
 

 חיים נבון

נשים לצבא גיוס

 א. האם נשים חייבות במלחמת מצווה?

חתן מחדרו וכלה 'אפילו  ,במלחמת מצוה הכל יוצאין" .1

 מ"ז(. ח"סוטה פ) '" מחופתה

"במשנה... משמע דגם נשים יוצאות למלחמה, וחידוש הוא.  .2

ואולי אינן יוצאות אלא לבשל ולאפות וכדומה לצורך הגברים 

 (.)רש"ש סוטה מד ע"ב אנשי המלחמה"

אשה לאו בת מלחמה, רק לספק מזון ולתקן הדרכים אף היא " .3

 (.ז"ח מ"סוטה פ ,יכין -תפארת ישראל ) "יוצאת

והא  '?!וכלה מחופתה'דקתני  ,וכי דרך הנשים לעשות מלחמה" .4

כיון  כי קאמר:דה ש לומרוי '!כל כבודה בת מלך פנימה'כתיב 

מי שאינה נוהגת י ,כלה יוצאה מחופתה -דחתן יוצא מחדרו 

ואפשר דבמלחמת מצוה הנשים היו מספקות מים ומזון  .חופה

  " וכן המנהג היום בערביות ,לבעליהן

 (.ד ',הלכות מלכים ז ,רדב"ז)   

"וידוע שאין הנשים דנות ולא מעידות ולא מקריבות קרבן  .5

  בידיהן ולא נלחמות במלחמת הרשות" 

 )ספר המצוות לרמב"ם, סיום שורש י"ד(.   

 "ב. "כלי גבר

רבי אליעזר בן יעקב אומר: מנין שלא תצא אשה בכלי זיין " .6

  '.לא יהיה כלי גבר על אשה'למלחמה? ת"ל: 

 ..לא יהא תיקון זיין דגבר. - כדמתרגמינןש"י: הפירוש המיוחס לר

 ,וזה שמצינו ביעל אשת חבר הקיני שלא הרגתו לסיסרא בכלי זיין

 (.א"ענזיר נט ) "'ידה ליתד תשלחנה' :אלא כמו שנאמר

נסמכה בעבור צאת למלחמה, כי האשה לא  -לא יהיה כלי גבר " .7

 -נבראת כי אם להקים הזרע, ואם היא תצא עם אנשים למלחמה 

 (.ה ,ב"אבן עזרא דברים כ) "תבא בדרך לידי זנות

לא תעדה אשה עדי האיש, כגון שתשים בראשה מצנפת או " .8

נהג )ממלבושי האיש לפי מכובע או תלבש שריון וכיוצא בו 

 (.ה ,ב"קפ יו"דשולחן ערוך ) "המקום ההוא(

בישוב גוש עציון ובעוד ישובים כאלה שהם סמוכים לערבים " .9

שיש בהם הרבה שונאי ישראל ורוצחים ימ"ש שנחוץ לכל אחד 

מישראל כשיוצא לדרך לשאת עמו נשק, אם יש להתיר גם 

אסור להם  'כלי גבר על אשה'להנשים שמצד איסור הלאו ד

ר"א בן יעקב בנזיר דף נט, במצב כזה מר נשק כדאלישא כלי 

לישא כלי נשק קטן הנקרא אקדח, ומפרש כת"ר נכדי דבמקום 

דאיכא חשש פקו"נ פשיטא שמותר, אבל שהאינשי חשבי שאין 

בזה סכנה מטעם שעכ"פ יד ישראל תקיפה, וגם אפשר להם 

שלא לצאת ממקום הישוב ואם נחוץ לנסוע לאיזה מקום יסעו 

שים הנושאים נשק, אבל מאחר שהוא דבר קשה רק עם אנ

לפניהן להתנהג שלא כדהורגלו אם יש להתיר להם באופן זה, 

וכתב טעמים להתיר מזה שבט"ז סימן קפ"ב סק"ד כתב דרך נוי 

וקשוט אסור אבל אם עושה כן מפני החמה והצנה וגשמים 

ליכא איסור וכן כתב הש"ך בשם הב"ח וכלי נשק זה אינו כלל 

ט ונוי אלא להגן על עצמן, וגם שאין בזה ענין יציאה דרך קשו

למלחמה דאין כאן ענין מלחמה שהוא בצבור אלא שעושות 

למקרה בעלמא כשנוסעות בדרך, וגם שאין דרך הצבא 

   .במלחמה בכלי נשק קטן כזה אלא בכלי נשק גדולים

הנה מצד טעם הט"ז והש"ך בשם הב"ח דדרך נוי וקשוט אסור, 

הוא רק בבגדים וקשוטים והעברת שער, אבל הלאו דאיכא 

ללבוש כלי זיין ולצאת למלחמה אין זה כלל ענין נוי וקשוט 

אלא שהוא איסור אחר שאיכא ג"כ בכלל לאו זה משום דגם 

 לבישת כלי זין ויציאה למלחמה הוא ג"כ רק כלי גבר הן

שאיסור זה אינו נוגע ליפוי כלל אבל לבישה זו ויציאה זו היא 

רק כלי גבר ואסור לאשה ללובשם, ובתרגום יונתן על החומש 

תרגם שאסור לאשה ללבוש ציצית ותפילין משום שהם תיקוני 

גבר אף שג"כ לא שייך לנוי וקשוט משום דכל ענין כלי גבר 

הגוף למטרת אסורין על אשה, אך באלו שהם מצד לבישה על 

לבישה הוא שייך לנוי וקשוט ושייך לחלק בהן שבאופן מקרה 

שחם ביותר או קר ביותר אין זה סתם לבישה הנאסר דרך נוי 

וקשוט, אבל בהא דכלי נשק ובגדי מצוה כציצית ותפילין אף 

  ..שלא שייכי לנוי וקשוט אסירי.

דאיסור לבישת כלי גבר דאמר ראב"י על כלי זין הוא כשלובשת 

דוקא כשרוצה להתראות כגבר  -וכה"ג דמלחמה  ,למלחמה

שאיכא  'למלחמה'היוצא למלחמה, וזהו אפשר פירוש 

  ...בברייתא בנזיר בלשון ראב"י

אבל בעצם לדינא פשוט שבמקומות שקרוב להערביים 

מותרות  -הרוצחים שאין יראין מהממשלה כמעשים בכל יום 

ה ממש אלא אף לא רק להצלה מהריג ,הנשים לישא כלי זיין
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שבמלחמות קטנות אלו הא נמצאות  ,נצל מהכאות בעלמאילה

שלכן לא שייך חלוק בין גברי לנשי  ,הנשים כאנשים בהכרח

 ,דיש ליקח מה שיותר עדיף לזה ,במה שצריכין ליקח להנצל

דתרוייהו בין גברי בין נשי  ,וכל עניני נשק יש להחשיב דרכן

הנשים בזה מפני חולשתן אף אם לענין המציאות לא ניסו  ,בזה

משום דכן צריך להיות ולא  ,ויראתן ואין יכולות להציל עצמן

שייך לעשות חלוקים בזה, וגם פשוט שהוא גם ענין פקוח נפש 

ולא שייך לחייב בשביל זה הנשים שלא יסעו למקום שרוצות, 

ואפילו אם תקח גברא יש לתרוייהו ליקח נשק שהרי יותר טוב 

לו תרתי, ורק לצאת למלחמה אין דרך להנצל וגם אפשר שיפ

  נשי וגם אסורות וכן בסתם מקומות שבחזקת שלום אסורות. 

והא דאיתא בפרש"י נזיר נט דיעל הרגתה לסיסרא ביתד ולא 

בכלי זין מצד איסור כלי גבר, והוא מתרגום יונתן בשופטים 

ות גההואיתא גם בילקוט שופטים רמז נ"ו כדציין רעק"א ב

וג אחר שהיה כבר ככפות מצד העייפות ש"ס, הוא להרה

   "והתרדמה שהפיל עליו ה' והיה לה זמן לבקש יתד להרגו

 (.שו"ת אגרות משה או"ח ד סימן עה)   


















