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כוס חד פעמי לקידוש
שו"ת עם הרב דוד אברהם ספקטור

שאלה:
האם מותר לקדש על כוס חד פעמי בקידוש קהילתי ?
תשובה:
בכוסות חד-פעמיות מותר לקדש או להבדיל בהם ,וכן ליטול בהם
נטילת ידיים לסעודה .לקידוש טוב להדר ,אם אפשר לו ,בכוס של כסף.
מקורות תשובה

 [1שולחן ערוך אורח חיים סימן קפג סעיף ג
צריך לחזור אחר כוס שלם )לברכת המזון(.
 [2משנה ברורה סימן קפג ס"ק יא
שלם  -שלא יהיה גוף הכוס שבור ולא פגום בשפתו אפילו חסרון מועט ]ובנסדק יש להקפיד לכתחלה אפילו בלא
חסרון כלל[ וכן אם גוף הכוס שלם רק בסיסו נשבר ג"כ יש להקפיד ואפילו יכול לעמוד על בסיסו ,אם לא שאין לו
אחר יש להקל בכל זה.
 [3שולחן ערוך אורח חיים סימן רעא סעיף י
מקדש על כוס מלא יין שלא יהיה פגום ,וטעון כל מה שטעון כוס של בהמ"ז,
 [4משנה ברורה סימן רעא ס"ק מד
כל מה שטעון וכו'  -היינו שיהיה הכוס שלם )לקידוש( ויהיה מודח היטב מבפנים ומבחוץ וכל שאר דברים הנזכר
לעיל בסימן קפ"ג לענין כוס בהמ"ז.
 [5שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן לט
הנה בדבר כוס לקידוש אם רשאין לעשות על כוס שנעשה מנייר שהוא כלי רק לשעה ששמע אשר אסרתי ,אמת
הדבר ...דבעינן )שצריכים( שיהא הכוס נאה שרק כוס כזה כשר לבהמ"ז ולקידוש ,ורואה אני שכוס של נייר שהוא
רק לשעה על פעם זה לבד הוא עוד גרוע דאין לו שום חשיבות שודאי אינו ראוי לבהמ"ז ולקידוש .אך כשליכא
)כשאין( כוס אחר אולי יש להקל.
 [6הרב עובדיה יוסף ,מאמר בקובץ "בית הלל" ,טבת תשס"ח )עמ' טז,יז(
אין דבריו מוכרחים ,מכיון שהכוס הזה הוא בשלמותו משעה שיצא מידו של היוצר ,אין לנו כל מקום לאוסרו...
ונראה לי שעיקר להקל.ומיהו משום "זה א-לי ואנוהו" נכון להדר ולקדש על כוס של כסף וכיוצא בזה.
 [7שו"ת ציץ אליעזר חלק יב סימן כג
א[ שאלני אם אפשר לקדש ולהבדיל על כוסות מנייר ,באשר כי שמע כעת שהגר"מ פיינשטיין אוסר .הנה השגתי
לעיין בספרו החדש שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ג ,סי' ל"ט שהשיב לאיסורא,
ב[ ואחר בקשת המחילה אינני רואה בסיס לאיסורו ,ואין הנידונים שוים כלל ועיקר ,דהתם הרי עשוי היה מתחילה
עם בסיס ,ולכן כשנשבר ממנו לאחר מיכן פסולו בזה משום שבור ולא נקרא תו חי)עוד שלם( כפי יצירתו...מה שלא
שייך זה בכוסות נייר שכך הוא תחילת יצירתם ,והוא חי )שלם( כפי הויתו ולא נחסר ממנו כלום ...,ואין ממילא כל
פקפוק מלקדש או להבדיל עליהם.
ג[ ובספר שרגא המאיר סי' נ"ה ראיתי שדן על כוסות נייר אם כשרים לנטילת ידיים לסעודה ,ומחבר הס' כ' לומר
שרק בשעת הדחק גדול יש להתיר ,ומביא שאבל הגאון מפאפא כתב לו שמותר גם לכתחילה דכיון שנעשו לשתות
בהם בסעודה מה בכך שהם מנייר ובזול עד שמשליכין אותן אחר הסעודה סוף סוף לשם כך נעשו ...ולדעתי הצדק
עם הגאון מפאפא.

