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בית מדרש נעימ״ה של קהילת דגל יהודה
בהנחיית סיימון מונטגיו

הן הם יודו ויברכו
על ברכות ותפילות

מאה ברכות בכל יום
דברים י יב

ֹלהיָך
ם־ליִ ְר ָאה ֶאת־ה׳ ֱא ֶ
ֹלהיָך ͏שׁ ֵֹאל ֵמ ִ͏ﬠ ָ͏מְּך ִ͏כּי ִא ְ
וְ ַ͏ﬠ ָ͏תּה יִ ְ͏שׂ ָר ֵאל ָמה ה׳ ֱא ֶ
ל־ל ָב ְבָך
ֹלהיָך ְ͏בּ ָכ ְ
͏וּל ַא ֲה ָבה אֹת͏וֹ וְ ַל ֲ͏ﬠבֹד ֶאת־ה׳ ֱא ֶ
ל־͏דּ ָר ָכיו ְ
ָל ֶל ֶכת ְ͏בּ ָכ ְ
͏וּב ָכל־נַ ְפ ֶ͏שָׁך׃
ְ
שיר השירים ח יא–יג

ֶ͏כּ ֶרם ָהיָ ה ִל ְ͏שֹׁלמֹה ְ͏בּ ַב ַ͏ﬠל ָהמ͏וֹן נָ ַתן ֶאת ַה ֶ͏כּ ֶרם ַל͏נּ ְֹט ִרים ִאי͏שׁ ִיָבא ְ͏בּ ִפ ְרי͏וֹ
אתיִם ְלנ ְֹט ִרים ֶאת
͏וּמ ַ
ֶא ֶלף ָ͏כּ ֶסף׃ ַ͏כּ ְר ִמי ֶ͏שׁ ִ͏לּי ְל ָפנָ י ָה ֶא ֶלף ְלָך ְ͏שֹׁלמֹה ָ
י͏ﬠינִ י׃
ק͏וֹלְך ַה ְ͏שׁ ִמ ִ
͏יּ͏וֹ͏שׁ ֶבת ַ͏בּ͏גַּ ͏נִּ ים ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִ͏שׁ ִיבים ְל ֵ
ִ͏פּ ְרי͏וֹ׃ ַה ֶ

ירושלמי סוף ברכות
תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל
יום .קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה
ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר
מצות ומברך עליהן.
וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו.
תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו ארבע ציציות בטליתו
מקיפין אותו .הוא שדוד אמר ֶׁש ַבע ַ ּב ּיוֹ ם ִה ַ ּללְ ִּת ָ
יך ַעל ִמ ְׁש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך )תהלים
קיט קסד( .וכן הוא אומר חֹנֶ ה ַמלְ ַא ְך ה׳ ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו וַ יְ ַח ְ ּל ֵצם )תהלים לד ח(.
נכנס למרחץ ראה את עצמו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות כיון
שהביט במילה שלו התחיל לקלס להקב"ה :לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ַה ּ ְׁש ִמינִ ית ִמזְ מוֹ ר
לְ ָדוִ ד )תהלים יב א(

בבלי מנחות מג ב
תניא היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר
וְ ַע ָּתה יִ שְׂ ָר ֵאל ָמה ה׳ ֱאל ֹ ֶה ָ
יך ׁש ֵֹאל ֵמ ִע ָּמ ְך.
רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טבי טרח וממלי להו באיספרמקי
ומגדי )בשבת ובימים טובים היה טורח למלא אותם בבשמים ופירות(.
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הן הם יודו ויברכו

חשבון הברכות בסידור ביום רגיל
ברכות השחר
ברכות התורה

16
3

19

שחרית
2
טלית ותפילין
2
ברוך שאמר וישתבח
ברכות לפני ואחרי קריאת שמע 3
26 19
תפילת שמונה עשרה
מנחה
תפילת שמונה עשרה

19 19

ערבית
ברכות לפני ואחרי קריאת שמע
תפילת שמונה עשרה

4
23 19

קריאת שמע שעל המיטה
סה״כ כללי

1

1
88

ספר הכוזרי מאמר ) 11 ,3בתרגום יהודה אבן שמואל(
כל הנאה חושית שהחסיד נהנה זוכר הוא לברך את האלוה עליה .ונמסר
לנו בקבלה כי השעור הקטן ביותר שבו אדם מישראל יוצא ידי חובתו
בתשבחות לאלוה הוא 'מאה ברכות' בכל יום ,לא פחות מזה :מהן -
הברכות הידועות מסדר תפילותינו ,ואחריהן  -ישתדל להשלים את
המספר על ידי ברכות הנהנין על דברים שבריח ושבאוכל ,שבשמיעה
ושבראייה ,וככל אשר יוסיף ברכות יוסיף קרבה אל האלוה ,וכמו שאמר
'פי יְ ַס ּ ֵפר ִצ ְד ָק ֶת ָך ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ְּת ׁשו ָּע ֶת ָך ִ ּכי לֹא יָ ַד ְע ִּתי ְספֹרוֹ ת' )תהלים עא
דודִ ּ :
טו(  -רצונו לומר :אין מספר הברכות יכול להקיף את שבחך ,אבל אני
מקבלו עלי לכל יום מימי חיי ולא אגרע ממנו לעולם!

מאה ברכות בכל יום
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פתח עינים על בבלי מנחות מג ב
מוכח פרק כסוי הדם דשכר ברכה עשרה זהובים  ...ולפי זה מאה ברכות
שכרן אלף זהובים .ובשבת יש חסרון עשרים ברכות והתקון להשלימם
בפירות .וזה רמז ָה ֶאלֶ ף לְ ָך ְׁשלֹמֹה כלומר אלף זהובים לך שלמה מלך
שהשלום שלו לתת לאיש המברך מאה ברכות בכל יום .וכי תימא )אם
אתיִ ם לְ נ ְֹט ִרים
תאמר( שבת חסרים עשרים שהם מאתים ,לזה אומרים ו ָּמ ַ
ֶאת ּ ִפ ְריוֹ דממלאו בפירי )שממלא ]את המספר[ בפירות(  ...והיינו שאחד מברך
יבים לְ קוֹ לֵ ְך
וכלם שומעים לענות אמן לא לצאת וזהו שנאמר ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִׁש ִ
יעינִ י לענות אמן ,וכן לכלם בעת שמברך
– לענות אמן ,ואומר למברך ַה ְׁש ִמ ִ
כל אחד ,וגדול העונה אמן

