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שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קו
א כל הפטורים מק"ש פטורים מתפלה ,וכל שחייב בק"ש חייב בתפלה; חוץ מהמלוין את המת ,שאין למטה צורך
בהם ,שאע"פ שהם חייבים בק"ש ,פטורים מתפלה.
ב נשים ועבדים ,שאע"פ שפטורים מק"ש חייבים בתפלה ,מפני שהיא מ"ע שלא הזמן גרמא; וקטנים שהגיעו
לחינוך ,חייבים לחנכם.
משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קו סעיף ב
)ד( שהיא מ"ע וכו'  -כ"ז לדעת הרמב"ם שרק זמני התפלה הם מדברי סופרים אבל עיקר מצות תפלה היא מן
התורה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם איזו עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה אלא שאין לה נוסח ידוע מן התורה
ויכול להתפלל בכל נוסח שירצה ובכל עת שירצה ומשהתפלל פ"א ביום או בלילה יצא י"ח מן התורה .וכתב המ"א
שע"פ סברא זו נהגו רוב הנשים שאין מתפללין י"ח בתמידות שחר וערב לפי שאומרות מיד בבוקר סמוך לנטילה
איזה בקשה ומן התורה יוצאות בזה ,ואפשר שאף חכמים לא חייבו יותר.

אבל דעת הרמב"ן שעיקר מצות תפלה היא מד"ס שהם אנשי כה"ג שתיקנו י"ח ברכות על הסדר להתפלל אותן
שחרית ומנחה חובה וערבית רשות ,ואף על פי שהוא מ"ע מד"ס שהזמן גרמא והנשים פטורות מכל מ"ע שהזמן
גרמא אפילו מד"ס כגון קידוש הלבנה אעפ"כ חייבו אותן בתפילת שחרית ומנחה כמו אנשים הואיל ותפלה היא
בקשת רחמים .וכן עיקר כי כן דעת רוב הפוסקים .וכן הכריע בספר שאגת ארי' ע"כ יש להזהיר לנשים שיתפללו
י"ח ונכון ג"כ שיקבלו עליהן עול מלכות שמים דהיינו שיאמרו עכ"פ שמע ישראל כדאיתא בסימן ע' ויאמרו ג"כ
ברכת אמת ויציב כדי לסמוך גאולה לתפלה כמו שכתב המ"א בסימן ע'.
וכ"ז לענין שחרית ומנחה אבל תפלת ערבית שהוא רשות אף על פי שעכשיו כבר קבלוהו עליהם כל ישראל לחובה
מ"מ הנשים לא קבלו עליהם ורובן אין מתפללין ערבית.
ותפלת מוספין בצל"ח כתב דפטורות אבל בספר מגן גבורים פסק דחייבות עי"ש:
)ה( לחנכם  -להתפלל י"ח ערב ובוקר .ומ"מ רשאי ליתן להם לאכול קודם תפלת שחרית ואסור לענותם כמש"כ
בסימן רס"ט ושמ"ג לענין להאכילם קודם קידוש:
ערוך השולחן אורח חיים סימן קו:ה
נשים ועבדים אף על פי שפטורים מק"ש חייבים בתפלה וכתב הרמב"ם רפ"א הטעם משום דהוי מצות עשה שלא
הזמן גרמא כלומר דס"ל דתפלה הוי מצות עשה דאורייתא ומדאורייתא אין לה זמן קבוע ולכן הוי מצות עשה
שאין הזמן גרמא ולפיכך אף על גב דרבנן קבעו זמני התפלה וסמכוה אקרא דערב ובקר וצהרים אשיחה ]תהלים
נה ,יח[ כמ"ש בר"ס פ"ט מ"מ פשיטא שלא באו להקל על התורה לפטור נשים ועבדים ממצוה זו .וזהו שאמרו
במשנה ]כ' [:דנשים ועבדים חייבים בתפלה ופריך בגמרא פשיטא ומתרץ מהו דתימא הואיל וכתיב בה ערב ובקר
וגו' כמ"ע שהז"ג דמי קמ"ל כלומר קמ"ל דכיון דמן התורה אין לה זמן קבוע חייבות...
ו  ולשיטת רש"י ותוס' והרמב"ן דתפלה דרבנן ולכאורה כיון דעיקרה דרבנן וקבעוה בזמנים הוי הזמן גרמא לזה
גרסי בגמרא משום דרחמי נינהו .ולפי' רש"י שם לא שייך כלל בדרבנן לחלק בין זמן גרמא לאין הזמן גרמא.
והתוס' שם כתבו דגם בדרבנן יש לחלק כמו שפטרו נשים מהלל מפני שהז"ג אף על גב דהוה דרבנן ]סוכה ל"ח[.
אמנם מפני דתפלה רחמי נינהו תקנוה אף לנשים:
ז והנה זהו ודאי דלרש"י נשים חייבות בג' תפלות ביום כאנשים שהרי לדידיה אין חילוק בדרבנן בין זמן גרמא
לאין זמן גרמא וגם להתוס' כן הוא שהרי לדידהו אומרת הגמרא מפורש כן דאע"ג דזמן גרמא מ"מ כיון דרחמי
נינהו חייבינהו רבנן אף בזמן גרמא ,וממילא דחייבות כאנשים .אבל להרי"ף והרמב"ם דלא גרסי טעם דרחמי
אלא חיובן מן התורה מפני דאין הזמן גרמא ממילא דאין חיובן אלא פעם אחת ביום ובאיזה נוסח שהוא דאין
לומר דאחרי שתקנו חכמים ג' פעמים ביום ובזמנן חל חיוב זה גם עליהן דא"כ מאי פריך פשיטא הא טובא קמ"ל.
תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן קלב
ועל הנשים בעת נדותן ,אמת התרתי להם בימים הנוראים וכה"ג שרבות מתאספות לבהכ"נ לשמוע תפילה
וקריאה ,שילכו לבהכ"נ ,וסמכתי ארש"י שמתיר בה' נדה משום נחת רוח לנשים ,כי היו להן לעצבון רוח ולמחלת
לב שהכל מתאספין להיות בצבור והמה יעמדו חוץ.
שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פח
הגה :יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר,
)הגהות מיימוני פ"ד( וי"א שמותרת בכל ,וכן עיקר )רש"י הלכות נדה( .אבל המנהג במדינות אלו כסברא
ראשונה .ובימי לבון נהגו היתר .ואפילו במקום שנהגו להחמיר ,בימים נוראים וכה"ג ,שרבים מתאספים לילך
לבית הכנסת ,מותרין לילך לבהכ"נ כשאר נשים ,כי הוא להן עצבון גדול שהכל מתאספים והן יעמדו חוץ )פסקי
מהרא"י סי' קל"ב(.

