
 

 

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מה עמוד בא. 

יהודה בר מרימר ומר בר רב אשי ורב אחא מדפתי כרכי ריפתא בהדי הדדי, לא הוה בהו חד דהוה מופלג 

מחבריה לברוכי להו; )יתבי וקא מיבעיא להו( +מסורת הש"ס: ]אמרו[+ הא דתנן: שלשה שאכלו כאחת חייבין 

ת עדיף. בריך איניש לנפשיה, חלוק ברכו -הני מילי היכא דאיכא אדם גדול, אבל היכא דכי הדדי נינהו  -לזמן 

אין זימון  -לא יצאתם. וכי תימרו ניהדר ונזמן  -יצאתם, ידי זימון  -אתו לקמיה דמרימר, אמר להו: ידי ברכה 

 למפרע. 

בא ומצאן כשהן מברכים, מהו אומר אחריהם? רב זביד אמר: ברוך ומבורך; רב פפא אמר: עונה אמן. ולא 

 -נברך, והא דאשכחינהו דקא אמרי ברוך; אשכחינהו דקא אמרי נברך פליגי: הא דאשכחינהו דקא אמרי 

 עונה אמן. -אומר ברוך ומבורך, אשכחינהו דקא אמרי ברוך 

בבונה  -לא קשיא: הא  -תני חדא: העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח, ותניא אידך: הרי זה מגונה! 

י דלשמעו פועלים וליקומו, דהטוב והמטיב לאו בשאר ברכות. אביי עני ליה בקלא כי היכ -ירושלים, הא 

 רש"י מסכת ברכות דף מה עמוד בדאורייתא. רב אשי עני ליה בלחישא, כי היכי דלא נזלזלו בהטוב והמטיב. 

 אחד מן השוק בא ומצא שלשה שהיו מזמנין. -בא ומצאן 

 דלא מצי למימר שאכלנו משלו. -ברוך ומבורך 

עונה בתרייהו  -כדאשכחינהו דקאמר המזמן נברך, אבל אשכחינהו דענו ברוך הוא  -הא דקאמר ברוך ומבורך 

 אמן.

 מה עמוד בתוספות מסכת ברכות דף 

ובה"ג פסק ברוך הוא ומבורך שמו תמיד לעולם ועד ואי הוה עשרה עני  -רב זביד אמר ברוך הוא ומבורך 

 בתרייהו ברוך הוא אלהינו ומבורך שמו תמיד לעולם ועד.

 מרומי שדה מסכת ברכות דף מה עמוד ב. 2

ת ניהדר ונזמין, ופשיטא שלא שם. בא ומצאן כשהם מברכים וכו'. השייכות לדין זה כאן הוא משום דקאמר וכ"

יאמרו נברך שאכלנו משלו, שהרי כבר ברכו על האכילה. אלא יאמרו בנוסח אחר, רק בלשון זימון. וע"ז קאמר 

דכבר פקע מצות זימון. ומשו"ה הביא הגמ' דאם לא פקע מצות זימון, יש ברכת זימון גם בלי אכילה, דהיינו 

 בבא ומצאן כו'.

 זימון, ברכת המזון ספר אבודרהם ברכת הלחם,. 3

ואם בא אחד מן השוק ומצאן כשהן מברכין הוא עונה אחריהן כי אף על פי שלא אכל עמהם עונה עמהם כדתנן 

)נא, ב( עונין אמן אחר ישראל המברך. והטעם כדי שלא יראה ככופר במי שחביריו מברכין אותו רב זביד אמר 

נהו דקאמרי נברך הא דאשכחינהו דקאמרי ברוך. ברוך ומבורך. רב פפא אמר אמן ולא פליגי הא דאשכחי

אשכחינהו דקאמרי נברך אומר ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. אשכחינהו דקאמרי ברוך עונה אמן. 

 ואמרינן בירושלמי )ברכות ח, ח( עונין אמן אף על פי שלא אכלו ואין עונין ברוך שאכלנו אלא אם כן אכלו.

 ספר כד הקמח אמונה. 4

וכל מי שעמדו אדם להזהר בתפלה ובברכות שיענה אחריהם אמן שהיא מלה נגזרת מלשון אמונה, ולכן צריך 

אבותיו על הר סיני וקבלו התורה הנקראת אמונה והוא מזרעו של אברהם אבינו שהוא ראש האמונה 

 דכתיב בו )בראשית טו( והאמין בה' חייב הוא לכוין לבו ומחשבתו בעניית אמן לא שיזכיר שליח צבור



הברכות והוא כחרש לא ישמע וכאלם לא יפתח פיו או שירבה דברים עם חבירו כאלו היה ברחובות קריה 

כמנהג קצת מן בני עמנו המקילין בדבר. כי זה עון פלילי שהרי העבד השומע שמברכין את רבו חייב הוא 

מע לענות אמן מדרך השכל שיענה אמן וכ"ש מי שמברך את האלהים אשר בידו נפש כל חי שיתחייב השו

אחר מי שמברך אותו וכ"ש שהוא ית' קובע לו מצוה בדבר זה ומצוה אותו שיברכנו והוא מצות עשה 

. שבתורה שנא' )דברים ט( וברכת את ה' אלהיך וכן אמרו חכמי המצות חכמי האמת ישמעאל בני ברכני

ל אינו צריך צדקה כדכתיב וכבר העלו בגמ' בבבא מציעא בסוף פ' המקבל )דף קיד( כי הקדש צריך ברכה אב

)דברים כד( ולך תהיה צדקה לפני ה' אלהיך מי שצריך צדקה יצא הקדש שאין צריך צדקה שכל הצדקות שלו 

וכשם שהוא ית' חפץ בברכה הוא הדין בעניית אמן שהוא אבל צריך ברכה מדכתיב וברכת את ה' אלהיך, 

ם )דף כג ב( רבי יוסי אומר גדול העונה אמן יותר וכבר אמרו ז"ל בברכות בסוף אלו דברי לשון קיום הברכה.

מן המברך אמר לו רבי נהוראי השמים כך הוא שהרי גוליארים מתגברים במלחמה וגבורים נוצחין כלומר 

ואח"כ באים גבורים ונוצחין את הגוליארין. וביאר הענין הזה כי המשיל יתרון העונה אמן על המברך ליתרון 

ה בסבת הכח ופירש בזה גדול כח העונה אמן על המברך ליתרון הגבור על החלש הגבור על החלוש כי הגבור

כי הוא ממשיך כח ממקור הכחות כלן אשר משם יונק כח הגבורה ומשם כח כל מתגבר, ותן את לבך אלו מלך 

בשר ודם בצאת הקהל לקראתו מברכין אותו ועונין אמן בקול רם והיה שם אחד מן העומדים לפניו ולא ענה 

ן ה"ז מבזה את המלך ומקצר בחק כבודו. ואם בעניית אמן למלך בשר ודם חושבין לעשות מצוה לפי שהוא אמ

סבת קיום הארץ וכענין שכתוב )משלי כא( מלך במשפט יעמיד ארץ ואמרו רבותינו ז"ל אלמלא מוראה של 

לי כט( פלגי מים לב מלכות איש את רעהו חיים בלעו ק"ו למלך העליון יתעלה אשר לב המלך בידו שנא' )מש

בזמן שבהמ"ק קיים היה מלך ביד ה' ואין מלכותו וממשלתו כי אם ממנו ית' שהוא סבת הכל וראשית הכל, 

שליח ציבור מזכיר את שם המפורש ככתבו וכל העם היו עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. 

ו עונין אמן אחר הזכרת השם והוא במעלת ועתה שאנחנו בגלות אין אנו מזכירין את השם אלא בכנוי ואנ

 ברוך שם:

ויש שפירשו ז"ל גדול העונה אמן יותר מן המברך כי המברך הוא מעיד על השי"ת שהוא מקור החכמה 

שכל המתברכים יתברכו מברכתו ולפי שאין קיום העדות בעד ראשון אלא בעד שני שהעדות נגמר על ידו 

ן יותר מן המברך שהעונה אמן הוא העד השני וצריך שיצטרף עם ע"כ רז"ל הוצרכו לומר גודל העונה אמ

 העד הראשון המברך ולכן הוא גדול ממנו כי העדות קיים עמו:

ויש שפירשו ז"ל גדול העונה אמן יותר מן המברך כי המברך הוא מעיד על השי"ת שהוא מקור החכמה שכל 

אלא בעד שני שהעדות נגמר על ידו ע"כ רז"ל המתברכים יתברכו מברכתו ולפי שאין קיום העדות בעד ראשון 

הוצרכו לומר גודל העונה אמן יותר מן המברך שהעונה אמן הוא העד השני וצריך שיצטרף עם העד הראשון 

 המברך ולכן הוא גדול ממנו כי העדות קיים עמו:

ה אלא אמן ארוכה בן אמרו רז"ל )פרק ג' שאכלו דף מג( אין עונין לא אמן חטופה ולא אמן יתומה ולא אמן קטופ

עזאי אומר העונה אמן חטופה יתחטפו ימיו קטופה יתקטפו ימיו יתומה יהיו בניו יתומים ארוכה מאריכין לו ימיו 

ושנותיו, ופי' חטופה שחוטף המלה בשוא פתח והוא הפך האמונה והוא שכתוב באמנון האמינון אחיך היה עמך 

פה הרי הוא מהפך קערה על פיה ומוריד לארץ יסודות ופירש ר"ש דקשרא"יר והא למדת העונה אמן חטו

חומות האמונה הגבוהות והבצורות והעונה אמן כמשפטו הוא מקיים הדבר כקיום החתימה בעדים. ובמדרש 

תהלים )תהלים לא( אמונים נוצר ה' אלו שעונין אמן בארוכה ואומרים מחיה המתים ועדיין לא בא ומאמינין בי 

ם גאל ישראל ועדיין לא גאלם אלא לשעה וחזרו ונשתעבדו והם מאמינים שאני עתיד שאני מחיה אותם ואומרי

 לגאלם ושוב אינן משתעבדים הוי אמונים נוצר ה':

בא וראה כמה גדול כח האמונה שלא נגאלו ישראל ממצרים אלא בשכר האמונה שנא' )שמות ד'( ויאמן 

שנ' )ישעי' כו( פתחו שערים ויבא גוי  העם אף בגאולה העתידה עתידין ישראל להגאל בשכר האמונה

 צדיק שומר אמונים:

 ]רבינו[ בחיי שמות פרק יד פסוק לא. 5

נגזר מלשון אמונה  ומפני שהאמונה יסוד כל התורה כולה תקנו לנו רז"ל בתפלה ובברכות לענות אמן, שהוא

ומלשון הודאה שמקבל עליו דברי המברך ומודה בהם, וזהו שאמרו רז"ל: )שבועות לו א( אמן קבלה, אמן 

 שבועה, אמן קיום, ועל זה אמרו: )נזיר סו ב( גדול העונה אמן יותר מן המברך.

אמן הוא מקיים  ובאור הענין: כי המברך מעיד בברכתו של הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הברכה, והעונה

השטר והוא העקר, שאין קיום העדות בעד ראשון אלא בעד שני, שהעדות נגמר על ידו והעונה אמן הוא העד 

 השני וצריך הוא שיצטרף עם העד הראשון שהוא המברך כי עמו העדות קיים.



 ]רבינו[ בחיי שמות פרק יד פסוק לא

א ב, ל( "כי מכבדי אכבד", וכל מי שאינו  -מואל וזה המכבד את ה' יתברך באמת אשר עליו אמר הכתוב: )ש

 נזהר במלת אמן לכוין בכל כחו וכונתו הרי זה מבזה את הש"י, ועליו אמר הכתוב: )שם( "ובוזי יקלו",

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סג עמוד א. 6

 -לפי שאין עונין אמן במקדש. ומנין שאין עונין אמן במקדש  -כל חותמי ברכות שבמקדש כו'. כל כך למה 

ך ומרומם על כל ברכה שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם עד העולם. ואומר ויברכו )את( שם כבוד

תלמוד לומר ומרומם על כל ברכה ותהלה, על כל ברכה  -ותהלה. יכול כל הברכות כולן תהא להן תהלה אחת 

 תן לו תהלה. -וברכה 

 רש"י מסכת ברכות דף סג עמוד א

העולם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד עונים, והמברך אומר: ברוך ה' אלהי ישראל מן  -ויברכו שם כבודך 

ועד העולם, מפרש בתוספתא שתקנו מן העולם ועד העולם להודיע שאין העולם הזה לפני העולם הבא כלום, 

 אלא כפרוזדור לפני הטרקלין, כלומר: הנהיגו ברכותיו בעולם הזה כדי להיות רגילים לעולם הבא שכולו ארוך.

 שיענו פעם אחת: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. -תהלה אחת 

 בסוף ברכה אחרונה. -כל הברכות על 

 ספר מצוות גדול עשין סימן כז. 7

הנכנס אצל אחרים ומצאן מברכים ברכת הזימון אם בא בשעה שהמברך אומר נברך וכו' הוא עונה אחריו ברוך 

לקינו ואם בא בשעה שהאוכלים  -ועד ואם עשרה הם הוא אומר ברוך הוא א הוא ומבורך שמו תמיד לעולם 

עונים ברוך שאכלנו משלו וכו' הוא עונה אחריו אמן )ה"ג דף יא, ג ע"פ ברכות מה, ב ומובא שם בתו'(. כתוב 

 בהלכות גדולות )שם( וכן כל ברכות שאדם שומע בין ברכת הפירות ובין ברכת המצות עונה אמן )עי' ברכות

 נא, ב(:

 הלכות ברכות פרק שביעי -ספר הלכות גדולות סימן א . 8

)ברכות מה ב( בא ומצאן כשהן מברכין מהו עונה אחריהן, רב זביד אמר ברוך ה' המבורך, רב פפא אמר אמן, 

ולא פליגי, הא דאשכחינוה דקא אמרי נברך שאכלנו אמר איהו ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד, אי 

י ברוך ולא שמע נברך אמר איהו נמי בהדיהו אמן, ואי הוו בי עשרה ולעיל ואשכחינון דקא דאשכחינון דקאמר

 אמרי נברך אלקינו אמר בהדיהו ברוך אלקינו ומברך שמו תמיד לעולם ועד.

 ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג. 9

פתח קמח הנה אלה טעמים נכבדים חזקים כראי מוצק. ויש עוד טעם נכבד עולה על כולם, ואליו רמזנו ב

דברינו בענין הכתות הרעות הנזכרות. כי הדבר ידוע כי מדרכי קידוש השם יתברך להודיע בכל מבטא שפתים, 

ובכל אשר ירמזון עינים, ובכל הנהגה ופועל ידים, כי יסוד לנפש האדם וצבי עדיו והטוב והעיקר והתועלת והיקר 

יב(: "כי זה כל האדם". ודבר זה כבוד השם עבודת השם יתברך ויראתו ותורתו, כמו שכתוב )קהלת  -אשר בו 

יתברך. והמבזים לתלמיד חכם ויראתו, מבטלים הידיעה הזאת ומראים ההפך בהנהגתם, וכאילו אומרים אמור 

כי אין העבודה עיקר, וכי שרש הדבר נמצא מבלתי עבודת השם יתברך, והם מחללים את התורה, על כן יאבדו 

ובדים את ה' מבלי עסק התורה. הלא הדבר ידוע, כי אין העבודה מתקיימת מתוך הקהל ויכלו בפיהם, כי הם ע

בלתי על ידי לומדי התורה אשר יהגו בה יומם ולילה, כי הם יורו דעה ויודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה 

ישראל, והם יעמידוה בישראל לבלתי תשכח מפי זרעם, ובמקום שאין עוסקי תורה ירבו המכשולים וישר באדם 

ן, על כן יכבדו עבדי השם יתברך את חכמי התורה לכבוד השם יתברך, ולהודיע כי עבודתו לבדה עיקר אי

 הנמצא.

ואחרי אשר התברר שהכל ברא השם יתברך לכבודו, חייב האדם לשום לבו בכל עת לכבד את ה' ולקדשו בכל 

את ה' בכל עת תמיד תהלתו  דבריו ולרוממו, להודות לו ולברכו תמיד, כמו שנאמר )תהלים לד, ב(: "אברכה

בפי", וכאשר יתיצב בתוך העם וידבר עם חביריו, יתבונן בינה וידקדק וישגיח בכל מוצא שפתיו, לקדש את ה' 

בדבריו, ולדבר בשבח עבודתו ותהלת יראתו, ולשבח עבדיו ויראיו, ויזכה בזה בהגיון לבו ומבטא שפתיו בלא 

 כי זה מעיקרי יצירת האדם. יגיעה ופועל כפים, זכות גדולה עד לשמים,



ונאמר )משלי כז, כא(: מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו", פירושו: מעלות האדם לפי מה שיהלל, אם 

הוא משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים תדע ובחנת כי איש טוב הוא ושרש הצדק נמצא בו, כי לא 

בריו, ולגנות את העבירות ולהבזות בעליהן, מבלי ימצא את לבו רק לשבח את הטוב והטובים תמיד בכל ד

מאוס ברע ובחור בטוב. ואם יתכן כי יש בידו עונות נסתרים, אבל מאוהבי הצדק הוא, ולו שרש בבחירה, והוא 

הוא הרשע הגמור והמחלל את עבודת השם  -מעדת מכבדי ה'. והמשבח מעשים מגונים או מהלל רשעים 

 יתברך.

 

  


