קהל עדת ישורון
ירושלים

בס"ד
שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת אחרי מות  קדושי תשע"ה:
בעני סעודת "זכר" הא היא סעודת מצוה
א[ כתב הרמ"א 1וז"ל" :עוד נהגו לעשות סעודה ומשתה בליל שבת לאחר שנולד
זכר נכנסי אצל התינוק לטעו ש והוא ג"כ סעודת מצוה".
ב[ ונפקא מינה מכ שסעודה זו היא סעודת מצוה ,הוא לעני מה שאמרו חז"ל "כל
סעודה שאינה של מצוה אי ת"ח רשאי ליהנות ממנה" ,שמכיו שסעודה זו היא
סעודת מצוה ,אדרבה מצוה על ת"ח להשתת" בה.
עוד נ"מ לעני הא מותר לאד להזמי את חבירו לסעודה זו ,דלסעודת מצוה א
מזמיני אד להשתת" ואינו משתת" ה"ה מנודה לשמי ,2ומכיו שסעודה זו היא
סעודת מצוה יש ליזהר שלא להזמי 3לסעודה זו.
עוד נ"מ לעני ההול להשתת" בסעודת מצוה ונזכר שיש לו חמ %בביתו שדי לו
בביטול ואינו צרי לחזור ולבער] ,4א אי השעה מספקת לקיי שניה[.
עוד ד בשו"ת חוות יאיר 5במעשה שהיה במי שנדר שלא לאכול בסעודת הרשות,
הא מותר לו לאכול בסעודת זכר.
6
ג[ והנה מקור דברי הרמ"א הוא מדברי תרומת הדש שהוכיח כ ממה דאיתא בגמ'
במסכת ב"ק" 7רב ושמואל ורב אסי איקלעו לבי שבוע הב ואמרי לה לבי ישוע
הב ,"...ולפי' התו' ש בש ר"ת 8ישוע הב הוא "שנולד ש ב זכר ועל ש
שהולד נושע ונמלט ממעי אמו ...נקט לשו ישועה והיו רגילי לעשות סעודה".
והנה רב לא נהנה מסעודת הרשות כמובא במסכת חולי ,9וממה שבא לסעודת ישוע
הב מוכח שהיא סעודת מצוה] ,וכתב בתרוה"ד שמה שנהגו לעשותה בליל שבת
הוא משו שאז מצוי הע בבתיה[.
ד[ ובחוות יאיר 10ש תמה על הראיה דשמא רב נכנס לש ולא טע ,אול כבר
כתב באור זרוע 11שדוחק לומר שרב נכנס לש ולא טע ,וכוונתו לכאו' דכל הענ
להיכנס לבי ישוע הב הוא כדי להשתת" בסעודת המצוה ,וא לא טע ש רב למה
לו לבוא לש.

1

יורה דעה סימן רס"ה סעיף י"ב.
2
עיין רמ"א שם.
3
ראיתי שכתבו שלכן נהגו שהגבאי מכריז בביהכ"נ ,ולא אבי הבן מזמין את הקהל.
ויש להעיר על הנוסח שנהגו בו בכמה מקומות "פלוני מזמין את הקהל ,...דלכאו' יש ליזהר להכריז "מז"ט
לפלוני ,הזכר יתקיים ב."...
 4עיין או"ח סי' תמ"ד סעיף ז'.
 5סימן ע'.
6
סי' רס"ט.
7
פ.
8
בחוו"י האריך להוכיח שי לגרוס בתו' ר"ח.
9
צה.:
10
שם.
 11חלק ב' סימן ק"ז.
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ה[ ובדגול מרבבה 12תמה שא זהו הטע לסעודת הזכר מדוע לא נהגו לעשות כ
א" לנקיבה ,ולכ כתב שהיו עושי ]בזמ חז"ל[ את סעודה זו בלילה שלפני הברית
לסמו סעודה זו למצות המילה.13זכר מקורו.
ו[ ובש" 14כתב עוד ב' טעמי מדוע סעודת הזכר היא סעודת מצוה :א( ע"פ דברי
המדרש "משל למל שגזר ואמר כל אכסנאי שיש כא לא יבואו לפני עד שיראו פני
המטרונא תחילה ,כ אמר הקב"ה לא תביאו לפני קרב עד שתעבור עליו שבת..
ואי מילה בלא שבת] ,והכונה בזה שהשבת היא ההכנה לברית המילה ,ועל כ
שמחת הברית מתחילה בשבת[ .15ב( לנח את התינוק על התורה ששכח.16
ז[ ונ"מ בי הטעמי לכאו' הא צרי לאכול ש ,שלב' הטעמי הראשוני שמשו
שמחה אתי' עלה ,עיקר העני הוא לסעוד ש ,ולטע האחרו לכאו' אי העיקר
לטעו ש] .ולפי"ז קצ"ב מדוע הוי סעודת מצוה[.
ח[ עוד נ"מ הא שייכת הסעודה בלא שהתינוק ש ,שלטעמי הראשוני לכאו' א"
בלי שהתינוק ש שייכת השמחה ,17משא"כ לטע האחרו אי מקו ל'זכר' ללא
התינוק.
ט[ עוד יש לדו במקרה שנולד התינוק בליל שבת שבפרי מגדי 18כתב שא הקהל
עדי לא גמרו להתפלל ושיי להכריז יש לעשותו בלילה שנולד ולא בשבת הבאה,
וכתב ש שכיו שהטע כדי להודות על שנושע ממעי אמו יש להודות מיד ולא
לחכות לשבת הבאה .ומסתבר שכ"ש לטעמי האחרי יש מיד ,שלטע שהשבת
היא ההכנה לברית ,הרי השבת הראשונה היא כבר מכינתו לברית ,וג לטע של
נחמה יש לנחמו מיד ולא לחכות לאחר ז' מכשנולד.
ואול לגבי מה שמבואר בפמ"ג שבנולד לאחר ערבית יש לחכות לשבת הבאה ,יש
לדו להנ"ל שרק לטעמו של התרוה"ד יש מקו ל'זכר' לשבת הבאה ולא לטעמי
האחרי ,ועיי.

12

יורה דעה סו"ס קע"ח.
13
לכאו' עדין צ"ע למה לא עשו כלל סעודה לנקיבה ,ואולי לדבריו אה"נ יש מכאן מקור לקידושא רבא שיש שנהגו
לעשות על הולדת הנקיבה.
14
רס"ה י"ג.
15
כ"כ בשם "ראיתי סמך אחד לזה"...
16
כן הביא בשם הדרישה בשם הר"ר מנחם.
17
ולפי"ז מש"כ הרמ"א "נכנסים אצל התינוק" אורחא דמילתא הוא ,ועיין.
 18אורח חיים סי' תמ"ד משב"ז ס"ק ט'.
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