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 ל הרבישהמהפכה הפמיניסטית 
 נכתב ע"י הרב מענדי קרומבי 

 מעלת הנשים 

ההסתלקות של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא יום  –נמצאים מספר ימים לפני כ"ב שבט אנו 
נת ובפרט בשליחות העולמי. במהלך הכינוסים ע"ה, ובימים אלה מידי שנה מתקיים כינוס הש

נשי ובנות ישראל   ד מעלתת 'ע"יוחדתשנ"ב עסק הרבי ארוכות במעלת הנשים, ואף הוציא שיחה מ
 ה'. תחיינה בדורנו ז

המהווה חידוש עצום )שלמרות שהרבי מייחס  כב על המהפכה הפמינסטית של הרביתענקודם ש
רים את הדבאותו לרבי הקודם, הרי שאצל הרבי הדברים הם בעוצמה רבה הרבה יותר(, נזכיר 

 :1אל הנשים קדמו לאנשים ישר כללל עיקריים שענינים שני בשהרבי מדגיש ש

ב ותגיד לבני ישראל, שבית יעקב אלה הנשים,  כה תאמר לבית יעקשכתוב: כמו  – במתן תורה
כידוע נשים קדמו בזמן, הן גם קדמו במעלה, . אך לא רק שה2בריםהם הגשקדמו לבני ישראל ש

 . חטא העגלבולהשתתף תת מהזהב שלהם ל שהנשים לא רצו

אנשים על הנשים" שהנשים היו ראשונות, והן תרמו מרצונן "ויבואו השכתוב  בנדבת המשכןוכן 
יריעות  את הזהב שלא רצו לתת לעגל עבור הקמת המשכן, וכן האומנות היתרה של הנשים בטווית 

 ן.המשכ

לא היא רלוונטית גם לתקופה בה אנו רחוקה, אנשים לא שייכת רק להיסטוריה ההייחודיות של ה
 על סף הגאולה האמיתית והשלימה: נמצאים עכשיו  

גם על הגאולה  חז"ל אמרו ש"בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים", ו
כר א תהי' בששהי העתידה עלי' נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", אמרו חז"ל

ים הצדקניות שבאותו הדור, כמו שאמרו: "אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות  הנש
 שיש בדור".  

יז"ל מלמד אותנו שדור הגאולה הוא הדור של נשות  הדברים מודגשים עוד יותר לפי מה שהאר
  זכותןמצרים, ולכן הנשים הצדקניות שבזכותן נגאלים ישראל בגאולה העתידה הן אותן נשים שב

 נגאלו ממצרים. 

והענין הוא, כי אין לך דור ודור שמרע"ה אינו בתוכו בסוד וזרח השמש ובא השמש, דור 
הולך ודור בא, כדי לתקן את הדור ההוא. וגם דור המדבר עצמו, עם הערב רב, כלם 

מצרים. וגם משה יקום בתוכם, כי כלם הם  יתגלגלו בדרא בתראה, כימי צאתך מארץ 
וז"ס כל  ...מסוד הדעת, משה, ודור המדבר, וגם הערב רב, כמבואר אצלינו בפרשת שמות. 

ו  הת"ח שבדור הזה, נשותיהם שולטות עליהם, לפי שהם מזמן דור המדבר, שהם לא נתנ
 נזמיהם לעגל. והאנשים חטאו, ונתנו נזמיהם לעגל.  

 קדמה כ'()שער הגלגולים ה

ומכיון שהדור שלנו הוא הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה, מכאן החשיבות והמרכזיות 
דור כותן של הנשים הצדקניות שבאולה בז, כדי למהר ולזרז את הגנושיש לנשות ישראל בדור

 הגאולה.

הקשורה בקשר    בגאולה עצמהאלא גם לה,  הגאו בהבאתאך המעלה של הנשים לא מסתיימת רק 
 .הקדושה  הפמינסטיתהמהפכה  –הנשיות ישיר ומובהק עם עליית 

 שחרור האשה התנועה ל

 

 בסופו ורים חלק ג' ב דלקוטי  1

אשון, ואחר כך נצטוית חוה וקלקלה את העולם, אמר הקב"ה: כשבראתי את העולם לא ציוויתי אלא לאדם הר 2
 ן מבטלות את התורה.ו קורא לנשים תחילה הינעכשיו אם א



  מעוותאלא פמיניזם  מתוקןם לשלול מהו אינו פמיניז זם הגאולתי, חשוב יקודם שעוסקים בפמינ
 רבים.  קלקולים שגורם 

שנתי של הרבי עם התומכים בפעולות חב"ד, -שמ"ט, בעת המפגש הדובכ' אדר שני ת
הברית, שלושה גברים ואשה,  -בארצות -היהודית-השתתפה גם משלחת מראשי הפדרציה

נשיאת הפדרציה הגב' טישמן. לאחר שהרבי שוחח עם חברי המשלחת אודות הצורך לנצל  
 באומרו בחיוך:את מעמדם להגברת הפצת תורה ויהדות, פנה הרבי לגב' טישמן 

"אל תשכחי על זכויות הנשים!"… והרבי המשיך: "]אני מעורר על כך[ כי את כאן בעמדת  
 מיעוט… אל תחששי מכך, עם ישראל כולו הוא מיעוט, וכך היינו תמיד"…

עסק הרבי באריכות  , בו' תשרי תשמ"החנה, הרבנית  –אימו שנה לפטירת בהתוועדות לרגל יום ה
 , אותה הרבי שלל לחלוטין. 'ית 'התנועה לשחרור האשהגדולה בתנועה המתקר

שחרר' את נקודת המוצא אומרת שהתורה מקדשת אפליה בין גברים לנשים, ולכן יש צורך 'ל
נעלים של אהבת ישראל וערך תנועה זו מיוסדת כביכול על ערכים הנשים מהשליטה הגברית. 

 לכן יש ליצור שוויון בין הגברים לנשים. שהאדם באשר הוא אדם שנברא בצלם אלוקים, 

צור התקדמות במעלת הנשים, הרי שהיא יצרה את ההיפך  במקום ליאך דווקא התנועה הזו 
את פערי המעמדות   ןהשוויו בשם )כשם שהקומוניזם יצר  הגמור: לרגש נחיתות אצל הנשים

 .יותר(הגדולים ב

תו  ופסיק לחיות ולפעול על פי אישי בור אדם מאשר להגיד לו שעליו להאין דבר יותר משפיל ע
 !כדי להגיע לשלימות עליו להיאבק כדי לחקות ולהידמות למישהו אחרחדות, ושותוכנותיו המיו

לא נוצרה מתוך מחשבה והתבוננות על  שתה התנועה הפמיניסטית. היא זה בדיוק מה שע
ן ביטלה לחלוטיתכונותיה ומעלותיה הייחודיים של האשה, אלא רק מתוך חיקוי הגבר. תנועה זו 

ה, והציבה כמודל לחיקוי את חשיבותה של האשה כאשה ואת הערך הגדול והמיוחד של תפקידי
להרגיש העדר ערך עצמי, וטיפחה בהן את   תפקידיו. כתוצאה מכך היא גרמה לנשיםאת הגבר ו

 לגבר. –השאיפה להידמות לאדם אחר 

: "לא  הלתפקידי הנשים, כפי שציוות די הגבריםן תפקיהתורה רואה חלוקת תפקידים ברורה בי
שית  . לכל נברא יש לכל אדם שליחות אי לא יהיה כלי גבר על אשה""", ושמלת אשהילבש גבר 

תפקידו הוא הוא מגיע לידי שלימותו. כאשר הגבר  וחשיבות עצמאית, ורק כאשר הוא ממלא את 
 נוהג כגבר והאשה כאשה, רק אז הם ממלאים את תפקידם. 

 במכתב הרבי משווה את תפקידי הגבר והאשה לתפקידי המוח והלב בגוף האדם: 

ביחס לעמדתה של היהדות כלפי הנשיות, גם זה הודגש לעתים קרובות שאלה הסבורים 
הבנה, משום  -נחות מזה של האיש סובלים מאישהתורה מציבה את האישה בתפקיד 

שלאמונה שלהם אין שום יסוד אמיתי. האיש והאישה, אם לערוך הקבלה, הם כמו הראש  
והלב בגוף האדם; שניהם שווים במידת החיוניות שלהם, למרות שלכל אחד מהם יש 
דבר   תפקידים שונים לחלוטין, ורק התפקוד הנורמאלי של שניהם ביחד מבטיח גוף בריא.

זה נכון גם לגבי תפקידם של האיש ושל האישה בחיים היהודיים, ולמעשה, בכל חברה  
 אנושית בריאה. 

מכך נובע שהלב אינו צריך להרגיש נחות ביחס למוח, למרות שבמובנים מסוימים הוא  
תלוי במוח, בדיוק כשם שהמוח אינו צריך להרגיש נחות ביחס ללב, בגלל שבמובנים 

י בלב. בדומה לכך, בחיים היהודיים, ישנם חובות ותפקידים שהקב"ה מסוימים הוא תלו
 הקצה לאישה וישנם חובות ותפקידים שהוא הקצה לאיש.

 )מורה לדור נבוך(

עם ישראל.  הקיום של  והוא להמשיך את נתנה לנשים את התפקיד החשוב והנעלה ביותר,  התורה
דת  לים לעשות. את הזכות ללכולים ואינם מסוגאת התפקיד הקדוש והמיוחד הזה הגברים אינם י

בצעת מקא לנשות ישראל. כאשר האשה ' יתברך דו, לטפל בהם ולחנך אותם כראוי, נתן הילדים
עבור כלל עם את תפקידה, היא ממלאת בכך את שליחותה ויעודה העיקרי לא רק עבור עצמה אלא 

 ישראל. 



י  בנות קריירה ולעשות כסף, ואם ישאר לה זמן פנוי, אזלסטית ואמרה לאשה באה התנועה הפמינ
בכך  לדים וכמה. התוכניות מתי ללדת יתעסוק בהקמת בית ומשפחה. גם אז יתחילו החישובים ו 

 ה. עיקרי בדברים שאין להם שום ערך לעומת זהאשה מחליפה את תפקידה ה

ת עשה שהזמן גרמא, פקיד חשוב ונעלה זה, אמר הקב"ה שהאשה פטורה מקיום מצוותמילוי לשם 
 תוכל להתמסר לשליחותה העיקרית.כדי 

קבעה שבשונה מדתות אחרות, הרי שביהדות הדת נקבעת לפי האם התורה הקדושה זו הסיבה ש
אב. הסיבה לכך בפשטות היא שכל שלבי התפתחותו של הילד נוצרים על ידי האם, ולכן  י הולא לפ

. לעומת זאת כאשר  מהותועל ם לבנה משליך על הקשר שלו ההגיון הפשוט אומר שהקשר שבין הא
 ובע האב.האם יהיה כהן לוי או ישראל, זאת קשל הילד,  תפקידומדובר על 

בחיפה ולפרנסתה עבדה כמנהלת אירועים באחד תגוררה  ה הגב' עדנה יצחקי נבון
המלונות היוקרתיים בעיר, תפקיד שדרש התמסרות רבה ועבודה בשעות היום ובשעות  

הלילה. באותה שנה זכו היא ובעלה לחבוק את בנם השלישי וכשהסתיימה חופשת הלידה,  
לת, או לפרוש  האם לשוב לעבודה ולמסור את הילד למטפ –הייתה הדודה בדילמה 

מעבודתה ולהתמסר לגידול הילד. ההתלבטות הייתה עזה ובעצת גיסתה, הגב' נחמה חיה  
 נבון כתבה לרבי.

 כותב שם בין היתר:הרבי  

הנהלת  –הרי זה גידול וחינוך ילדיה )כולל  –בכלל תפקיד הטבעי הראשוני דכל אם 
וכו', ובפרט כשהילדים  מבלבל מנוחת הנפש וכו' –הבית(, וחסרון במילוי תפקיד פנימי זה 

 הם בגיל רך. 

תלוי במצב האינדיבידואלי של המשפחה, אבל ברוב   –ב( היש מקום )וזמן( לתפקיד טפל 
לא בתור תפקיד, כי אם בשביל לגוון קצת סדר היום, להקל המתח ממחשבה  –הפעמים 

 בשטח אחד כל היום וכו'. 

מענה מהרבי היה ברור ונהיר, עיקר תפקידה של האישה הוא בגידול ילדיה, וכל ההיתר ה
 .שניתן לאישה לעבוד, זה רק בתנאי שהוא לא פוגע בתפקידה המרכזי

 פמיניזם גאולתי

שית חיובית  של העצמה נכשם שהרבי שלל נמרצות את הפמיניזם המעוות, הרבי הוביל תנועה 
 דברי חז"ל.ת חסידית לבוססת על פרשנוהמ

את תנועת הנשים הראשונה בעולם  הקים הרבי ( 1951)בשנת שיאות יתו של הרבי על כס הניעם על
במהלך השנים  . טרות הארגון ודרכי פעולתומ, והרבי אף התווה את '"דארגון נשי ובנות חב' –

כשהמרכזי שבהם הוא כינוס השליחות    ,ירועים יחודיים לנשים ואף א ארגן הארגון פעולות שונות
בית הכנסת, והרבי הגברים מפנים את פעמיים בשנה היו תקיים מידי שנה בחצר הרבי. העולמי המ

. הרבי אף טיפח את הבטאון  מיוחדתפקידן ה בהם דיבר על היה נושא שיחה מיוחדת בפני הנשים
 היים' )הבית היהודי( שיועד לנשים.  'די אידישע

בר־  סוזן הנדלמן, היא פרוספור לספרות אנגלית וראש המחלקה לאנגלית באוניברסיטת
( הגיעה פרופ' הנדלמן ללמוד בשכונת קראון־הייטס, תוך־כדי  1977אילן. בשנת תשל"ז )

 עריכת התואר שלה בשפה האנגלית. 

במהלך עבודתה כתבה מאמר בנושא של 'הפמיניזם ביהדות', תחת הכותרת: 'האשה 
היהודיה, שלושה צעדים מאחור?'; ושלחה אותו לעורכת של הרבעון 'די אידישע היים'  

 ביטאון שיוצא לאור על ידי 'נשי ובנות חב"ד' בשפת האידיש והאנגלית.  -)הבית היהודי( 

לאחר כמה שבועות הופתעה לקבל מענה מהרבי, בו הוא כותב שנהנה לקרוא את המאמר 
'כיצד הרבי ידע שכתבתי מאמר כזה ומתי היה לו זמן  -שלה; היא הייתה מופתעת מאד 

 לקראו?'.

רכת העיתון, התברר ששהרבי מעניק יחס מיוחד ויוצא־דופן לנשים  לאחר בירור אצל עו
 לכן, לפני הדפסת כל עיתון, כל המאמרים נשלחים אל הרבי להגהה. -ולעבודתם 



לאחר זמן־מה, קיבלה פרופ' הנדלמן את כתב־היד של עריכתו של הרבי; והיא הייתה 
גיאות, הוסיף מרכאות, זיהה את הש -'כיצד הרבי, ערך את האנגלית שלי  -'המומה!' 

שינה מילים, הוריד מילים מיותרות. והכל, בסגנון העריכה של עורכים מקצועיים; כמו  
הרי אני בעצמי פרופסור שמלמדת  -פרופסור לאנגלית, בתוספת מושגים פילוסופיים 

 אנגלית לסטודנטים'. 

. הרבי כתב  אצל הרבי השליחה היא לא רק אשת השליח, אלא יש לה תפקיד ייחודי בפני עצמה
 יב לעולם, במטרה להדריך אותן ולעודד אותן בתפקידן.  מכתבים רבים לשליחות מסב

 לימוד תורה לנשים 

 אחד מהתחומים בהם חולל הרבי מהפכה של ממש הוא תחום לימוד התורה לנשים. 

קודם, הרבי השראת בה –. הרבי אתע בעבר נשים לא נהגו ללמוד תורה, ואף נאסר עליהן זכידו
מוקים הלכתיים ובנימוקים חסידיים. הנימוק ההלכתי  ניהתיר לימוד תורה לנשים, ונימק זאת ב

ך שלו, ממנו הסיק הרבי שגם האשה צריכה ערונו של האדמו"ר הזקן בשולחן מתייחס לדיוק בלשו
 . 3לה  ההלכות הצריכות קשורה ללימוד התורה, ואינה יכולה להסתפק רק בלימודלהיות 

רוקו  שלוחיו למקודם שלח את לז סיפר הרבי שכאשר הרבי האדמו"ר מבבשיחה מרתקת עם ה
ד תורה לבנות, הרבנים הספרדיים התקוממו ע"כ, וחששו שמנסים לבצע והם התחילו להנהיג לימו

 אבל בהמשך הן נוכחו לראות את התועלת מכך.שכנזית. עליהם השתלטות א 

הרבי שמכיון שנשים היום נחשפות גם ככה  נשים הסבירהחשש של חז"ל מלימוד התורה ל לגבי
כורח השעה הוא להעניק להן את היכולות הרוחניות להתמודד עם הרוחות  להבלי העולם, הרי ש

 הנושבות בחוץ.

 עליית המלכות 

אלא  מעמד הנשים כולו( לא רק כורח המציאותתורה לנשים )ובעליית אך הרבי ראה בלימוד ה
 אולה. חלק מתהליך הג

פע האלוקי  קב"ה את עשר הספירות, שבאמצעותן מאיר השהאציל הלצורך בריאת העולמות 
ביים. הכוחות כללית לכוחות זכריים וכוחות נקלבריאה כולה. עשר הספירות מתחלקות בחלוקה  

פיעות את האור האלוקי,  הקבלי לששת הספירות המשהכינוי  –ן' 'זעיר אנפיהזכריים נקראים 
ומשפיעה אותו  המקבלת את השפע של הספירות שמעליה, 'מלכות' הספירת  – ח הנקביהכוו

 לעולמות שתחתיה.  

. תכונת הדיבור הוא  : 'מלכות פה'כתוב בפתח אליהוספירת המלכות משולה לדיבור כמו ש
זהו תפקידה של ספירת המלכות, לגלות  האדם לאחרים. להשפיע ולגלות את העולם הפנימי של 

כל  דבר כשלעצמו, ואת השפפע האלוקי לעולמות שתחתיה. אך כשם שהדיבור לא מייצר שום 
כלום'  רמאמלכות 'לית לה מגספירת הע ולהעביר אותו הלאה, כך גם קבל את השפתפקידו הוא ל

לכן   מעבירה את השפע שמקבלת מהספירות שמעליה לאחרים.לה אור עצמי משלה, והיא אין  –
 ה. אותו הלא ר מהשמש ומעביררח שמקבל את האויכות משולה גם להמל

רק  יבור נגלה דבר מעניין: למרות שהדיבור לא מייצר שום דבר וונן שוב במשל הדאך אם נתב
מעביר לאחרים תובנות או רגשות, רואים שכאשר האדם מדבר הדיבור פותח אצלו תובנות 

ר,  חדשות, או מעצים את הרגשות שלו. לכן העצה הראשונה לאדם שכועס הוא לשתוק, כי אם ידב
 יעצים את רגשותיו.הדיבור 

ש בעצם הנפש, והוא לא נוצר באמצעות השכל. לכן הדיבור  הסיבה לכך הוא שהדיבור מושר
בלי תכנון. האדם לא אומר לעצמו שעכשיו הוא יקמוץ את הפה כדי מתבצע באופן ספונטני ו

 פתח.   לח את הפה כדי להוציא את הצליתלהוציא את הצליל קמץ, או יפ

יבור, כך זה גם בספירת המלכות. על המלכות כתוב ששורשה 'בכתר' שלמעלה מכל  דכשם שזה ב
 ץ סופן בתחילתן.  ת, בסוד נעוהספירו
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לה והיא זקוקה לקבל את  אין שפע מש  תרחש תהליך מאוד מעניין. בשלב הראשון למלכותאן מכ
מהמדות שמעליה. אך אחרי שהמדות משפיעות במלכות, היא מתעלה לשורה למעלה  השפע 

 יעה לספירות. פשה', והופכת להיות מעטרת בעלמהמדות, בסוד 'אשת חיל 

שאז תתעלה המלכות מעל  יד לבוא, זה שנקרא עליית המלכות, יתרחש בשלימותו לעתליך ההתה
 לכל הספירות. 

 האדמו"ר הזקן בספרו תורה אור מתייחס לכך באריכות:

בענין שלעתיד יהיה עליית המלכות למעלה מז"א כו'. יובן ממ"ש בברכה אחרונה דנשואין 
הרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כו'. בא"י משמח חתן עם הכלה. וצ"ל מ

הטעם לשינוי לשון הברכות. שמתחלה אמר משמח חתן וכלה ואח"כ אמר עם הכלה. וגם  
והענין הוא מ"ש משמח חתן וכלה קאי אזמן הזה. צריך להבין ענין קול חתן וקול כלה.  

ומ"ש עם הכלה קאי אלעתיד דהיינו אחר שכבר אמר מהרה ישמע דהיינו בביאת הגואל אז  
 אח"כ אומר עם הכלה.  

ן כי יש אירוסין ונשואין. כי ולהבין הטעם מפני מה אמר על לעתיד דוקא עם הכלה. העני
בזה"ז הוא בחינת אירוסין כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה. א"ת מורשה אלא מאורשה.  
וכמ"ש ביום חתונתו זה מ"ת בחי' אירוסין כי במ"ת אף שהיה גילוי פב"פ היינו רק בבחי' 

נתגלה  חיצוני' בלבד באיסור והיתר אבל פנימית התורה שהוא בחי' ענג האלהי שבתורה לא  
אז עדיין ונשאר בבחי' מקיף מלמעלה וה"ז דומה לבחי' אירוסין שגם שם אינו נמשך עדיין  
בבחינת פנימית רק הארה חיצוני' וכל עיקר האור בבחינת מקיף כמו טבעת קדושין שהוא 
עגול ומקיף ע"ג היד אבל לעתיד שיהיה בחי' גילוי פנימי' התורה שהוא ענג העליון שבתורה 

בבח יהיה  ג"כ אחרי  אז  הוא  נשואין  ענין  כי  כו'  נקנית  כי בועליך עושיך האשה  נשואין  י' 
 שכבר בא האור בבחי' פנימית: 

והנה ידוע דכעת בגלות המל' מקבלת האור ע"י ז"א שהוא מקבל בעצמו מאימא. וכמ"ש  
בעטרה שעטרה לו אמו והוא משפיע אח"כ למל' אבל לעתיד נאמר א"ח עט"ב שתהיה המל' 

ולכן עתה בזה"ז נאמר ... תעלה יותר למעלה הימנו כי נעוץ סופן בתחלתן כו'. עט"ב ז"א שת
אחרי שכבר   ולעתיד  ז"א.  ע"י החתן  האור  מקבלת  היא המל'  וכלה שהכלה  חתן  משמח 

שא"ח  תתעלה אז נאמר משמח חתן עם הכלה שעל ידי הכלה הוא משמח את החתן מפני  
היא עט"ב כנ"ל וז"ש מהרה ישמע כו' קול כלה כו'. כי עתה בגלות נאמר נאלמתי דומיה  
הוא אומר הרי את מקודשת לי   יפתח פיו כו' ולכך החתן  שהיא בחי' שתיקה וכאלם לא 

 והכלה שותקת אבל לעתיד כשתתעלה מעלה מעלה אז תהיה ג"כ משפעת ונק' קול כלה.  

 פרשת ויגש( )תורה אור

בעלה', ו'נקבה עטרת ל 'אשת חיל שמכיון שלעתיד לבוא תתגלה המעלה שהסיק מכך  4הרבי 
יש חידוש ביחס לנשים שמתבטא גם בתחומים כמו לימוד  , לכן בדורות האחרונים תסובב גבר'

 התורה שבעבר היו גבריים.

הביטוי לכך כבר זמן הזה רואה הרבי אצל אברהם ושרה, שמכיון שהקב"ה הטעימן מעין   את
'כל אשר תאמר אליך העולם הבא, לכן התבטא זה אצל אברהם ושרה שהקב"ה אמר לאברהם 

 . 5שרה שמע בקולה'

 עקרת הבית 

ים הגבריים, אלא במימוש  התפקידית הנשיות כפי שראינו רואה הרבי לא בחיקוי את עלי
תפקיד  –הבית  עיקרתפקיד האשה בתחום הזה אינו טפל לבעל, אלא ו. יאל הנשי במילוא הפוטנצ

 ין כמוהו. עיקרי וחשוב מא

שו הכהנים? תיחזקו את הבית: נקיון הכלים, נקיום  מה עמשכן ה'. משרת בה הכהןהאשה היא 
הפעולות ה'פשוטות'  המנורה, תיקון הכלים וכו'. אשה הזוכרת שביתה הוא מקדש מעט, מבינה ש

 ם'.  מימוש הציווי 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכשל היום יום, הן 
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 :שהיא 'עקרת בית רגילה'הרבי לאשה שכתבה לו כותב כך 

– בית יהודיה רגילה'. להיות עקרת–אני חייב להסתייג מהתיאור שלך את עצמך כ'עקרת
תנה הבית היהודיה ני–בית יהודיה, זה בכלל לא דבר 'רגיל'. לעקרת–בית, בייחוד עקרת

בית, 'היסוד של הבית', משום שזוהי בעיקר האחריות – אחריות עצומה בתור עקרת
והזכות שלה ליצור את האווירה הנכונה בבית ולהאיר אותו באור ובחמימות של חיים  

יהודיים. ומכיוון שניתנה לה אחריות כזאת, ברור שהקב"ה חנן אותה גם בתכונות 
 . מלאה ביותרובכוחות הנחוצים כדי לבצע זאת במידה ה

 נבוך()מורה לדור 

תפקידה בבית   - הרבי אף מציין כי ישנה חלוקת תפקידים מובהקת בין הגבר לאישה בכך שהיא
 תפקידו בחוץ: -והוא 

הדבר תלוי במדה   -כדי שהבית יהיה בית יהודי אמיתי, שאז יהי' זה בית חם, מואר ושמח 
רבה ביותר באישה, עוד יותר מאשר בבעל. הבעל עסוק במשך חלק גדול מהיום בענייני  

היסוד העיקרי של הבית. הנהגת הבית   -פרנסה מחוץ לבית, ולכן האישה היא עקרת הבית 
 .אחריות האישהוחינוך הילדים הם בעיקר ב
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 מלך פנימה כל כבודה בת 

הרבי הדגיש את החשיבות של  כעיקר הבית, אשה אך יחד עם המרכזיות של תפקידה העיקרי של ה
וקרא לנצל את התכונות   ,דות והמעיינות חוצהת התורה והיה בהפצ  החוצהבהשפעה שה גם הא
 . עולם כולועל הנשים אחרות ואף ל עיע השפיחודיות לנשים כדי להי

יוחדות שהן  מ למרות ש'כל כבודה בת מלך פנימה', אבל ה' נתן לנשים תכונות הרבי הדגיש ש
ביהן  בנות ישראל לאבאופן של צניעות, כדי לקרב את כמובן  – צריכות לנצל אותן אף בחוץ

 שבשמים. 

בות לעבודת ה'  אדרבה, טבע הקירוב והרכות של נשים מסייע אותן להצליח בקירוב הלב
עוד יותר מאנשים, כפי שרואים במוחש, דכאשר משדלים את השני להתקרב לתורת ה'  

עבודתו בדרכי נועם ודרכי שלום, יש הרבה יותר הצלחה )והפעולה היא פנימית יותר ויש  ו
לה קיום יותר( מאשר על ידי הפעולה על ידי ויכוחים ומלחמה כו' )כטבע האנשים, ש'איש  

 דרכו לכבוש'(.  

וכיון שהקב"ה ברא את הנשים בתכונה זו, הרי מובן שעליהן לנצל אותה במילואה, לא רק  
 השפעה בחוץ, לקרב את בנות ישראל לאביהן שבשמים. הבית, אלא גם בבהנהגת  
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 דירה נאה בתחתונים 

ונת הבריאה 'לעשות לו יתברך ף בכוהוסיתירה מכך, הרבי ייחס לתכונות הנשיות את היכולת לי
 רה בתחתונים', מימד נוסף על עבודת הגברים.די

של  משמעות ניתן להבין את הומכאן שבתחתונים,  דירהלעשות  הלשון בה חז"ל השתמשו הוא
דם הוא לדירה, הרי בניית דירה גשמית. למרות שהרצון העמוק של האמהשלמת כוונת הבריאה 

תהיה דירה נאה, עד  עשיית הדירה, אלא הוא אף רוצה שהדירה שאינו מסתפק רק בעצם 
ר, למרות  אדם, אלו הן, דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים". כלומשה מרחיבין דעתו של ש"של 

 ה על האדם ומרחיבה את דעתו.שתפקידה של הדירה הוא לשרת את האדם, בכל זאת היא משפיע

 ת שתי מטרות:  בתחתונים משמשעשיית הדירה 

אות, אלא שכדי לברוא מאיר במציקי הבלתי מוגבל לפני שנברא העולם היה האור האלו .א
בעולם מות, הקב"ה צמצם את האור האין סופי. על ידי עבודת האדם עולמציאות האת 
יהיה ראוי לעתיד לבוא  להפוך את המציאות הגשמית לאלוקות, פועלים שהעולם  הזה

 את הדייר לתוך הדירה. להביא  – כינה בתוך המציאותלגילוי האלוקות והשראת הש



ר לפני  נעלה יותר מהאור האלוקי שהאיא יתגלה בעולם אור אלוקי חדש שלבויד לעת .ב
אדם , ועל ידי עבודת הקב"ה'תאווה' של הגלות זו קשורה עם מילוי ה. התהצמצום

כך גם בדירה   ר.את דעתו של הדיילהרחיב  – ה בעצמו"שוקה של הקבמתמלא התענוג והת
ולפנים  לא עושה זאת מתוך חיות ותענוג בתחתונים. כאשר יהודי לא רק מקיים מצוות, א

 ה, תתרחב דעתו.הקב" –הוא גורם בכך שכביכול הדייר  ן 'נאה', באופ משורת הדין

משימה את הוראות התורה בפועל, אבל האשונה תלויה בעיקר בגברים המבצעים רהמשימה ה
לויי באשה, וכשם  תהבית קר הנוי והיופי של רואים בגשמיות שעיהשניה תלויה בעיקר בנשים. 

ופי מתבצע דווקא על ידי הנשים.  שזה בדירה הגשמית, כך זה גם בדישה הרוחנית, שעיקר הנוי והי
, שהן וכפי שרואים בשלושת המצוות המיוחדות לנשים: הדלקת נרות, כשרות וטהרת המשפחה

 מוסיפות יופי רוחני וגשמי של כשרות, טהרה וקדושה.

תלוי דווקא באמא, והאמא היא זו  ניתן לראות זאת במיוחד בחינוך הילדים, שעיקר החינוך 
והמצוות באופן ביחד עם העדינות ואהבה, לקיום התורה חדירה בהם את התענוג והחום שמ

 'נאה'.

 רבי:הקדושות של הבמילותיו ונסיים 

בעצמן ובכל נשי ובנות ישראל אודות לעורר  –, הרגעים האחרונים לפני הגאולה ננו זהבזמ
ף ומיד ממש,  גודל הזכות דנשי ובנות ישראל להבאת הגאולה האמיתית והשלימה תיכ

 .דקניות שיש בדור"שתבוא "בשכר נשים צ

 בך יברך ישראל()קונטרס 


