
 

 

 

 

 

 

 

 

 טקס ברכה למחזור החודשי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יך., ְמאֹוד ָעְמקּו ַמֲחְשבֹותי  יך יהָמה ָגְדלּו ַמֲעשי  : יחד שירה♫♪

 נשים זקוקות לתפילה שנובעת מתוך רחמן.

נשים זקוקות למילה שלהן. לצבע הדם. לאלוהה שיודעת את 
 . הציר. החדירה. הנביעה.תחושת הרחם המתכווצת

ישות נשית זקוקה למרחב לגלות בו את עצמה כנוגעת בכל חי. 
כחווה. לגלות שהיא האחת... שהיא הקדושה בכל תפארתה, 

 שדמה הוא הרוח, שבשרה מדבר אל האלוהות בכל נוכחותה...

דניאלי-מתוך "דת אישה", דבורה לדרמן  

צורך בפצע כדי "אין הכרח בשפיכת דם שיישפך, בינינו. אין 
שניזכר כי הדם קיים. הוא זורם בנו, מאתנו. הדם מוכר לנו. הדם: 
קרוב. את כולך אדומה.וכל כך לבנה.הנך זו וגם זו. אינך הופכת 

לאדומה כשאת מאבדת את תומך. את לבנה משום שלא התרחקת 
 מהדם...

 לוס איריגארי, מין זה שאינו אחד

 קריאה:

"האם הגדולה שאנו קוראים לה ִאיַנַנה נתנה לנשים מתנה שאינה 
ידועה לגברים, וזהו סוד הדם הזרם השוטף אותנו במועד הירח 

אים זאת כרוגז החסר, הדם המרפא של לידת הירח. הגברים רו
ומחלה, טורח וכאב. הם חושבים שאנחנו סובלות, ורואים עצמם 

 כבני מזל. אנחנו לא מגלות להם את טעותם.

באוהל האדום האמת ידועה. באוהל האדום הימים זורמים כמו נחל 
עדין בזמן שמתנתה של איננה עוברת דרכנו, מנקה את הגוף מן 

לקבל את חיי החודש  המוות של החודש האחרון, ומכינה אותו
החדש. באוהל האדום מביעות הנשים את תודתן על שלוות הנפש 
ועל התחייה, על הידע כי החיים נולדים בין רגלינו, וכי הדם הוא 

 מחיר החיים"

 אניטה דיאמנט, האוהל האדום

 רכה הנאמרת על ידי נשים בעת מחזורן החודשי:ב

Prayer upon Menstruation /  By Elana Rosenfels Berkowitz 
and Debra Orenstein/  “Lifecycles”, 1994 

 יהי רצון ה' אלוהינו ואלוהי אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, 
 שיתחדשו חיינו בחודש זה. 

שיהיה זה חודש של טובה וּברכה, מזֹור וחיוּת, פֹוריוּת ושפע, גיל 
 ושמחה, ִשחרור ונחמה; חודש בו יתמלאו משאלותינו לטובה.

שנתת דעתך לשרה, נענית לרבקה, ראית בכאבה של לאה  כשם
 וזכרת את רחל, כן אהיה אני לנגד עיניך. אמן.

 )תרגום: גילי צדקיהו(

 

 קריאה:

 "...תן לי להיות אדמה ואדם,

 תן נא חיים בדמי,

 תן לי להיות התבל ומלואה,

 תן לתבל להיות בי."

רפאל אלישע  

 


