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 1 י שם“ורש. גמרא שבועות לו

2 

Talmud Shevuot 36a and Rashi 

Rabi Yosi the son of Rabi Chanina said: “Amen” has in it [the connotation for] an oath, the acceptance of 
things, or confirmation of a thing.  An oath, as is written (Bamidbar 5): “And the woman shall say, 
‘Amen, amen!’”  The acceptance of things, as is written (Devarim 27):”Cursed be he who will not uphold 
the terms of this Teaching and observe them. — And all the people shall say, Amen.”  Confirmation of a 
thing, as is written (Yirmiyahu 28): “The prophet Yirmiyahu said: ‘Amen! May the Lord do so!’” 

“Amen” has in it [the connotation for] an oath.  He who answers 
“Amen” after an oath, it is as if he uttered the oath from his [own] 
mouth.  The acceptance of things.  One who says to his friend: “In or-
der so that you will fulfill for me this condition,” and he (the friend) says 
“Amen”, he (the friend) accepted his words and must fulfill his condi-
tion.  Confirmation of a thing.  It is appropriate to answer “Amen” on a 
bit of prayer and supplication, for it is the language of me’amen the 
things, that it should be [His] will that it will be true. 

 Talmud Shabbat 119b and Rashi י שם“ורש: גמרא שבת קיט

Rabi Yehoshua ben Levi? Said: Anyone who answers “Amen, Y’he Shmei Raba Mevorach” with all his 
strength, his decree is torn, as it says (Shoftim 5): “When locks go untrimmed in Israel, when people dedi-
cate themselves — Bless the Lord!”  What is the explanation for “when locks go untrimmed?”  Because they 
blessed God.  Rabi Chiya bar Abba said in the name of Rabi Yochanan: Even if he has a trace of avodah 
zarah, he is forgiven. . . . 
Rabi Shimon ben Lakish said: Anyone who answers “Amen” with all his strength, the gates of Gan Eden 
open for him, as it says (Yeshayahu 26): “Open the gates, and let a righteous nation enter, [a nation] that 
keeps faith.”  Don’t read it “that keeps faith”, rather [read it] “that say ‘Amen’”.  What is “Amen”?  Rabi 
Chanina said: A faithful, powerful King. 

A faithful, powerful King.  So one testifies on his Creator, that He is 
a Faithful, Powerful King. 
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 ח קכד“טור שלחן ערוך אור .י ברכות נד“רש

 מכילתא בשלח 

 מכילתא יתרו
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 I:50ם מורה נבוכים “רמב
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 ט:ן דברים ד“רמב
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a 

From Abraham Joshua 
Heschel’s  

God in Search of Man, 
pp. 152-157 

d 

c b 
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 ספר החינוך מצוה כה 12
 ‘מצות האמנה במציאות ה

10 

 ף“שלטי הגבורים על הרי
 לעבודה זרה פרק א

 חובות הלבבות שער ייחוד פרק ג
א לדעת א אנו חייבי לחקור על היחוד בדר העיו 

כי כל מי שיוכל לחקור על העני הזה , אומר, א לא

והדומה לו מ העניני המושכללי בדר הסברא 

וכבר . השכלית חייב לחקור עליו כפי השגתו וכח הכרתו

הקדמתי בתחלת הספר הזה מ הדברי המראי חיוב 

העני מה שיש בו די והמתעל מחקור הרי זה מגונה 

ונחשב מ המקצרי בחכמה ובמעשה והוא דומה לחולה 

שהוא בקי בחליו ובדר רפואתו סמ על רופא שמרפא 

אותו בכמה מיני רפואות והוא מתעצל לעיי בחכמתו 

וסברתו ברפואות הרופא לדעת א הוא מתעסק בעניניו 

על דר נכונה א לא והיה יכול לעמוד על זה מבלי דבר 

) ש(וכבר חייבתנו התורה בזה כמו שכתוב . שימנעהו

 . 'וידעת היו והשבות אל לבב וגו

והראיה שהמחשבה אל הלב הוא עיו השכל הוא מה 

ולא ישיב אל לבו ולא דעת ) ישעיה מד(שאמר הכתוב 

ולא ) ישעיה מד(ה "ואמר דוד המל ע' ולא תבונה וגו

ואמר דוד המל ' ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה וגו

ואתה שלמה בני דע את אלהי אבי ) א כח"דה(ה "ע

' ועבדהו בלב של ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש ה

ואמר ' הוא האלהי וגו' דעו כי ה) תהלי ק(ואמר ' וגו

כי א ) ירמיה ט(אשגבהו כי ידע שמי ואמר ) ש צא(

בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי ואמרו רבותינו 

ל הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס "ז

ושמרת ועשית כי היא ) דביר ד(ואמרה תורה 

א שיודו לנו "וא' חכמתכ ובינתכ לעיני העמי וגו

האומות במעלות החכמה והבינה עד שיעידו לנו הראיות 

. והמופתי ועדי השכל על אמתת תורתנו ואומ אמונתנו

וכבר הבטיחנו יוצרנו לגלות מס הסכלות מעל שכל 

ושיראה כבודו הבהיר לאות לנו על אמתת תורתנו כאשר 

) ש ב(ואומר ' והלכו גוי לאור וגו) ישעיה ס(אמר 

וכבר . 'וגו' ה' והלכו עמי רבי ואמרו לכו ונעלה אל ה

התבאר מ השכל ומ הכוב ומ הקבלה שאנו חייבי 

  .לעיי במה שנוכל להשיג בירור בדעתנו

To know if we are obligated to investigate the One-
ness deeply or not, to say, that all who can investi-
gate this topic and similar intellectual issues must 
investigate them according to his ability. . .  
And one who avoids investigation is disgraceful, and 
he is considered one who is “shortened” in wisdom 
and deed, and he is likened to a sick person who is 
expert in his sickness, and in his cure, he relies on the 
doctor to heal him with any number of cures, and he 
is lazy and doesn’t use his wisdom to investigate the 
doctor’s cures to know if he has chosen the correct 
one or not.  The Torah already obligated us in this, as 
is written (Devarim 4:39) “Know therefore this day 
and keep in mind, etc.”  


