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פרק ראשון ברב עם הדרת נשים

מסכת הדרת נשים

מתני' הדר נשים  .בגמר פריש להו מהי הדרת נשים ומחלוקת בידם
.אוטובוס לא ידעינן מה הוא אך רבותי פירשו כמין מרכבה על גלגלים וארוכה
מאוד ובתוכה מושבים ואנשים עומדים ויושבים וזה לוקח אותם למקומם ולא
ידעינן למה נסעו בו והרבה זיהום יש בו וריחות מבית השחי וצעקות טלפונים
ובאמצע יש לו אקרדיון ומסתובב ורחמנא ליצלן לאלה העולים בו ומעיד עלי
שהייתי צריך למקומי ברגלי ובחמורי
קו מהדרין
הכי בריא ושלם
בראשונה לא עלה בידי וניסיתי
לבחון את ההידור שבו ורק לאחר
צומות ותפילות אורו עיני ולא
מספיק מה שציינתי לעיל על
הקופסא המרובעת שהתגלגלה
העבירו חציו מן האוטבוס לגברים
וחציו לנשים ולא ידעתי כיצד עלו
משפחות עם הביכורים לירושלים
וה' הטוב ירחם עליהם על קו
המהדרין .
תפילה קצרה זו נאמרה ע"י נשים
שעלו בקו המהדרין וכבר הגיעו
שמועות לעיני חכמים וגדולים
שמעטים עלתה בידם לעלות ולצאת
בשלום ועל כן ישבו חכמים ותיקנו
את התפילה הקצרה
ברוך דיין האמת  :תפילה שהתקינו
עמותת קו מהדרין לאלה שעלו שלא
ברצון מקדימה פוק חזי עמא :
אין לנו אלא לצאת ולראות כיצד
העם מתנהג מרכבא  :גם במרכבה
צריכה האשה לשבת מאחור
והמרכבה דומה לאטובוס שהיא
בלעז ומדוע זקוקה לרחמי שמים
כבר מתניתין פריש להו .ובמערבא:
ארץ ישראל קול באשה ערווה וכי
הוא אמינא שקול באיש ערווה והרי
הם זייפנים גמורים וקולם נורא
ופשיטא היא ויש פרשו קול באשה
ערווה אל תקרי ערווה אלא עריבה.
ברק חלילה להוציא לעז על ברק בן
אבינעם אלא מדובר על אפס אחר
והוא אהוד ברק והיתה לו פעם
פלולה במצחו והיה שר ביטחון ועוד
דברים ועליו אמרו אהוד ברח .
אודנייכו – אוזניים אטם אזניים
מין ספוגית קטנה הנותן באזנו ולא
שומע כלום וכבר היו חיילי ישראל
טוחבין באזנם בזמן מטווחי אש
ואימצו חכמי ישראל בשעת שירת
הנשים בטקסים .ואטמי אזנים אלו
לא היו בזמן יציאת ישראל ממצרים .
רבי אגד אבות אבותיו ממיסדי
הגלגלים בארץ ישראל הנקראים אגד
וצבעו את האטובוס בירוק בכדי
לעבוד על הציבור כאילו הוא
ידידותי לסביבא ועורבא פרח
בלאגנא וקשקשתא שראית כל הבלגן
והרעש וההפגנות התחילו בבית שמש
שם התיישבו חסידים וציונים דתיים
ויצא להם פיצוץ של מקום.

מתני'

ביה"כ ברכי נפשי בגני תקווה
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דף שיר

דנטורי קרתא מלשון שומרי העיר והיא קבוצה קטנה הידועה
בהתנגדותה למדינת הציונית וחלקם גם גרים בבית שמש ובתוך תוכם יש
גם סיקרקים והשם ישמור בעדינו מכל הנטורים ועוד אלה אשר שיתפו
פעולה עם אחמינגדנד מאיראן ומהם נפוץ מכל הארץ ההפרדות בכל
אשר תלך בקופ"ח ,בבנק ,בסופר מרקט  ,באטובוס ,בשירותים ,ברחובה
של עיר ואפילו בבית הכנסת,

אין עומדין להדר נשים

אלא מתוך קלות

ראש .חסידים הראשונים היו שוהים שעה קודם עלייתם
באוטובוס  ,ובודקין חשש נשים בכסאות הראשונים.
היה יושב בשורה ראשונה ונכנסה אשה וישבה לידו  ,אם
יכול יקום וירד  .ואם אינו יכול לירד  ,ירים את קולו
ויקלל ובלבד שיכוון את לבו ואם אינו יכול יגזוז את
שערה במרחק נגיעה  .ברוריה אמרה ,המהלכת במקום
סכנה ,כגון העולה בקו מהדרין  ,מתפללת תפלה קצרה.
ואיזה היא תפילה קצרה :ר' אגד אומר עשה רצונך
בשמים ממעל ותן נחת רוח ליושבים על הכסאות ,ועשה
אותם סומים שלא יחושו בעוברי לפניהם ,ואת אפם סתום
שלא יחושו בבשמים הנוטפים ממני ,ואת אזנם סתום
שלא ישמעו את קולי ברוך אתה ה' שומע תפילה .ואם
הגיע למקומה בשלום מברכת יהי רצון כשם שהכנסתני
כך תוציאני לשלום ותעשה מומים וחרשים ופסחים
לבאים אחרי ואם ארע דבר ולא הגיע למקומה בשלום
תאמר יהי רצון שלא יארע דבר קלקלה על ידי ויהא
מיתתי וכפרתי עלי ברוך דיין האמת  .מכאן אמרו חכמים
איזו חכם הרואה את הנולד ואין לאדם להיות מן המהדרין

אלא עושה רצונו של ה' בנחת רוח גמרא

איבעיה להו

קיקי בית הלל מרוב דרישה של
הפרדה התייעצו חכמי ישראל מה
לעשות בבין הזמנים בהם בחורים
ובתולות יוצאות אל הירדן מי בקיקו
מי באבוביו והם עולים על הירדן
ואין הפרדה ומחיצה ועל כן התאגדו
קיקי בית הלל ומצאו דרך חדשה
ועשו מסלול מהדרין כניסה לנשים
ומסלול גברים ואלה נכנסו לבד ואלו
לבד ,אולם לא ראיתי תועלת בידם
כי בסוף גם הגברים וגם הנשים היו
בתוך הירדן ומעורבים אלו באלו
ומה הועילו חכמים בתקנתם ,
והקיק והאבוב חומה מימינם
ומשמאלם ואז פתחו בשירה כל בית
ישראל הנשים והגברים כדכתיב אז
ישיר בני ישראל .על כן עלו במוחם
של חכמי ישראל ליבש את הירדן
ובכך לא יהיה חשש נהר הירדן וכך
באה עצרת גשמים שלוש שנים
ויקוים הפסוק וילכו ביבשה לא
חשש הרטבות מים וערבוביא

מאי הדרת נשים ? אמרי פוק חזי מאי עמא אמרי ְּב ָרב-עָ ם הַ ְּד ַרת -נשים  ,חד אמר אשה תשב
בתרא במרכבה והיושבת קמא צריכא רחמי דשמיא ,חד אמר אשה לא תשיר בפני איש  ,חד
אמר אין דרכה של אשה ואיש ללכת על אותה מדרכה ובמערבא אמרו אף חיילי ישראל לא
יאה,
שה נְּ ִב ָ
ישמעו קול אשה בצבא ,ואוי לו שמפקדיו נשים  .אבעיה להו והא כתיב  :ו ְּדבוֹ ָרה ִא ָ
ש ְּפטָ ה ֶׁאת-יִ ְּש ָר ֵאל,ויוצאת למלחמה ומנצחת את אויבי ישראל ועוד
שת לַ ִפידוֹ תִ --היא ֹ
ֵא ֶׁ
קשיא והא אמרינן אשה לא תשיר בפני איש משום קול באשה ערווה והא כתיב ותשר דבורה
וברק בן אבינועם וכי אבינועם לא שמע את קולה ? וכי תימא חרש היה  ,והא כתיב (פסוק ט)
וַתֹאמֶׁ ר הָ ל ְֹּך ֵאלֵ ְּך עִ ָמ ְּךֶׁ ,אפֶׁ ס ואי הווי חרש מאי אפס אלא שמע מינא :תרי קלי לא משמעי ועוד
ָשים ַאח ֲֶׁריהָ ְּ ,ב ֻת ִפים
היא שופטה את ישראל ולא האפס ההוא ברק  .ורמינהו ו ֵַתצֶׁ אן כָ ל-הַ נ ִ
חלֹת .ו ַַתעַ ן לָ הֶׁ םִ ,מ ְּריָםִ :שירו לַ ה והיכן היו הגברים ? אלא לומר לך נשים שרות לבד והאי
ו ִב ְּמ ֹ
גברי מאי עבד ? וכיי סלקא דעתך אודנייכו היו סגורים ב"אטם אזנים" ומיהכן היו להם ! אלא
אלמא תרי קלי לא משמעי  .תניא אמר רבי אגד פעם אחת הייתי בנסיעתי מבית שמש
לירושלים בקו מהדרין וראיתי נשים עולות מאחור ואנוכי מקדימה ושאלתי למעשה זה ואמרו
לי אבות אבותינו נהגו כך  .אמר רבי קדימה מנלן שנשים מאחור והא כתיב ו ַַת ֵבט ִא ְּשתוֹ ,
ָשים,
מֵ ַאח ֲָריו; אלמא לוט היה מאחור ועוד כתיב וַי ָָקם וַיֵלֶׁ ְּך מָ נוֹ חַ ַ ,אח ֲֵרי ִא ְּשתוֹ וכן ו ַָיבֹאו הָ אֲ נ ִ
ָשים; אלמא נשים לא מאחורה  .אלא שמע מינה כולי עלמא נשים בראשונה והאי תניא
עַ ל-הַ נ ִ
עובדא דבית שמש כדכתיב (איכה) וַיֵצֵ א מן בית שמש ָ ,כל-ה ֲָד ָרה  ,מאי כל הדרה אמרי זקני
בית שמש דכל בלאגנא וקשקשתא שריאת בבית שמש  .וכן אמרי חכמי ירושלים דנטורי
קרטא עושה לו אדם שביל בו יהלכו נשים ושביל בו יהלכו גברים ואי מתערבבה רוקק בה
ומטיח בה דבריו ונעשין בשרו חידודין  ,ואי נפקא בשלום מברכת ברוך שעשה לי נס במקום
הזה ואינה חוזרת לברך במקום ההוא אלא עולה וצופה על המקום משום דחיישנין לרקיקה
נוספת .והוא אם יצא בשלום ונחבא אל הכלים ואם תפסו שוטרי ישראל יברך בסוף ברוך
מתיר אסורים  .תנו רבנן מצות הדרת נשים בחוף הים שרתון ,חוף נשים וחוף גברים .
והמהדרין עושים חציו של האטובוס מקדימה גברים וחציו מאחור נשים והמהדרין מן המהדרין
בית שמש עושים ברחובה של עיר שני מדרכות מחיצה לנשים ומחיצה לגברים ובית הלל
עושין קיקין או אבובים לנשים וגברים ונקרא קיקי בית הלל בקו מהדרין  .ושב ואל תעשה עדיף

