
ב"הב"ה

תובנות לחיים
חג השבועות

מסלולו של מנהג לאורך 
הדורות
במגילת רות אנו קוראים על מנהג יהודי להזכיר 
את שם הבורא, כשאנשים מברכים זה את זה. 
מתי התחיל המנהג, ומדוע היום אנו לא נוהגים 
כך? מסע היסטורי ששופך אור על מנהג שתוקן 
כתגובה למנהג אלילי, והופסק באופן מפתיע 
דווקא עקב התפשטות הנצרות והאיסלאם.
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מקור 1  ספר רות, פרק ב׳, פסוק ד׳
ֶכם, ַוּיֹאְמרּו לוֹ ְיָבֶרְכָך ה'׃ ית ֶלֶחם ַוּיֹאֶמר ַלּקוְֹצִרים ה' ִעמָּ א ִמבֵּ ְוִהנֵּה בַֹעז בָּ

מקור 2  ספר שופטים, פרק ו׳, פסוק י״ב
ּבוֹר ֶהָחִיל׃ ָך גִּ ַאְך ה' ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה' ִעמְּ ַויֵָּרא ֵאָליו ַמלְּ

מקור 3  מסכת ברכות, פרק ט', משנה ה׳
ְוִהנֵּה  ב(  )רות  נֱֶּאַמר  שֶׁ ם,  שֵּׁ בַּ ֲחֵברוֹ  לוֹם  שְׁ ֶאת  ׁשוֵֹאל  ָאָדם  ֵהא  יְּ שֶׁ ְוִהְתִקינּו, 
ֶכם, ַוּיֹאְמרּו לוֹ, ְיָבֶרְכָך ה'. ְואוֵֹמר  ית ֶלֶחם, ַוּיֹאֶמר ַלּקוְֹצִרים ה' ִעמָּ א ִמבֵּ בַֹעז בָּ
ָך.  ָזְקָנה ִאמֶּ י  בּוז כִּ ּבוֹר ֶהָחִיל. ְואוֵֹמר )משלי כג( ַאל תָּ ָך גִּ )שופטים ו( ה' ִעמְּ
ֵהֵפרּו  אוֵֹמר,  ָנָתן  י  ַרבִּ תוָֹרֶתָך.  ֵהֵפרּו  ַלה'  ַלֲעשׂוֹת  ֵעת  קיט(  )תהלים  ְואוֵֹמר 

תוָֹרֶתָך ֵעת ַלֲעשׂוֹת ַלה':

פירוש הברטנורא על המשנה: 

בשמו של הקדוש ברוך הוא. ולא  שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם: 
שם  להוציא  הבריות  כבוד  בשביל  מקום  של  בכבודו  הוא  מזלזל  אמרינן 
שמים עליו. ולמדו מבועז שאמר לקוצרים ה׳ עמכם. וכי תימא בעז מדעתיה 
ה׳  גמרינן מיניה, תא שמע מן המלאך שאמר לגדעון  ולא  דנפשיה קעבד 

עמך גבור החיל.

מקור 4  ספר משלי, פרק כ״ג, פסוק כ"ב
ָך׃ י ָזְקָנה ִאמֶּ בּוז כִּ ַמע ְלָאִביָך ֶזה ְיָלֶדָך ְוַאל־תָּ שְׁ

א. איחולים בשם השם
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<< הרבי 
מדוע אנו לא עושים זאת? 

במשנה האחרונה של מסכת ברכות שנינו: "והתקינו שיהא אדם שואל את 
שלום חבירו בשם. שנאמר: והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' 
עמכם, ויאמרו לו יברכך ה', ואומר: ה' עמך גבור החיל, ואומר: אל תבוז כי 

זקנה אמך, ואומר:1 עת לעשות לה' הפרו תורתך״.

מפרשת הגמרא: ״מאי ואומר״ מדוע צריכים ראי׳ נוספת? וכי תימא בועז 
אי  ולכן  מדעתו(  זאת  אמר  שבועז  תאמר  )ואם  קאמר  דנפשיה  מדעתי׳ 
אפשר ללמוד מכך שכל אדם צריך לברך את חבירו בשם ה׳, ״תא שמע 

)בא ושמע( ה׳ עמך גבור החיל״ שכך אמר המלאך לגדעון. 

כדי שאם תאמר  זקנה אמך״,  כי  תבוז  ״לא  הפסוק  כך מביאים את  אחר 
שמהמלאך אין ראי׳ משום שהוא מעביר שליחות מהקב״ה שה׳ עמו, וזה 
זקנה  כי  תבוז  ״לא  הפסוק  את  מביאים  וכו׳,  שלום  שאילת  של  ענין  לא 
אמך״, שפירושו: ״אל תבוז את בועז לאמור מדעתו עשה, אלא למוד מזקני 

ישראל, כי יש לו על מי שיסמוך״.

...וצריך להבין2: כיון ש"התקינו שיהא אדם שואל חבירו בשם" - מדוע לא 
הביא הרמב"ם תקנה זו לפסק הלכה?

מקור 5 משנה תורה, הלכות דעות, פרק ה׳ הלכה ז׳
יהַּ  ַיְגבִּ ְוַחּיוֹת. ְולֹא  ְבֵהמוֹת  כִּ ּבּורוֹ  ַעת דִּ שְׁ ְלִמיד ָחָכם לֹא ְיֵהא צוֵֹעק ְוצוֵֹוַח בִּ תַּ
ּלֹא  שֶׁ ִיזֵָּהר  ַנַחת  בְּ ר  ַדבֵּ יְּ ּוְכשֶׁ ִרּיוֹת.  ַהבְּ ל  כָּ ִעם  ַנַחת  בְּ ּבּורוֹ  דִּ א  ֶאלָּ יוֵֹתר  בְּ קוֹלוֹ 
ֵהא  תְּ ֵדי שֶׁ לוֹם ְלָכל ָהָאָדם כְּ ים שָׁ י ָהרּוַח. ּוַמְקדִּ סֵּ ִדְבֵרי גַּ יֵָּרֶאה כְּ ִיְתַרֵחק ַעד שֶׁ

רּוָחן נוָֹחה ֵהיֶמּנּו.

 1( תהלים קיט, קכו. 
2( ראה גם שו"ת יהודה יעלה )למהר"י אסאד( חאו"ח ס"ט.
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<< הרבי 
הקדמת שלום לכל אדם אינה קשורה לנושא

לכל  שלום  מקדים  חכם...  "תלמיד  דעות3  בהלכות  כתב  הרמב"ם  אמנם 
האדם כדי שתהא רוחן נוחה הימנו"4, ... מיוסד על דברי הגמרא5 "מרגלא 
על  מקובל  שיהא...  כדי  אדם...  כל  עם...  שלום  מרבה  דאביי...  בפומיה 
הבריות. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם". 

ואין  הקדמת שלום6,  מספיק  הימנו,  נוחה  הבריות  רוח  כדי שתהא  אבל, 
ואפילו אין צורך  בזה( דוקא,  וכיוצא  )הוי' או אלקים  צורך לשאול בשם 
באמירת "שלום" בלשון הקודש, ש"מלת שלום הוא שם7 משמות הקב"ה", 
כפי שרואים בפועל שגם מי שאומר זאת בשפת המדינה )שאז אין זה שמו 

של הקב"ה(, אזי רוחו נוחה הימנו.

ומה שהמשנה אומרת ״התקינו שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם״ – זה 
לא קשור עם הרצון ״שרוח הבריות תהא נוחה הימנו״...

   

 3( פ"ה ה"ז. 
4( ו"כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו" )אבות פ"ג 

מ"י(. 
5( ברכות יז, א. וראה גם ספר "בן ידיד" לרמב"ם שם.

6( נוסף על עניית שלום למי שהקדים לו שלום, ש"אם נתן לו ולא החזיר 
נקרא גזלן

7( ראה שבת יו"ד, ריש ע"ב. 
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מקור 6  ספר תהלים, פרק קי״ט פסוק קכ״ו
 ֵעת ַלֲעשׂוֹת ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתוָֹרֶתָך׃

רש״י על הפסוק

וגדר  סייג  לעשות  כדי  תורה,  דברי  על  שעוברין  ממנו,  דרשו  ורבותינו 

לישראל. כגון גדעון ואליהו בהר הכרמל שהקריבו בבמה.

מקור 7  שיטה מקובצת, ברכות, ס"ג ע"א ח'
ואומר עת לעשות לה' וכו' - פירוש ומפני חשש שלא ישכחו שם שמים ויהא 

שם עבודת כוכבים שגור בפיהם אנו מתירין להזכיר שם שמים לבטלה:

<< הרבי 
שם שמיוחד לקדוש ברוך הוא

לה'  לעשות  עת  "ואומר  דברי המשנה  בפירוש  בזה...  הביאור  לומר  ויש 
שם  ישכחו  שלא  חשש  ש"מפני  מקובצת8  בשיטה  איתא  תורתך",  הפרו 
שם  להזכיר  מתירין  אנו  בפיהם,  שגור  כוכבים  עבודת  שם  ויהא  שמים, 
שמים לבטלה", והיינו, שמצד קלקול המינין9 נעשה שם עבודה זרה שגור 
בפי כל, ולכן התירו להזכיר שם שמים לבטלה, כדי שלא ישכחו שם שמים.

...ועל פי זה מובן הדיוק שהתקינו שיהא אדם שואל שלום חבירו בשם, שם 
הוי' דוקא )כמו אצל בועז: "ויאמר לקוצרים הוי' עמכם ויאמרו לו יברכך 
הוי'"( - כי, כדי לפעול שיהיה שם שמים שגור בפי כל, לא די באמירת 
בשם  אפילו  די  ולא  לעיל(,  )כנזכר  הקב"ה  של  שמו  שזהו  אף  "שלום", 
"אלקים", שיכול להתפרש גם על דיינים10, וגם על שרים, כמו שכתוב11 
"ואת אילי הארץ לקח", אלא יש צורך להזכיר שם שמיוחד להקב"ה בלבד 

– שם הוי' דוקא.

ב. שלא יישכח שם שמים 

8( ברכות סג, א. 
9( ועד"ז בזמנם של בועז )שאמר לקוצרים ה' עמכם( וגדעון )שאמר לו 

המלאך ה' עמך( - כי, ע"פ המסופר בתנ"ך אודות המעמד ומצב בזמן 
השופטים בנוגע לע"ז, עשתרות ובעלים וכו', בודאי הי' אז שם ע"ז שגור 

כו', ולכן הי' צורך להוסיף בהזכרת שם שמים.
 10( ראה משפטים כא, ו. כב, ח. שם, כז. ועוד.

11( יחזקאל יז, יג ובפרש"י.
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ויומתק על פי מה שכתב רב האי גאון )שנדפס בשנים האחרונות מהגניזה 
את  שואל  אדם  שיהא  התקינו  המינין  "משקלקלו  שבמצרים(12:  בקהיר 
כיון דחזו רבנן דצריך עלמא למהוי  שלום חבירו בשם, וטעמא דמילתא 
שם שמים תדיר בפי בני אדם, דהנה אמרין מינים בשאלת שלום בריך מר 
לאבא וברא ורוחא דקדשא כו'", שזהו ענין השילוש שבאמונת הנוצרים13 
- שעל פי זה מובן הטעם שהוצרכו לתקן שאלת שלום חבירו בשם הוי' 
דוקא, כיון ששלילת )הענין דעבודה זרה בתכלית באופן ששולל גם( ענין 

השיתוף הוא מצד שם הוי' דוקא14.

12( הובא גם בספר הנר )ירושלים תשי"ח( לברכות שם. וש"נ. 
13( ומזה מובן שהכוונה ב"מינין" כאן )וכן סתם "מינין" שבש"ס( היא 

לנוצרים )ראה פרש"י יומא מ, ב. מגילה יז, ב. ועוד בדפוסים שלא שלטה 

יד הצנזור(. 
14( ראה אוה"ת נח )כרך ג( תרנח, ב. ועוד.
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<< הרבי 
על פי האמור לעיל – מדוע אכן הרמב״ם לא מביא זאת להלכה?

שנשמט  )בחלק  מלכים  הלכות  בסוף  הרמב״ם  שכתב  מה  בהקדים  יובן 
בדפוסים ששלטה בהם יד הצענזור, ונמצא בדפוסים הקודמים, כמו בדפוס 
שעמד  הישמעאלי  זה  ושל  הנוצרי,  ישוע  של  האלו  הדברים  ש״כל  רומי(, 
אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח כו׳״, על ידי זה ש״כבר תמלא 
העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות... והם נושאים 

ונותנים בדברים אלו וכו׳״

ז.א. העובדה שבדתות אלו דנים בעניין תחיית המתים, ועל מצוות התורה 
האם הם בתקפם או לא - אומר הרמב״ם - זה גופא מכין את העולם לימות 

המשיח. 

של  הענין  שלילת  ידי  על  ה׳  לאחדות  העולם  לקירוב  בנוגע  זה  דרך  ועל 
הרמב״ם(,  )כפסק  זרה  עבודה  היותה  עם  הנוצרים,  – שאמונת  זרה  עבודה 
הרי על ידה נעשה יישור הדרך במדה מסויימת, שתמורת ריבוי עניני עבודה 
הבן  האב   – כותב  גאון  האי  שרב  )כפי  בלבד,  שילוש  של  ענין  נשאר  זרה, 
)שהיה כמה  ובפרט אחרי שהגיע מוחמד הישמעאלי  והרוח הקדוש ר״ל(. 
מאות שנים לאחרי חורבן בית המקדש(, זה ישר את העולם עוד יותר, ששם 
בשם  האיחול  של  הענין  גם  בטל  ואז  כל,  בפי  שגור  יהיה  לא  זרה  עבודה 

השילוש.

ממתי ביהדות מבטלים תקנות? למה דווקא תקנה זו בוטלה?

ועל פי זה מובן גם הטעם מדוע לא הביא הרמב"ם תקנה זו לפסק הלכה: 
כיון ששאילת שלום חבירו בשם הוא ענין שבבחינת "הפרו תורתך", ובפרט 
הרי  התורה,  מן  איסור  היא  לבטלה  הרמב"ם16 שהוצאת שם שמים  לדעת 
מובן, שענין זה יכול להיות רק במעמד ומצב ד"עת לעשות לה'", שיש הכרח 
בכך כדי לבטל קלקול המינים שבגללם נעשה שם עבודה זרה שגור בפי כל; 

ג. הנצרות והאסלאם יישרו 
את הדרך למלך המשיח

 16( הל' שבועות פי"ב ה"ט. וראה מג"א או"ח סרט"ו סק"ו. 
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אבל לאחרי שבטל קלקול המינים, אזי נשאר האיסור שבהוצאת שם שמים 
לבטלה, ולכן אי אפשר לשאול שלום חבירו בשם.

בשם,  חבירו  שלום  שואל  אדם  שיהא  התקנה  הרמב"ם  הזכיר  לא  ולכן 
כי, אילו היה מזכיר תקנה זו, היתה משמעות הדברים שכן יש לנהוג גם 
בזמנו17, אבל האמת היא שבזמנו של הרמב"ם לא היה מקום לנהוג כן, כיון 

שנתבטל קלקול המינים באופן ששם עבודה זרה שגור בפי כל.

...ועל דרך שמצינו חילוקים בנוגע לעבודה זרה, שבעיר או מדינה שבה לא 
נהוגה עבודה זרה פלונית, אין צורך להזהר בזה. וכמו בנוגע למנהג שלא 
ללמוד תורה )"הפרו תורתך"( בניטל, כדי שלא להוסיף חיות כו'18, שאצל 
הספרדים אין את כל המנהג הזה )פעם דברתי עם יהודי ספרדי על ״ניתל״ 
והוא כלל לא ידע מה זה(, שכיון שענין זה קשור עם אותו האיש, הרי זה 
נהוג רק במדינות הנוצרים. כי כיון שזהו העבודה זרה במדינות הנוצרים, 
צריכים להיות זהיר שלא תהיה יניקה לצד שכנגד, כיון שהיתה לו שייכות 

לתורה, כמבואר בספרי דברי הימים, וגם בגמרא.

בזה, שם  וכיוצא  תימן  או  מרוקו  כמו  במדינות המוסלמים,  כן  מה שאין 
וללא  ספיקות  ללא  תורה  ללמוד  ומותר  ״ניתל״,  של  המנהג  כל  את  אין 
וויכוחים, משום שכיון ששם לא היתה לו שליטה, אין מקום ליניקה כו'19. 

ועל דרך זה בנדון דידן: כיון שבזמן הרמב״ם כבר לא היה קלקול המינים 
של שם עבודה זרה שגור בפי כל, )כי זה היה לאחר שהגיע מוחמד וכו׳(, 

בטלה התקנה שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם.

 משיחות כ"ף כסלו וש"פ וישב ה׳תשל"ז, רשימת השומעים בלתי מוגה.  

מקונטרס כ״ב שבט תשע״ח - הנחות בלה״ק. 

17( משא"כ בנוגע לבנין ביהמ"ק וקרבנות - שמדברי הרמב"ם עצמו מובן 
שאסור לעשות זאת בזמן הזה )ראה בס' שנסמנו בשד"ח כללים סוף 

מערכת ק'. תו"ש בא חי"ב ע' קנה(. 

18( ראה תו"מ - רשימת היומן ריש ע' שסה )נעתק ב"היום יום" יז טבת(. 
וש"נ.

19( ראה גם אג"ק חי"ג ע' קכ. ח"ל ע' עז בשוה"ג הא'. 

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 8


