 46אל תוך עצמך | יומן מסע

ב
חלק שני:

זהות נשית

יחידה  :7עולם האישה היהודייה
יחידה  :8התפקיד מחכה לך
יחידה  :9איזה יופי!
יחידה  :10מחמיא לך!

זהות נשית

 48אל תוך עצמך | יומן מסע

זהות נשית 49

עולם האישה היהודיה | מקורות
ליקוטי שיחות חלק כ"ו ע'  :267האמונה בה' ,יראת ה' וקבלת עול מאירים בנשים ביתר גילוי מאשר בגברים ,ועל כן
הנשים מטבען אינן זקוקות לזירוז בענייני יהדות כמו האנשים ,והדברים משפיעים עליהן במעשה בפועל.

 .2רגישות
התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע'  :341מעלה מיוחדת לחינוך של האימהות שהוא בדרך של אהבה וחיבה לילדים ,מה שאין
כן האב שעיקר דרך חינוכו הוא ע"י יראה וכבוד ,ולכן על הנשים נאמר "חכמת נשים בנתה ביתה" ,מכיוון שדרך
החינוך שלהן היא בחכמה – מתוך אהבה וחיבה.

 .3יופי
התוועדויות תשנ"ב ח"ב ע'  :262רואים בפועל בדירה בפשטות שעיקר הנוי ויופי הדירה והכלים – הן בגשמיות והן
ברוחניות – תלוי באישה עקרת הבית ...שכך הוא גם בעבודה דעשיית דירה בתחתונים ...שתהיה דירה נאה עם כלים
נאים ,וכמודגש במיוחד בשלוש המצוות העיקריות שעליהן נשען כל בית ישראל – הדלקת נרות שבת קודש ויום
טוב ,כשרות האכילה ושתייה וטהרת המשפחה.

 .4צניעות
התוועדויות תשנ"ב ,ח"ב ע'  :189הצניעות היא מהעניינים העיקריים שבעבודת נשי ישראל שבזכותן באה הגאולה...
וכמודגש גם בשירת דבורה "מנשים באוהל תבורך" – מיהן הנשים שבאוהל? שרה ,רבקה ,רחל ולאה ,שזהו היסוד
שעליו נשען קיום כל בית ישראל.

יחידה  | 7עולם האישה היהודיה

 .1אמונה
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התפקיד מחכה לך | חשיבה לחיים
 .1מהו התפקיד שלך?
גם לגברים וגם לנשים יש תפקיד ושליחות בעולם.
אילו תפקידים זהים לגברים ולנשים? ______________________________________________________
מה השליחות הייחודית שלנו ,בהיותנו נשים ובנות? _______________________________________________
___________________________________________________________________________

 .2פטור בלא כלום – אי אפשר
נשים פטורות מחלק מהמצוות .עייני במקורות  2ו 3-והסבירי :האם זהו חיסרון? ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 .3את מסודרת .ומה אתו?
כשחצי הנשמה שלך ,הבחור העתיד להיות בעלך ,מקיים את המצוות שנשים אינן חייבות בהן ,הקיום הוא גם בעבורך .כיצד את משקיעה
במילוי הייעוד הנשי הייחודי גם בעבורו (בדברים שהוא אינו יכול לקיים)? ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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 .4האם את משקיענית?
א .בחני את עצמך בעזרת השאלון הבא:
 .1כשאני יוצאת לקנות בגדים:
.אאני תמיד מוצאת בחנות הראשונה (או השנייה).
 .במתוך כמה חנויות ,בדרך כלל אני מוצאת בגד שמתאים לי.
 .גאני יכולה להסתובב שעות ,ולא בטוח שאמצא בגד לטעמי.
 .2עוד מעט יהיה לי טלפון נייד...
.אמה שיקנו לי יהיה טוב בעיניי.
 .באני מעדיפה משהו טוב ולא מיושן מדי.
 .גאלך בעצמי לבחור את הדגם החדיש והמשוכלל ביותר.
 .3בתקופת מבחנים:
.אזה הזמן ליהנות עם חברות ...אני עוברת על החומר ברפרוף
ביום המבחן.
 .בלפעמים אני לומדת ברצינות ולפעמים קצת 'מחפפת'.
 .גאני מתכוננת מראש לכל מבחן ומשננת היטב את החומר.
 .4כשיש יום הולדת לחברה טובה או לבן משפחה קרוב:
.אמקווה שאזכור לאחל מזל טוב.
 .באקנה מתנה נחמדה ומתאימה כדי לשמח ביום ההולדת.
 .גאשקיע בהפתעה מיוחדת ,יום הולדת שלא יישכח.

 .5לפני שאני יוצאת לאירוע:
.אאני מתארגנת בתוך חמש דקות ,ולפני היציאה מעיפה מבט
במראה ליתר ביטחון.
 .באני לובשת בגד יפה ודואגת להיראות כמו שצריך.
 .גאני מתארגנת חצי שעה לפחות מול המראה.
 .6את הכסף שלי:
.אאני לא מתאמצת לחסוך ,זה מתבזבז איכשהו.
 .באני שומרת כדי לקנות לעצמי דברים נחוצים לפי טעמי.
 .גאני חוסכת לטווח ארוך ...לכרטיס טיסה לרבי או להמשך
החיים ,לדברים בעלי ערך.
 .7כשאני מארגנת מסיבה:
.אברגע האחרון אשלוף תכנית ונקנה כמה חטיפים.
 .באני עובדת קצת על התכנית ,נקווה שיצא יפה.
 .גכבר שבועיים אני משקיעה ומתכננת כל פרט ,זה חייב
להיות ה-מסיבה של השנה.

 84אל תוך עצמך | יומן מסע

בונים זהות אישית 85

ולא מן הפה שלא תהא דברנית ,ולא מן הלב שלא תהא קנאתנית ,ולא מן
היד שלא תהא משמשנית ,ולא מן הרגל שלא תהא פרסנית (יצאנית) ,אלא
ממקום צנוע באדם ...ועל כל אבר ואבר שהוא בורא היה אומר לה אשה
צנועה.

 .4מי האני האמתי?
מעשה בחסיד של הרבי הרש"ב שהיה סוחר .כאשר היה נוסע לעסקי מסחרו
היה מתלבש ככל הסוחרים ,וכאשר היה מגיע לרבו ,היה מתלבש כחסיד.
באחת הפעמים כאשר התכונן לנסיעה לחצר הרבי ,חשב החסיד" :וכי מה
לי להחליף את בגדי הסוחר? הרי זה מה שאני לובש ,ואין לי מה להסתיר!"
חשב ועשה ,וכך הגיע אל הרבי בבגדים שאינם הולמים חסיד .כאשר נכנס
אל הרבי ,הבחין כי פניו של הרבי עגומות.
שאל החסיד" :וכי הרבי לא ידע שזה לבושי בשעת המסחר?"
השיב הרבי" :ידעתי גם ידעתי ,אולם חשבתי שהלבוש החסידי הוא הלבוש
שאליו אתה מתחבר באמת ,ורק לצורך הסוחרים אתה מחליף .כעת מתברר
לי ההיפך"...

 .5צניעות בטעם שלך
אגרות קודש אדמו"ר הזקן עמ' רעח :זה שאדם פלוני אוהב לבוש זה דווקא
או מאכל מסוים – וכן בשאר הדברים הנצרכים לקיומו של האדם – דבר זה
מוכיח כי אותם דברים דווקא הם השייכים לחלקו בעולם ,ואילו הדברים
האחרים שאין לו חשק אליהם לא נפלו בחלקו.

 .6פתרון לצניעות – מהנוער
משיחת שמח"ת תש"ל (תרגום) :הפתרון המוצלח לתופעה של חוסר צניעות יגיע דווקא באמצעות הבנות הצעירות.
צריך להסביר להן עד כמה חוסר הצניעות איננו טוב ,וכך תוכלנה לפעול בנושא ...צריך להשתמש באומץ של הנוער
לעניינים טובים ,באופן שהבנות יפעלו לשינוי אצל האימא ,וכלה תפעל אצל החמות ,ונערים אצל זקנים.

 .7צניעות ,זה לא מגביל!
אג"ק כרך כו עמ' שכד :יש כאלה אשר מפני אי ידיעתם בתורה בכלל ,ובענין הצניעות בפרט ,סבורים שהדינים,
תקנות ומנהגים הקשורים בצניעות" ,מגבילים" את האשה היהודיה ,מונעים ממנה את זכויותיה החברתיות ,או
פוגעים בכבודה וכדומה.
זו תפיסה מוטעית לחלוטין .האמת היא הפוכה לגמרי :התורה הקדושה ,וחכמינו זכרונם לברכה ,מדגישים אינספור
פעמים את הכבוד וההדר של הבת והאשה היהודי' ,ותקנות רבות תוקנו במיוחד כדי להגן ולשמור על כבודן וערכן.
בהקשר זה מצוטט לעתים קרובות הפסוק הידוע :כל כבודה בת מלך פנימה .התורה מציינת את האשה היהודי' כמכובדת
ובת מלכים ,אך דורשת שהדבר יבוא לידי ביטוי באופן של פנימיות ,של צניעות.
אך גם מנקודת מבט אנושית גרידא ,הרי רואים ,במיוחד בשנים האחרונות ,למה שבירת הצניעות עלולה להוביל.
ה"אופנות" חסרות הבושה של בגדי נשים בשנים האחרונות ,שנועדו לגרות את המידות הכי נחותות של הנפש הבהמית,
מביאות לידי ביטוי את התדרדרותו של העולם ה"מודרני" בנוגע ליסודות הבסיסיים ביותר של מוסריות .ההפקרות
והפריצות ,רחמנא ליצלן ,של חלק גדול מהנוער כיום ,גרם לטרגדיות מזעזעות בבתים רבים .אין ספק שאילו בני אלו
נוער היו מתחנכים על יסודות הצניעות בהתאם לתורתנו הקדושה היו נחסכות הרבה טרגדיות והרבה חיים צעירים לא
היו נהרסים .לאור האמור ,סבורני שיש להציב את נושא הצניעות כאחת הנקודות המרכזיות בסדר היום של חוגים
יהודיים אחראיים.

