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הוסי� עוד פרטי� הקשורי� לעניית אמ� אחרי ברכות וכתב  טורב

רק  אלא הברכה כל שמע שלא� על פי א המבר� ישראל אחר אמ� �עוניש

 בברכה ונתחייב אכל א� אבל ,אכל כשלאאול� זה רק , הש� הזכרתאת 

  .הברכה כל שישמע עד וצאי אינו

 עד המבר�) שמרוני היינו (כותי אחר אמ� �עוני אי�כמו כ� כתב הטור כי 

 אבל ,גילולי� לעבודת כוונתו שמאמחשש , מפיו הברכה כל שישמע

אול� . גילולי� לעבודת כוונתו שאי� מוכיחהרי הוא  הברכה כל כששומע

 בטור מחלק א� כ�. הברכה כל שמע שלא פי על א� אחריו �עוני נכרי

פסיקתו זו , בי� עניית אמ� אחר ברכת כותי לעניית אמ� אחר ברכת גוי

   .ירושלמיי הבנתו בסוגיה שב"עפהיא 

לא חילק בי� כותי לגוי אחר ' יג' בהלכות ברכות פרק א ל"ז �"הרמב אבל

 י"פאע כול� הברכות מכל ברכה מבר� מישראל אחד השומע כל" כתבו

 באותה חייב שאינו י"פואע סופה ועד לתהימתח כולה הברכה שמע שלא

 כותי או אפיקורוס) או �"עכו (המבר� היה וא�, אמ� לענות חייב ברכה

 עוני� אי� הברכה ממטבע ושינה גדול שהיה או המתלמד תינוק או

  . אמ� אחריה�

  פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות

 אקרא' ה ש� כי. "המקור לחובת עניית אמ� מובא במסכת יומא לז  .א

 ומזכיר מבר� כשאני לישראל משה לה� אמר " ' וגוגודל לאלוקינו  הבו

  )משנה ברורה. (אמ� בעניית ינווקלאל גודל הבו �את, יתבר�' ה ש�

 שמע שלא� על פי א, הברכות מכל אחת מבר� מישראל אחד השומע  .ב

 חייב, ברכה באותה חייב שאינול פי ע א�ו, סופה ועד לתהיתח כולה

  )ע"מר� בשו. (אמ� חריוא לענות

 בודאי המבר� בברכת לצאת ורוצה ,ברכה באותה חייב עצמו הואכש  .ג

 ול�א .המבר� דברי ומקיי� מחזק הוא שג� להורות ,אמ� לענות חייב

  )משנה ברורה. (סו� ועד להימתח הברכה כל שישמע וקאודצרי�  אז

 אפילו לישראל מבר� או דבר מתפלל שאחד כששומע " מובא במדרש   .ד

 אמ� �שעוני המנהג נתפשט ולכ�. אמ� לענות חייב הש� הזכרת בלא

 )משנה ברורה. (ברכת המזו�ב הרחמ� אחר

, ואינו שומע איזו ברכה מבר�, ברכה הרואה את חבירו ממלמל איזו  .ה

, על מה ביר�הוא ומתו� כ� מבי� , אוחז בידוש רואה מה הוא אלא א�

  )'י ילקוט יוס� ג"עפ(. אמ�אחריו שאז עונה 

 ושינה גדול היה או, תינוק או כותי או אפיקורוס המבר� היה א� אבל  .ו

 כששינה קאוודו) ע"מר� בשו(. אמ� אחריו �עוני אי�, הברכות ממטבע

 ,לבטלה ברכה כמבר� הוא והרי ,זה מחמת בברכה יצא לאש באופ�

  )משנה ברורה. (אחריו אמ� לענות אסורש

 מפני .)א בהגה"הרמ. (מפיו הברכה כל שמע א�, גוי אחר אמ� �עוני  .ז

 דעתכל מקו� מו, הש� שמזכירעבודה זרה כל ו�ולכהגויי�  דר� אי�ש

 רקאלא , גויו של על ברכת לענות חיוב  האד�על אי�היא ש ז"הט

  )משנה ברורה. (רשות

אפילו הרב ו �כתקנ הברכות )ילדי� קטני�( נוקותילת ללמד מותר  .ח

 ה�שאת א� על פי ז ,לש� לימוד' לבר� בהזכרת ש� ההמלמד יכול 

 ) ' וילקוט יוס� גע"מר� בשוי "עפ. (הלימוד בשעת בטלהל �מברכי

 שלומד בשעה וקאודזה אול� , )ילד קט�( תינוק אחר אמ� �עוני אי�  .ט

 לאמת �אמ לומר שיי�מפני שלא ) ע"מר� בשו (.רבו לפני הברכות

 )משנה ברורה. ( זהעל ברכה ש� אי�שהרי , המבר� דברי את ולקיי�

 ה� חינו� בנישה�  כיו�, עצמ� את לפטור �מברכישהתינוקות  בשעה  .י

מר� (. הכנסת בבית ההפטרה שאומרי� בשעה וכ� ,אמ� אחריה� עוני�

דומה לפני וכ אכילה על שמבר� ברכה עלש משמעמדברי מר�  )ע"בש�

 )משנה ברורה בש� פרי מגדי�. (עליו אמ� לענות י�א לחינו� שהגיע

  )'ילקוט יוס� ג(גיל חינו� הוא גיל שש 

 שלומד בשעה גדול אבל הש� את להזכיר מותר התינוק ע� וקאוד .יא

 )משנה ברורה( .הש� הזכרת בלא אומר בגמרא הברכות

 כתובי� שה� כמו �אות מרול רשאי בתלמוד הנזכרי� הפסוקי� שלומדכ .יב

  )משנה ברורה(. הש� הזכרת ע�

 פילוא, ואולש שמי� ש� נושאי זה הר, צריכה שאינה ברכה המבר� כל  .יג

 כנשבע הוא הרי ,ושבח הודאה בדר� ,הברכה נוסח כסדר מבר� שהוא

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו(. אמ� אחריו לענות ואסור אולשו

 שנפטרו דברי� על הסעודה בתו� שמבר� כגו�? מהי ברכה שאינה צריכה .יד

 בוכתדוגמא נוספת . לצור� לאשברכה זו היא , המוציא ברכת י"ע כבר

 ולאכול ידיו וליטול ליל� ודעתו לפניו ערו� שלחנו א� "  והיא הפוסקי�

� ג הסעודה בתו� לאכל� שדעתו דברי� על ומבר� הנטילה קוד� ולוקח

  )משנה ברורה. (צריכה שאינה ברכה גור�מפני ש אסורזה 

 ש� הזכיר א�שכ� כל , בתו� ברכה אסור להזכיר ש� שמי� לבטלהא�  .טו

שאר ג� אלא  אותיות ארבע של ש� וקאוד ולא ללא ברכה לבטלה הש�

 לעז בלשו� הש� הוציא א� די�הוא וה. הזה איסור בכללה�  השמות

  .)משנה ברורה( .והודאה שבח בדר� שלא דהיינו לבטלה

 כ� לי עשה לומר דבריו תו� תכנס אל הש� מזכיר שחבר�אתה שומע  א� .טז

 שמי� ש� שיוציא גור� ואתה דברי� לשמוע ישתוק ל ידי זהע רישה ,וכ�

 אז ,חבירו את לקלל הש� ש� הזכיר שחבר� תשמע א� אבל לבטלה

  )משנה ברורה בש� האליה רבה( .כשיקלל יחטא כי דבריו תפסיק

 ואולש כנשבעהרי הוא , תב כי כל המבר� ברכה שאינה צריכהכמר�   .יז

 ברכה המבר� כלבמסכת ברכות י מה שהובא "עפ, �"רמבבומקור דבריו 

 כמה דעתאומנ�  .'וגו ש� את תשא לא משו� וברעינה צריכה שא

 דר� בברכה מזכירו שהוא כיו� מדרבנ� הוא האיסור עיקרש ראשוני�

 א� אבל ,לבדב אסמכתאכהוא , הפסוק שהובא בגמרא ו והודאה שבח

 עובר שהוא תורה איסור בו יש ,דעת הכלל ברכה בלא לבטלה' ש� ה הוא

 ש� למוציא אזהרה שהיא "  "תירא י�וקאל' ה את"צוות עשה של מ על

 )י משנה ברורה"עפ( .לבטלה שמי�

 לו נסתפק א� פוסקי�ה שארדעת ל ובי� �"הרמב לדעת בי�מקו� כל מ .יח

 חוזר דאורייתא שהוא דבר הוא א� ,לא או ביר� א� ברכה איזה על

 יש אפילוש האחרוני� כתבוו. �ויבר יחזור לא דרבנ� הוא וא� ומבר�

 לא� נאמר שוא לא או כזית אכל ספק :כגו� ברכה להצרי� ספיקא ספק

 ברכות קספ .�מברכי מכזית פחות אפילו בריה עלש הלכה שמא אכל

  )י משנה ברורה"עפ(. יבר� ולאלהקל 

עונה אחריו , ידור ישיראו דר� רדיו בש, ברכה מחבירו דר� טלפו�שומע ה .יט

שכ� א� וכל . "שומע כעונה"ידי חובה מדי� בזה א� שאינו יוצא , אמ�

אפילו א� הוא נמצא , שעונה אחריו אמ�,  רמקול דר�ת הברכהאשמע 

 )'ילקוט יוס� ג( .במקו� כזה שלא יה שומע את הברכה ללא הרמקול

או ,  וכדומהCD, MP3, השומע ברכה או קדיש מהקלטה ברדיו טייפ  .כ

    )'י ילקוט יוס� ג"עפ(. אינו חוזר, שומע שידור חוזר ברדיו

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 רחמי� ל� ונת�): "'יג דברי� (שנאמר, השמי� מ� עליו �מרחמי המרח� כל

 איבד רעות פני� בסבר לעניי� צדקה והנות� ).:קנא שבת" (והרב� ורחמ�

 שית� וטוב, יפות פני� בסבר פרוטה ממנו וטוב, הרבה נת� ואפילו, זכותו

". א� יכפה בסתר מת�): "'כא משלי (דכתיב, בסתר שית� טוב ו.שישאל קוד�

 והנות�, ונוטלי� עניי� ובאי�, לאחוריה� וזורקי� בבגד קושרי� שהיו ויש

                                    . מבוייש אינו העני אז, מקבל ממי יודע אינו והמקבל, נות� למי יודע אינו

 ושלא, הנות� הוא מי העני ידע שלא להסתיר שיכול מה כל: דבר של כללו

 ע� ישו צדקה עושה וכשאד�. להסתיר לו יש, המקבל הוא מי הנות� ידע

, לטרוח העני יצטר� שלא לעני הצרי� דבר במעות שיקנה כמו, חסד הצדקה

 לו שית� ידקדק בזה, לקנות במה לו אי� והעני בזול העני צרכי ימצא או

 זרעו): "יב י הושע (הנביא אמר זה ועל, חסד עמו עושה ובזה, שעה באותה

  )נדיבותה שער " ות צדיקי� י אורח"עפ(           ".חסד לפי קצרו לצדקה לכ�

         אחרונים אחרונים אחרונים אחרוניםופוסקיםופוסקיםופוסקיםופוסקים    ''''רטורטורטורטו    סימןסימןסימןסימן    עעעע""""שושושושו    יייי""""עפעפעפעפת ת ת ת וווועניית אמן אחר ברכעניית אמן אחר ברכעניית אמן אחר ברכעניית אמן אחר ברכ
        

   'זתשס' ה                     ד"בס

  7 ר גיליון מספשנים עשרשנה 
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