
מקום שנזכר

הנידון 

באמצע ב"ש
)לאחר בא"י(
ובישתבח

זמירות
בין הפרקים

דק"ש 
וברכותיה

אמצע הפרק
דק"ש 

וברכותיה

תפילת
שמונה

עשרה )א(
מקורות

ברכת טלית 
ימתין לבין מותרמותר )ג(אסור )ב(ותפילין

סי' ט' ס' כ"אאסורהפרקים

ברוך הוא וברוך 
סי' ו' ס' ט"ז.אסוראסוראסוראסור )ד(אסורשמו

סי' י"ד ס' ב'.

ה' אמנים של 
מותרמותר )ה(מותרקדיש

אסור חוץ 
מיהש"ר

ודאמירן בעלמא

אסור, ויהרהר 
בלבו

סי' י"ב ס' ה', ו'.

סי' י"ד ס' ב',ה'.
סי' ט"ז ס'  י"ב.

אמן
של כל הברכות 

)ו(
סי' י"ב ס' ה' ו'.אסוראסורמותרמותראסור

סי' י"ד ס' ב' ג'.

מותרמותרמותרמותרקדושה
רק קדוש וברוך

אסור, ויהרהר
בלבו

סי' י"ב ס' ה', ו'.

סי' י"ד ס' ב', ג'.

קדושה דיוצר
סי' י"ב הערה אסוראסוראסוראסוראסורוסדרא דיומא

י"ט.

פסוק ראשון 
דק"ש

עם הציבור
סי' י"ב ס' ה'.אסוראסור, אבל ינגן מילותיו בניגון הציבור ויניח ידו על פניו.

סי' י"ד ס' ב'.

אסוראסורא"צ  לענותאסוראסורי"ג מידות
סי' י"ב הערה 

י"ט.
סי' י"ד ס' ג'.

מותר רק ג' תיבות "מודים אנחנו לך"אסור רק ישחהמודים דרבנן
אסור, 

וישתחוה 
באמצע ברכה

סי' י"ד ס' ג'.

אם נצרך אסורברכת אשר יצר
סי' י"ב ס' ה'.אסוראסוראסורמותר )ז(

סי' י"ד ס' ב'.

ברכת הרעמים 
סי' י"ד ס' ב'.אסוראסוראסורחייבאסורוהברקים

סי' י"ב ס' ה'.אסורמותרמותרמותר )ה(מותרברכו
סי' י"ד ס' ב', ג'.

ברכות התורה 
אסורבדיעבד מותר, לכתחילה אסור )ח(אסורכשעולה לס"ת

סי' י"ד ס' ו'.אסוראסורמותר כשהעניין נחוץ )ט(ימתין לזמירותמורה הוראה

      בין אני ה' אלהיכם לאמת ויציב / ואמונה, אין להפסיק לשום דבר!

ליוצר. ישתבח  בין  יניח  או  ויתעטף  )ב(  דק"ש.  הפרק  כאמצע  דינו  הראשון  לרצון  יהיו  מאחרי   )א( 
)ה( וישתדל להפסיק בין מזמור  ובין ישתבח ליוצר רשאי.  )ד(  )ג( ועדיף בין ישתבח ליוצר. 

תפילה. דשומע  ואמן  הקדוש  דהאל  אמן  כולל  )ו(  לפסוק.  פסוק  בין  ולכה"פ   למזמור 
זהו  לעלות,  לו  קראו  כבר  אם  )ח(  מותר.  למזמור  מזמור  בין  לנקביו  נצרך  אם  )ז( 

בדיעבד. )ט( אם אפשר יענה ברמז או בכתב.

דיני ההפסקות בתפילה
על פי ספר שלחן ערוך המקוצר או"ח ח"א

מתוך ספר "אור ההלכה", להשיג בטל' 02-6420535


