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  מאה ברכות בכל יום  –  עקבפרשת 

ה ה' ֱאֹלו  את בני ישראל " ציוהמשה רבינו  ֵאל מָּ רָּ ה ִיש  ת ה' ק  ַעתָּ ה א  אָּ ִיר  ְך ִכי ִאם ל  ַאֲהבָּ ק  ֱאֹליָך שֵֹׁאל ֵמִעמָּ יו ּול  כָּ רָּ ל ד  כָּ ת ב  כ  ל  ה אֹׁתֹו יָך לָּ
ת ה' אֱ  ַלֲעבֹׁד א  ָךק  ֹלו  ש  ל ַנפ  כָּ ָך ּוב  ב  בָּ ל ל  כָּ הרבותינו אמרו כי התיבה " .)דברים י, יב(" יָך ב  ה ה' ֱאֹל"" בפסוק מָּ ְךק  מָּ כאילו  נדרשת "יָך שֵֹׁאל ֵמִעמָּ

ד"ה  קעט ע"א רעיא מהימנא דף קרחפרשת זוהר  .ע"ב ורש"י שם )גמ' מנחות דף מג בכל יוםשחייב אדם לברך מאה ברכות  ומלמדת ,'מאה' התיבהבמקומה  נכתבה

 .בחלק סדר העבודה פרק חיוב מאה ברכות וכו'( לר' משה בן מכיר )'סדר היום' גב עד מאודהוא נורא ונׂשמחמת סוד אמירתן ש (ועוד והיה באכלכם

   ?חייו ימי במשך בכל יום ויום 'מאה ברכות'לברך קפיד י ישראל מבנישכל אחד  בכךהגדולה  החשיבותו מה הצורךיש להתבונן, 

 כנגד מאה קללות שבתורה בעולם פועלים טומאהשל הכוחות מאה 

)'מגלה  בידי הסטרא אחראוכנגדם יש 'מאה כבלים'  יקותיאל טייטלבוים פרשת עקב ד"ה ועפי"ז מבואר( ')'ישמח משה' לר 'מאה'תוקף כוחות הטומאה הוא 

ַחת" בפסוקנרמזו ש (, 'קהלת יעקב' ערך 'מא' ד"ה מאה סוד של מאהעמוקות' פרשת לך לך ד"ה 'ולפי הזהר לך לך' ִבין תֵּ מֵּ ָעָרה בְּ ִסיל  גְּ ַהּכֹות ּכְּ ָאהמֵּ )משלי יז, י( )'בארות  "מֵּ

גם כוחות אלו רמוזים . (הנקרא 'ליקוטי תורה' בחלק ליקוטי תנ"ך על הפסוק 'הוקם על'מווילנא , 'חידושי תורה' להגר"א עמוקות' על 'מגלה עמוקות' למהרצ"א מדינוב פרשת לך לך אות קעג
 ,'שם משמואל' פרשת עקב שנת תר"ע ד"ה ונראה כי באשר('חידושי תורה' להגר"א הנקרא 'ליקוטי תורה' בחלק ליקוטי תנ"ך על הפסוק 'הוקם על', ) מאהמטריא יג ןשה 'ס"מ'באותיות 

שהוא השטן  הנקרא 'ליקוטי תורה' בחלק ליקוטי תנ"ך על הפסוק 'הוקם על'( )'חידושי תורה' להגר"א א"לסמהמלאך בשמו של בחינת הרע הן כאשר אותיות אלו 
)'חידושי תורה' להגר"א הנקרא 'ליקוטי תורה' בחינת הטוב  ןשה בשמו לעומת האותיות הסופיות, בבא בתרא דף טז ע"א בשם ריש לקיש(גמ' ) ויצר הרע ומלאך המוות

 .)'מראית העין' להחיד"א דף ט ד"ה 'אינו דומה שונה' בשם המקובלים( שהדּוומצד הק בחלק ליקוטי תנ"ך על הפסוק 'הוקם על'(

ל ֳחִליַגם יים כנגד הפסוק "שמונה מפורשות ועוד שתתשעים ו שהן, מטעם זה ישנן מאה קללות שכתובות בפרשת 'כי תבוא' ה כָּ ל ַמכָּ כָּ  ו 
ְך דָּ מ  יָך ַעד ִהשָּ ל  ֵלם ה' עָּ ֹׁאת ַיע  ה ַהז ר ַהתֹורָּ ֵספ  תּוב ב  ֹׁא כָּ ר ל  מאה' הכוחות שבסטרא אחרא' כאשר כל ,דברים ו, ז()'בעל הטורים'  )דברים כח, סא(" ֲאש 

כלומר מאותיות  ,המזיקים הם מהצד הרע שבשם סמא"לכל ש . ועוד כיון)'מגלה עמוקות' פרשת לך לך ד"ה 'ולפי הזהר לך לך'(הקללות  מקבלים את אותן
היא רק עד מספר  דיםהאחיזה של הׁש גם לכן ,מאה גימטריא ןשה מסכת פסחים דף קי ע"א ד"ה לינקוט זקפא( למחבר 'בן איש חי' )'בן יהוידע' שבשמו מ'-ס' ו

 זההמספר ל מעברואין להם אחיזה אפילו במספר אחד  )'בן יהוידע' מסכת פסחים דף קי ע"א ד"ה לינקוט זקפא, 'מגלה עמוקות' פרשת לך לך ד"ה ולפי הזהר לך לך( 'מאה'
 .(קי ע"א בעניין הזוגותדף גמ' פסחים  סחים דף קי ע"א ד"ה לינקוט זקפא. ראה)'בן יהוידע' מסכת פ

 שבקליפה שר השכחה ידיפעמים ניצל מיותר ממאה החוזר על לימודו 

, 'קהלת על 'מגלה עמוקות' פרשת לך לך אות קסטלמחבר 'בני יששכר' )'בארות עמוקות'  מאה הוא גימטריאבשמו ש פוט"ה בשםמלאך  הואר השכחה' 'ׂשזה מטעם 

עדיין  פעמיםלפי שעד מאה  ,)ראה גמ' חגיגה דף ט ע"ב( פעמיםלחזור על לימודו מאה ואחת צריך אדם ש זה הסיבהו .(שכח'יעקב' ערך 'שכ' ד"ה שכחה שר של 
מעל  שהרי, ורשות יותר שלטוןלסטרא אחרא פעמים כבר אין  רונו של האדם, אך אם למד מאה ואחתר השכחה בזיכיכול לשלוט ׂש

ח , א'חומת אנך' להחיד"א על התהלים ע) הממונה על הזכרון )'בארות עמוקות' על 'מגלה עמוקות' פרשת לך לך אות קסט( ח הקדושה של המלאך מיכאלוככבר 'מאה' הוא 

פרשת ויחי דף כא ע"ב טור ב על  לר' יעקב אבוחצירא )'מחשוף הלבן' אינו שוכחכבר  אדםהו 'זרע ברך' לר' ברכיה ברך מהדורה ראשונה פרשת וירא ד"ה ובזה אפשר ליישב(, בשם 'ארץ החיים'

, 'מראית העין' להחיד"א )'מגלה עמוקות' פרשת לך לך ד"ה 'ולפי הזהר לך לך' מטריא מאה ואחתיגב'מיכאל' עולה  של המלאך השם משום כךו .הפסוק 'יששכר חמור גרם'(

 .(דף ט ד"ה 'אינו דומה שונה' בשם העיון יעקב

)'מחשף  לכן השר הממונה על השכחה. )'מראית העין' להחיד"א דף ט ד"ה 'אינו דומה שונה' בשם העיון יעקב( מאה גימטריאב 'השכחה' היא מצד הס"מ ששמו

 שהביאו שם זה כפי )'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת ויחי דף כא ע"ב טור ב על הפסוק 'יששכר חמור גרם' 'סמ' בשם גםכנגדו  נקרא הלבן' פרשת עקב על הפסוק 'ארץ אשר לא במסכנת'(

אך אם . לשכוח מה שלומדויכול  )'מחשף הלבן' פרשת עקב על הפסוק 'ארץ אשר לא במסכנת'(הוא תחתיו פעמים  מאההלומד פרקו עד ו (והמקובלים 'רבינו בחיי'
א "וזה מה שנאמר על יששכר בנו של יעקב אבינו . שלטונותחת כי יצא מקו מאה ואחת פעמים כבר אינו שוכח, שונה את פר אדם ַוַיר 

ִהי  בֹׁל ַוי  מֹו ִלס  ה ַוֵיט ִשכ  ֵעמָּ ץ ִכי נָּ ר  אָּ ת הָּ א  ה ִכי טֹוב ו  נֻחָּ ַמס עֹׁבֵ מ  ִהי , "טו( –)בראשית מט, יד " דל  ַמס ַוי   עובד' נקרא היה כלומר שיששכר –" עֵֹׁבדל 
)'מחשוף הלבן'  לא לבוא לידי שכחהכדי , 'ַמסיותר מאותיות ' כלומר נה את פרקו מאה ואחת פעמיםושהיה על ש )ראה גמ' חגיגה דף ט ע"ב( 'אלקים

 .('כלי יקר' דברים ד, ט ד"ה וזו משליבנפלאים  רמזים. וראה עוד לר' יעקב אבוחצירא פרשת ויחי דף כא ע"ב טור ב על הפסוק 'יששכר חמור גרם'

ףבפסוק " החזרה מאה ואחת פעמים רמוזה ל  א  ה ל  ר ִצּוָּ בָּ לומד אדם שאם  להגיד –מטריא מאה ואחת יגב" ִצָּוה", )תהלים קה, ח(" דֹור דָּ
ֶאֶלף"מתקיים  "ָדָברה"אזי  פעמיםמאה ואחת  ה שנאמר " במהגם וזה נרמז  .)'ילקוט חדש' ערך תורה אות קמח( "דֹור לְּ מָּ כ  ַהחָּ ה  ֵמַאִיןו  ֵאי ז  ֵצא ו  ִתמָּ
ה קֹום ִבינָּ ַאִין", )איוב כח, יב(" מ  ָמה"ימצא  פעמים שאם יחזור מאה ואחתכלומר  – " גימטריא מאה ואחתמֵּ א פרק כח ד"ה )'חומת אנך' להחיד" "ָחכְּ

ִכילדרך נרמז גם בפסוק "ה . ועל אותה'מגלה עמוקות' פרשת נצבים ד"ה כי קרוב אליך הדבר(והחכמה מאין תמצא,  ם ַיש  כָּ ַקח ִפיהּו ֵלב חָּ יו יִֹׁסיף ל  תָּ פָּ ַעל ש  )משלי טז, " ו 

ִּכיל" הוא אזי פעמים לפי שאם יחזור על לימודו מאה ואחת –גימטריא מאה ואחד ב" ִפיהּו", כג( )'מגלה עמוקות' פרשת נצבים ד"ה כי קרוב אליך  "ַיׂשְּ

ֵקִני וזה גם סוד הפסוק " .הדבר( ִשיקֹות פִ ִישָּ כי ברית כרותה שלא ישכח את תלמודו  –מטריא מאה ואחת יג" ִפיהּו", שירים' א, ב(ה)'שיר " יהּוִמנ 
 .)'בארות עמוקות' על 'מגלה עמוקות' פרשת לך לך אות קעב( פעמיםאם יחזור על לימודו מאה ואחת 

ם" חוזר על לימודו מאה ואחת פעמיםעל מי ש שדרשו רבותינו נרמז בפסוקהוא וכן  ִאית  ם ּור  ת  ַשב  ע ֵבין עֵֹׁבד ֱאֹלֵבין ַצִד  ו  שָּ רָּ ים ִק יק ל 
דֹו ֹׁא ֲעבָּ ר ל ֹׁ שראשי התיבות ", גמ' חגיגה דף ט ע"ב()מלאכי ג, יח( )ראה " ַלֲאש  דֹועֲ א ל ים ִק ֹלאֱ ֵבד עֹׁ ראשי התיבות " ואילומטריא 'מאה', יגיוצא " בָּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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רלַ  )'כנפי יונה' " יםִק עֵֹׁבד ֱאֹלקרא "הוא יפעמים על לימודו אזי  מאה ואחתיחזור  האדם ללמד שאם – מטריא מאה ואחתיגב יוצא" ֲאש 

גימטריא מאה ב"לכאן"  ע"א( 'גמ' פסחים דף נראה ) על העולם הבא "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו" נאמרוכן . להרמ"ע מפאנו חלק רביעי סימן לז(
)'מגלה עמוקות' פרשת נצבים ד"ה כי קרוב אליך  "לאחר שחזר מאה ואחת פעמים ועתה "תלמודו בידֹו אשרי האדם שבא לעולם הבאכי  לומר – תואח

ָךנרמז בדבריו ", חוזר על תלמודו מאה ואחת פעמים. וזה וכך היה עושה דוד המלך .הדבר( ת  ִהלָּ ֵלא ִפי ת  ֵלא ִפי, ")תהלים עא, ח(" ִימָּ  –" ִימָּ
 .)'חומת אנך' להחיד"א על התהלים עא, ח בשם 'ארץ החיים'( גמטריא מאה ואחתב יוצאיםשד' א יּו'פ  הם  במילוי "ִפיהאותיות "כלומר 

 מהעליוניםומושכות שפע  הטומאה'כוחות מאה 'מכניעות את  'מאה הברכות'

ד"ה נשמתא כד  עז ע"א סתרי תורהדף )זוהר פרשת לך לך  כאשר נשמה יורדת לעולם הזה היא מקבלת 'מאה מפתחות' שהם 'מאה ברכות' לברך בכל יום

ִים: " ועל כך נאמר( נפקא מָּ ָך ַעל ַהשָּ ה הֹוד  נָּ ר ת  ִליםֲאש  ַנֵקם" ִמִפי עֹול  ִבית אֹוֵיב ּוִמת  ַהש  יָך ל  ר  ַמַען צֹור  תָּ עֹׁז ל  ִקים ִיַסד  יֹׁנ  ומר , כלג( -ב )תהלים ח,  ו 
לִ שנשמות ה" אֹוֵיב ה" שביתים אתמ הברכות הםעל ידי אלו יהם, ו" שנמסר בידעֹׁזה" והואת " מקבלות מפתחות של ברכֹויםעֹול 

ַנֵקם ִים. לכן נאמר בתחילה "של הסטרא אחרא שבמספר מאה 'הקליפות'ו 'החיצונים'שהם  "ּוִמת  מָּ ָך ַעל ַהשָּ ה הֹוד  נָּ ר ת  לפי  ,"ֲאש 
ִיםשהתיבה " מָּ מהמאה ברכות על ידי כל ברכה כך  .'(ולפי הזהר לך לך דמסר)'מגלה עמוקות' פרשת לך לך ד"ה 'מופיעה בדיוק מאה פעמים בתורה  "שָּ

)'ישמח משה' פרשת  מהאדם כוחות הטומאה יםסתלקברכות מהמאה אחרי כל ו ח אחד מהמאה כוחות של הס"מ.כו מּוַסר ,שמברך האדם

 .עקב ד"ה ועפי"ז מבואר(

וכן הן כנגד מאה הקללות  .)'מגלה עמוקות' פרשת לך לך ד"ה 'לך לך מארצך וזו"ח'(גם כנגד כוח השדים השולטים עד מספר 'מאה' הם ברכות המאה 
, רב' בשם הרב פנים מאירות )'מגלה עמוקות' פרשת לך לך ד"ה 'לך לך מארצך וזו"ח', 'פני דוד' להחיד"א פרשת נשא אות ט ד"ה 'ואחר זמן שבפרשת כי תבוא, ומבטלים אלו את אלו

בפסוק  ידי מאה הברכות. ונרמז ביטול מאה הקללות על מידי יוםאמירתם על ידי  ('חומת אנך' להחיד"א דברים לא, ד ד"ה 'מצאוהו' בשם בעל הרוקח
ָך ּוב  " ב  כ  שָּ ָךקּוב  מבטל כוח  יוםברכות בכל ללמד שהאומר מאה  –גימטריא מאה עצמה שהיא  כי יש תגים על האות ק' ,)דברים ו, ז(" ּומ 

כמו  .)ספר 'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי בסוף הקדמת המחבר ד"ה והמאה שערים(מלבוא פורענויות לעולם  על ידו נמנעיםגם ו, )'בעל הטורים' דברים ו, ז(מאה הקללות 
ם" כפי שנרמז בפסוק, על ידי אמירת מאה הברכות בכל יום מוכנעים האויבים הגשמיים של האדם כן, ה ִמכ  פּו ּוֵמאָּ דֹׁ ה ִיר  בָּ בָּ )ויקרא כו, " ר 

הכלומר שעל ידי אמירת " יא( ה" ברכות בכל יום בישראל יתקיים "ֵמאָּ בָּ בָּ דֹׁפּו ר   .' פרשת בחוקות כו, יא ד"ה 'ואומרו ומאה מכם'(הקדוש )'אור החיים" ִיר 

ׁשּו ָפָני "כפי שנרמז בבקשת ה'  )'סדר היום' בחלק סדר העבודה פרק חיוב מאה ברכות וכו' ד"ה והענין הוא( כראוי שברכותיו יאמרו אדם צריך להשגיחכל  ּוִבקְּ
ִני ַׁשֲחֻרנְּ ִנישתי אותיות הנ' בתיבה "ש )הושע ה, טו( "ַבַצר ָלֶהם יְּ ַׁשֲחֻרנְּ שיהיו כתקנן לשמו יתברך  ובקשת ה' ',מאה ברכות'" הן כנגד יְּ

ובאותה . גיע לפני כסא הכבודיאת כל האוירים עד ש יעלה ויבקעֶהֶבל אותם הברכות  ואז ,)'חומת אנך' להחיד"א על הושע ה, טו( ובכוונה שלימה
 ונותן טרף לביתו של האדם. ,ה ומזוןהקב"ה בכבודו מתעמר בו ושמח שמחה גדולה באותו שבח שעלה מהאדם, והוא מכין לו מחי שעה

ד"ה 'עוד דבר  'של"ה הקדוש' מסכת יומא עמוד התשובה'סדר היום' בחלק סדר העבודה פרק חיוב מאה ברכות וכו' ד"ה והענין הוא, ) אין הדבר פועל 'בכל יום ת מ'מאה ברכותובפחֹו

ה האדם מחסיר כל ברכה וברכה מ'המאה ברכות' יש לה מעיין ומקור ממנה היא נשפעת ונאצלת, ואם חליל כי, טוב' הוא בשם 'סדר היום'(
 .שת עקב ד"ה ועתה ישראל()'שערי צדק' לר' יוסף ג'קטילייא דף ב' ע"ב ד"ה והנה המדה הזאת, ספר 'ציוני' פר הרי הוא מקלקל את כל הצינורות ממאה ברכות בכל יום

ִניםב" אותו ותוקעאוהל לשכינה  פורסכאילו וכל מי שאומר מאה ברכות בכל יום,  ַאת ֲאדָּ ַאתשנאמר " "מ  ִנים  מ  ַאתֲאדָּ ר ִלמ  ר  ַהִככָּ ִככָּ
ן ד  אָּ רה שהם פתוחים כנגד 'מאה מאה חלונות של אֹו יש כך בשמיםלים לכל אורכם, וכשם שהאדנים שבמשכן היו חלּו)שמות לח, כז(. " לָּ

על ידי כל אחת  שפע יל "למשוך"בשב 'מאה ברכות'חייב אדם לברך בכל יום לכן . )'שערי צדק' לר' יוסף ג'קטילייא דף ב' ע"ב ד"ה והנה המדה הזאת( ברכות'
היא מלשון 'בריכה' ובית ש 'ברכה' כפי שנרמז בשמה ,)'של"ה הקדוש' חלק 'תורה בכתב' פרשת תולדות תורה אור ד"ה 'ולבאר הענין'( לוואחת מהברכות הל

)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת תרומה על הפסוק 'ויקחו לי תרומה' ד"ה ולעולם  באה תמיד בסוד 'מאה'הברכה ו .י מערכת כ אות תנא(')'וימהר אברהם' לר' אברהם פלאג קיבול

מאה 'המ יחסיר אדם ואם .חלק אורח חיים ב' ערבית ד: אות לח(לר' נתן )עפ"י 'לקוטי הלכות'  קולות השופר שנתקנו כנגד מאה הברכות מאהכמו  הברכה(
 .)'של"ה הקדוש' חלק 'תורה בכתב' פרשת תולדות תורה אור ד"ה 'ולבאר הענין'(והטיל בהם מום  ָפַגםהרי בכל יום  'ברכות

 הקדושים התגלה לאברהם אבינו ועבר דרך האבות סוד ה'מאה ברכות'

ם תחילת הדיבור של הקב"ה עם אברהם אבינו היה " רָּ ל ַאב  ר ה' א  ֹׁאמ  ָךַוי ְך ל  ךָּ:  ל  א  ר ַאר  ץ ֲאש  ר  אָּ ל הָּ ִביָך א  ָך ּוִמֵבית אָּ ת  ָך ּוִממֹוַלד  צ  ֵמַאר 
ָך  מ  ה ש  לָּ ָך ַוֲאַגד  כ  ר  דֹול ַוֲאבָּ גֹוי גָּ ָך ל  ש  ע  א  הו  כָּ רָּ ֵיה ב  ה  ה' יתברך גילה לאברהם את  ובזה ב( )'מגלה עמוקות' פרשת וארא ד"ה 'דנה בג' לשונות'( -, א )בראשית יב" ו 

ָלה שנאמר " ת בידורֹוואמר לו כי הברכות יהיו מעתה מסּו בבואה לעולם מאה מפתחות של ברכות.סרים לנשמה הסוד כי מֹו ַוֲאַגדְּ
ָרָכה יֵּה בְּ ֶמָך ֶוהְּ ָךהתיבות "דווקא לו  ונאמרלכן . מצה עשירה ד"ה 'פסח רומז שלא יהיה'( )'של"ה הקדוש' מסכת פסחים פרק "ׁשְּ ְך ל  גימטריא ב ןלפי שה – "ל 

 מידי יום אברהם הבין שבזכות קיום 'מאה ברכות' .(ד"ה כד בעיא ע"ב סתרי תורה לך לך דף עופרשת זוהר עפ"י ) 'מאה ברכותה'לו את סוד  לרמוז'מאה' 
י ה' " אל ה' כפי שרמז בדבריו ,הוא יזכה לירושת הארץ נָּ ֹׁאַמר ֲאדֹׁ הבַ ַוי ה ֵאַדע מָּ נָּ ש  כלומר בזכות 'מאה' הברכות  ,)בראשית טו, ח(" ִכי ִאירָּ

ההרמוז בתיבה "  .(' ועיי"ש עוד כי אכמ"לויאמר אליו אני ה''פרשת לך לך ד"ה 'שבט מוסר' לבעל )'עיני העדה'  " הוא יירש את הארץמָּ

א ַביִָּמים " על אברהם אבינו זה מה שנאמרו ֵקן בָּ ם זָּ הָּ רָּ ַאב  ת ו  ם ַבכֹׁלוה' ֵבַרְך א  הָּ רָּ בזה שמסר את  ה' הכוונה שברכוו, )בראשית כד, א(" ַאב 
 לו על מסירת מאה המפתחות שהם גימטריא של כלומר רמז – 'ךהיא בהיפוך אותיות 'ל שבפסוק "כֹׁל"ולכן התיבה  הברכות לידו.

אברהם אבינו הגיע רק כאשר  מטעם זה. )'של"ה הקדוש' מסכת פסחים פרק מצה עשירה ד"ה 'פסח רומז שלא יהיה' ועיי"ש עוד אריכות בזה('לך' ביחד -'כל' ו התיבות
מאה 'בסוד היה וגם זה  אז הקב"ה הביא לו את הבן יצחק. הגיע( )'צרור המור' פרשת לך לך ד"ה ולפי שלאהיותו בגיל 'מאה שנה' לשלמות האמתית ב

גילו היה מכוון ש לפי 'מגלה עמוקות' פרשת וארא ד"ה 'דנה בג' לשונות'( 'צרור המור' פרשת לך לך ד"ה ולפי שלא הגיע, ברוך שאמר, –)'פירושי סידור התפילה' לבעל הרוקח פרק יד  'ברכות
 .ד"ה ולפי שלא הגיע( )'צרור המור' פרשת לך לך כנגדם

ה ַהִהוא שנאמר " כפי יצחק לבנֹו אברהם אבינו מסר את סוד מאה המפתחות של הברכות נָּ א ַבשָּ צָּ ץ ַהִהוא ַוִימ  ר  אָּ ק בָּ חָּ ַרע ִיצ  ה ַוִיז  ֵמאָּ
ִרים עָּ ֵכהּו ה ש  ר  בָּ ָאה ", ברוך שאמר( –לבעל הרוקח פרק יד )'של"ה הקדוש' מסכת פסחים פרק מצה עשירה ד"ה 'פסח רומז שלא יהיה', 'פירושי סידור התפילה'  )בראשית כו, יב(" 'ַוי  מֵּ
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ָעִרים כי , פרשת תולדות ד"ה ויזרע יצחק()'רקנאטי'  ברכה אחת מכל שער עליון –ברכות' לעולם ה'מאה  יםהוא המקור הרוחני שממנו נובע "ׁשְּ
ֵכהּו ה'" על יצחק ואז נאמר .אות לז( ערבית דאורח חיים ב  לר' נתן 'ליקוטי הלכות'עפ"י ) כנגד המאה ברכותהם המאה שערים  ר  בָּ שברכו ה' כלומר  –" ַוי 

'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי בסוף הקדמת המחבר ד"ה והמאה  ראה ., 'מגלה עמוקות' פרשת לך לך ד"ה ולפי הזהר)'מגלה עמוקות' פרשת וארא ד"ה 'דנה בג' לשונות' 'ברכותמאה 'הלקבל את 

אַֹׁכל ִמ שנאמר " התיבה 'כל' יש את אבינו יצחקאצל גם  מטעם זה .(שערים  .(')בראשית כז, לג(  )'של"ה הקדוש' מסכת פסחים פרק מצה עשירה ד"ה 'פסח רומז שלא" כֹׁלוָּ

ץ , ונרמז במה שנאמר "יעקב בנֹול מאה המפתחות של הברכותאחר כך מסר יצחק אבינו את סוד  ר  א  ר ב  ם ֲאש  כ  ֵלם ִעיר ש  ֹׁא ַיֲעקֹׁב שָּ ַויָּב
ֳהלֹו ִמיַ  ם אָּ ה שָּ טָּ ר נָּ ה ֲאש  ד  ַקת ַהשָּ ל  ת ח  ן א  ִעיר: ַוִיק  ֵני הָּ ת פ  ם ַוִיַחן א  בֹׁאֹו ִמַפַדן ֲארָּ ַנַען ב  ם ב  כ  כ  ֵני ֲחמֹור ֲאִבי ש  הד ב  ה ֵמאָּ ִשיטָּ )בראשית לג, יח " ק 

ִׂשיָטה" ,יט( – ָאה קְּ )בראשית " כֹׁלי ש ִלי כפי שאמר יעקב על עצמו " התיבה 'כל' ה. וגם ביעקב אבינו הוזכר'ברכות'מאה הוא רמז לסוד  –" מֵּ

עשר השבטים בלידת  םשנייעקב אבינו השלים את הבאת כל  מטעם זה. )'של"ה הקדוש' מסכת פסחים פרק מצה עשירה ד"ה 'פסח רומז שלא יהיה'( לג, יא(
יוסף  גם ואחריו .יד, ח( פרשהראה 'במדבר רבה'  .ברוך שאמר –פרק יד  'הרוקח')'פירושי סידור התפילה' לבעל  היה בגיל מאה הוא כאשרהאחרון שבהם בנימין, 

 .(' בשם המדרשונחזור לענינינו'ע"ב טור ב ד"ה  )'שתי ידות' על התורה פרשת ויגש דף כח 'מאה ברכות'נזהר לקיים בכל יום הצדיק בנו של יעקב אבינו היה 

 על ידי דוד המלך ונתקנה רבינו משה יעל ידהתייסדה ברכות' תקנת 'מאה 

בחיי זצ"ל ערך )ספר 'המנהיג' לרבינו אברהם בן ירחי בפרק 'דיני תפילה' על עניין 'כל פועל ה' למענהו', 'כד הקמח' לרבינו  'ברכותהמאה 'את תקנת  לישראלמשה רבינו ייסד 

 אדניםמטעם זה, משה רבינו קבע לעשות מאה  .ביום הקמת המשכן פרק קכ, 'דבש לפי' להחיד"א מערכת ב' אות ה' ד"ה ברכות( לר' יצחק אבוהב 'ברכה', 'מנורת המאור'
 ברכותשיש בהזכרת מאה "ת ורומזים למאה שמות אדנּו רנב אופנים' אופן עה( –)'מגלה עמוקות  'לפי שהם כנגד 'מאה ברכות )ראה שמות לח, כז(למשכן 

ֵלא וכן נאמר ביום הקמת המשכן " .הנקרא 'ליקוטי תורה' בחלק ליקוטי תנ"ך על הפסוק 'הוקם על'( מווילנא 'חידושי תורה' להגר"א) בֹוד ה' מָּ ןּוכ  כָּ ת ַהִמש  , )שמות מ, לה(" א 
ןהַ ת א  ֵלא מָּ " כָּ ֹׁאת נאמר " של משה לפני פטירתו ועוד .רנב אופנים' אופן עה( –)'מגלה עמוקות ברכות נגד מאה כ –ראשי תיבות 'מאה'  הוא "ִמש  ז ו 

ה כָּ רָּ ר ֵבַרְך ַהב  ה ִאיש ֲאש  ֱאֹל מֹׁש  ֵני מֹותֹוים א  ִק הָּ ֵאל ִלפ  רָּ ֵני ִיש  ה מֹׁ , ")דברים לג, א(" ת ב  לפי  –הוא ראשי תיבות "מאה" " יםִק ֱאֹלהָּ  ישִא ש 
וגם אמר לבני ישראל לברך מאה  )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת וזאת הברכה ד"ה 'משה איש האלקים'( ברכות'ון להמשיך ברכה לעם ישראל מ'מאה שהוא כי

 .)'בעל הטורים' דברים לג, א( ברכות בכל יום

פילה' על עניין 'כל פועל ה' למענהו', 'כד הקמח' לרבינו בחיי זצ"ל ערך 'ברכה', )ספר 'המנהיג' לרבינו אברהם בן ירחי בפרק 'דיני ת את תקנתו ישראל אחרי פטירת משה רבינו שכחו

היה לא היו מקפידים להגיע בדיוק למאה ברכות בכל יום, אלא כל אחד ו פרק קכ, 'דבש לפי' להחיד"א מערכת ב' אות ה' ד"ה ברכות( לר' יצחק אבוהב 'מנורת המאור'
 .(ד"ה ודע דאע"ג )'בן איש חי' שנה א' בהקדמה לפרשת בלקאו ארבעים ברכות ואפילו רק עשרים ברכות ביום  ִשִשיםרך ייש מי שב .ברך כאשר הזדמן לומ

יָך שנאמר " ה' למשה רבינו רמזדבר זה  ָך שֵֹׁכב ִעם ֲאבֹׁת  ה ִהנ  ל מֹׁש  ר ה' א  ֹׁאמ  םַוי קָּ ה ו  ם ַהז  עָּ א  הָּ ר הּוא בָּ ץ ֲאש  ר  אָּ ה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר הָּ נָּ זָּ ו 
ַרִתי ִאתֹו ר כָּ ִריִתי ֲאש  ת ב  ֵהֵפר א  ַבִני ו  בֹו ַוֲעזָּ ִקר  ה ב  מָּ ָקםבתיבה "שעל גבי האות "ק" , )דברים לא, טז(" שָּ ללמד  –תגים בתורה " יש וְּ

כל של לשון הת ברכו באותה העת היה לפי צחּוכן נוסח הברכות שמקום ומכל  .)'בעל הטורים' דברים לא, טז( 'מאה ברכות'שעתידים למאוס ב
 .)'בן איש חי' שנה א' בהקדמה לפרשת בלק סוף ד"ה ודע( וועל פי הנאת ובדרך תפילת אדם ואדם

)'חזה ציון' לר' עמנואל  ירושליםעיר ב )'במדבר רבה' קרח פרשה יח אות כא, 'מדרש תנחומא' קרח יב( אנשיםהיו מתים בכל יום מאה  ,של דוד המלך וכשהגיע ימיו

ה  ַעלעליהם נאמר ", וי יום יום'(-חי ריקי על התהלים סח ד"ה 'ברוך אדנ של מאה אנשים  מכהללמד שהיה אז  – 'מאה'גימטריא ב" ַעל, ")ישעיה א, ה(" ֻתכּומ 
ד המלך הבין שאין זה דבר מקרי שמתים בדיוק מאה אנשים בכל יום, לא פחות ולא . דוברוך שאמר( –)'פירושי סידור התפילה' לבעל הרוקח פרק יד ביום 
לא מברכים מאה  שהם לכך היאשהסיבה  'רוח הקודש'חקר עד שהבין בהוא לכן  .מבי"ט שער התפילה פרק טז ד"ה ואפשר כי בזמן(ה)'בית אלוקים' ליותר 

פרשת )'במדבר רבה' קרח פרשה יח אות כא, 'מדרש תנחומא'  נעצרה המגיפהו 'מאה ברכות'לברך שב ותיקן להם  הואאז  ,סימן מו( אורח חיים 'טור') בכל יום ברכות

י יֹום יֹום"את הפסוק  אמר . ועל תקנתו זווהמיתה יב(אות קרח  נָּ רּוְך ֲאדֹׁ  .י יום יום'(-)'חזה ציון' לר' עמנואל חי ריקי על התהלים סח ד"ה 'ברוך אדנ )תהלים סח, כ(" בָּ

ה " במה שנאמרנרמזה תקנתו של דוד מלך  ֵאל  ִודו  ֵרי דָּ ן ִיַשי  ִדב  ִוד ב  ֻאם דָּ ַאֲחרִֹׁנים נ  ר הָּ ב  ֻאם ַהג  לּונ  ִמרֹות  ֻהַקם עָּ ִעים ז  ִשיַח ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹׁב ּונ  מ 
ֵאל רָּ ר , ")שמואל ב' פרק כג, א(" ִיש  ב  ֻאם ַהג  לּונ  ל" –" ֻהַקם עָּ )'במדבר רבה' קרח פרשה יח אות כא, כנגד מאה ברכות שתיקן דוד המלך  " בגימטריא 'מאה'עָּ

ֻאם ַהֶגֶבר אמר "נ, לכן רבינומשה  אותה נה של דוד המלך היתה אחרי שכבר ייסדשהתק וכיון .'מדרש תנחומא' קרח יב( כאשר  "ֻהַקםּונְּ
ָּכן הּוַקםיום שבו "בלישראל  גד מה שמשה רבינו תיקן 'מאה ברכות'כנא הי "ֻהַקםהתיבה " רנב אופנים' אופן  –)שמות מ, יז( )'מגלה עמוקות  "ַהִמׁשְּ

רּווכן נרמזה תקנתו בפסוק " .עה( שֵ  אַהבָּ  ְךבָּ נּוכ   היהו" םב   ַכֵמת" ותסופי תיבות הפסוק יוצאהאותיות בש)תהלים קיח, כו( " היהו" תִמֵבי םֵבַרכ 
ה – רּוְךפעמים ביום " מאההיתה תקנתו לברך כך בכל יום  המתים", כלומר שכפי מספר ַהֵמאָּ  .('הבא'חזה ציון' על התהלים קיח, כו ד"ה 'ברוך ) "בָּ

ִלי התקין למקדש גם דוד המלך  תקנת המאה ברכותכנגד ו נקב ונקב הוציא עשרה  לכהיה בו עשרה נקבים וש יר הנקרא 'מגרפה'ִש כ 
אמרו ואולי לטעם זה  .)ראה גמ' ערכין דף יא ע"א( )'תורת המנחה' לר' יעקב סקלי תלמיד הרשב"א פרשת בהעלותך ד"ה וכלי זה(קולות זמר  מאהבסך הכל  –מיני קולות 

" ָיִמים"התיבה של  גמטריאנרמז בכפי ש שנה מאה לגיל אלא מאריך ימים עד בגיל שבעים לא היה נפטרדוד המלך אם  רבותינו כי
יבפסוק "ש מֵּ מֹו ֹדר ָוֹדר ָיִמים ַעל יְּ נֹוָתיו ּכְּ " כי כל ֹדר ָוֹדרן בתיבות "וכ )'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלאגי' מערכת ד אות קמא( )תהלים סא, ז( "ֶמֶלְך תֹוִסיף ׁשְּ

מסכת  להחיד"א 'מראית העין' דבריפי על כנלע"ד )נתקן העולם היה ו, שהוא היה משיחהרי , )'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת ד אות פט(דור הוא חמשים שנה 

מת עוד  היה לאכך ש ראה 'זוהר חדש' מדרש רות דף צט ע"א ד"ה 'אדם הראשון כד יהיב'( .מערכת ד' אות ז בשם הזוהר הקדוש עבודה זרה דף ח ד"ה דאמר רב שמואל, 'מדבר קדמות' להחיד"א
 .)'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת ד אות פט( אף אדם

 "ב סימן קסא, 'פתח עינים' להחיד"א מסכת מנחות)שו"ת התשב"ץ ח בכל יום בזמן בית המקדש הראשון החזיקו בתקנת דוד המלך והיו מברכים מאה ברכות

)'בן איש חי' לא היה נוסח קבוע לברכות אלא כל אחד מישראל היה מברך לפי הנוסח שלו  אך עדיין .ד"ה תניא בשם התשב"ץ והארחות חיים( פרק ד דף מג ע"ב

)'רבינו בחיי' דברים י, יב  'כנסת הגדולה'באו אנשי עד ששוב שכחו ישראל את התקנה  אמנם במשך השנים. הלכות שנה א' בהקדמה לפרשת בלק סוף ד"ה ודע(

את  תקנו גם הם. )'רבינו בחיי' דברים י, יב ד"ה ואמרו כי דוד( מחדש אותה סדּויוי)'בן איש חי' שנה א' בהקדמה לפרשת בלק ד"ה ודע(  שהם עזרא ובית דינוד"ה ואמרו כי דוד( 
רמב"ם הלכות יז ע"ב( ) דף )ראה מגילה כל בשווה, כפי שניסחו את שמונה עשרה הברכות שבתפילת העמידהוסח כל הברכות שיהיו ערוכות בפי נ

ע"ב( )ספר  דף סגמ' ברכות  ראה) הוסיפו ותיקנו ברכותו דהתלמּו חכמיבאו אחר כך ו .(, 'בן איש חי' שנה א' בהקדמה לפרשת בלקרמב"ם הלכות ברכות פרק א, התפילה פרק א, ד, 

 .כיוםנוסח הברכות עד שנהיה  ערכת ב' אות ה('המנהיג' לרבינו אברהם בן ירחי בפרק 'דיני תפילה' על 'כל פועל ה' למענהו', 'כד הקמח' לרבינו בחיי ערך 'ברכה', 'דבש לפי' להחיד"א מ
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 ~4 ~ 
 

 'מאה הברכות' מצילות גם כיום מסכנת מיתה של בני האדם

מישראל  'מאה אנשים'מיתה של  סכנת יש חלילהדיין לא בטלה, ועדוד המלך  תקנת המאה ברכות שלה קודם שהיתסכנת המיתה 
בזכות מאה הברכות הללו ש, )ב"ח על ה'טור' אורח חיים סימן מו ד"ה והביא מה( בכל יום. לכן צריך להיזהר לברך מאה ברכות בכל יום ולא להקל בזה

סכנה לכל חלילה ללא השלמת מאה ברכות בכל יום יש ו, קיז(מעם לועז' חלק א דף )ילקוט ' חי בין אומות העולםבגלות ו כיום עם ישראל מתקיים
ָך ַעל" בפסוק רמזנ ועל אותם מאה ברכות .(טילייא דף ב' ד"ה והנה המדה הזאת)'שערי צדק' לר' יוסף ג'ק ואחד אחד ת  כָּ ָך ִבר  ה ַעמ  לָּ התיבה  כי, )תהלים ג, ט(" ס 

ר " שנאמר על דוד המלך לפסוק ומכוונת ריא מאה" גמטַעל" ב  ֻאם ַהג  לֻהַקם ּונ  ָךרמוז על מאה ברכות שהם ", ל)שמואל ב' פרק כג, א(" עָּ ת  כָּ " ִבר 
ָךאשר ה' אלוקיך שואל מ"  .'וישכם אברהם' לר' אברהם פלאג'י תהלים ג דף ח ע"ב() עליו השלום וד המלךתקנת דכפי  ,כחובה לאומרם בכל יום" ַעמ 

ה ה' ֱאֹלו  "נאמר ש כמו 'מאה הברכות'חובת אמירת על  כמה פעמים רמזה' יתברך  ֵאל מָּ רָּ ה ִיש  ת ה' ק  ַעתָּ ה א  אָּ ִיר  ְך ִכי ִאם ל  יָך שֵֹׁאל ֵמִעמָּ
ַאֲהבָּ ק  ֱאֹל יו ּול  כָּ רָּ ל ד  כָּ ת ב  כ  ל  ת ה' אֱ יָך לָּ ַלֲעבֹׁד א  ָךק  ֹלה אֹׁתֹו ו  ש  ל ַנפ  כָּ ָך ּוב  ב  בָּ ל ל  כָּ ה ה' ֱאֹל, ")דברים י, יב(" יָך ב  ְךק  מָּ " נדרש ָמה" –" יָך שֵֹׁאל ֵמִעמָּ

ד"ה ועוד  זוהר פרשת קרח דף קעט ע"א רעיא מהימנא ,)גמ' מנחות דף מג ע"ב ורש"י שם שחייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות 'מאה' להגידהתיבה  כאילו נכתבה

הלתיבה " האות א' ותשע אותיות, וכאשר מוסיפים את יש תשעים הזה הפסוק לכן בכל .(והיה באכלכם לרמוז  " יש מאה אותיות בפסוקמָּ
פאלאג'י מערכת , 'וימהר אברהם' לר' אברהם , 'צרור המור' פרשת עקב ד"ה ומה שאמרו)'דעת זקנים' דברים י, יב ד"ה 'ועתה ישראל', 'רבינו בחיי' דברים י, יב ד"ה 'וידוע מה שדרשו' 'ברכותעל 'מאה 

 .פרשת עקב ד"ה ומה שאמרו( עלר' אברהם סב )'צרור המור' ל אות ואות היא כנגד ברכה אחתככאשר  (הקו'ף אות א

ה ה' שנאמר " במהנרמז  ועוד ם ַמה ּטֹוב ּומָּ דָּ ָך אָּ ָךדֹוֵרש ִהִגיד ל  ָך", )מיכה ו, ח( "ִממ  שה' דורש כי האדם יברך  ללמד – גימטריא מאה "ִממְּ
יומזמור שאמר דוד המלך "וכן ה .במנחות( )'אבודרהם' דין מאה ברכות ד"ה גרסינן כל יוםבמאה ברכות  כָּ רָּ ֵלְך ִבד  ֵרא ה' ַההֹׁ ל י  ֵרי כָּ " ִשיר ַהַמֲעלֹות ַאש 

ןהתיבות " נכתבוהאות ק', כאשר במקומה  הכל אותיות הא"ב והושמטבו נכתבו  )תהלים קכח, א( ן" בפסוק "ִכי כֵּ א ה' ִכי כֵּ רֵּ ֹבַרְך ָגֶבר יְּ  "יְּ
)'פירושי סידור התפילה' לבעל יתברך במעשה ידיו ויברך 'מאה ברכות' בכל יום גיד שאדם ירא ה' להוזה  – מטריא מאהיבגעולות הן ש )תהלים קכח, ד(

בַֹׁרְך" התיבהלכן גם ו. ברוך שאמר( –הרוקח פרק יד  ָבֶרְך"שאדם לציווי  שיש לפי אות ו'את ה החסר שבפסוק" י   )'דעת זקנים' דברים י, יב " מאה ברכותיְּ

ֹבַרְך" הואועל ידי זה  ד"ה 'ועתה ישראל', 'רבינו בחיי' דברים י, יב ד"ה 'וידוע מה שדרשו'(  .)'מדרש תלפיות' ענף 'ברכות וקללות ומאה ברכות' ד"ה 'כ"ף במלואה'( " מהמאה ברכותיְּ

ִדידֹות"בפסוקים  דבר זה נרמז גםכן ו י: ַגם  ַמה י  ל ֵאל חָּ נּו א  ַרנ  ִרי י  שָּ רֹות ה' ִלִבי ּוב  ַחצ  ִשי ל  ה ַנפ  תָּ ל  ַגם כָּ ה ו  פָּ ס  אֹות: ִנכ  בָּ יָך ה' צ  נֹות  כ  ִמש 
רֹור  ה ַבִית ּוד  אָּ צ  ּהקֵּ ִצפֹור מָּ ִדידֹות ַמה, "ד( –ב  )תהלים פד," ן לָּ אֹות י  בָּ יָך ה' צ  נֹות  כ  מז ורה" ַמהכלומר ה' מבקש מהידיד שלו שיברך " –" ִמש 

נֹוֶתיָך" שנקרא במקדשוכנגדם  ברכות', מאהל' ּכְּ וגובה  מאה אמה רוחב מאה אמה, קודש הקודשים באורךאחרי ההיכל עד  היה" ִמׁשְּ
ה" נאמר ה' חפץ באמירת מאה ברכותש מה עלו. שם( 'תוספות יום טוב')ראה משנה מידות ד, ו ו מאה אמה תָּ ל  ַגם כָּ ה ו  פָּ ס  ִשי ִנכ  דוד  וגם הוסיף". ַנפ 

רֹור "אמר בסוף והמלך  ּהקֵּ ּוד   'ק האות גימטריא על המאה ברכות שהן לרמוזגדולה בכדי  תאֹו " היאֵקןבתיבה " ק'אות הכאשר  – "ן לָּ
 .פרשת דברים ד"ה פתיתני( על התורה )'מגלה עמוקות'

  בכל יוםש 'מאה ברכותאת ה'כראוי כל אדם ישתדל לברך 

ת בכל יום, כדי שלא יפח שמברכיםאת הברכות  לספורוטוב . אורח חיים סימן מו, סעיף ג( )שו"עמאה ברכות  לברך בכל יום לפחות חייב כל אדם
מתחילת הלילה עד סוף יום  םיתחיל למנותו ,(, 'מזמור לאסף' דף יז ע"א דיני ברכות השחר ד"ה חייב אדם)'חסד לאלפים' לר' אליעזר פאפו סימן מו מבן המחבר באות ד'ממאה 
נשים  לכן אותןנוגעות גם לנשים,  'מאה ברכות'שנאמרו על אמירת  הללומעלות כל ה. יז ע"א דיני ברכות השחר ד"ה חייב אדם( )'מזמור לאסף' דף המחרת

וזה אפשרי אם  מעלתן גדולה מאוד. ,ר מחלק מהתפילות ביוםלמרות הקושי שיש להן מחמת הפטֹו בכל יום רכות 'מאה ברכות'המב
 )ראה שו"ת 'שבט הלוי' מחובת השלמת מאה ברכות ביום פוסקים שפטרו אותןיש  ולפיכך .יקבלו על עצמן להתפלל שלש תפילות ביום הן

 .(סקי חלק א פרק יז, זבגר"ח קנייה, 'שאלת רב' לח"א פרשת וישב סעיף ט גר"ע יוסףלה )ראה 'הליכות עולם'יש שחייבו ו (פרק כב, כה גרש"ז אויערבךהל , 'הליכות שלמה'ח"ה סימן כג גר"ש וואזנרהל

)'סדר היום' בחלק סדר העבודה  ולא מצטרפות למניין מאה הברכות 'פסולות' ןמאה הברכות חייבות להיאמר בכוונה הראויה, אחרת הברכות ה

ְךהרמז בפסוק " מטעם זה. פרק חיוב מאה ברכות וכו'( יָך שֵֹׁאל ֵמִעמָּ ה ה' ֱאֹלה  ֵאל מָּ רָּ ה ִיש  ַעתָּ הבתיבה "דווקא הוא  )דברים י, יב(" ו  " כאשר היא מָּ
)'ספר החיים' לאחיו של המהר"ל  כראוי אחדלהגיד שאם אינו מכוון בברכותיו אל ה וזה על מנת –המשלימה לתיבה 'מאה' ' אחסרה את האות 

)'כסא דוד' להחיד"א דרוש כ לשבת תשובה ד"ה 'אמרתי אקדמה' והלאה(  חצי ברכה וכדומה בדיבורו בולעשאו  ,בכוונת הלב ד"ה וזהו כוונת(מפראג חלק ספר סליחה ומחילה פרק ו 

הוא , עה הנאמן לעדרֹוכי מה שתיקן דוד המלך הרֹו ,)'ספר החיים' חלק ספר סליחה ומחילה פרק ו ד"ה וזהו כוונת( מהלמאּו ותאינם נחשב ברכותיואזי 
 .)'כסא דוד' דרוש כ לשבת תשובה ד"ה 'אמרתי אקדמה' והלאה( להן ותוהולכן נודדות כתקנן, ואם לא ה ןיועילו ויצילו רק אם יברכו אות 'מאה הברכות'ש

ֵכןכפי שנרמז בפסוק " ,ברוך שאמר(על  רושי סידור התפילה' לרוקח פרק יד)'פי מברך מאה ברכות בכל יוםהשל אין שיעור לשכר בעולם הבא  ִני  ֱאמֹׁר לָּ ִהנ 
ת  לֹוםנֵֹׁתן לֹו א  ִריִתי שָּ ֵכן, ")במדבר כה, יב(" ב  שבגין  קדמות' מערכת ב' אות ג ד"ה 'ברכות' בשם האורחות חיים()'מדבר  נגד מאה ברכותכ – גימטריא מאהב" לָּ

לֹום"ברית  לאדםתן יּו ןאמירת עתיד גם  באדם זה. )'פתח עינים' להחיד"א חלק שני מסכת מנחות דף מג ע"ב ד"ה 'והנה ברכת המזון' בשם האורחות חיים(לעולם הבא " שָּ
ָך"מה שנאמר תקיים הל ֶאיָך" ָמה ַרב טּובְּ ָת ִלירֵּ  שבירך שעל מה ללמד – 'מאה'תיבה רומזת ל" ָמה"התיבה  כי, )תהלים לא, כ( ֲאֶׁשר ָצַפנְּ

ֶאיָך"מעתיד לקבל  ' הוארכותמאה ב'יום יום  האדם ָת ִלירֵּ י גם נאמר " ועל כך. "ֲאֶׁשר ָצַפנְּ נָּ רּוְך ֲאדֹׁ ס יֹום יֹוםבָּ ֵתנּו  ַיֲעמָּ שּועָּ ֵאל י  נּו הָּ לָּ
ה לָּ נּו"ברכות, מאה  "יֹום יֹום" שברכו ישראל במשךמה  שעבור )תהלים סח, כ(" ס  ס לָּ ֵתנּו והוא " כרש רב של אמשלעתיד לבוא " ה' ַיֲעמָּ שּועָּ י 
ה לָּ  .כן יהי רצון .)'מגלה עמוקות' פרשת עקב ד"ה ועתה ישראל מה(" ס 
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    2ז על הכוס"ברכהמ
2 7  7לתורה' ברכות עלי/ נעילה 

 2  2שהחיינו+ תקיעת שופר 
 2  2מלכויות זכרונות שופרות

2  2שהחיינו+ נטילת לולב 
66   8'  אש6' ספכוסות' ד, הגדה, מרור, מצה, כרפס

1   1ספירת העומר
11בורא פרי העץ על הסימנים

23  1(כל סעודה)לישב בסוכה 

1071018080678186797485917577891088010795:סך הכל ברכות
.וכן מברכים על התפילין עוד ברכה אחת ביום חול. ראש חודש וחול המועד,  ברכות גם בשביעי של פסח2מברכים על ההלל , למשל למנהג האשכנזים. כ המצוין בסוף"ולא יסמוך על סה, כל אחד יעיין היטב בכל מועד האם הוא מברך את כל הברכות שמצוינות בטבלה

חֹות"                                                   כֹות ְלפָּ ה ְברָּ ל יֹום ֵמאָּ ֵרְך ְבכָּ ם ְלבָּ דָּ של קרית בעלזא ירושלים וברשותם' הלכה יומית'ביסודו מ-  (ג"ח סימן מו ס"שולחן ערוך או)" ַחיָּב אָּ

 ברכות וצריכים לוודא שמשלימים 10ואנשים שאינם נוטלים ידיהם כלל חסר להם , י הברכות שעושים על מה שאוכלים בשאר הארוחות"ובדרך כלל הם משלימים זאת ע,  ברכות5אנשים הנוטלים ידיהם רק פעם אחת ביום חסר להם  .2

.'אשר יצר'יש לוודא שמשלימים מנין הברכות בברכות , כמו כן בתעניות שמותר לאכול רק בלילה. ובברכות אשר יצר, זאת בברכות על מה שאוכלים במשך היום

,  ברכות12- ' בורא נפשות' 'על המחיה' 'שהכל' 'האדמה' 'העץ' 'מזונות'צ ברכת "בליל שבת ובשבת אחה: דוגמא]י אכילת מיני מאכלים שונים פעם או פעמיים ביום "בשבתות וימים טובים שחסרים בהם ברכות יש צורך להשלים  ע.3

.ובשעת הדחק אפשר לסמוך על שמיעת ברכות העולים לתורה וברכות ההפטרה. 'אשר יצר'ברכות , ברכות הריח, [ ברכות3 - 2ובקידושא רבא עוד 

מ פסח וימי "חוה', על בדיקת חמץ' ברכה 1- ערב פסח ,  ברכות לפני ואחר קריאת המגילה8- ליל ויום פורים ,  ברכות על הדלקת הנרות3 או 2- חנוכה : כגון, ישנם ימים בהם נוספים עוד ברכות בימות החול אף שיש מספיק. 1 :הערות

.'נטילת לולב'וברכת על , בכל סעודה' לישב בסוכה'מ סוכות ברכת "חוה, [וזה משנה לענין השבתות של ימי הספירה ששם גם נוסף עוד ברכה] ברכה על ספירת העומר 1- הספירה 
: בשנהבמועדים מיוחדים נוספיםמספר הברכות שיש 

של שמיני עצרת בחוץ ' יום ב

79- לארץ  

של שמיני עצרת בחוץ ' יום ב

81- לארץ שחל במוצאי שבת 

 5]וברכות ההפטרה שחרית , [ ברכות6]ומנחה  [ ברכות12]ובנוסף בשעת הדחק כזו סומכים על שמיעת ברכות העולים לתורה שחרית . ולהריח כמה מיני בשמים שברכותיהם שונות', אשר יצר'ביום הכיפורים צריך למנות את ברכות .5

.ביום ויורדת ממניין הברכות' שהחיינו'של ערב כיפור ביום ואז ' כל נדרי'ויש מקפידים לומר , "שעשה לי כל צרכי"יש נוהגים לא לברך בברכת השחר [.  ברכות4]ומנחה  [ברכות

84- ראש השנה שחל בשבת 

של סוכות בחוץ לארץ ' יום ב

83- שחל במוצאי שבת 

82- חנוכה שחל ביום שבת 

-חול המועד סוכות שחל בשבת 

 85

שמיני עצרת שחל בשבת קודש 
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-                       של ראש השנה שחל מוצאי שבת קודש  ' יום ב

82-  לאשכנזים   81-                       לספרדים 

של סוכות בחוץ לארץ ' יום ב

80- שחל בימי חול 

יש . 5כדלהלן הערה ' ואם אין מספיק ברכות יש לסמוך על שמיעת ברכות העולים לתורה וכו, שעושים ביום זה' אשר יצר'לכן יש למנות את ברכות , באב נחלקו הפוסקים אם מותר להריח מיני בשמים כדי להשלים מנין מאה ברכות' בט.4

".שעשה לי כל צרכי"ל לא לברך בברכות השחר "י ז"נוהגים לפי האר

-                                         ט של פסח שחל במוצאי שבת "יו

89-  לאשכנזים 87-           לספרדים 

-                                     חול המועד פסח שחל בשבת קודש 

83-   אשכנזים    81-  ספרדים 

- שביעי של פסח שחל בשבת 

83-  אשכנזים 81- ספרדים 

ט של חג שבועות שחל "יו

79- במוצאי שבת 

ט של חג שבועות למי שער כל הלילה שאז חסר ברכת "יו

70-  אשכנזים 74- ספרדים '   על נטילת ידים וכו, המפיל

של חג שבועות בחוץ ' יום ב

83- לארץ שחל בשבת 


