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The Jew and Prayer
An overview of the roots, purpose and practice of Jewish prayer.

Lesson 

LESSON OUTLINE 

 

1. Legal Expectations of prayer for women

2. Reasons for differences between Men and Women  

 

 

Alter Rebbe's Shluchan Aruch 106:2

 

חייבים בתפלה מפני ...נשים 

שהוא מצות עשה שלא הזמן גרמא

שזמני התפלה הם מדברי סופרים

ועיקר מצות התפלה היא מן התורה

שנאמר

ולעבדו בכל לבבכם

איזו עבודה שבלב זו תפלה

אלא שאין לה נוסח ידוע מן התורה 

ויכול להתפלל 

בכל נוסח שירצה ובכל עת שירצה

ד ביוםומשהתפלל פעם אח

או בלילה יצא ידי חובתו מן התורה

ועל פי סברא זו

ח"נהגו רוב הנשים שאינן מתפללין י

בתמידות שחר וערב

לפי שאומרות מיד בבקר

סמוך לנטילה

איזה בקשה ומן

התורה יוצאות בזה

ואפשר שאף חכמים

לא חייבום יותר
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Lesson 4: Gender Roles in Prayer 

 

 

Legal Expectations of prayer for women 

Reasons for differences between Men and Women   

hluchan Aruch 106:2 

  נשים

 שהוא מצות עשה שלא הזמן גרמא

  שזמני התפלה הם מדברי סופרים

  ועיקר מצות התפלה היא מן התורה

  שנאמר

  ולעבדו בכל לבבכם

  איזו עבודה שבלב זו תפלה

 אלא שאין לה נוסח ידוע מן התורה

  ויכול להתפלל

 בכל נוסח שירצה ובכל עת שירצה

 ומשהתפלל פעם אח

  או בלילה יצא ידי חובתו מן התורה

 ועל פי סברא זו

 נהגו רוב הנשים שאינן מתפללין י

 בתמידות שחר וערב

 לפי שאומרות מיד בבקר

  סמוך לנטילה

 איזה בקשה ומן

 התורה יוצאות בזה

  ואפשר שאף חכמים

 לא חייבום יותר

 

Women... are obligated to pray 

inasmuch as it is a positive, non-time-bound 

commandment, 

for the times of prayer are only a rabbinic enactment,

whereas the basic mitzvah to pray is Biblical,

as it is written,  

"Serve Him with all your heart." 

What kind of service is done with the heart? This is prayer.

The Torah does not set a specific liturgy 

and a person may pray  

with any words and at any time he desires 

and as long as he prays once at daytime 

and once at night-time, he fulfills the Biblical obligation.

Based on this reasoning,  

most women do not recite the Amidah prayer

every morning and night 

because immediately in the morning, 

after washing their hands,  

they voice some sort of request and 

thereby fulfill their Biblical obligation. 

It is possible that even the Sages [that enacted the times] 

only wished to obligate women this much.
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bound 

for the times of prayer are only a rabbinic enactment, 

whereas the basic mitzvah to pray is Biblical, 
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time, he fulfills the Biblical obligation. 

e Amidah prayer 

It is possible that even the Sages [that enacted the times]  
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Genesis Chapter 2:7 

 

ָה'ָדם-ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת 

ָהֲאָדָמה- ָעָפר ִמן  

ַוִּיַּפח ְּב*ָּפיו

ִנְׁשַמת ַחִּיים

ְלֶנֶפׁש ַחָּיה, ַוְיִהי ָה'ָדם

 

 

Genesis Chapter 2:21 

 

ָה'ָדם-ַוַּיֵּפל ְיהָוה ֱאלִֹהים ַּתְרֵּדָמה ַעל 

ַוִּייָׁשן  

*ַחת ִמַּצְלעָֹתיו, ַוִּיַּקח

ַּתְחֶּתָּנה, ַוִּיְסּגֹר ָּבָׂשר

 

Genesis Chapter 2:22 

 

ַהֵּצָלע-ַוִּיֶבן ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת 

ָה'ָדם-ָלַקח ִמן-ֲאֶׁשר  

ְלִאָּׁשה

ָה'ָדם- ֶאל, ַוְיִבֶאהָ 
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  ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת

 ָעָפר ִמן

 ,ַוִּיַּפח ְּב*ָּפיו

 ִנְׁשַמת ַחִּיים

 ַוְיִהי ָה'ָדם

And the L-RD G-d formed man 

of the dust From the ground  

and breathed into his nostrils 

the breath of life 

and man became a living soul 

  ַוַּיֵּפל ְיהָוה ֱאלִֹהים ַּתְרֵּדָמה ַעל

 ַוִּייָׁשן

  ַוִּיַּקח

 ַוִּיְסּגֹר ָּבָׂשר

 

And the L-RD G-d caused a deep sleep to fall upon the man

and he slept 

and He took one of his sides  

and he sealed flesh in its place 

  ַוִּיֶבן ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת

 ֲאֶׁשר

  ְלִאָּׁשה

 ַוְיִבֶאהָ 

 

and the L-RD G-D built that side 

that he had taken from man 

into a woman  

and brought her to man 
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d caused a deep sleep to fall upon the man 


