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קידוש על חלות

שו"ת עם הרב דוד אברהם ספקטור ,רב הקהילה

שאלה:

יש לי אלרגיה ליין ולמיץ ענבים ,איך אני יכול לעשות קידוש בשבת ?

תשובה:

 .1בליל שבת יקדש על החלות ,מי שלא יכול לשתות יין או מיץ ענבים ואחרים או אחד מהם יקדש על
היין ,כפי שמובא במשנה ברורה סימן רעב ס"ק לג" :ובמגן אברהם הכריע דאסור בזה לקדש ע"מ שישתו
אחרים כיין שהם יודעים לברך בעצמן בורא פרי הגפן ...אלא הם יקדשו בעצמן )עם יין/מיץ ענבים( והוא
יקדש על הפת".
זה שלא כפשט הרמ"א רע"ב,ט שהוא יכול לקדש על היין ,אף שהוא לא ישתה ורק הם שותים יין" :ומי
שאינו שותה יין ...יכול לקדש עליו וישתו אחרים המסובין עמו" .והמגן אברהם שם ס"ק ט כתב" :ודברי
רמ"א צריכים עיון" .מכל מקום בני ישראל יוצאים ביד רמ"א ואם יש צורך ,אפשר לסמוך על דברי
הרמ"א ואבי המשפחה עושה קידוש כרגיל על יין  /מיץ ענבים ואחרים ,כולל אשתו והילדים שותים והוא
לא שותה.
 .2לכתחילה ינהג כמגן אברהם והוא יקדש על החלות .כיצד ? זה מפורט בשמירת שבת כהלכתה ח"ב ,פרק
נג,סע' טו" :המקדש בליל שבת על הלחם ,יטול ידיו כדין נטילת ידיים לסעודה ,הוא ובני ביתו )אם הם לא
מקדשים בנפרד על היין  /מיץ ענבים( ,יקח שני לחמים ללחם משנה ויכסם במפה .יניח ידיו על המפה
המכסה את הלחמים ויאמר "ויכלו" ,וכשיגמור "ויכלו" ,יגלה את לחם-המשנה ויניח ידיו עליהם ויאמר
ברכת "המוציא" ,יגביהם בשעה שמזכיר את שם ה' ית' ,אבל לא יבצע ,ושוב יכסה אותם ויניח ידו עליהם
ויאמר את "ברכת הקידוש" וטוב אם יגביה את לחם המשנה גם בזמן שאומר את ברכת הקידוש .אחרי
גמר הקידוש יבצע את הלחם ויאכל ממנו "...
 .3בבוקר יקדש על "חמר המדינה" ,זאת אומרת כל משקה חוץ מיין ומיץ ענבים שיש לו אלרגיה להם ולא
יקדש על החלות ,כפי שכתב שם השלחן ערוך ערב,ט" :בבקר יותר טוב לקדש על השכר ,שיברך עליו שהכל
קודם ברכת המוציא".

