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 י כוס פגוםניד: חכסוגיה 

* 

 עקר

יו רדג' אומרת שאין לברך ברכת המזון על כוס פגום. הגמ' מקצרת מאוד בדין זה, ומגה
 שונים.הרא יברדב רריםבתמ

 רותוקמ

 ב. "וסברי ב"ש ברכת המזון טעונה כוס... תרי תנאי ואליבא דב"ש"נגמ'  .א

 סחים קה: "תניא הנכנס לביתו במוצאי שבת... ומשלשלן כולן לאחריו"פ ב.

 קו. "שמע מינה מיהא מתני' תמני... אפילו אחביתא פגימא"-סחים קה:פ

 פיד' ד"ה קסותב"ם קו. ד"ה קפיד אכסא פגימא; רש

 וס' ד"ה טעמות ג.

 "מחר להשלימו לכשיעורל וזגומו... שאינו מבדיל ושותה הימנו מעט המוא"ש סי' ב, "ר

 רדכי סי' קפגמ

 מצוי באותו מקום..." ור סי' קפב, "ואם אין ייןט

 שגת הראב"ד הו מב"ם הל' שבת פכ"ט הט"זר ד.

 ז, ומשנה ברורה-ו"ע סי' קפב סע' גש ה.

 

" רוט  , ב פ ק  ' י ךרצוס ם י ו ג פ ה  י ה י א  ל "ש . . . 

יעקב בר אידי ' ר, מינה טעמו פגמומע ש: אמרינן בפרק ערבי פסחיםדכ, יך שלא יהא פגוםרצו

קא ששתה ממנו אבל אם שפך ממנו ודו. קפיד אכסא פגימא רב שישא בר אידי קפיד אחצבא פגימא
ס פגום "ם דוקא לכתחלה קפיד אבל מי שאין לו אלא כובשר שרילכלי אחר לא חשיב פגום. ופ

ר"מ הו. לברך עליון יעבד שאין לו אחר אידו בלבינו יואל כתב דאפירו. יכול לקדש עליו

ם החזירו מיין של כוס פגום לתוך אש, תב עוד, וכמרוטנבורג היה נוהג לברך עליו בשעת הדחק
ש נוהגין להוסיף על יו. הקנקן שאין לחוש כלל מלברך על היין שבקנקן משום דקמא קמא בטיל

י מים ל ידו עלש אומרים דאפייו. ]פ"ז ה"ה )נה:([ן יש בירושלמי כו, גום מעט יין לתקנו בכךכוס פ

נהג של מוך, ש שנותנין בו מעט פירורין של פת ואומרים שמיתקן בכיו. וסיפין בו( מיתקןשמ)
 .שוטים הוא ואין לו סמך ולא ראיה

 ר הסוגיהבסה

 ' נב.[מג]  מו.גפ וס של ברכה[כל]מו עט
 

ומרת שטעימה מכוס של ברכה פוגמת אותו, ואין היין ראוי לכוס של ברכה. הגמ' ' אהגמ
: "ט הט"ז[כפ]מב"ם פוסק דין זה בהלכות שבת רה יקת דין זה מברייתא.ידמ:[ הק]בפסחים 

סל י שהיה מלא יין אפילו מחזיק כמה רביעיות אם שתה ממנו מעט הרי זה פגמו ונפ"כל



 2 כת המזון; ברכות נב.הלכות בר

וקא מן הכוס דו: "כשיורי כוסות". הראב"ד משיגאין מקדשין על השאר מפני שהוא ו
 וניתן להבינם בשתי דרכים: ם, עצמו". המגיד משנה כותב שדברי הראב"ד סתומי

לתוך ידו  וא מעט ממנו לכוס אחר גמז םא ךאהיין,  תת אגמופרק שתייה מהכוס  א.
 ין שבכוס אינו פגום. יה, ושתה

זג את מו שתה מעט יין מהכוס םך א, אםפגנס שוככשהוא ב אלאם וגפו ניאהיין  ב.
ראשונה פשוטה, ה ין אינו פגום. המגיד משנה מוסיף שהדרךיה - רחי אלהשאר לכ

יין נשאר פגום אף הו, עתודל אינה נכונהייה רך השנדה, 1וגם הרמב"ם מסכים לה
 .רחי אלכשמוזגים אותו לכ

אב"ד היא הסבר דברי המגיד משנה, המחלוקת בין הרמב"ם לריה בי הדרך השניפל
סות" כובמהות דין כוס פגום. לדעת הרמב"ם הדין הוא דין ביין, יין ששתו ממנו הוא "שיירי 

ו נו אידיל על יין זה. לדעת הראב"ד הדין הוא דין בכוס, כוס ששתו ממנבהל ואואין לקדש 
 ידוש והבדלה, ולכן מזיגת היין לכוס אחר, מכשירתו.קל וירא

 
ביאו בהלכות מו, ברכת המזון לש סוכלכות הבס וכמת יגפט את דין ימשב"ם מהרמ

, גום פסול אף לברכת המזון. נראה לפרשפ ורש שייןפמ .[בנ]' מגבת אף ש, וזאקידוש בלבד
טעונה כוס, יין פגום פסול, אך הרמב"ם פוסק שברכת המזון ן ומזמאן דאמר שברכת הלש

כך יפלרכה בלבד, וג דרך ארץ ושבח הבהנמק יא ראינה טעונה כוס, וברכה על הכוס ה
 ום. גפן ייב רה אףשכ

 
מה פוגמת לכתחילה בלבד, אבל עיבר, שטוס חים קו. ד"ה קפיד אכסא פגימא[ספ] ב"םהרש

' חולקים על הרשב"ם, אך הם מתירים סותתן לברך אף על כוס פגום. ינ יין אחר ןיא םא
 ברוס ר סי' קפב[בא בראבי"ה ח"ב סי' תקיד, ובטוומ]לסמוך עליו בשעת הדחק. רבינו יואל 

 .ן לו יין אחרכשאי ףא לברך על הפגום ןיאמה מעכבת גם בדיעבד ויגפש
 

 [)נה:(]פ"ז ה"ה יא ירושלמי במ ' ב[יס]ראשונים כיצד מתקנים יין פגום. הרא"ש ה קונחל
ל פסו פגום ןיין לתקן כוס פגום על ידי הוספת מעט יין או אפילו מים. נית מנו משמע כימש

' יס] קיעה ממנו שם "שיריים". המרדכיפכן הוספת מעט יין מלו", רי כוסות"שיוא והשמפני 

מביא  , וכךיין פגום על ידי הוספה של מעט ייןן ת סברו שלא ניתן לתקפרצא שבמבי קפג[
ן יי, כי הבירסמ ח"בההמהר"ם מרוטנברג.  םשבה והר"ם מרוטנבורק[ "ד ב-' אעס ' קפביס]הב"ח 

 ל ברוב, ואף הוא נפגם. טב םהפגון יהי ךשמוסיפים לתו

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

א. למרות שאסור לבטל איסורים לכתחילה, כאן מותר לבטל לכתחילה. היין אינו אסור אלא 

                                                 
 ו[' קפב סע' ג ד"ה ומ"ש רבינו ודוקא ששתה ממנית יוסף סיבהיאו בה, ה תרי לא הוו"ד]ן זה מפורש בטור, אך הרשב"א יד 1

 .כך לע אב"ד חולקרא שהמבי
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בטל את היין הפגום אף כשאין בקנקן ששים ליתן נ. בגימה ניתן לבטל לכתחילה. פגום, ופ
 מא. כנגדו, שכן היין הפגום בטל קמא ק

ון שיש מחלוקת ראשונים כיצד לתקן את הפגימה של וי, כי כ[םש] ק הב"חסופכה להל
טת ט יין לכוס, כדי לתקן את הפגימה לפי שייף מעסולה: יש לתקן בשתי הדרכים שיהיין, 

ת טיש יפהפגימה ל את ןקתל ךכ, ומעט מעט ס לקנקןוכל הכ אתזוג למהרא"ש, ואחר כך 
 המהר"ם מרוטנברג. 

 כוםיס

ן לקדש, להבדיל ולברך ברכת המזון על , ואי' אומרת שטעימה מיין שבכוס פוגמתמגה
ם זה. נחלקו הראשונים במהות הדין, בגדריו וביכולת לתקן יין פגום. רוב הראשוני ןיי סוכ

סוברים שטעימה פוגמת את היין, המוגדר כשיירי כוסות, והראב"ד, לפי הסברו השני של 
את שארית היין לכוס אחרת ג המגיד משנה, סובר שטעימה פוגמת את הכוס, אך ניתן למזו

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

את היין הפגום  קן, ואילו המהר"ם מרוטנברג אומר שניתן לתםימ לשידי הוספה של יין או 
 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 ושהיקון הפגימה פוסק י תלגב

היין לקנקן את החזיר ם 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, ק בדיעבדתיקון של המהר"ם מועיל רהש
פסק המגן  תאסיף ומ כ"ח[קס] שנה ברורהמה. עדיף לעשות את שני התיקונים כשיטת הב"ח

יתן לבטל את היין שבכוס בתוך היין שבקנקן רק אם כמות היין שבקנקן נש "ט[קס] אברהם
 .ער הציון אות כד[]ש גדולה יותר מכמות היין שבכוס, ואין צריך לשפוך מעט מעט


