שלו זכר
רמ"א )יורה דעה סימ רסה סעי יב( :נהגו לעשות סעודה ומשתה בליל שבת לאחר
שנולד זכר נכנסי אצל התינוק לטעו ש ,והוא ג"כ סעודת מצוה.

'øëæ íåìù' úãåòñì íòèä äî
•

בבא קמא )פ ע"אע"ב( :רב ושמואל ורב אסי איקלעו לבי שבוע הב ,ואמרי לה לבי ישוע הב ,רב לא
עייל קמיה דשמואל ,שמואל לא עייל קמיה דרב אסי ,רב אסי לא עייל קמיה דרב ...
תוס' :ר"ת פי' שנולד ש ב ועל ש שהולד נושע ונמלט ממעי אמו כדכתיב והמליטה זכר )ישעיה סו(
נקט לשו ישועה והיו רגילי לעשות סעודה.
דגול מרבבה )יו"ד סימ קע"ח( :קשה למה אי עושי סעודה ג לנקיבה שג כ נמלטה מרח.

•

דרישה )יורה דעה סו סימ רסד( :מתשובת מהר"ר מנח בסימ ק"ב מה שנוהגי בשבת לבקר אצל
תינוק הנולד משו שהוא אבל על תורתו ששכח כדאיתא בפרק המפלת.
נדה ל ע"ב :דרש רבי שמלאי :למה הולד דומה במעי אמו ! לפנקס שמקופל ומונח .ידיו על שתי צדעיו ,שתי אציליו על ב'
ארכובותיו ,וב' עקביו על ב' עגבותיו ,וראשו מונח לו בי ברכיו ,ופיו סתו וטבורו פתוח ,ואוכל ממה שאמו אוכלת ,ושותה
ממה שאמו שותה ,ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו .וכיו שיצא לאויר העול ! נפתח הסתו ונסת הפתוח ,שאלמלא כ
אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת .ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסו" העול ועד סופו ,שנאמר בהלו נרו עלי ראשי לאורו
אל #חש .#ואל תתמה ,שהרי אד יש כא ורואה חלו באספמיא .ואי ל #ימי שאד שרוי בטובה יותר מאות הימי,
שנאמר מי יתנני כירחי קד כימי אלוה ישמרני ,ואיזהו ימי שיש בה ירחי ואי בה שני ! הוי אומר אלו ירחי לידה.
ומלמדי אותו כל התורה כולה ,שנאמר ויורני ויאמר לי יתמ #דברי לב #שמור מצותי וחיה ,ואומר בסוד אלוה עלי אהלי .מאי
ואומר? וכי תימא נביא הוא דקאמר ! ת"ש :בסוד אלוה עלי אהלי .וכיו שבא לאויר העול  בא מלא וסטרו על פיו ,ומשכחו
כל התורה כולה ,שנאמר לפתח חטאת רוב .%ואינו יוצא מש עד שמשביעי אותו ,שנאמר כי לי תכרע כל בר #תשבע כל לשו,
כי לי תכרע כל בר ! #זה יו המיתה ,שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר ,תשבע כל לשו ! זה יו הלידה ,שנאמר נקי כפי ובר
לבב אשר לא נשא לשוא נפשו ולא נשבע למרמה ,ומה היא השבועה שמשביעי אותו  תהי צדיק ואל תהי רשע ,ואפילו כל
העול כולו אומרי ל #צדיק אתה ! היה בעיני #כרשע .והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורי ,ונשמה שנת ב #טהורה
היא ,א אתה משמרה בטהרה ! מוטב ,וא לאו ! הריני נוטלה ממ... #

•

יש אומרי שסעודה זו היא סעודת "שבוע הב" )שהוזכרה בגמרא בבבא קמא( ,ונקראת כ לפי שנועדה
לבוא ולהזכיר לנולד את ה"שבועה" שהושבע בה בשעת יצירתו "תהי צדיק ואל תהי רשע" )כמוזכר
בגמרא בנדה(] .מובא ב :ביו השמיני ,אוצר ההלכה והדרוש לברית מילה[

úáùá à÷ååã äîì
•

לפי הזוהר כל הארות ששת ימי המעשה נמשכי בשבת שלפני כ ולכ עושי בו סימני טובי לעורר
השפעה טובה שתבוא בשבוע הקרוב לר #הנולד.

•

תרומת הדש )סימ רסט( :וקבעה בלילי שבת בשעת שהכל מצויי בבתיה.

•

ט"ז )יורה דעה סימ רסה ס"ק יג( :וראיתי סמ #אחד לזה ממדרש רבות פרשת אמור פרשה כ"ז ר' לוי
אמר משל למל #שגזר ואמר כל אכנסאי שיש כא לא יראו פני עד שיראו פני המטרונא תחילה כ #אמר
הקב"ה לא תביאו לפני קרב עד שתעבור עליו שבת שאי ז' ימי בלא שבת ואי מילה בלא שבת.

•

יש שכתבו שכל עני הסעודה הוא כ"קבלת פני" שנוהגי לערו #בשבת כאשר צדיק בא לעיר ,והרי
התינוק שבא לעול נקי מכל חטא וכצדיק הוא וראוי לקבל פניו) .ברית אבות קונטרס מפתח של חיה
אות מ"ג(
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•

בספר נפש הרב )ד רמב( הביא ,דעושי השלו זכר בליל שבת על פי דברי הרמב" )בפ"ב מהלכות שבת
הל"ג( דכשעושי דברי לחלל את השבת מטע פיקוח נפש ,אי עושי אות לא על ידי נכרי ולא על ידי
קטני ולא על ידי עבדי ,אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיה ,זהו תוכ דברי הרמב" ש .והנה היולדת
במקצת דיני דינה כחולה שיש בה סכנה עד שבעה ימי ,דהיינו שא שתקה וכל שכ א אמרה צריכה
אני מחללי עליה את השבת .נראה ,דמהאי טעמא היה נהוג שהרב היה הול #בליל שבת לבקר אצל
היולדת לראות א צריכה איזה חילול שבת .ובודאי אינו מ הנכו שהרב יל #לבדו ,ובודאי הלכו עמו
ראשי הקהל ללוותו .וממילא נצמח מזה המנהג שהכל הלכו יחד ,ללוות את הרב בלכתו אל בית היולדת,
עכ"ד.

•

בספר ברית אפרי על עניני מילה שהביא ביאור נפלא ממר הגרש"ז אויערבא #זצ"ל ,על פי מה מה
שביארו שסעודה זו נקראת "שלו זכר" ולא "סעודת זכר" ,דבא לרמז על מה שאמרו בגמרא בנדה לא ,ב
בא זכר בעול בא "שלו" בעול ,והוא כי סעודת שלו זכר בליל שבת באה להראות שא" על פי שאי
לנכרי חלק בשבת ,וכמו שאומרי בתפילת שחרית בשבת "ובמנוחתו לא ישכנו ערלי" ,מכל מקו
"ערל זכר" זה הננו שלו ומשו שאינו ערל במהותו .וכמו ששנינו בנדרי לא ,ב שהנודר מערלי מותר
בערלי ישראל ,ומשו זה עושי הסעודה דווקא בשבת ונקרא "שלו זכר" שאנו "שלו" ע זכר זה.

äãåòñä éìëàî
•

נהגו לאכול בסעודה זו עדשי )ובזמננו "ארבעס"( שמעוררי לשמחה ,או מחמת שהוא מאכל נחמה
לאבלי .וכ נהגו לאכול אגוזי ,וזאת עפ"י המדרש על הכתוב "אל גנת אגוז ירדתי" שרומז על המילה
והפריעה ,אגוז זה שיש לו ב' קליפות] .מובא ב :ביו השמיני ,אוצר הלכה והדרוש לברית מילה[

•

ֲ#
ַרע ָ
.ר ֶ-ה ֶאת ז ְ
שמ העממי של גרגרי החומוס ! 'ארבעס' מתקשר להבטחה האלוהית לאברה "וְ ַה ְר ָ-ה ְ
כ2כ ֵבי ַה ַָ 0מיִ ".
ְְ 3

•

אוצר כל מנהגי ישרו )סימ כז( :ומה שנוהגי לאכול קטניות הטע מפני שהב הנולד אבל על תורתו
ששכח.

"øëæ íåìù" àø÷ð äæ òåãî
•

אוצר כל מנהגי ישרו )סימ כז( :ובקור ההוא נקרא "שלו זכר" על ש דאמרו ז"ל במס' הנ"ל

)נדה לא

ע"ב( ,כיו שבא זכר בעול ,בא שלו בעול.
•

בירת מגדל עז )יעב""( :וקורי אותה סעודת זכר .אולי הוא לשו זכרו וזכירה .כלומר מפני ששכח
התורה שלמד במעי אמו .שבא מלא #וסתרו בצאתו לאויר העול  ...עי"ל שנקרא זכר ע"ש שבאי
להזכירו שבועתו .שמשביעי אותו בשעת לידתו .וזהו ג"כ שבוע הב .מלשו שבועה.

•

ביו השמיני ,אוצר הלכה והדרוש לברית מילה :שבשבת מברכי בלשו "שבת שלו ומבור ."#וכ
הברית נקראת שלו שנאמר "הנני נות לו את בריתי שלו".
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