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Additional Obligations for women 
רפ"א הטעם משום דהוי   וכתב הרמב"םנשים ועבדים אע"פ שפטורים מק"ש חייבים בתפלה  ז-ערוך השולחן קו:ה

דתפלה דרבנן ולכאורה כיון דעיקרה דרבנן וקבעוה   ולשיטת רש"י ותוס' והרמב"ןמצות עשה שלא הזמן גרמא...  
בג' תפלות ביום  והנה זהו ודאי דלרש"י נשים חייבות  "משום דרחמי נינהו" בזמנים הוי הזמן גרמא לזה גרסי בגמרא 

ולפ"ז בדוחק יש ליישב מה  כן הוא  וגם להתוס'שהרי לדידיה אין חילוק בדרבנן בין זמן גרמא לאין זמן גרמא  כאנשים
 ולהרי"ף והרמב"ם א"ש ודו"ק] . שנשים שלנו אינן זהירות בכל הג' תפלות לשיטת רש"י ותוס'

1. Aruch Hashulchan agrees women do not daven Maariv, but he feels analytically they should, 
for one of three reasons: [a] it is not timebound, [b] it is a special mitzvah of “mercy,” or [c] it is 
Rabbinic not Biblical.  Mishnah Berurah is content to exempt women, Aruch Ha-Shulchan is not. 
 

אם נשים חייבות בכתיבת ס"ת אינו מבואר בפוסקים ואחד מן הגדולים כתב שחייבות [שאג"א סי'  :ה יורה דעה רע
וראיה ברורה לזה דאם המצוה הוי רק משום ת"ת למה אינו יוצא   דכתיבת ס"ת אינו תלוי בת"ת שהיא מצוה בפ"על"ה] 

ואי  !ואי משום שאינן מצוות על כל המצות הרי גם ישראלים אינם מצווים על מצות הכהנים ?בס"ת שהניח לו אביו
 אך גם זה אין ראיה שהרימשום שפסולות לכתוב ס"ת כמו שיתבאר ואי ס"ד שחייבות בכתיבתן למה פסולות בכתיבתן 

ולפ"ז אדרבא ראיה דגם הרמב"ם  ... במזוזה נשים חייבות ועכ"ז פסולות לכותבן אלא גזירת התורה היא ואין עניין זל"ז
  אך הרא"ה בחנוך כתב דנשים פטורות ע"ש]  ..ס"ל כן

2. Aruch Hashulchan women are obligated to write a sefer torah because analytically he feels it 
is not a time-bound mitzvah, and it should be analogous to Mezuzah.  It is doubtful women were 
writing Torah’s in the 19th century.  Mishnah Berurah exempts them in his Sefer Mitzvot Katzar 
 

ודע דנמצא במס' סופרים  שנשים חייבות לשמוע קריאת ספר כאנשים וכו' ומן הדין הוא לתרגם  ערוך השולחן רפב:יא 
ונ"ל דלאו חיוב גמור קאמר אלא דומיא  לעם לנשים ותינוקות כל סדר ונביא של שבת לאחר קריאת התורה עכ"ל 

ר שמחוייבות בכל שבת  אבל שנאמ ...דאין לך זמן גרמא יותר מזו 2ועוד פטורה מתלמוד תורה 1דתינוקות שהרי 
אלא המסכת סופרים   וודאי הוא מילתא דתמיה ומעשים בכל יום יוכיחו וע"פ רוב א"א להן לשמועבקריאת התורה 

 בזמן שהיו מתרגמין שנכון לתרגם לפניהם ולפני התינוקות להשריש בלבן יראת ד' ואהבתו ית'   המוסראומר על דרך 
3. Though women are exempted from weekly Torah reading, there is an ethical value in women 
hearing the ideals that are included in the Torah reading. Mishnah Berurah says women are not 
careful to hear the Torah reading, and says in some places they leave shul for Torah reading. 

ונשי דידן עושות כן ותבא  ומ"מ אם רוצות יכולות לברך ולקרות ק"ש כמו סוכה ולולב שפטורות ומברכות עליהן 
ובאמת רבינו הב"י בספרו הגדול הביא  כאנשים דביחוד השם ואהבתו חייבות הנשים והנה זהו ודאי   ....עליהן ברכה

נהי חייבות בזה מ"מ אינן מצוות לקרא פסוקים  ...בשם ספר אהל מועד דנשים חייבות בפסוק ראשון דיחוד השם ע"ש
אלו אלא שמצוות לאהבה ולמסור נפשותיהן על קידוש שמו יתברך ועוד דאף אם צריכות לקרות פסוקים אלו אטו  

אך האמת שאינן חייבות בקריאת הפסוקים ולזה היטב אשר אמרו רבותינו בעלי הש"ע דנכון ללמדם   ?החיוב בזמן ק"ש
   .אבל חיובא ליכא

4. Mishnah Berurah cites the view women are obligated in the 1st verse of Shema and rejects it.  
Aruch Ha-Shulchan says that they should read it, because analytically, they are obligated in the 
unity of G-d and the love of G-d.  Here, the Aruch Ha-Shulchan adds an additional factor 
motivating his approach – that the custom in his day was to be stringent in this matter. 

  ולשון איש כאנשיםנשים חייבות בשילוח מנות ואע"ג דכתיב איש לרעהו דכל מצות שבפורים נשים חייבות יח :תרצה
  .]ונשי דידן נזהרות ושולחין מנותדזהו מצוה דרמי עליה [  ואפילו יש לה בעל אינה נפטרת בשל בעלאינו למעוטי אשה 



Absent from the Aruch Ha-Shulchan is any programmatic statement that he is searching for 
equal expression.  It seems like he tackles each topic one at a time.   
 
Additional Privileges for women 

שים חייבות בקידוש היום דבר תורה ואע"פ שהיא מצות עשה שהזמן גרמא משום דאיתקש נ רעא:ה ערוך השולחן 
ויש רוצים  עכ"ל  שמוציאות את האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותםזכור לשמור ווכתב רבינו הב"י בסעי' ב' 

 ואינו עיקר דבשם כיון דברבים הוא זילא מילתא לומר שאינן מוציאות אנשים כמו במגילה לקמן סי' תרפ"ט 
6. A woman may Make kiddush for a man, Mishnah Berurah says she never should,  
 

פשוט הוא דכל זה הוא כשביטל החמץ דאל"כ אין נאמנים ומ"מ אף כשביטל אין כדאי לסמוך  ז -:ותלזשולחן רוך הע
והאידנא נשי דידן בודקות יותר בטוב ומחטטין אחר משהו חמץ ורוחצין ומנקין לכתחלה על בדיקת נשים [מג"א סק"ח] 

  מקומות ומדקדקות יותר מאנשיםכל ה
7. Based on the lived custom in his community, one can trust women to clean or search for 
chameitz, even when one is facing a Biblical law.  Mishnah Berurah disagrees. 
 

ומכל מקום נהגו לברך ולמנות ככל מצות והנשים פטורות משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא   ערוך השולחן תפט
וכמדומה דבמדינותינו לא נהגי נשי כלל   משנה ברורה... שהנשים נוהגות כשופר וסוכה ולולב עשה שהזמן גרמא

  .וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש המלות לספור
8. Aruch Hashulchan says the custom is for women to count sefirah. Mishnah Berurah disagrees 
and says there is no such custom; and if women did count, they should not recite a blessing. 
 

נהגו להקל קצת בזה כשאין להחתן טבעת שואלין מאשה  ועכשיו ...כל מה שקנתה אשה קנה בעלה פג:כח אבן העזר
אף בלא רשות בעלה משום דמסתמא אין הבעל מקפיד ליתן במתנה ע"מ להחזיר  אחרת העומדת שם בשעת החופה 

ולי נראה  !פסד ממון לא אמרינן דניחא ליה לאינש לעשות מצוה בממונו] ואין טעם לקולא זו דבמקום החוקקמלקת [ח
אבל בטבעת או שאר חפץ  ,דיש טעם נכון לקולא זו דוודאי בכלים וחפצים שאינם שייכים לגופה וודאי דאין לה רשות

  הרי הם שלה ואין להבעל שייכות בהםהשייך לגופה 
9. To justify the custom to borrow a wedding ring, Aruch Hashulchan creates a new economic 
idea he had not seen in earlier sources, that a woman’s personal effects are her own possession. 
 
How much of this is Aruch Ha-Shulchan’s reluctance to embrace ‘chumrah’? 

הרמ"א דיש מחמירים להצריך  ופסלו אשה מלהטיל ציצת בטלית וזהו שכתב גדולי ראשונים שחששו יש מ יד ח"או
    כלומר דהוא חומרא בעלמא והעיקר לדינא שמותרותאנשים שיעשו אותו וטוב לעשות כן לכתחלה עכ"ל 

10. Unlike Mishnah Berurah, is comfortable with women tying tzitzit. 

ולכן אין שום פקפוק במנהג שלנו שנשים תופרות ...יש מהגדולים שאסרו תפירת נשים בס"ת:יא רעח  יורה דעה
   ]:היריעות זל"ז ואין לפקפק בזה ודו"ק

11. Aruch Hashulchan justifies the custom of women tying the Torah together. Mishnah Berurah 
(39:2) invalidates such a Torah.  Why? analysis? Active custom? Or rejection of chumrah? 
 

כיון שחייבות  1ם מק"ש פטורות מ"מ  הנשים מברכות ברכות התורה ואף שאינן מצוות על ת"ת וג ערוך השולחן מז:כה
וכן 3 וגם יש מי שסובר שדינים שלהן חייבות ללמוד [סמ"ג]2גם ק"ש ופסוקי דזמרה   בתפלה וקבעו עליהן לחובה

 לברך  רשאות  ולכן מכל טעמים אלונוהגות לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא וכן בברהמ"ז אומרות ועל תורתיך 
ועוד דחייבת לומר פרשת הקרבנות כמו שחייבת בתפלה א"כ  1 .הטעם דהא חייבות ללמוד הדינים שלהם2 הביאור הלכ

והגר"א בביאור חולק  3 .קאי הברכה ע"ז. ב"י מ"א. ולפ"ז הטעם יכולה להוציא בבה"ת את האיש וכן כתב הפמ"ג בהדיא
דאף דפטירי מתורה מ"מ יכולות לברך ולומר וצונו דלא גריעא מכל מ"ע ע"ז הטעם עי"ש אלא הטעם דמברכות הוא 

 ולפ"ז אין יכולות להוציא את האיש גרמא דקי"ל דיכולות לברך עליהן שהזמן
 


