ברכות איש לרעהו
המובאים בספר שלחן ערוך המקוצר אורח חיים*
המקרה
מצא חבירו לפני התפילה
מצאו ביציאתו מהתפילה
מצאו אחר התפילה
וכן ביום פורים ובימי חנוכה
חבירו בא לביתו
הגישו לו ליטול ידיו במים
ראשונים

הברכה
צַ ְפ ָר טָ ב
]ולתלמיד חכם אומר צַ ְפ ָרא
ְדּמָ ִרי טָ ב[
ִתּ ָשּׁמַ ע ְתּ ִפלָּתָ 
ָשׁלוֹם ֲעלֵי ֶכם
]ואם פוגשו ברחוב במקום שיש
חשש טינוף ,אומר רק ֲעלֵי ֶכם[
כשפוגש את רבו אומר
מָ ִריָ ,שׁלוֹם ֲעלֵי ֶכם
בָּ רוּ הַ בָּ א
יַעַ בְ דוּ עַ ִמּים ]ויש ת"ח
שמוסיפים ברכות לנערים
היוצקים מים ע"י ,כגון :יְ " ָי
בָּ רוּך הוּא יִ ְפ ַתּח לִ בְּ  לְ תַ לְ מוּד
תּו ָֹרתוֹ .וִ יג ְַדּלַָ לעֲבוֹדָ תוֹ וּלְ יִ ְראָתוֹ
וכו'[

התשובה
וּמבָ ַר
צַ ְפ ָרך טָ ב ְ

מקורות
ח"א סי' י' ס' ה'

וְ אַ ָתּה ֵתּיעָ נֶה
וְ תֵ יעָ תֵ ר בַּ ְתּ ִפילָה
ֲעלֵי ֶכם ָשׁלוֹם וּבְ ָר ָכה

ח"א סי' י' ס' ה'
וח"ג סי' קכ"ג
הע' י"ח ,יו"ד
ח"ב סי' קס"ג
הע' כ"ו

בָּ רוּ הַ נִּ ְמצָ א

וְ יִ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לְ  לְ אֻ ִמּים

ח"א סי' כ"ט ס'
ו' הערה י'

הנכנס אצל חבירו והוא אוכל
על שולחנו

וְ צַ ִדּיק עַ ל שׁוּלְ חָ ן ָיבֹא

וְ צַ ִדּיק יֹאכַל בּוֹ

מי שנתכבד בכוס מחבירו

בָּ רוִּ מי ֶשׁהַ כּוֹס ִמיָּ דוֹ

בָּ רוּ שׁוֹתֵ הוּ

כששותים יין או שכר בתוך
הסעודה

כּוֹס וַאֲ כִ ילָה

ְשׁתֵ ה בְ ִשׂ ְמחָ ה וְ גִ ילָה

ח"א סי' כ"ט ס'
י"ח
ח"א סי' ל"ה
הערה כ"ג
ח"א סי' כ"ט
הערה ל"ח

כשרוצה לשתות יין או שאר
משקה ,מחזיק הכוס בידו
]והיינו מכוס שני[

הַ ֵשּׁם יְ חַ יֶּ ה אֶ ְת ֶכם לְ חַ יִּ ים טוֹבִ ים

לְ חַ יִּ ים טוֹבִ ים
וַאֲ רוּכִ ים ִתּזְ כֶּה ]או,
ִתּזְ כֶּה לְ חַ יִּ ים
טוֹבִ ים[

ח"א סי' כ"ט
הערה ל"ח וסי'
ל"ה הערה כ"ג

הגישו לו ליטול ידיו במים
אחרונים
יצא מביתו מברכו

ָתּרוֹם י ְָד עַ ל צָ ֶרי] ויש ת"ח
שמוסיפים כנ"ל במים ראשונים[
ָשׁלוֹם ֲעלֵי ֶכם

וְ כָל אוֹיְ בֶ  יִ כּ ֵָרתוּ

ח"א סי' כ"ט ס'
ו' הערה י'

לֵ לְ ָשׁלוֹם

הנפטר מחבירו ההולך לדרכו

הים יִ ְהיֶה עִ מָּ 
אֱ ִ

מֵ עִ ְמּ א יָסוּר

התעטש אומר לו

אָסוּתָ א

בָּ רוּך ִתּ ְהיֶה,
יתי יְ " ָי
לִ ישׁוּעָ ְתִ קוִּ ִ

הפוגש חבירו אחרי שגילח את
ראשו
הפוגשו בצאתו מן המרחץ
הקיז דמו
מצאו בערב

ְשׁפַ ר גִּ זָּ

גִּ זָּ יִ ְשׁפַ ר

ִתּ ְטהָ ר
וְ סָ ר ֲעוֹנֶ
ַר ְמ ָשׁ טָ ב

ִתּנּ ֶָקה ִמכָּל עָ וֹן
אתְ תּכֻפָּ ר
וְ חַ טָּ ְ
וּמבָ ָר
ַר ְמ ָשׁ טָ ב ְ
ָתּ ִקיץ בִּ ישׁוּעָ ה
וְ ַרחֲ ִמים.
וְ ָשׁכַבְ ָתּ וְ עָ ְרבָ הְשׁנָתֶ י
וְ ָשׁכַבְ ָתּ וְ עָ ְרבָ ה
ְשׁנָתֶ 
 ָתּ ִקיץ בְּ ַרחֲ ִמיםימים(
)נ"א בַּ נְּ עִ ִ
עָ לֶי] וְ עָ לֵינוּ[ וְ עַ ל
כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל ]או ַשׁבָּ ת
וּמבו ָֹר[
ָשׁלוֹם ְ

ח"ב סי' נ"ט ס'
י"ז ,וח"ג סי'
קי"ט הערה ב'

וּמבו ָֹר
ַשׁבָּ ת טוֹב ְ

עָ לֶי] וְ עָ לֵינוּ[ וְ עַ ל
כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל

ח"ב סי' נ"ט ס'
י"ז

וּמבו ָֹר
ַשׁבָּ ת ָשׁלוֹם טוֹב ְ

עָ לֶי] וְ עָ לֵינוּ] וְ עַ ל
כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל

שם

וְ עָ לֶי וְ עַ ל כָּל
יִ ְשּׂ ָראֵ ל
וּמבו ָֹר
טוֹב ְ

ח"ב סי' ע"ח
הערה א'

הנפטר מחבירו בלילה

ָתּלִ ין בְּ טוֹב
]וכשהם יודעי ספר מוסיף אח"כ
ִתּ ְשׁכַּב וְ א ִת ְפחָ ד[

היה יושב בלילה עם חבירו
ורצה לצאת מאצלו

ִתּ ְשׁכַּב וְ א ִת ְפחָ ד
]או יאמר לו ָתּלִ ין בְּ טוֹב[

הפוגש את חבירו בשבת הן
בלילה והן ביום ,וכן המסובין
יחד בליל שבת
בשבת בסעודה שניה .ובדרך
כלל נוהגים לומר כך בכל
הסעודות
בשבת בסעודה שלישית
ביום ראש חודש

שבָּ ת ָשׁלוֹם
ַֹ

חֹדֶ שׁ טוֹב עָ לֶי
ובנוסח אחר כתוב  -חֹדֶ שׁ טוֹב

ח"א סי' מ"ז ס'
י"ד
ח"א סי' מ"ז ס'
ח'
ח"ב סי' נ"ד הע'
מ"ח ד"ה בענייני
שם
שם
ח"א סי' נ"ב ס'
ד'
ח"א סי נ"ב
הערה ט'

בראש השנה ,וכן החזן
בהוצאת ס"ת שני עד יוהכ"פ
ועד בכלל ,ויש נוהגים בלילי
החג אחרי ערבית שהרב מברך
לכל הקהל בקול רם

ִתּכָּתֵ ב ] ִתּכּ ְָתבוּ[ בְּ סֵ פֶ ר הַ חַ יִּ ים
וּבְ סֵ פֶ ר הַ זִּ כָּרוֹן ]ויש מוסיפים,
וּסלִ יחָ ה וְ ַכפָּ ָרה[
וּבְ סֵ פֶ ר ְמ ִחילָה ְ

וְ אַ ָתּה תּכָּתֵ ב בְּ סֵ פֶ ר
הַ חַ יִּ ים וּבְ סֵ פֶ ר
הַ זִּ כָּרוֹן ]וּבְ סֵ פֶ ר
וּסלִ יחָ ה
ְמ ִחילָה ְ
וְ ַכפָּ ָרה[

ח"ג סי' ק"י ס' ו'

ויש נוהגין מאחרי ר"ה עד
יוהכ"פ ועד בכלל ,וכן החזן
בהוצאת ס"ת ביום הכיפורים

ִתּכָּתֵ ב ] ִתּכּ ְָתבוּ[ בְּ סֵ פֶ ר ְמ ִחילָה
וּסלִ יחָ ה וְ ַכפָּ ָרה
ְ

וְ אַ ָתּה תּכָּתֵ ב בְּ סֵ פֶ ר
וּסלִ יחָ ה
ְמ ִחילָה ְ
וְ ַכפָּ ָרה

שם

במוצאי יום הכיפורים

וּסלִ יחָ ה וְ ַכפָּ ָרה
ְתּ ֻב ָשׂר בִּ ְמ ִחילָה ְ

בוּשׂר
וְ אַ ָתּה ְתּ ָ
וּסלִ יחָ ה
בִּ ְמ ִחילָה ְ
וְ ַכפָּ ָרה

ח"ג סי' קי"ד ס'
ט"ו

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

ִתּזְ כֶּה לְ ָשׁנִ ים ַרבּוֹת וּמוֹע ֲִדים
טוֹבִ ים
)וי"א בקיצור ,מוֹע ֲִדים טוֹבִ ים(

בְּ חַ יֶּ י וּבְ יָמֶ י
הַ טּוֹבִ ים

ח"ג סי' צ"ח ס'
י"ג

החזן בהוצאת ספר תורה שני
דיום טוב

ִתּזְ כּוּ לְ ָשׁנִ ים ַרבּוֹת וּמוֹע ֲִדים
טוֹבִ ים ,ויש נוהגים לומר תּו ִֹסיפוּ
ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ַשׁמֵ ִחים בְּ מוֹעַ ִדים
טוֹבִ ים

בְּ חַ יֶּ י וּבְ יָמֶ י
הַ טּוֹבִ ים
]ויש נוהגים
להוסיף וְ אַ ָתּה ָשׂמֵ ח
בְּ חַ יֶּ י וּבְ יָמֶ י
הַ טּוֹבִ ים[

ח"ג סי' צ"ח
הערה כ"ג ,וסי'
קי"ט הערה ב'

בליל הושענא רבה יש קצת
נוהגים שהש"צ אומר אחר
סיום תפילת ערבית ,וכן
הפוגש את חבירו בלילה זו

ִתּיכּ ְָתבוּ ]או ֵתּיחָ ְתמוּ[ בְּ סֵ פֶ ר
הַ חַ יִּ ים וּבְ סֵ פֶ ר הַ זִּ כָּרוֹן וּבְ סֵ פֶ ר
וּסלִ יחָ ה וְ ַכפָ ָרה[
ְמ ִחילָה ְ

וְ אַ ָתּה ִתּיכָּתֵ ב בְּ סֵ פֶ ר
הַ חַ יִּ ים וּבְ סֵ פֶ ר
הַ זִּ כָּרוֹן ]וּבְ סֵ פֶ ר
וּסלִ יחָ ה
ְמ ִחילָה ְ
וְ ַכפָ ָרה[

ח"ג סי' קי"ט
הערה ב'

בתשעה באב

בוּשּׂר בְּ נֶחָ מַ ת ִֹצּיוֹן
ְתּ ָ

וְ אַ ָתּה ִתּזְ כֶּה לִ ְראוֹת
רוּשׁלַיִ ם
בְּ בִ נְ יַן יְ ָ

מברכים את מי שלובש בגד
חדש

וּתּחַ דֵ שׁ
ְתּבַ לֶּה ְ

* ראה ברכות נוספות בחלק יו"ד.

ח"ג סימן ק"ה
הע' מ"א
סימן מ"ה סעיף
ט"ו

