאין לחוש כלל מלברך על היין שבקנקן משום 

וכן יש בירושלמי ויש  ,והגין להוסיף על כוס פגום מעט יין לתקנו בכךויש נ ,דקמא קמא בטיל

ויש שנותנין בו מעט פירורין של פת ואומרים  ,אומרים דאפילו על ידי מים )שמוסיפין בו( מיתקן

 ומנהג של שוטים הוא ואין לו סמך ולא ראיה. ,שמיתקן בכך

 הסוגיה הסבר

 [קה:]גמ'   .ושמע מינה טעמו פגמו
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מב"ם פוסק דין זה רה .הטעימה מכוס של ברכה פוגמת אותייקת מהברייתא שמד' הגמ
אם שתה ממנו  ,אפילו מחזיק כמה רביעיות ,י שהיה מלא יין: "כל"ט הט"ז[כפ]בהלכות שבת 

אין מקדשין על השאר מפני שהוא כשיורי כוסות". הראב"ד ו ,סלהרי זה פגמו ונפ -מעט 
וניתן להבינם ם משנה כותב שדברי הראב"ד סתומיוקא מן הכוס עצמו". המגיד דו: "משיג

 בשתי דרכים: 

לתוך ידו  וא תמעט ממנו לכוס אחר גמז םא ךאהיין,  תת אגמופרק שתייה מהכוס  א.
מגיד משנה מוסיף שדין זה פשוט וגם הרמב"ם מסכים ין שבכוס אינו פגום. יה, ושתה

 .1לו

זג את מו שתה מעט יין מהכוס ם, אך אמהפגנס שוככשהוא ב אלאם וגפו ניאהיין  ב.
יין הו, עתודלשדין זה אינו נכון  אומר ין אינו פגום. המגיד משנהיה - רחי אלהשאר לכ

 .רחי אלנשאר פגום אף כשמוזגים אותו לכ

, המחלוקת בין הרמב"ם ראב"דהסבר דברי הבשל המגיד משנה יה י הדרך השניפל
ין הוא דין ביין, יין ששתו ממנו הוא . לדעת הרמב"ם הדמהלראב"ד היא במהות דין כוס פגו

דיל על יין זה. לדעת הראב"ד הדין הוא דין בכוס, כוס בהל ואסות" ואין לקדש כורי ו"שי
 .ה אותהמכשיר תידוש והבדלה, ולכן מזיגת היין לכוס אחרקל הוירא הנאי הששתו ממנ

 
יין  ןיא םאמה פוגמת לכתחילה בלבד, אבל עיבר שטוס ד"ה קפיד אכסא פגימא[] ב"םהרש

חולקים על הרשב"ם אך מתירים לסמוך  [קפיד]ד"ה ' סות. מהתן לברך אף על כוס פגוינ אחר
מה יגפש ברוס בא בראבי"ה ח"ב סי' תקיד, ובטור סי' קפב[ומ]עליו בשעת הדחק. רבינו יואל 

 .ן לו יין אחרכשאי ףא לברך על הפגום ןיאמעכבת גם בדיעבד ו
 

 [)נה:(]פ"ז ה"ה יא ירושלמי במ [יד' יס]יין פגום. הרא"ש  ראשונים כיצד מתקניםה קונחל
 פגום ןייעל ידי הוספת מעט יין או אפילו מים.  מהן לתקן כוס פגונית מנו משמע כימש

 קיעה ממנו שם "שיריים". המרדכיפהוספת מעט יין מו" רי כוסותשיוכ"א והשל מפני פסו
 , וכךמעט יין תיין פגום על ידי הוספ ןת סברו שלא ניתן לתקפרצא שבמבי ' קפג[יסברכות ]

 בירסמ ח"בההמהר"ם מרוטנברג.  םשבה והר"ם מרוטנבורק[ "ד ב-' אעס ' קפביס]מביא הב"ח 
 ל ברוב, ואף הוא נפגם. טב םהפגון יילן שמוסיפים ייהש

יא בשם המהר"ם מרוטנברג, שניתן לתקן את פגימת היין על ידי במ ' קפב[יס] רהטו
 אףי "שקמא קמא בטיל". בדברי המהר"ם מרוטנברג שני חידושים: א. נפמלקנקן  תומזיג

היין אינו אסור אלא פגום  - שאסור לבטל איסורים לכתחילה, כאן מותר לבטל לכתחילה
בטל את היין הפגום אף כשאין בקנקן ששים כנגדו ליתן נ. בפגימה לכתחילה. מותר לבטל ו

 מא. שכן היין הפגום בטל קמא ק

 שיהיין,  תון שיש מחלוקת ראשונים כיצד לתקן את פגימויכש [םש] ב"חק הסופכה להל
ט יין לכוס, כדי לתקן את הפגימה לפי שיטת הרא"ש, יף מעסולה: יש לתקן בשתי הדרכים

                                                           
1

 ו[ינו ודוקא ששתה ממנ' קפב סע' ג ד"ה ומ"ש רבית יוסף סיבהיאו בה, ה תרי לא הוו"ד]ן זה מפורש בטור, אך הרשב"א יד 
 .כך לע אב"ד חולקרא שהמבי
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ת המהר"ם טיש יפהפגימה ל את ןקתל ךכ, ומעט מעט ס לקנקןוכל הכ אתזוג למואחר כך 
 מרוטנברג. 

 כוםיס

ן לקדש, להבדיל ולברך ברכת המזון על , ואיבכוס פוגמת' אומרת שטעימה מיין שמגה
. נחלקו הראשונים במהות הדין, בגדריו וביכולת לתקן יין פגום. רוב הראשונים וז ןיי סוכ

רי כוסות, והראב"ד, לפי הסברו השני של וסוברים שטעימה פוגמת את היין, המוגדר שי
את שארית היין לכוס אחרת ג מזוהמגיד משנה, סובר שטעימה פוגמת את הכוס, אך ניתן ל

ול לברך עליו, ואילו רבינו יואל כי . הרשב"ם סובר שאם יש לו רק יין פגוםהולברך עלי
א"ש סובר שניתן לתקן את היין רה. סובר שאין לברך על יין פגום אף כשאין לו יין אחר

ת היין א קן, ואילו המהר"ם מרוטנברג אומר שניתן לתםימיין או  תעל ידי הוספ הפגום
 הפגום על ידי מזיגתו לקנקן.

 הכלה

. ת הדחקעשב אלא ין לברך ברכת המזון על כוס פגוםאש סקופ ז[, גסע'  קפב]סי' "ע ושה
ידי הוספת  "ש, שניתן לתקן הפגימה עלאכר גם ' ו[עס]"ע ושהי תיקון הפגימה פוסק לגב

 - יר את היין לקנקןהחזם ס, וגם כשיטת המהר"ם מרוטנברג, שאוכלאפילו מים  ואמעט יין 
 סקופ [ק"ט()סכ"ז. מקור הדין מהמגן אברהם קס]נה ברורה . המש' ה[עס]היין שבקנקן כשר 

תיקון של הרא"ש מועיל אף לכתחילה, אבל הו, תיקון של המהר"ם מועיל רק בדיעבדהש
פסק המגן  תאסיף ומ כ"ח[קס] שנה ברורהמה. עדיף לעשות את שני התיקונים כשיטת הב"ח

יין שבקנקן רק אם כמות היין שבקנקן גדולה ביתן לבטל את היין שבכוס נש "ט[קס] אברהם
המשנה ברורה  .[הער הציון אות כ]שיותר מכמות היין שבכוס, ואין צריך לשפוך מעט מעט 

, ופוסק שבשעת הדחק, ]על פי אפשרות אחת של המגיד משנה[סומך על דברי הראב"ד  ]סקל"ב[
ח כוס קטנה ויעביר את היין לכוס זו "דעל ידי זה נמי מתקן כשיש לו רק כוס פגומה, יק

 הפגימה קצת".

 


