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הסיבה לכך . נתפסת ביהדות כעניין רציני, רו לשלוםבמובן של אדם המברך את חב, אמירת ברכה

נשיאת שמו של אלוקים לצורך יום יומי או שאינו . ה"אחד משמותיו של הקב, "שלום"נעוצה במילה 

. עלולה להיתפס כחילול הקודש, "יום נעים"כמו הכרה בנוכחותו של אחר ואפילו סתם לאיחול , דתי

, בועז. הוא בועז במגילת רות, כדי לברך אדם אחרהראשון שהעז להשתמש בשם המפורש , ואכן

ני -דו-א"מברך את הקוצרים בברכת , בעל השדות הנכבד המתגלה במגילת רות כאיש עקרונות

אך , הברכות קצרות ולעניין, כיאה לעונת קציר השעורים". ני-דו-יברכך א: "והם עונים לו, "עמכם

נעשה כאן שימוש בשמו . משלימה את האחרת וברכה אחת, נראה כי הן נאמרות בחום ובכנות

רות " )ועמד בועז ובית דינו והתקינו לשאול שלום בשם: "כפי שכתבו חכמים, ה"המפורש של הקב

עמך גיבור ' ה: "אומר לגדעון' מנהג זה קיבל תוקף בידי בית דין של מעלה כאשר מלאך ה(. ה, רבא ד

 (.ף מסכת ברכותבסו, ראו תלמוד ירושלמי; יב', שופטים ו" )החיל

היא מועילה לאדם ( ב; עמך' הברכה מבטאת הגילוי המשמח כי אכן ה( א. כוחה של ברכה זו מרובע

ה לגילוי "זו ברכה רשמית המחברת בין שמו של הקב( ג; יהיה עמו' האחר שכן יש בה איחול שה

 .טובהנובע מרוחניות ומרצון , הברכה מביאה בעקבותיה מענה בעל כוח זהה( ד; ולאיחול

הברכה מגלה את היסוד האלוקי הנוכח באדם האחר , ראשית. אִמתי" אתה-אני"ברכה זו היא רגע 

רגע : והופך לחלק מאונטולוגיה נצחית" אתה-אני"כך מתקדש רגע המפגש הארצי . שעמו נפגשים

מבנה , שנית". האתה הנצחי"אלא מתקיים כחלק מהמפגש עם , הפגישה אינו מקרי ואינו בר חלוף

שיזם " האתה"הפוגש מחדש את " אני"הופך ל" אתה"גורר אחריו מענה שבו , כפי שציינתי, כההבר

" אתה"ומעניק תוקף ליוזמה לברך ומאפשר ל[ החדש" ]אני"מענה זה מעצים את ה. את המפגש

 .לקבל מחברו או מחברתו את האיחולים הנצחיים בשלמותם[ החדש]

המשמש מעין תזכורת יותר מאשר תכונה , "שלום" אימצנו בברכה שלנו את השם, מבחינה הלכתית

שולחן ; ב"שבת י ע)כמו בבית המרחץ , במקום שאינו ראוי' כשם ה" שלום"אין לומר , לפיכך. מאפיינת

של אחדות שאכן עומדת בבסיסו של , גם מזכיר מצב של שלמּות" שלום(. "ד"אורח חיים סימן פ, ערוך

בכוחה של תכונה אלוקית זו לעצב את חיינו ... אבל, קיםזהו אלו, בצורתו האולטימטיבית. השלום

, אנו מבטאים גם את האופן שבו אנו, "שלום"כשאנו מברכים את האחר בברכת . האנושיים

 .כך אנו זוכים גם להתברך. שואפים לחיות עם המבורך, המברכים

ולפים על פני בעת שאנו ח" שלום"האם אנו מקיימים קריאה רוחנית נעלה זו כאשר אנו מפטירים 

זהו ללא ספק מעשה בעל . במקרים אלה אנו רק מכירים בקיומו של האחר. לא? אדם אחר ברחוב
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כמו , ברכת השלום האמתית זקוקה לנמען ייחודי". שלום גרידא"אך יש להבין ברכה זו כ, ערך מסוים

 (.ז"ב ה"ות פברכ, ראו גם תלמוד ירושלמי" )וישם לך שלום"שנאמר בחתימת ברכתו של הכהן הגדול 

היום העולמי , באדר שעהתישן -אני מציע לומר את הברכה הבאה ביום החדש, לאור הדברים האלה

 :המברך אדם או קבוצה יאמר. למחלוקת לשם שמיים

 "שלום עליכם"

 .כך נכיר בקיומו של היסוד האלוקי באדם שמולנו ונתעורר לתכונה המיוחדת של היום

 :האדם או הקבוצה המבורכים יענו

 "עליכם השלום"

 :כעת אחד מהנוכחים או כולם יחד יאמרו

 "שנזכה למחלוקת רק לשם שמיים"

 :מענה זה דורש ביאור קצר בלבד

 שחילופי הדברים בינינו יעשו ברוח טובה ומתוך שאיפה לשיתוף – שנזכה

, (מדינה, שבט, קהילה, משפחה)ובמיוחד החיים השיתופיים , אנו מודעים לכך שהחיים – למחלוקת

 .מלאים בקונפליקטים

, ביטוי לאמונה בכך שמחלוקת עשויה להתגלות ככלי לצמיחה ושיישוב סכסוכים – רק לשם שמיים

 יכול להיות מבורך ומועיל, גם אם חלקי

 

  –באדר כיום העולמי למחלוקת לשם שמיים  תשעהאני מאחל לפיכך לכל המציינים את יום 

 !שנזכה למחלוקת רק לשם שמיים

 

 

 

 


