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A) The Early Shema
Danger of Delay

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מו סעיף ט
אשר יצר, ואין לשנות (וכן משמע בתוס' ומרדכי פ"ק דברכות). כד'] ו) טו'> וטוב טז'> 
לומר (ל) בשחרית אחר שמע ישראל וגו': כה'] בשכמל"ו, <ט> טז יז'> כא] * (לא) כי 

לפעמים שוהין עם קריאת שמע לקרותה (לב) שלא בזמנה יד'} [יד] * (לג) ויוצא בזה 
(טור). 

Rokeach- Yom Tov when people come later to shul
Say at Least Minimum- You never know what may happen….

שו"ת מהרש"ל סימן סד
 כשאני מגיע לק"ש דר"י הנשיא שהיא אחר לפיכך אני נוהג לומר כל הפרשה ראשונה

עד ובשעריך וכן כתב רבי יונה בחדושי ברכות שזו היא ק"ש של ר"י הנשיא
If real Concern (all 3)

משנה ברורה סימן מו ס"ק לא
 כי לפעמים - פי' משום דלפעמים שוהין הצבור [כו] לכן יאמרו בכל פעם בשכמל"ו (לא)
 דבלא ברוך שכמל"ו לא נראה הק"ש רק כסיפור דברים אך [כז] יכוין שלא לצאת אלא
 אם כן ירא שהצבור יעברו זמן ק"ש אבל כשלא יעברו מוטב לצאת ידי ק"ש עם הצבור
 שבצבור יקרא כל השלשה פרשיות ובברכותיה כמו שתקנו חז"ל לכתחלה. ובמקום
 שירא שהצבור יעברו זמן ק"ש יכוין לבו כדין ק"ש ויכוין לצאת בזה המצות עשה
 דק"ש דבמצוה דאורייתא קי"ל בסימן ס' ס"ג דמצות צריכות כונה וי"א שיקרא כל
 הפרשה ראשונה ויותר טוב שאז יקרא כל השלשה פרשיות כמו שכתב הפר"ח כדי

 :להזכיר יציאת מצרים בזמן ק"ש ובח"א בכלל ח' דין ז' הסכים להפר"ח
Bottom line is that it's in SiIddur as a safety net.
B) Historical Reason (s)

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) ברכות השחר
 לומר לפניך בכל יום אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו מה יפה מאוד ירושתנו.

.שאנו משכימין ומעריבין ערב ובקר בכל יום תמיד ואומרים
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד

Similar or Identical concern- Moved to Musaph

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר תפילה
.ורב שר שלום ריש מתיבתא דמתא מחסיא שדר הכי
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 לומר בתפלה של שחרית בשבתות ובימים טובים וביום הכפורים "פעמים", אין מנהג

 בישיבה ובבל כולה, אלא בתפלת מוסף בלבד, וביום הכפורים אף בנעילה. מפני
 שכשנגזרה גזרה על שונאיהן של ישראל שלא לקרות ק"ש כל עקר, היה אומר אותה

 ש"ץ בהבלעה בעמידה בכל תפלה דשחרית, בין בחול בין בשבת. כיון שבטלה
 הגזרה והיו פורסין את שמע כתקנה ומתפללין, בקשו לסלקה כל עיקר שהרי חזרה

 ק"ש למקומה, אלא אמרו חז"ל שבאותו דור נקבע אותו במוסף שאין בה ק"ש.
 ולמה קבעוה במוסף, כדי שיתפרסם הנס לדורות. לפיכך במוספין הוא דאומרה,

r 3בתפלת שחר אין אומרו שהרי קרו ק"ש כתקנה. 1 2 0
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New	RCA	Siddur-	www.britannica.com/
topic/Sasanian-dynastyYazdegerd II, 
(flourished 5th century), king of 
the Sāsānian dynasty (reigned 
438–457), the son and successor 
of Bahrām V.Sasanian dynasty 
Iranian dynastySassanian, also 
called Sasanid, ancient Iranian 
dynasty that ruled an empire (224–651 
CE), rising through Ardashīr I’s 
conquests in 208–224 CE and 
destroyed by the Arabs 
during the years 637–651 
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