
        גיוס  בנות לצה"לגיוס  בנות לצה"לגיוס  בנות לצה"לגיוס  בנות לצה"ל

לאחרונה יצאו רבנים שונים, חלקם מזוהים עם הציונות הדתית, בהכרזות ביחס לגיוס בנות לאחרונה יצאו רבנים שונים, חלקם מזוהים עם הציונות הדתית, בהכרזות ביחס לגיוס בנות לאחרונה יצאו רבנים שונים, חלקם מזוהים עם הציונות הדתית, בהכרזות ביחס לגיוס בנות לאחרונה יצאו רבנים שונים, חלקם מזוהים עם הציונות הדתית, בהכרזות ביחס לגיוס בנות 

לצבא. הכיוון הכללי של דבריהם היה שיש איסור מוחלט על בנות להתגייס ואף היו שטענו כי יש לצבא. הכיוון הכללי של דבריהם היה שיש איסור מוחלט על בנות להתגייס ואף היו שטענו כי יש לצבא. הכיוון הכללי של דבריהם היה שיש איסור מוחלט על בנות להתגייס ואף היו שטענו כי יש לצבא. הכיוון הכללי של דבריהם היה שיש איסור מוחלט על בנות להתגייס ואף היו שטענו כי יש 

        בכך 'יהרג ואל יעבור'.בכך 'יהרג ואל יעבור'.בכך 'יהרג ואל יעבור'.בכך 'יהרג ואל יעבור'.

רבות מהן תורמות רבות מהן תורמות רבות מהן תורמות רבות מהן תורמות     ,,,,בצבא. בנות אלובצבא. בנות אלובצבא. בנות אלובצבא. בנות אלולהווי ידוע כי חלק מבנות קהילתנו שרתו ישרתו ומשרתות להווי ידוע כי חלק מבנות קהילתנו שרתו ישרתו ומשרתות להווי ידוע כי חלק מבנות קהילתנו שרתו ישרתו ומשרתות להווי ידוע כי חלק מבנות קהילתנו שרתו ישרתו ומשרתות 

הן למאמץ המלחמתי של 'עזרת ישראל מיד צר' והן בהיבט של קידוש השם במפגש עם הציבור הן למאמץ המלחמתי של 'עזרת ישראל מיד צר' והן בהיבט של קידוש השם במפגש עם הציבור הן למאמץ המלחמתי של 'עזרת ישראל מיד צר' והן בהיבט של קידוש השם במפגש עם הציבור הן למאמץ המלחמתי של 'עזרת ישראל מיד צר' והן בהיבט של קידוש השם במפגש עם הציבור 

        הכללי במערכת הצבאית.הכללי במערכת הצבאית.הכללי במערכת הצבאית.הכללי במערכת הצבאית.

לבוש, לבוש, לבוש, לבוש, כמו כמו כמו כמו כך כך כך כך אומנם מי שרוצה למצוא איסורים בעצם השירות הצבאי לבנות, ובענפים הנגזרים מאומנם מי שרוצה למצוא איסורים בעצם השירות הצבאי לבנות, ובענפים הנגזרים מאומנם מי שרוצה למצוא איסורים בעצם השירות הצבאי לבנות, ובענפים הנגזרים מאומנם מי שרוצה למצוא איסורים בעצם השירות הצבאי לבנות, ובענפים הנגזרים מ

היו לו ודאי אסמכתאות ומקורות גם לכך, אך היו לו ודאי אסמכתאות ומקורות גם לכך, אך היו לו ודאי אסמכתאות ומקורות גם לכך, אך היו לו ודאי אסמכתאות ומקורות גם לכך, אך צניעות, יחסי מרות ועוד ויתאמץ לעשות כן יצניעות, יחסי מרות ועוד ויתאמץ לעשות כן יצניעות, יחסי מרות ועוד ויתאמץ לעשות כן יצניעות, יחסי מרות ועוד ויתאמץ לעשות כן י

אולי אולי אולי אולי מבחינה הלכתית אלא שמבחינה הלכתית אלא שמבחינה הלכתית אלא שמבחינה הלכתית אלא ש    והדבר מותרוהדבר מותרוהדבר מותרוהדבר מותרעל בנות להתגייס על בנות להתגייס על בנות להתגייס על בנות להתגייס בעיקרו של דבר לא רק שאין איסור בעיקרו של דבר לא רק שאין איסור בעיקרו של דבר לא רק שאין איסור בעיקרו של דבר לא רק שאין איסור 

        אפילו יש מצווה בכך. אפילו יש מצווה בכך. אפילו יש מצווה בכך. אפילו יש מצווה בכך. 

פעמים רבות קשיים של התמודדות פעמים רבות קשיים של התמודדות פעמים רבות קשיים של התמודדות פעמים רבות קשיים של התמודדות     !!!!שירות לאומישירות לאומישירות לאומישירות לאומיעל ידי על ידי על ידי על ידי מצווה זו אפשר לקיים גם מצווה זו אפשר לקיים גם מצווה זו אפשר לקיים גם מצווה זו אפשר לקיים גם אומנם, אומנם, אומנם, אומנם, 

. . . . יותר במסגרת השירות הלאומי מאשר המסגרת הצבאיתיותר במסגרת השירות הלאומי מאשר המסגרת הצבאיתיותר במסגרת השירות הלאומי מאשר המסגרת הצבאיתיותר במסגרת השירות הלאומי מאשר המסגרת הצבאית    רוחנית והלכתית נוחים יותר ומותאמיםרוחנית והלכתית נוחים יותר ומותאמיםרוחנית והלכתית נוחים יותר ומותאמיםרוחנית והלכתית נוחים יותר ומותאמים

הצבאי לבנות הצבאי לבנות הצבאי לבנות הצבאי לבנות לכן אני מעדיף מסגרת זו על המסגרת הצבאית, אך מכאן ועד הכרזה כי השירות לכן אני מעדיף מסגרת זו על המסגרת הצבאית, אך מכאן ועד הכרזה כי השירות לכן אני מעדיף מסגרת זו על המסגרת הצבאית, אך מכאן ועד הכרזה כי השירות לכן אני מעדיף מסגרת זו על המסגרת הצבאית, אך מכאן ועד הכרזה כי השירות 

כעוברות על 'יהרג ואל יעבור' כעוברות על 'יהרג ואל יעבור' כעוברות על 'יהרג ואל יעבור' כעוברות על 'יהרג ואל יעבור' בצבא בצבא בצבא בצבא המשרתות המשרתות המשרתות המשרתות הבנות הבנות הבנות הבנות את את את את     צבוע בשחורצבוע בשחורצבוע בשחורצבוע בשחוראסור ואף חמור מכך לאסור ואף חמור מכך לאסור ואף חמור מכך לאסור ואף חמור מכך ל

דברים אלו הגורמים לחילול השם דברים אלו הגורמים לחילול השם דברים אלו הגורמים לחילול השם דברים אלו הגורמים לחילול השם מוטב היה שלא ייאמרו מוטב היה שלא ייאמרו מוטב היה שלא ייאמרו מוטב היה שלא ייאמרו     הדרך ארוכה ומשובשת עד מאוד.הדרך ארוכה ומשובשת עד מאוד.הדרך ארוכה ומשובשת עד מאוד.הדרך ארוכה ומשובשת עד מאוד.

        באמירתם ומבטאים את ניתוקם מהציבור ומהשטח.באמירתם ומבטאים את ניתוקם מהציבור ומהשטח.באמירתם ומבטאים את ניתוקם מהציבור ומהשטח.באמירתם ומבטאים את ניתוקם מהציבור ומהשטח.

לבנות הרוצות לשרת בצבא ובוטחות בעוצמתן הרוחנית והאמונית לבנות הרוצות לשרת בצבא ובוטחות בעוצמתן הרוחנית והאמונית לבנות הרוצות לשרת בצבא ובוטחות בעוצמתן הרוחנית והאמונית לבנות הרוצות לשרת בצבא ובוטחות בעוצמתן הרוחנית והאמונית     בכל לב,בכל לב,בכל לב,בכל לב,אני כן ממליץ אני כן ממליץ אני כן ממליץ אני כן ממליץ 

ומרגישות כי יוסיפו אור וטוב בשירות זה, להכין את עצמן היטב במדרשה לפני השירות הצבאי ומרגישות כי יוסיפו אור וטוב בשירות זה, להכין את עצמן היטב במדרשה לפני השירות הצבאי ומרגישות כי יוסיפו אור וטוב בשירות זה, להכין את עצמן היטב במדרשה לפני השירות הצבאי ומרגישות כי יוסיפו אור וטוב בשירות זה, להכין את עצמן היטב במדרשה לפני השירות הצבאי 

כנות יותר, בשלות יותר ועם עוצמה גבוהה יותר של אמונה כמו גם כנות יותר, בשלות יותר ועם עוצמה גבוהה יותר של אמונה כמו גם כנות יותר, בשלות יותר ועם עוצמה גבוהה יותר של אמונה כמו גם כנות יותר, בשלות יותר ועם עוצמה גבוהה יותר של אמונה כמו גם כדי להיכנס לעולם הצבאי מוכדי להיכנס לעולם הצבאי מוכדי להיכנס לעולם הצבאי מוכדי להיכנס לעולם הצבאי מו

        ידע הלכתי רלבנטי. ידע הלכתי רלבנטי. ידע הלכתי רלבנטי. ידע הלכתי רלבנטי. 

כמובן, אשמח להיות בקשר מיוחד עם אותן בנות המתגייסות ורוצות לחזק את עצמן במהלך כמובן, אשמח להיות בקשר מיוחד עם אותן בנות המתגייסות ורוצות לחזק את עצמן במהלך כמובן, אשמח להיות בקשר מיוחד עם אותן בנות המתגייסות ורוצות לחזק את עצמן במהלך כמובן, אשמח להיות בקשר מיוחד עם אותן בנות המתגייסות ורוצות לחזק את עצמן במהלך 

        השירות בשיעורים כשהן בחופשות, ובמענה הלכתי לשאלות המתעוררות אצלן במהלך שירותן. השירות בשיעורים כשהן בחופשות, ובמענה הלכתי לשאלות המתעוררות אצלן במהלך שירותן. השירות בשיעורים כשהן בחופשות, ובמענה הלכתי לשאלות המתעוררות אצלן במהלך שירותן. השירות בשיעורים כשהן בחופשות, ובמענה הלכתי לשאלות המתעוררות אצלן במהלך שירותן. 

        הרב שמואלהרב שמואלהרב שמואלהרב שמואל

        

 


