
  

       הידעונית        
  א"ו ניסן תשס"ט -ירח מלא  –תתחדשי   

  

  .ִאִּמי ָהְיָתה ְנִביָאה ְולֹא ָיְדָעה

  ,םלֹא ְּכמֹו ִמְרָים ַהְּנִביָאה ָהרֹוֶקֶדת ְּבֻתִּפים ּוִבְמִצְלַּתיִ 

ה ֶאת ְולֹא ְּכמֹו ְּדבֹוָרה ֶׁשָּיְׁשָבה ַּתַחת ַהּתֶֹמר ְוָׁשְפטָ 

  ,ָהָעם

  ,ִביָאה ַהְמַנְּבאה ֲעִתידֹותְולֹא ְּכמֹו ֻחְלָּדה ַהּנְ 

  ,ֶאָּלא ְנִביָאה ְּפָרִטית ֶׁשִּלי ְׁשֵקָטה ְוַעְקָׁשִנית

  .ַוֲאִני ַחָּיב ְלַקֵּים ֶאת ַהּכֹל ּוְזַמן ַחַּיי עֹוֵבר

  ,יֹום- ִאִּמי ָהְיָתה ְנִביָאה ְּכֶׁשָאְמָרה ִלי ֶאת ִּדְבֵרי ַהּיֹום

  ,ָּתה ִּתְצַטֵערַא: ַּפֲעִמי- ְּפסּוִקים ְלִׁשּמּוׁש ַחד

  ַאָּתה ַּתְרִּגיׁש, ֶזה ַיֲעֶׂשה ְלָך טֹוב, ֶזה ְיַעֵּיף אֹוְתךָ 

  ַאָּתה, ַאָּתה ּתֹאַהב ֶאת ֶזה, ְּכמֹו ָאָדם ָחָדׁש

  ,ַאָּתה לֹא ּתֹאַהב ֶאת ֶזה, לֹא ּתּוַכל

  ,ָיַדְעִּתי ֶׁשּלֹא ִּתְזּכֹר, ַאָּתה לֹא ַתִצליח ִלְסּגֹר ֶאת ֶזה

  .ַאָּתה ָיכֹול, ַאָּתה ָיכֹול, ָּתנּוחַ , ִּתַּקח, ִּתֵּתן, ַּכחֶׁשּלֹא ִּתְׁש 

  ּוְכֶׁשִאִּמי ֵמָתה ִהְצָטְרפּו ָּכל ַהְּנבּואֹות ַהְּקַטּנֹות

  .ָּיִמיםִלְנבּוָאה ְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ַּתִּגיַע ֲעֵדי ְנבּוַאת ַאֲחִרית הַ 

  

 יהודה עמיחי 

  

  

  שלום לכן

ה נמצאת בשיא עונת חג הפסח מתרחש בעונה שבה אמא אדמ
הכל פורח בצבעים שונים ומרהיבים והאוויר מזמזם . הרבייה שלה

במחזור הפרטי שלנו זהו הזמן שבו . מתנועת החרקים ומלא באבקה
רירית הרחם מוכנה לקלוט את ההריון החדש ורמות , הביצית בשלה

לא  –זהו זמן שבו אנו פוריות . האסטרוגן והפרוגסטרון בדמנו בשיאן
זמן לפרוח ולחפש שותפים ליצירה . ם בנפש וברוחגאלא , רק בגוף

 . חדשה
  

  בת פרעה ו מרים, יוכבד, פועה, שפרהחגגנו עם  בראש חודש ניסן

 .מצריםמשבזכותן יצאנו  ,הגנו ושמרו על משה, גידלו, הנשים שילדו

. הנשי והאנושי ןת לפעול מתוך מצפונובוחרשנשים אמיצות פגשנו 

 שפועלות מתוךשונים ושייכות לאומית שונה  נשים ממעמדות

  .ובשיתוף פעולה יוצא דופןנשית מחויבות 

מרים  שבאים לביטוי אצלכוחות הנבואה הייחודיים נפגשנו עם 

, לצאת לאוויר העולם –מסייעים למה שצריך להיוולד והנביאה 

  .שתוף פעולה ושפע, מתוך התמסרות

  

   :והגדת לבתך ולבנך

  )ג"י שיר השירים ח( ."ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵלְך ַהְׁשִמיִעִני) ות(ֲחֵבִרים"
   לעצמנוולסביבה , ים מאיתנו/ותולרחוק אלינו ים/ותלקרובשנדע להקשיב 

  ים קלמרח ועמוק צלול נו ישמעקולשוואהבה  כבוד מתוך קשבהבנזכה ש

   ליציאה של כולנו נשים וגברים מעבדות מרים ו של הלחיי רוח
  א"תשס פסח  !לו יהי  –.)גופנית כלכלית ונפשית - פיזית(לחרות 

  

-ְוָכל" :צירה המיוחסת לנשים במלאכת בניית המשכןאותה חוכמת י –" חוכמת נשים"מפגש ראש חודש אייר יוקדש ל
ַהָּנִׁשים -ְוָכל .ַהֵּׁשׁש-ַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאתּתֹו-ָהַאְרָּגָמן ֶאת-ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת-ֵלב ְּבָיֶדיָה ָטוּו ַוָּיִביאּו ַמְטֶוה ֶאת-ִאָּׁשה ַחְכַמת

תה נבנה אשר בזכו חוכמת הלבנדבר על מאפייני  )כו- שמות לה כה( ".ָהִעִּזים-ָטוּו ֶאת ָׂשא ִלָּבן אָֹתָנה ְּבָחְכָמהֲאֶׁשר נָ 

  .ונוצרים החיים עצמם המשכן ובעזרתה נטווים

  

  אצל הילהפרטים לקבל מוזמנות הנכן אם רצונכן להיות מכותבות ולקבל פרטים לקראת המפגש הבא של ראש חודש אייר 
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