
  ברכות איש לרעהו
  *המקוצר אורח חיים ערוך ספר שלחןהמובאים ב

  
 מקורות התשובה הברכה המקרה

 מצא חבירו לפני התפילה

  ַצְפָר ָטב
ַצְפָרא  ולתלמיד חכם אומר[

 ]י ָטבְּדָמִר 
ַצְפָרך ָטב ּוְמָבַר 

  'ה' ס' י' א סי"ח
 

  ָּׁשַמע ְּתִפָּלָתִּת   ביציאתו מהתפילהמצאו 
ְוַאָּתה ֵּתיָעֶנה 

  ְוֵתיָעֵתר ַּבְּתִפיָלה
  

  מצאו אחר התפילה
  וכן ביום פורים ובימי חנוכה

  ָׁשלוֹם ֲעֵליֶכם
במקום שיש  פוגשו ברחובואם [

  ]ֲעֵליֶכםרק  אומר, חשש טינוף
  כשפוגש את רבו אומר

  ָׁשלוֹם ֲעֵליֶכם, ָמִרי

  לוֹם ּוְבָרָכהֲעֵליֶכם ָׁש 

 'ה' ס' י' א סי"ח
ג "קכ' ג סי"וח

ד "יו, ח"י 'הע
ג "קס' ב סי"ח

  ו"כ' הע
    אצָ ְמ ּנִ הַ  רּוּבָ   אּבָ הַ  רּוּבָ   חבירו בא לביתו

הגישו לו ליטול ידיו במים 
  ראשונים

ח "ויש ת[ַיַעְבדּו ַעִּמים 
שמוסיפים ברכות לנערים 

 יָ "יְ  :כגון, י"היוצקים מים ע
מּוד ְלַתלְ  ִיְפַּתח ִלּבְ הּוא ָּברּוך 
ַלֲעבוָֹדתוֹ ּוְלִיְרָאתוֹ  ִויַגְּדָל .ּתוָֹרתוֹ 

  ]'וכו

  ִּמיםוּו ְל ְלאֻ ַּתחֲ ְוִיְׁש 
' ט ס"כ' א סי"ח

  'הערה י' ו

הנכנס אצל חבירו והוא אוכל 
  על שולחנו

  ְוַצִּדיק ֹיאַכל ּבוֹ  ּוְלָחן ָיֹבאְוַצִּדיק ַעל ׁש
' ט ס"כ' א סי"ח

  ח"י

  ָּברּו ׁשוֵֹתהּו  ָּברּו ִמי ֶׁשַהּכוֹס ִמָּידוֹ   מי שנתכבד בכוס מחבירו
ה "ל' א סי"ח

  ג"הערה כ
כששותים יין או שכר בתוך 

  הסעודה
  ְׁשֵתה ְבִׂשְמָחה ְוִגיָלה  ּכוֹס ַוֲאִכיָלה

ט "כ' א סי"ח
  ח"הערה ל

כשרוצה לשתות יין או שאר 
מחזיק הכוס בידו , משקה

  ]והיינו מכוס שני[
  ַהֵּׁשם ְיַחֶּיה ֶאְתֶכם ְלַחִּיים טוִֹבים

ְלַחִּיים טוִֹבים 
 ,או[ַוֲארּוִכים ִּתְזֶּכה 

ֶּכה ְלַחִּיים ִּתזְ 
  ]ִביםטוֹ 

ט "כ' א סי"ח
' ח וסי"הערה ל

  ג"ה הערה כ"ל

הגישו לו ליטול ידיו במים 
  אחרונים

ח "ויש ת[רוֹם ָיְד ַעל ָצֶרי ָּת 
  ]ל במים ראשונים"שמוסיפים כנ

  ִיָּכֵרתּו ָכל אוְֹיֶבוְ 
' ט ס"כ' א סי"ח

  'הערה י' ו
    ֵל ְלָׁשלוֹם  ָׁשלוֹם ֲעֵליֶכם  יצא מביתו מברכו

  ֵמִעְּמ א ָיסּור  ֱאִהים ִיְהֶיה ִעָּמ  הנפטר מחבירו ההולך לדרכו
' ז ס"מ' א סי"ח

  ד"י

  ָאסּוָתא  התעטש אומר לו
, ָּברּוך ִּתְהֶיה
  יָ "י יְ ִליׁשּוָעְת ִקִּויִת 

' ז ס"מ' א סי"ח
  'ח

הפוגש חבירו אחרי שגילח את 
  ראשו

ִיְׁשַפר  ְׁשַפר ִּגָּז ִּגָּז  
' ד הע"נ' ב סי"ח
  ה בענייני"ח ד"מ

  שם  ִּתָּנֶקה ִמָּכל ָעוֹן  ִּתְטָהר  הפוגשו בצאתו מן המרחץ
  שם  ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר  ְוָסר ֲעוֶֹנ  הקיז דמו

    ָרב ּוְמבָ ַרְמָׁש טָ   בַרְמָׁש טָ   מצאו בערב

  הנפטר מחבירו בלילה
  ָּתִלין ְּבטוֹב 

 כ"וכשהם יודעי ספר מוסיף אח[
  ]ִּתְׁשַּכב ְוא ִתְפָחד

ָּתִקיץ ִּביׁשּוָעה 
  .ִמיםחֲ ְוַר 

ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה -
ְׁשָנֶתי  

' ב ס"נ' א סי"ח
  'ד

היה יושב בלילה עם חבירו 
  ורצה לצאת מאצלו

  א ִתְפָחדוְ  ִּתְׁשַּכב
  ]ָּתִלין ְּבטוֹב או יאמר לו[

ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה 
ְׁשָנֶת  

ִמים חֲ ָּתִקיץ ְּבַר -
  )ַּבְּנִעיִמים א"נ(

ב "א סי נ"ח
  'הערה ט

הפוגש את חבירו בשבת הן 
וכן המסובין , בלילה והן ביום

  יחד בליל שבת
ָּבת ָׁשלוֹם   ֹשַ

 ְוַעל  ]ְוָעֵלינּו[ָעֶלי
ַׁשָּבת  או[ֵאל ָּכל ִיְׂשָר 

ָׁשלוֹם ּוְמבוָֹר[  

' ט ס"נ' ב סי"ח
' ג סי"וח, ז"י

  'ט הערה ב"קי
ובדרך . בשבת בסעודה שניה

כלל  נוהגים לומר כך בכל 
  הסעודות

ַׁשָּבת טוֹב ּוְמבוָֹר  
 ְוַעל  ]ְוָעֵלינּו[ָעֶלי

  ָּכל ִיְׂשָרֵאל
' ט ס"נ' ב סי"ח

  ז"י

  וֹם טוֹב ּוְמבוָֹרַׁשָּבת ָׁשל  בשבת בסעודה שלישית
 ְוַעל  [ְוָעֵלינּו[ָעֶלי

  ָּכל ִיְׂשָרֵאל
  שם

  ביום ראש חודש
ֹחֶדׁש טוֹב ָעֶלי  

ְוָעֶלי ְוַעל ָּכל 
ח "ע' ב סי"ח  ִיְּׂשָרֵאל

  'הערה א
  טוֹב ּוְמבוָֹר  ֹחֶדׁש טוֹב - ובנוסח אחר כתוב



וכן החזן , בראש השנה
פ "ת שני עד יוהכ"בהוצאת ס

ויש נוהגים בלילי , כללועד ב
החג אחרי ערבית שהרב מברך 

  לכל הקהל בקול רם

ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ] ִּתָּכְתבּו[ִּתָּכֵתב 
 ,ויש מוסיפים[ּוְבֵסֶפר ַהִּזָּכרוֹן 

  ]ּוְבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה

ְוַאָּתה ּתָּכֵתב ְּבֵסֶפר 
ַהַחִּיים ּוְבֵסֶפר 

 ּוְבֵסֶפר[ַהִּזָּכרוֹן 
ְמִחיָלה ּוְסִליָחה 

  ]ְוַכָּפָרה

  'ו' י ס"ק' ג סי"ח

ה עד "ויש נוהגין מאחרי ר
וכן החזן , פ ועד בכלל"יוהכ

  ת ביום הכיפורים"בהוצאת ס

ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ] ִּתָּכְתבּו[ִּתָּכֵתב 
  ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה

ְוַאָּתה ּתָּכֵתב ְּבֵסֶפר 
ְמִחיָלה ּוְסִליָחה 

  ְוַכָּפָרה
  שם

  ָׂשר ִּבְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרהְּתבֻ   צאי יום הכיפוריםבמו
ְוַאָּתה ְּתבּוָׂשר 

ִּבְמִחיָלה ּוְסִליָחה 
  ְוַכָּפָרה

' ד ס"קי' ג סי"ח
  ו"ט

, פסח –בימים טובים 
  מ"וגם בחוה, סוכות, שבועות

ִּתְזֶּכה ְלָׁשִנים ַרּבוֹת ּומוֲֹעִדים 
  טוִֹבים

  )ִביםמוֲֹעִדים טוֹ  ,א בקיצור"וי(

 ּוְבָיֶמי ְּבַחֶּיי
  ַהּטוִֹבים

' ח ס"צ' ג סי"ח
  ג"י

החזן בהוצאת ספר תורה שני 
  דיום טוב

ִּתְזּכּו ְלָׁשִנים ַרּבוֹת ּומוֲֹעִדים 
ּתוִֹסיפּו  ויש נוהגים לומר, טוִֹבים

ֵמִחים ְּבמוַֹעִדים ָׁשִנים ַרּבוֹת ַׁש 
  טוִֹבים

  
 ּוְבָיֶמי ְּבַחֶּיי

  ַהּטוִֹבים
ויש נוהגים [ 

ח מֵ ְוַאָּתה ָׂש  להוסיף
 ּוְבָיֶמי ְּבַחֶּיי

  ]ַהּטוִֹבים
  

ח "צ' ג סי"ח
' וסי, ג"הערה כ

  'ט הערה ב"קי

רבה יש קצת  אבליל הושענ
צ אומר אחר "נוהגים שהש

וכן , סיום תפילת ערבית
  הפוגש את חבירו בלילה זו

ְּבֵסֶפר  ]ֵּתיָחְתמּו או[ִּתיָּכְתבּו 
ֵסֶפר ַהִּזָּכרוֹן ּוְבֵסֶפר ַהַחִּיים ּובְ 

  ]ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה

ְוַאָּתה ִּתיָּכֵתב ְּבֵסֶפר 
ַהַחִּיים ּוְבֵסֶפר 

ּוְבֵסֶפר [ַהִּזָּכרוֹן 
ְמִחיָלה ּוְסִליָחה 

  ]ְוַכָפָרה

ט "קי' ג סי"ח
  'הערה ב

  יוֹןֶנָחַמת ּצִֹ ְּתבּוָּׂשר ּבְ   בתשעה באב
ְוַאָּתה ִּתְזֶּכה ִלְראוֹת 

  ְּבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים

ה "ג סימן  ק"ח
  א"מ' הע

  

מברכים את מי שלובש  בגד 
  חדש

    ַחֵדׁשְּתַבֶּלה ּוְּת 
ה סעיף "סימן  מ
  ו"ט

  

 

 .ד"ראה ברכות נוספות בחלק יו* 
 


