
 חיוב נשים בתפילה

 הוא הציווי שזה ואע"פ  אלקיכם", ה' את "ועבדתם אמר יתעלה... לעבדו שצונו היא החמישית : והמצוהם"לרמב המצוות ספר

 . תפילה" זו "ולעבדו ספרי ולשון .בתפילה צוה שהוא יחוד בו יש הנה הכוללים, הציוויים מן כן גם

 בהלכות ראינו וכבר ...דרבנן תפלה בגמרא החכמים בארו שכבר. בזה הסכמה ואין. הרב דברי אלה כל :ן"הרמב השגות

 כתב וכך התורה מן התפלה משנה ולא התפלות מנין שאין אלא יום בכל בתפלה התורה מן אדם שחייב)הרמב"ם(  שאמר תפלה

 ....בעיני נכון איננו זה וגם. התורה מן היא עצמה התפלה חובת אבל התורה מן אינם התפלה שזמני עשירית' במצו המאמר בזה

 הכתוב ועיקר. אליו קראינו בכל ועונה ששומע עלינו' ית הבורא חסד ממדות הוא אבל כלל חובה אינו התפלה ענין כל ודאי אלא

  לשמו שלימה רצויה בכוונה כלומר לבבנו בכל' ית לאל עבודתינו כל שתהיה עשה מצות לבבכם בכל ולעבדו

 

 .המזון' ובברכת ובמזוזה בתפילה וחייבין, התפילין שמע ומן מקריאת ברכות :'נשים...פטוריןמשנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הואיל: דתימא מהו - בתפלה. פשיטא?! וחייבין. גמרא

 גרמא שהזמן עשה כמצות, וצהרים ובקר ערב בה וכתיב

 לן דרחמי נינהו קמשמע - דמי

 הואיל: דתימא מהו - בתפלה. פשיטא?! וחייבין. גמרא

 גרמא שהזמן עשה כמצות, וצהרים ובקר ערב בה וכתיב

 גרמא הזמן שלא עשה מצות ליה דהוהלן  קמשמע - דמי

 גירסת הרי"ף והרמב"ם גירסת רש"י, תוס' והרמב"ן

 מן ידוע נוסח לה שאין אלא התורה, מן היא תפלה מצות עיקר אבל סופרים מדברי הם התפלה זמני שרק ם"הרמב לדעת

               התורה מן ידי חובה יצא בלילה או ביום פעם אחת ומשהתפלל שירצה עת ובכל שירצה נוסח בכל להתפלל ויכול התורה

 שחרית אותן להתפלל הסדר על ברכות ח"י שתיקנו ג"הנכ אנשי שהם ס"מד היא תפלה מצות שעיקר ן"הרמב דעת אבל

 מדרבנן, אפילו גרמא שהזמן ע"מ מכל פטורות והנשים גרמא שהזמן רבנןמד ע"מ שהוא פי על ואף רשות וערבית חובה ומנחה

 ברורה קו,סק"ד(-)משנה              .רחמים בקשת היא ותפלה הואיל אנשים כמו ומנחה שחרית בתפילת אותן חייבו כ"אעפ

 בתמידות מתפללות שאין נשים רוב נהגו ולכן שירצה נוסח ובכל ביום אחד בפעם די מדאורייתא - סק"ב קו סימן אברהם מגן

 ן"והרמב .   יותר חייבום לא חכמים שגם ואפשר בזה די ומדאורייתא בקשה איזה לנטילה סמוך בבוקר מיד דאומרות משום

 הפוסקים רוב דעת וכן דרבנן תפלה סובר

 גרמא הזמן שלא ע"מ שהיא מפני, בתפלה חייבים ,ש"מק שפטורים פ"אע שים:   נ ב סעיף קו סימן חיים אורח ערוך שולחן

  קו,ז: השולחן ערוך

 י"דלרש ודאי זהו והנה

 תפלות' ג-ב חייבות נשים

 שהרי כאנשים ביום

 בדרבנן חילוק אין לדידיה

 זמן לאין גרמא זמן בין

  הוא כן' להתוס וגם ,גרמא

 ם"והרמב ף"להרי אבל

 דרחמי טעם גרסי דלא

 מפני התורה מן חיובן אלא

 ממילא גרמא הזמן דאין

 אחת פעם אלא חיובן דאין

 ,שהוא נוסח ובאיזה ביום

 בזה קיצר ב"סק א"המג

  :ד ק"ס קו סימן ברורה משנה

 רוב דעת כן כי עיקר וכן... ן"הרמב דעת אבל

 כ"ע ה.ארי שאגת בספר הכריע וכן הפוסקים

 כ"ג ונכון) ח"י שיתפללו לנשים להזהיר יש

 דהיינו שמים מלכות עול עליהן שיקבלו

' ע בסימן כדאיתא ישראל שמע פ"עכ שיאמרו

 לסמוך כדי ויציב אמת ברכת כ"ג ויאמרו

 ('ע בסימן א"המ שכתב כמו לתפלה גאולה

 ערבית תפלת אבל  ומנחה שחרית לענין ז"וכ

 קבלוהו כבר שעכשיו פי על אף רשות שהוא

 לא הנשים מ"מ לחובה ישראל כל עליהם

 . ערבית מתפללין אין ורובן עליהם קבלו

 אבל דפטורות כתב ח"בצל מוספין ותפלת

 :ש"עי דחייבות פסק גבורים מגן בספר

  ז ג, דעת יחוה

 חייבות נשים

 בכל אחת בתפלה

 להעדיף ויש, יום

 תפלת שיתפללו

 היו ואם, שחרית

 עד וטרודות עסוקות

 תפלת זמן שעבר

 יתפללו, שחרית

 שמונה תפלת

 ואם. במנחה עשרה

 הנשים ירצו

 יום בכל להתפלל

 תבוא, תפלות שלש

 .ברכה עליהן

לגרש"ז  הליכות שלמה

 אויערבך:

אף שהמ"ב החמיר לחייב 

נשים בתפילות שחרית 

ומנחה כאנשים, למעשה 

בתפילה  נהוג להקל דסגי

אחת קצרה, וצריכה 

תפילתן לכלול שבח, 

בקשה והודאה שזהו עיקר 

סדר התפילה. אמנם ידי 

חובת שבח והודאה יוצאות 

באמירת 'מודה אני', ולכן 

יש להן להוסיף רק פסוק 

של בקשה.     וכן ראוי 

 שיקראו ק"ש.


