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הקדמה  -פסוקדי דזמרה   
  גמ' שבת קיח ע"ב

אמר רבי יוסי יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום, איני  

הואמר מר הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף  

 קאמרינן פסוקי דזמרא ומגדף, כי  

 רש"י שם  

שני מזמורים של הילולים הללו את ה' מן השמים  

 הללו אל בקדשו 

 רי"ף שם 

 ה -ומאי ניהו מתהלה לדוד עד כל הנשמה תהלל י

 רמב"ם הלכות תפילה ז:יב 

ושיבחו חכמם למי שקור זמירות מספר תהלים בכל  

מהלה לדוד עד סוף הספר יום 

 גבורות ה' פרק סא )מהר"ל( 

אבל ענין הזה מפני שהעולם נוהג כמנהגו, ולפיכך אין   .כי הרשעים ועובדי עבודה זרה בטובה, ואילו הצדיקים בצרה

והגומר הלל בכל יום, נראה שהוא   .הקב"ה מאבד העבודה זרה מן העולם, וכך אמרינן במסכת עבודה זרה )נד:(

עת הקב"ה מנהיג עולמו בדרך נס, ואם כן למה הצדיקים בצרה והרשעים בטובה, ואינו מאבד העבודה  אומר שבכל  

זרה מן העולם, ואם כן חס ושלום אין ביכלתו, וזהו חרוף וגדוף. וזהו שאמרו בירושלמי שלכך הוא מחרף ומגדף,  

אבל   .לם, כאילו חס ושלום אינו יכולואם כן למה אינו מבט'",  פה להם ולא ידברו וגו ( "תהלים קטו, ה) מפני שאמר 

האומר הלל בזמנה, אומר שהעולם נוהג כמנהגו, רק בזמנים מיוחדים ולדבר מיוחד, לא לכל דבר משנה הטבע, רק  

 .והקב"ה מחדש נסים בזמן מן הזמנים, וזהו שבח לו ,העולם כמנהגו נוהג

 ברכות לב ע"א 

א לן ממשה דכתיב ה' אלהים אתה החלות וגו' וכתיב  לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל, מנ

 בתריה אעברה נא ואראה וגו' 

 ספרי פ' וזאת הברכה )פיסקא ב( 

לא פתח לצרכם של ישראל תחילה, עד שפתח   - מגיד הכתוב שכשפתח משה  -ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר  

ראשונים שיהו ישראל מתפללים,  ואף שמנה עשרה שתקנו חכמים ה ... בשבחו של מקום. משל למה הדבר דומה?

עד שפתחו בשבחו של מקום, שנ' האל הגדול הגבור והנורא. קדוש אתה   - לא פתחו בצרכם של ישראל תחילה 

 .לךונורא שמך, ואח"כ מתיר אסורים ואח"כ רופא חולים ואח"כ מודים אנחנו  

 עקידת יצחק )שער נח( 
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 מנורת המאור 

 

 ברכות ל ע"ב 

ת"ר אין  ...עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש  אין 

עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות  

ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות  

ש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך שמחה של  רא

 מצוה

 תוספות ד"ה רבנן

ולכן אין מתפללין מתוך קלות ראש ושחוק אלא מתוך  

כובד ראש ושמחה של מצוה כגון שעסק בדברי תורה  

ולכן נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפלה 

 או"ח סי' צא פרי מגדים  

 ברכות ד ע"ב  – שיטה מקובצת 

 

 

 שער האהבה פרק י אות לא  – ראשית חכמה 

 

 דרושי הצל"ח )אהבת ציון דרוש ב'( 
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 רבי יהודה בן יקר 

 

 

 

 

 

 תולדות יעקב יוסף פ' שלח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רב נתן בר יהודה  –ספר המחכים 

 

 

 באר היטב סי' נא 

 

 

 

 כב- סא:כא שלחן ערוך או"ח סי' 

צריך בכל אל"ף שאחר מ"ם להפסיק ביניהם כגון ולמדתם אותם וקשרתם אותם ושמתם את וראיתם אותו וזכרתם  

 .אף בפסוקי דזמרה ובתפלה צריך לדקדק בכך. את ועשיתם את שלא יהא נראה כקורא מותם מת

 


