Pesukei Dezimra – our Lifeline after Yamim Noraim
 .1תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח עמוד ב
אמר רבי יוסי :יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום .איני? והאמר מר :הקורא הלל בכל יום  -הרי זה מחרף ומגדף!  -כי קאמרינן -
בפסוקי דזמרא.
 .2רש"י מסכת שבת דף קיח עמוד ב
פסוקי דזמרא  -שני מזמורים של הילולים הללו את ה' מן השמים הללו אל בקדשו.
חידושי הריטב"א מסכת שבת דף קיח עמוד ב
כי אמרינן בפסוקי דזמרא .פי' מזמורים שבסוף תלי"ם שפותחים ומסיימין בהללויה ,ותקון רבנן ברכה לפניהם ברוך שאמר
וברכה לאחריהם ישתבח ,הילכך אסור לשוח מדפתח ברוך שאמר עד דמסיים ישתבח ,ואם שח ,יש אומרים שאינו אומר ישתבח
שכבר בטלה מילתא בשיחה ,ואינו מחוור.
 .3תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד ב
אמר רבי אלעזר אמר רבי אבינא :כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים  -מובטח לו שהוא בן העולם הבא .מאי טעמא?
אילימא משום דאתיא באל"ף בי"ת  -נימא אשרי תמימי דרך דאתיא בתמניא אפין! אלא משום דאית ביה פותח את ידך  -נימא
הלל הגדול דכתיב ביה :נתן לחם לכל בשר!  -אלא :משום דאית ביה תרתי.
 .4רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות דף כג עמוד א
ומשום הכי נראה למורי הרב נר"ו שטעם הדבר הוא מפני שעיקר קריאת ההלל הוא על כל צרה וצרה שלא תבא על הצבור ואנו
אומרים אותו באותה שעה כמו שאמרו דוד על הצרות שעברו עליו וכשאומר אותו בכל יום נראה כמי שאומר שאין הקדוש ברוך
הוא עושה נפלאות בכל יום ולפיכך קורא הנסים שעברו כבר ונמצא שמחרף ומגדף כלפי מעלה אבל תהלה לדוד שיש בו ג"כ
מהעתיד וממה שעושה בכל יום אמרו שיאמר אותו בכל יום ומובטח לו שהוא בן העוה"ב
 .5שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נא סעיף ט
י מזמור לתודה )תהילים ק ,א  -ה( יש לאומרה בנגינה ,שכל השירות עתידות ליבטל חוץ ממזמור לתודה.
 .6רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ז הלכה יב
ושבחו חכמים למי שקורא נ זמירות מספר תהלים בכל יום ויום מתהלה לדוד עד סוף ס הספר ,וכבר נהגו לקרות פסוקים
לפניהם ולאחריהם ותקנו ברכה לפני הזמירות והיא ברוך שאמר וברכה לאחריהם ע והוא ישתבח ,ואחר כך מברך על קריאת
שמע וקורא קריאת שמע.
 .7רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ט
סדר תפלות הציבור כך הוא :בשחר כל העם יושבים א ושליח ציבור יורד לפני התיבה ועומד באמצע העם ומתחיל ואומר קדיש
וכל העם עונים אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא בכל כחן ,ועונין אמן בסוף קדיש ,ואחר כך אומר ברכו את יי'
המבורך והם עונים ברוך יי' המבורך לעולם ועד ,ומתחיל ופורס על שמע בקול רם והם עונים ב אמן אחר כל ברכה וברכה,
והיודע לברך ולקרות עמו קורא עד שמברך גאל ישראל.
 .8טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נב
ואם בא לבהכ"נ ומצא צבור בסוף פסוקי דזמרה על זה שאלו לרב נטרונאי מהו שיתפלל עם הצבור ויאמר פסוקי דזמרה אח"כ
א(והשיב שאינו יכול כי תקנום קודם תפלה אלא אומר ב"ש עד מהולל בתשבחות ואומר תהלה לדוד ומדלג עד הללו אל בקדשו
ואומר כל הנשמה תהלל יה הללויה וחותם בישתבח וממהר להתפלל עם הצבור ולא יאמר אותם אחר התפילה כל עיקר וזה
לשון א"א הרא"ש ז"ל כתב רב עמרם אם נכנס אדם לבהכ"נ ורואה שאם יאמר כל אלו הפסוקים שלא יוכל להשלים תפלתו עם
הצבור יאמר ב"ש ומזמור של תהלה לדוד בלבד וחותם בישתבח ב(וכתבו בשם הרב רבי יונה שאמר ברכותיה ויתפלל עם
הצבור ואח"כ יקרא פסוקי ג(דזמרה עם הברכות שלפניהם ושל אחריהם לפי שהתפלה רצויה ומקובלת עם הצבור:
 .9רא"ש מסכת ברכות פרק ה סימן ו
ו כתב רב עמרם ז"ל שאם נכנס אדם לבהכ"נ ורואה שאם יאמר כל אלו הפסוקים שלא יוכל להשלים ולהתפלל תפלתו עם הצבור
שיאמר ברוך שאמרכא ומזמור של תהלה לדוד)ק( דאמרי' בפ"ק )דף ד(]ו[ כל האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן
העולם הבא ואגב אותו מזמור תיקנו לומר עד סיום תהלים הלכך טוב הוא שידלג כדי שיקרא ק"ש ויתפלל עם הצבור וכתבו בשם
הר"י ז"ל שאמר בשם רבותיו ז"ל שאם נכנס בשעה שש"ץ מתחיל יוצר ואין לו שהות לומר אפי' מזמור תהלה לדוד טוב הוא
שיקרא ק"ש בברכותיה ויתפלל עם הצבורכב ואח"כ יקרא פסוקי דזמרה עם הברכות שלפניה ושלאחריה לפי שהתפלה רצויה
ומקובלת עם הצבור:
 .10שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נב
ואם כבר התחילו הצבור יוצר ,ואין שהות לומר פסוקי דזמרה אפי' בדילוג) ,ו( ד'[ יקרא ק"ש וברכותיה עם הציבור )ז( ויתפלל
עמהם} ,א{ ואחר כך יקרא כל פסוקי דזמרה ה'[ ב[ א{ בלא ברכה שלפניהם ולא של )ח( אחריהם).
 .11תהלים פרק קלה
הלְלּו עַ ב ֵ ְ֥די י ְק ֹ ָו ֽק:
ת־ׁשם י ְק ָֹ֑וק ֝ ַ ֽ
הלְלּו אֶ
(א( ַ ֥הלְלּו ָ֨יּה׀ ֭ ַ ֽ
ֵ֣
(ב( ֭ ֶ ׁ֣ש ֽע ֹמְ דִ ים ּב ֵ ְ֣בית י ְק ָֹ֑וק ֝ ְּבחַ צְר֗ ֹות ֵ ּ֣בית אֱ ֵ
ֹלהֽינּו:
ִי־טֹוב י ְק ָֹ֑וק זַּמְ ֥רּו ֝ ִלׁשְ ֗מֹו ִ ּ֣כי נ ִָעֽים:
הלְלּו־י ָּה ּכ ֣
(ג( ֭ ַ ֽ
 .12תהלים פרק קו
ְבּורֹות י ְק ֹ ָ֑וק ֝י ַׁשְ מִ֗ יעַ ּכָל־ּתְ הִ ּלָתֽ ֹו:
(א(ב( מִ֗ י ֭י ְמַ ּלֵל ּג ֣
( .13רמב"ם הלכות תשובה פרק י הלכה ב
העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה
אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ,ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה ,והיא
מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקדוש ברוך הוא על
ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ,ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה

 .14משכנות
 .15יעקב.

