
 הבוקר תפילת ג:שער
שחרית

 מאחריםא.
 מאשד יותר מאוחר בתפילה מתחילים בבוקר שבשבתנוהגים
 א(. סע' רפא סי' )ימ"א החולבימות

 תיקנו, תמידים כנגד תפילות נו:( מינות חז"ל אמרוהטעם:
 התמיד קרבן את בשבת מקריבים הכהנים היו המקדשובבית
 ד( כ"ח )במדבר נאמר יום בכל כי החול, מבימות יותרמאוחר

 השבת" "וביום ט( שם )שם נאמר שבת של ובקרבן"בבוקר"
 בעיר יהודה בר' ר"י שמע זה ,,רכועמ לד.(א, יומא )יאה באחוריושמע
 שצח(ב. סי' כתבי כל פרק שבת )מרדני גאון" האי רב מפירומא

 שם(ג. ומחהייש מגיא וראה ופא, סי' )בגח שבת יעונג כושומועוד,

 בשחרית מזמוריםב.
 שאין מזמורים שבת של שחרית בתפילת להוסיףנוהגים
 קלה צא, צ, לדן לג, יט, מזמורים כגון: בחול אותםאומרים
 המעלות. שירי ומקצת צח גם ספרד מנהג ולפיוקלו,

 שאומר הפסוק ויתקיים לחול, שבת בין להכיר "בריהטעם:
 בימים וגם לעולם, היא אות ישראל בני ובין ביני יז( ל"א)שמות

 נאמר ולא ונסכה התמיר. עולת על י( כ"ח )במ' נאמד שבת של התמיד שבעולת וי"מא
 ישע(. )בגדיבבוקר

 רכא. עמ' מהרי"ל תמב, סי' מט"מע"עב
 מיי חייב רדבייז בשן"ת ועיין 401(, עמ' ד1"מ )איצר תענוג בשבת שינה ר"ת:"שבת"
 הימים". בשאר כמו בשבת לתפילה "ישכים וכותב זה מנהג על החולקתריד
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 בשבתו שבת ד:מדורקמב

 קודשי, מקראי שבתון נקראים הם שגם לאומרם, נהגוטובים
 קפא(. עמ' )אבודרהם בשבת" כמו הכוס על אותםומקדשים

 ויד שוכןג.
 לפני שחרית בתפילת רם בקול פותח הש"ץ שבשבתנוהגים
 "האיל מתחיל הוא רגלים בשלש עד", "שוכן בקטעברכו

 דף התפילות )אוצר "המלך" - ויוה"כ השנה בראשבתעצומות",
שלדויה*

 הקב"ה בידי העולם לבריאת אות שהיא בשבתהטעם:
 שבח נותנים אנו בהם רגלים, בשלש עד", ב"שוכןמתחילים

 אנו במדבר והליכתנו ממצרים, יציאתנו בעת הנסים עללה'
 העולם בהם ויוה"כ בר"ה עוזך", בתעצומות "הא-לפותחים:
 סי' כמ"י )אוצר "המלך" מתחילים: מרון כבני לפניו ועובריםנשפט

 כא(. YD'עא

 הראית אתהד.
 )דברים לדעת" הראית "אתה פסוק לזמר נוהגים ספרד נוסחלפי
 יפא(. סי, )טיפ בשבת התודה ספר הוצאת לפני לה(ד

 ניתנה והיא התורהי קבלת על נאמר זה שפסוק משוםהטעם:
 קעא(. עמ' אבודרהם שפן )טויבשבת

 במקצת הגבההה.
 הוצאתו עם התודה, ספר את במקצת מגביה שהש"ץנוהגים

 כד. ג כ"ג ויקראד
 בסוכות, הא-ל, הש"ץ מתחיל בשבועות אשכנז קהלות שברוב מובא עבו"יבסדורה

 וורמיישא מנהגי וראה הגבור - הגדול;בפסח - תורה ושמחת עצרתבשמיני
 לד. סי' שמשלר"י

 שם. דברים רש"יראה1
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 אחד ישראל, שמע כשאומר פעמים; שלש הקודש, אדוןמן
 ד(ז* ס"ק קלי סי' )מג"א לה' וגדלוא-להינו

 שמשמעו לה' גדלו מעמד באותו אומר שהש"ץ משוםהטעם:
 שמזכיר הפסוקים בשלושת הס"ת מגביה לכן והגבהה,גידול
 הי"א(. פי"ד סופרים למס' יעקב )נחלת ה' שםבהם

 ס"ת בהוצאת שמעו.
 אחרי בשחרית, ויו"ט בשבת לומר נהוג האשכנזיםנקהלות
 ק"ש של ראשון פסוק "גדלו", לפני לקריאה, ס"תהוצאת
 סעי קלד סי' "ייהייש שמו" קדוש אדוננו גדול א-להינו "אחדואחריו

ד(ח.

 נכנס "היד ה"מ( )פי"ד סופרים במסכת זו אמירה מקורהטעם:
 ראשון פסוק ישראל, שמע ואומר התורה את ואוחזהמפטיר
 וכו' א-להינו אחד ואומר וחוזר אחריו, עונין העם ואףבנעימה,
 הנחלת ומפרש קדושות". שלש כנגד וי"א אבות, שלושתכנגד
 פ"ד )מגילה במשנה התנא התכוון לכך סופרים, מס' שלדעתיעקב

 היה נהוג היינו: שמע"ט, על פורס הוא בנביא "המפטירמ"ה(
 עם ק"ש, של ראשון פסוק הקהל לפני יקרא למפטירשהעולה
 משאר חשובה פחות עליה שקיבל כך על כפצוי ס"ת,הוצאת

 רפא. סו"ס וד'ימ פי"ד סופרים מס' ראהז
 אשכנז. מקהלוונ בחלק וכן זה, מנהג נוהגים אין והתימנים הספרדיםבקהילותח

 הש"ץ אחרות קהילות ובהרבה שבפרנקפורט מעיר אמת שפת בסדורוהיידנהיים
 אשכנז קהלות ובקצת "בפולין כותב בר עבו"י ובסדור ב"גדלו", בשבת( )גםמתחיל
 בהול "גדלו" רק גנזכיך ב( סע' קלד )סי' הרמ"א ישראל", שמע אומר )בשבת(הש"ץ

 כבוד ותנו לא-להים עוז תנו הכל שמיה": "בריך אחרי אומרים תימן בנוסחובשבת.
 את יברך ה' יתן, לעמו עוז ה' ח(, י"ס )תהלים נפש משיבת תמימה ה' תורתלתורה,
 )תנלאל(. יא( נ"ט )שם בשלוםעמו

 סט סימן הטור וכמ"ש )נד.( במגילה כפירש"י ליה סבירי לא )סופרים( דהכא"גמראט
 ס"ל דהכא גמרא אלא ק"ש, של ראשונה וברכה ברכו שאומר היינו שמע עלדפורס
 שם(. )נ"י ס"ת" של שמע היינו שמע עלדפורס
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 בהוצאת ישראל שמע שאומרים המנהג מכאן לתורהיוהעולים
 אבל הקרואים, במנין אינו והוא מפטיר, שיש בימים רקס"ת

 משום מפטיר שיש למרות ישראל, שמע אומרים איןבתענית
 רלז(. קס, עמ' השבת )זיו הקרואים במניןשהמפטיר

 בציבור, שמע קריאת על האחת שהיך, גזירות שתי ונשוכןועוד,
 קריאת ועל מוסף'א, בקדושת ואחרון ראשון פסוק הבליעולכן

 בשבת לפיכך בנביאיב, ההפטרה קריאת תיקנו שבגינההתורה,
 לפני אומרים ומפטיר מוסף קדושת שאומרים בימיםויו"ט

 לקרוא אפשר שכעת להזכיר ק"ש, של ראשון פסוקקריה"ת
 DW). )ז"ה התורה וקריאת שמע קריאת שניהם:את

 יתגדל הכל עלז.
 אומרים לקריאה התורה ספר את מוציאים כאשר ויו"טבשבת
 סי' )רמ"א החול בימות הכל על אומרים ואין וכו' יתגדל הכלעל
 ב('ג. סע'קלד

 ב(. סע' קלד סי' )לבוש מלאכה ביטול משוםהטעם:

 והיווה הי"ב(, )פירד סופרים במס' מובאת הכל על תפלתועוד,
 בו שיש ביום שהק נהגו לפיכך למפטיר, העולה ע"ינאמרת
 ציבור בתענית אבל אותה, אומרים ויו"ט בשבת היינומפטיר,

 לא וכן החול, ימות משאר פלוג לא משום לומר הנהיגולא
 נא(. דף ח"ב מהרי"ח הקיטי הציבור טורח משום שבת שלבמנחה

 קטן וגם הקרואים, במנין שאינה משום חשובת פחות לפנים נחשבה מפטירעלייתי
 מ"ה(. פ"ד שם ות1יז"ט כד. מגילה רש"י )ראה למפטירעולה

 קעו. עמ' אבודרהם 278, עמ' ח"א פרומקין הוצ. רע"ג סדריא
 קעת. עמ' אבודרהםיב
 קנז( )עמ' אבודרהם לדעת אולם 156(, )עמ' ויסרי ומחזור ה( )דף מנהגים דעתוכןיג

 שחרית. של ברכו קודם מובא הכל על רע"ג ובסדור בחול, אף הכל עלאומרים
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