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  בדי
 מאה ברכות
  

  ,ת או מדרבנ
"הא� מצוה זו מה
  והא� יוצאי� באמירת מאה שבחי� שאינ� ברכות

תניא היה רבי מאיר אומר חייב אד� לבר� מאה ברכות ": נאמר  1מנחות' במס' בגמ  .א
להלכה  הובא די� זהו ".�2לוקי� שואל מעמ� א' מה הל אישר בכל יו� שנאמר ועתה

 .4ובטור ושלח� ערו� �3"ברמב
ראשוני� אי� מצוה זו מ לרוב ה"מ, זו במני� המצוות חובהג מנה את "והנה א" שבבה  .ב

�ג לשיטתו דמנה "אלא דהבה, והרמז מהפסוק הוא אסמכתא בעלמא, אלא מדרבנ
�וכ� מצינו , ]חנוכה וקריאת המגילהוכמו שמנה נר [ 5במני� המצוות ג� מצוות דרבנ

משו� שהיו מתי� בכל יו� מאה אנשי� , גאו� שדוד תיקנה ב נטרונאיבש� ר 6רבטו
שעל , עלוכנרמז בפסוק נאו� הגבר הוק� , מישראל עד שעמד ותיק� את תקנה זו

  .בגימטריא מאה
  .ושכחוה וחזרו ויסדוה מ"הסוברי� שהיא הלל 7מ� הראשוני�אול� יש 

הלא מ� התורה אי� חובה לבר� אלא את ברכת המזו� ואולי א" , יש לעיי�ולשיטת�   .ג
כ לומר שמ� "ואי� יתכ� א, ינ� מ� התורהאושאר הברכות הלא , ברכת התורה

 .ברכות' התורה חייבי� לבר� ק
. ולאו דוקא בנוסח ברכה, שבחי� בכל יו�' חובה לומר ק� התורה שמ, ל לשיטת�"וצ  .ד

לוקינו או אהלל� יוצאי� ידי �שכתב שבאמירת אי� כא 8ל"וכעי� זה מצינו למהרי
' אלא לומר ק, ברכות בדוקא' ל דאי� החובה לבר� ק"ס כ"דע, ברכות' חובת ק
א� [' אול� מדאו, ל"ואמנ� מדברי שאר הפוסקי� נראה דלא כמהרי. [שבחי�

 .]ת"וכמשנ, שבחי�' ע יוצאי� באמירת ק"יתכ� שלכו] ת"החובה היא מה
  
 

  לבר� מאה ברכות מי שלא יכול
 הא� חייב לבר� ככל שביכלתו

 
הא� חייב לומר מה , ויש לעיי� אי� הדי� באד� שאינו יכול לומר מאה ברכות  .ה

 .שביכלתו או שפטור הוא לגמרי המצוה

                                                
1

 :.ג"דף מ 
2

נ "א, כתבו דבפסוק יש מאה אותיות' ובתו, י ביאר שהרמז בפסוק הוא משום שאל תקרי מה אלא מאה"רש 

פ "י ובביאור הענין ע"כ בביאור דברי רש"א שם מש"ע מהרש"וע, מאה' שהוא בגי "צי" ש יוצא"ת ב"בא "מה"ד

 .תורת הסוד
3

 .ד"י' תפלה הל' מהל' פרק ז 
4

 .'ו סעיף ג"מ' ח סי"או 
5

ומשמע שהסכים , ממנין המצוות שאין למנות את חובה זו למנין המצוות' ם בשורש א"עליו הרמב ט השיג"ומה 

 .]ת"זה שאינה מהמו שהוכיח "מ' ג בסי"ועיין בפמ. [ן בזה"עמו הרמב
6

 .שם 
7

 .ספר המנהיג ושבלי הלקט 
8

  .יום הכיפורים' בהל 
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 ז מבריסק"הביאו את הנהגת הגרי 10תשובות והנהגות' ובס 9אילת השחר' והנה בס  .ו
אול� , ברכות' כדי להשלי� ק, ט בבית מדרשו למפטיר"שהיה עולה בכל שבת ויו

, היה עולה ללויעל ידי זה ברכות ' לא היה מגיע לק א� היה עולהכ שג� "ביוה
ברכות פטור הוא לגמרי מ� ' ל היתה שכל שאינו יכול לבר� ק"והוכיחו מזה שדעתו ז

 .המצוה
סברא היה נראה שעני� המצוה הוא וכתבו שמ, ל תמהו בזה"אול� בספרי� הנ  .ז

ח "כ הגר"וכ, ברכות יבר� כל שביכלתו' וא" א� אינו יכול לבר� ק, להרבות בברכות
שכתב שמצוה , ברכות' � סו" הל"פ דברי הרמב"ע, 11'א בתשו"קנייבסקי שליט
 .ה"עייש, להרבות בברכות

רכה עיקר המצוה היא בב, פ הסוד"א במנחות ש� ע"ואמנ� לפי מה שכתב המהרש  .ח
 .ז"ולדבריו מסתבר כדברי הגרי. ה"עייש, המאה שהיא כנגד הנשמה

ג שהביא שהיו מתי� בכל יו� מאה "מדברי רנ, ז"כדברי הגרי 12עוד שמעתי להוכיח  .ט
ז "והלא ברור שג� קוד� היו מברכי� בהמ', אנשי� מישראל עד שתיק� דוד וכו

כ "וע, מת מאהולא מתו כמני� החסר להשל, כ מדוע מתו מאה אנשי�"וא', וכדו
 .ועיי�, ותכשהמצוה היא דוקא במאה בר

  

 במה ישלי� האד� בשבת את מאה הברכות
רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טבא טרח וממלא להו : ש�' עוד אמרו בגמ  .י

 .� שיש לעשות כ�"כ הרמב"וכ, ומגדי] בשמי�[באיספרמקי 
ובזה לצאת , כתב שיכול האד� להקשיב לברכת העולי� ולענות אמ� ש"מאיד� ברא  .יא

 .קריאת התורה בשבת' והובאו דבריו להלכה בטור ובשלי� ערו� בהל, ידי חובתו
הלא בודאי ', ח להשלי� בפירות וכו"כ מדוע טרח ר"שא, אול� במג� אברה� תמה  .יב

י� אלא והוכיח מזה שאי� יוצאי� בשמיעת ברכת העול, שמע את קריאת התורה
דהלא אינו חייב , שהלא אי� זו ברכת האד�, והסברא בזה פשוטה. [בשעת הדחק

 .]ד"וכמו שיתבאר להל� בס, ושומע הוא רק ברכה של אחר, ברכה זו
 


 מדוע השומע את ברכת העולה אינו יוצא א� לא ענה אמ
י שמיעת העולה יכוו� "כתבו שהרוצה לצאת ידי חובה ע 14ע"ובשו 13ש"והנה ברא  .יג

הלא אד� יוצא בברכה ששומע , ותמהו האחרוני� מדוע צרי� לענות אמ�, נה אמ�ויע
� .מאחר ג� בלא עניית אמ

שמכיו� שאי� חייב העולה להוציא את כול� , 15ג ורבי עקיבא איגר"וביארו בזה הפמ  .יד
, כ� אי� יוצאי� בשמיעת הברכה ממנו לע, 16בציבור �לבר יבוחמהוא אלא , בברכה

 .]ה"שאז שיבח האד� בעצמו את הקב[, אמ� בלי להוסי" לזה עניית

                                                
9

  .."..כי אם ליראה. ..ועתה ישראל מה" קפרשת עקב על הפסו 
10

  .'ד חלק 
11

  .אשי ישראל' הנדפסת בס 
12

 .ו"ח יחיאל בידניק ני"מהמיועד להיות חתני הבה 
13

 .סוף ברכות 
14

  .'ד סעיף ג"רפ' סי 
15

 .ד"רפ' שם סי 
16

אולם , ]ט"סוף סימן קל והובאו דבריו בביאור הלכה[ואמנם דעת המאירי שהעולה מוציא את כולם בברכה  

  .כנראה שזו דעת יחיד נגד שאר הראשונים
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, ברכות' ומשמע שברכה אחרת שישמע האד� ויענה עליה אמ� לא תפטרנו מחובת ק  .טו
אזי בשמיעתה ועניית אמ� , שסו" סו" נתקנה לאמרה בציבור ורק בברכת העולי�

 .עליה נחשב לשומע קצת כאילו בר� בעצמו

  
 �"חזרת השברכות בשמיעת ' הא� אפשר לצאת ידי חובת ק

. ועונה אמ� "והנה במג� אברה� ובמשנה ברורה הסתפקו הא� השומע את חזרת הש  .טז
 .ברכות' י הדחק בחובת ק"יוצא ע

הלא זו וזו נתקנו , . מברכת העולי�"דלמה תיגרע חזרת הש, ויש לעיי� במה הסתפקו  .יז
 .ב"וצ, לאמר� בציבור

כל שרוב הציבור , 17. מצרפי� ג� מי שמתפלל או יש�"ואמנ� מצינו שבחזרת הש  .יח
, ועל כרח� שחלוקי� בגדר�, 19א שאי� מצרפי� אות�"ובקריאת התורה י, 18שומעי�

, מישראל' משו� שאי� השכינה שורה במקו� שאי� בו י, . צרי� עשרה"שבחזרת הש
] וברכותיה[כ קריאת התורה "משא, דכל דבר שבקדושה לא יהיה אלא בעשרה

 .ועיי�, הציבור יותר לברכהולכ� ש� שייכי� , 20נתקנה להיאמר בציבור
  

  הא� מני
 הברכות מתחיל מהלילה או מהבוקר
כמו לעני� שאר דיני , יש להסתפק הא� לגבי מאה ברכות הלילה הול� אחר היו�  .יט

או שכא� החובה , חילת כל לילה עד תחילת הלילה שלאחריותמוהמני� הוא , התור
� .מהבוקרולכ� המני� מתחיל , היא מזמ� קימת האד� עד לכתו לישו

ומנה את ברכת , � שמנה את הברכות שאומר האד� כל יו�"והנה מדברי הרמב  .כ
וביותר מפורש כ� בדברי , משמע שהמני� מתחיל מהלילה, המפיל ע� ברכות השחר

 .ה"עייש, 21המג� אברה�
או כל אד� המתפלל ערבית [, ויש להסתפק לפי זה לגבי המקבל עליו שבת מבעוד יו�  .כא

וכמו כ� יש , ת שאומר אז שייכות ליו� הקוד� או שלאחריוהא� הברכו] מבעוד יו�
, להסתפק לגבי המארי� בסעודה שלישית עד הליעלה ומבר� לאחר שיצאה השבת

הא� ברכת המזו� עולה לחשבו� הברכות של שבת או מכיו� שיצא היו� שייכי� 
 .ע"וצ', ברכות אלו למני� של יו� א

' ות וחישבו את ברכת המזו� של גואמנ� מסתימת הפוסקי� שמנו את מני� הברכ  .כב
וכ� מנו את תפילת נעילה בכלל , ולא הזכירו שא� מבר� בלילה הדי� שונה, הסעודות

ולא הזכירו שא� מתפלל משחשיכה אי� תפילת נעילה עולה , ברכות יו� הכיפורי�
ה בכניסת "ז שה"ומסתבר לפי, כ"משמע שכל שלא הבדיל הכל שיי� לשבת ויוה, לו

ברכת הקידוש  וונאגל כמה שג� ש� מסתימת הפוסקי� משמע שבמלבד . [השבת
 .]ותפילת מעריב שייכי� לשבת

, שא" שבאמת זמ� זה שיי� ליו� שישי או למוצאי שבת, ובביאור הדבר צרי� לומר  .כג
הוסי" על ] עשאו לילה בתפילת ערבית בחול' או אפי[כל שהוסי" בו מחול על הקודש 

                                                
17

כבר , שמקשיבים קרובים ברכותיו להיות לבטלה' ש שכל שאין ט"ד כתב בשם הרא"קכ' בסי ע"ואף שבשו 

 .מ"ואכ, ל שאין נוהגים כן"ה בשם המהרי"נ' ז שם בסי"א והט"כתבו המג
18

 .'ה סעיף ו"נ' ע בסי"וכמבואר בשו 
19

  .ג"ג בשם הפמ"ק ל"ב ס"ש במ"עיי 
20

כ "וכמש, ת לכל דבר שבקדושה"ם משמע שאין הבדל בין קריה"אולם ברמב, ג"כ הן במגיל"וכמבואר בר 

 .מ"ואכ, ג"בפמ
21

  .ו"מ' בסי 
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שלכ� מי שנקבר מתו לאחר שהתפלל ערבית אינו יכול  ל"כ המהרי"וכעי� מש, יו� זה
והוא , משו� שזמ� זה אפשר לסנפו ליו� הבא, לאבלותו' למנות את זמ� זה ליו� א

א שאפשר אז לקרוא ת המגילה "ט שי"וכעי� זה מצינו מה. [הרי סינפו ליו� הבא
 .22ע בהערה"וע, והכל מהאי טעמא, ולהדליק נר חנוכה ואולי א" לספור העומר

 

 הא� מותר לבר� ברכה שאי
 צריכה משו� חובת מאה ברכות
במג� אברה� כתב בש� הכנסת הגדולה שכדי להשלי� מני� מאה ברכות יחתו�   .כד

וכ� יבר� על הטלית קט� ברכה בפני עצמה ולא יפטרנה ', במודי� דרבנ� ע� ש� וכדו
 .בברכת הטלית גדול

ולא לגרו� , ברכה לבטלה דאי� לאד� להיכנס לחשש, ובמג� אברה� תמה על דבריו  .כה
כ במשנה "וכ, ולכ� הסיק שאי� לעשות כ�, ברכות' ברכה שאי� צריכה משו� חובת ק

 .ברורה ש�
נ גאו� שיכול האד� להוסי" ולבר� עוד "ואול� יש להעיר דהנה בטור כתב בש� ר  .כו

ומשמע שאי� בזה משו� ברכה , ברכות' ל כדי להשלי� ק"ברכות שלא תיקנו חז
 . לבטלה

וכ� א� לא , בשבתות וימי� טובי� שהתפלה שבע ברכות: ל"� כתב וז"וברמב  .כז
כיצד אוכל מעט ירק ומבר� לפניו ולאחריו ומעט מפרי זה .. .נתחייב בשאר ימי�

' ובפשטות משמע לכאו, "ומבר� לפניו ואחריו ומעט מפרי זה ומבר� לפניו ואחריו
, צ"ו� גור� ברכה שאכ שאי� בזה מש"ומשמע א, מדבריו שעושה כ� בזה אחר זה

 .ועיי�, ג"וכדעת הכנה
שמכיו� שהאד� עושה כ� כדי לצאת את מצות , ג נראה בפשיטות"ובסברת הכנה  .כח

 .שאי� זו לבטלה אלא לצאת ידי חובתו, מאה ברכות שוב לא מיקרי ברכה לבטלה
  

 הא� נשי� חייבות במאה ברכות
שאי� זו מצוה  שלכאורה מכיו�. [יש להסתפק הא� נשי� חייבות במאה ברכות  .כט

 .]התלויה בזמ� חייבות בה כלל מצוות שאי� הזמ� גרמ� שחייבות בה�
ולא , ט"ברכות בשבת ויו' ואול� מסתימת הפוסקי� שדנו אי� אפשר להשלי� ק  .ל

שאר תפילות לא ' ויש נשי� שאפי, הזכירו שנשי� שאי� דרכ� להתפלל ערבית
להשלי� את הברכות בכל  צריכות] וכ� בברכות קריאת שמע אינ� חייבות[התפללו 

 .יו� משמע שנקטו שלא חייבו� חכמי� בזה

א שלדינא אי� נשי� חייבות במאה ברכות "הליכות ביתה כתב כ� בש� הגרשז' ובס  .לא
  .בכל יו�

                                                
22

ברכות ' ק ןמ לעני"ומ, ורק לגבי דינים דרבנן הדין הוא כן, אין זמן זה שייך ליום הבא' והנה נראה פשוט שמדאו 

  .די בזה] ל"פ וכנ"שהם מדרבנן לרוה[

ורק ערבית , ל דלא חשיב כלל ליום הבא"נראה שנחלק על כל זה וס: ת דף בא בברכו"ואמנם מדברי הרשב

  .ה"עייש, מורים שקרבו אזיאשהיא נתקנה כנגד ה, אפשר להתפלל אז


