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 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צב  
סעיף י

<ד> טוב ליתן צדקה קודם (לו) תפלה 

משנה ברורה צ״ב:ט׳-צ״ג:ד׳
לו) תפלה - דכתיב ואני בצדק אחזה פניך ובאיזה קהלות קדושות ניתקן המנהג ליתן 

צדקה כשמגיע להפסוק והעושר וכו' ואתה מושל בכל. ויש מקומות שנוהגין לקבץ 
צדקה בעת קה"ת והוא שלא כהוגן דמבטלין עי"ז מלשמוע קה"ת ועניית ברכו את ד' 

וכו’:

 פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן קלב הקדמה  
כשמכריזיו כו'. עיין מ"א. ואין נכון מה שמסבבים בנדבה וכדומה, וכל שכן בשעת חזרת 

התפלה, דמבלבלים הכוונה.

יז
  אֲנִי--ּבְצֶֶדק, אֶחֱזֶה פָנֶיָ;    אֶׂשְּבְעָה בְהִָקיץ, ּתְמּונָתֶָ.

 As for me, I shall behold Thy face in righteousness; I shall be satisfied, when I 15
awake, with Thy likeness. {P}

Note: RSZA in Halichot Shlomo Tefilla 2:27 - Any Chesed

Source
 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף י עמוד א  

דרש רבי דוסתאי ברבי ינאי: בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם; 
מדת בשר ודם, אדם מביא דורון גדול למלך - ספק מקבלין אותו הימנו, ספק אין 

מקבלין אותו הימנו, [ואם תמצא לומר מקבלים אותו ממנו] - ספק רואה פני המלך, 
ספק אינו רואה פני המלך; והקדוש ברוך הוא אינו כן, אדם נותן פרוטה לעני - זוכה 

ומקבל פני שכינה, שנאמר: אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך. רבי 
אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, אמר, דכתיב: אני בצדק אחזה פניך.

Source ויברך דוד
  של"ה תולדות אדם רמזי אותיות לחתימת ההקדמה 

 על כן נכון בעיני המנהג שראיתי בקהילות ארץ ישראל, כשהגבאי הולך לגבות צדקה
 בבית הכנסת, הולך לאחר 'ויברך דוד', ואומרים שכך מקובלים בשם אלהי האר"י ז"ל.
 ואפשר שטעמו, משום כי בהתנדבותו והתנדבות השרים אז 'ויברך דוד' כו'. על כן
 ראוי בזה המקום לגבות צדקה, ולא כמו שעושים בשאר ארצות, שהולך הגבאי בעת
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 חזרת שליח ציבור התפילה, ואז אין מחשבת העם על שמיעת התפילה לומר אמן
 .'.כדינה. על כן טוב ויפה זה המנהג

Dovid wrote Tefilla after contributing
  רש"י דברי הימים א פרק כט 

(י) ויברך דויד את ה' לעיני כל הקהל - שהקהיל כדאמר לעיל /דברי הימים א/ (כ"ח) 
ויקהל דוד ויברכם על התנדבם:

The basis for standing?
  של"ה מסכת יומא פרק דרך חיים תוכחת מוסר 

 וכן מצאתי בקונטרס דהאר"י ז"ל (פרי עץ חיים שער הזמירות פרק ה'), וזה לשונו: והיה
 נוהג מורי זלה"ה לתת צדקה באמרו 'ויברך דוד' וכו'. והטעם, הצדקה היא מצות עשה,

 וראוי לעשות המצוות מעומד. גם טעם, כי הלא הצדקה ניתנת לעני, שהיא השכינה,
 .'שהיא יושבת לארץ, וצריך להקימה ולהעמידה על הצדקה, שהיא התפארת דכורא וכו

A Noisy Collection
 ספר באר היטב על או"ח - סימן נא

 ויברך דוד. בויברך דוד יעמוד עד שיאמר אתה הוא ה' האלהים ועד בכלל. ולכשיגיע [ז]
לואתה מושל בכל יתן צדקה ג' פרוטות השנים יתן לגבאי והאחת יתן לקופה

  משנה ברורה סימן תקסו ס"ק יב 
 מנהג ליתן צדקה במנחה דתענית דאגרא דתעניתא צדקתא ויש נוהגין לשער מה שהיה
 אוכל ביום התענית ליתן לעניים בערב [א"ר] וכן נוהגין בקצת קהלות להכריז ליתן כופר

 נפש. ומ"מ יראה לעשות כן שלא בחזרת הש"ץ התפלה כי מבלבלין וצריך לשמוע
:להש"ץ [פמ"ג]


