שיר ליל שבת
מילים :יהודה עמיחי
בֹואי אֱ לַ י ַהלַ יְלָ ה?
הֲ ָת ִ
כְ בָ ִסים כְ בָ ר י ְָבׁשּו בחָ צֵ ר.
ִמ ְלחָ ָמהׁ ,שאַ ף פַ עַ ם ל ֹא ַדי לָ ּה,
ִהיא עַ כְ ָׁשו ְב ָמקֹום אֲ חֵ ר.

יׁשים ָׁש ִבים ְב ִלי הרף
ּוכְ ִב ִ
ְלבָ ָדם ,כְ סּוס ְב ִלי רֹוכְ בֹו
ו ְַהבַ יִת נִ ְסגָר בָ ערב
עַ ל ַהּטֹוב וְ ָה ַרע ׁשבֹו.
וְ י ַָד ְענּו ֵהיטֵ ב ,כִ י ַהגְ בּול הּוא
ָקרֹוב ,וְאָ סּור לָ נּו ָׁשם.
אָ ִבי ִה ְתפַ לֵ לַ :ו ְי ֻכלֻּו
ָהאָ רץ וְ כָל צְ בָ אָ ם.
צָ בָ א ו ְָהאָ רץ האֱ ִפילּו,
עֹוד ְמעָ ט ְוכָבה ָהאֹור.
ַה ִמצְ וָה בָ ּה ָׁש ַמיִ ם ִה ְת ִחילּו
מר
שּוב הַ ְש ַניִם צְ ִריכִ ים ִלגְ ֹ

מכורה שלי
מילים :לאה גולדברג
שלי ,ארץ נוי אביונה-
למלכה אין בית ,למלך אין כתר.
ושבעה ימים אביב בשנה
וסגריר וגשמים כל היתר.

אך שבעה ימים הורדים פורחים,
ושבעה ימים הטללים זורחים,
ושבעה ימים חלונות פתוחים,
וכל קבצנייך עומדים ברחוב
ונושאים חיוורונם אל האור
הטוב,
וכל קבצנייך שמחים.
מכורה שלי ,ארץ נוי אביונה,
למלכה אין בית למלך אין כתר.
רק שבעה ימים חגים בשנה
ועמל ורעב כל היתר.
אך שבעה ימים הנרות ברוכים
ושבעה ימים שולחנות ערוכים,
ושבעה ימים הלבבות פתוחים,
וכל קבצנייך עומדים בתפילה,
ובנייך בנותייך חתן כלה,
וכל קבצנייך אחים.

הזורעים בדמעה ברנה יקצורו ,הלוך ילך ובכה נשא משך
הזרע ,בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו
0
בליבם של ימים אלו ,בין יום השואה ליום הזיכרון ויום העצמאות אנו חוגגים בקהילות התנועה את
שבת תקומה (על משקל שבת תשובה) .השבת הזו משלבת בין שמחת ההתחלה לבין כובד הראש
ואפילו היראה של הזיכרון וחשבון הנפש .שבת המוקדשת לרקום מארג עדין בין ההתרגשות של
ההתחדשות ,לבין הצער והאובדן,וחשיבה על מה שאנו רוצים עוד לתקן בחזון שלנו לאדמה ,למדינה
ולחברה.
שבעת ימי תעודה  /הרב מרדכי רותם

עַ צְ בּות ו ְִׂש ְמחָ ה /יהודה עמיחי

בתהליך עיצובו מחדש של הלוח העברי
במדינת ישראל יש לתת את הדעת באופן
מיוחד לשבעת הימים שבין יום השואה ליום
העצמאות.

לּופים
עַ צְ בּות ְו ִש ְמחָ ה ְב ִח ִ
כְ מֹו ַמיִ ם וְאֵ ִדים ְוק ַרח
עַ צְ בּות ְו ִש ְמחָ ה ֵמאֹותֹו חֹ מר
אֲ נ ְַחנּו י ַָד ְענּו
ּוב ְל ִתי אַ הֲ בָ הְׁ ,שנֵי צְ בָ ִעים
אַ הֲ בָ ה ִ
ְבורד אחָ ד ,זָן נִ ְפלָ א
ה ֵשג ִל ְמג ֵַדל ַהּוְ ָר ִדיםׁ ,ש ְשמֹו נִ ְׁשאַ ר בַ ּורד.
עָ ִשינּו ַההפְך ִמ ִספּור גֵרּוׁש גַן עֵ דן,
אָ ַה ְבנּו בֵ ין קֹוץ ְו ַד ְר ַדר ּובָ עצב ּובָ אֹׁשר.
אַ חַ ר ָׁשנִים ַרבֹות נִ ְפג ְַׁשנּו ׁשּוב
ְב ִלי כְ אֵ ב .כָל אחָ ד ְו ַׁש ְלוָתֹו ִעמֹו.
זה ָהיָה גַן עֵ דן.
אֲ בָ ל
ֵיהּנֹום.
זה ָהיָה גַם ג ִ

כשם שיש לנו עשרה ימים" ,עשרת ימי
תשובה" ,בין ראש השנה ליום הכיפורים,
מן הראוי לקבוע את הימים שבין יום
השואה ליום העצמאות כ"שבעת ימי
תעודה".
כפי שבין ראש השנה ליום הכיפורים נדרש
היחיד לעשות חשבון נפש ,לבחון את
מעשיו בינו לבין המקום כמו בינו לבין
הבריות ,כשם שהיחיד מצווה לחזור
בתשובה ,להתנצל ,להתחרט ולפעול כדי
לתקן את דרכיו ,ו"תפילה ותשובה וצדקה
מעבירין את רוע הגזירה" ,כך ,בשבעת ימי
התעודה שבין יום השואה ליום העצמאות
צריך עם ישראל – כציבור ,לבחון את עצמו,
לבדוק מדי שנה בשנה עד כמה הוא מצליח
להגשים את התעודה שהוטלה עליו ,את
ייעודו ,את מורשת המוות של השואה ,את
מורשת החיים של יום העצמאות .בשבעת
הימים האלה ראוי שעם ישראל יעשה את
חשבון הנפש ויבדוק בפנימיותו כיצד הוא
מתמודד עם התעודה הניצבת בפניו :לבנות
את עתידו על עם ישראל ,שלו עצמו .שבעת
ימי התעודה האלה צריכים להיות מיועדים
גם לי חיד ,אך בעיקר לחברה ולמוסדותיה,
מוסדות הציבור .מערכות הציבור השונות
הן שצריכות לבחון את עצמן ואת פעלן
בימים שבין יום השואה ליום העצמאות.
הדרשה המלאה נמצאת באתר התנועה
הרפורמית

ְׁשפַ ט
תֹורה ְּודבַ ר יְ הוָה ִמירּו ָׁשלָ ִם ו ָ
"כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א ָ
בֹותם
בֵ ין ַהגֹויִם ְוהֹוכִ יחַ ְלעַ ִמים ַר ִבים ְוכִ ְתתּו חַ ְר ָ
ִשא גֹוי אל גֹוי
נִיתֹותיהם ְל ַמזְ ֵמרֹות ל ֹא י ָ
ֵ
ְל ִא ִתים וַחֲ
חרב וְל ֹא י ְִל ְמדּו עֹוד ִמ ְל ָח ָמה" (ישעיהו ב' ג'-ד')

ִׂאם הָ עֹולָ ם  /נתן יונתן
ִאם ָהעֹולָ ם ַהזה הּוא יָם -
הֹולכִ ים כָל ַהּנְ חָ ִלים.
אֵ לָ יו ְ
ִאם ָהעֹולָ ם ַהזה הּוא חֹוף -
תּוגַת יַמֹו ַמכָה ג ִַלים.
ִאם ָהאָ ָדם הּוא יַעַ ר־עַ ד -
נֹוׁשבֹות בַ אֲ ִמ ָיריו.
סּופֹות ְ
ִאם ָהאָ ָדם הּוא ִשיחַ ָקט -
נֹוׁש ִרים ִפ ְר ֵחי ִׁש ָיריו.
בַ לָ אט ְ
נֹוׁשבֹות בַ אֲ ִמ ָיריו,
סּופֹות ְ
נֹוׁש ִרים בַ לָ אט ִפ ְר ֵחי ִׁש ָיריו;
ְ
כִ י ָהאָ ָדם גַם ִשיחַ ָקט,
גַם יַעַ ר־עַ ד  -סּופֹות בַ אֲ ִמ ָיריו !

בין יום זיכרון ליום זיכרון

הרב בנג'י גרובר

קהלת אומר לנו כי "טֹוב לָ לֶ כֶת אֶ ל-בֵּ ית-אֵּ בֶ לִׂ ,מלֶ כֶת אֶ ל-בֵּ ית ִׂמ ְש ֶתה" (ז' ,ב).
קהלת מציג כאן אפשרות של בחירה בין השניים ,אבל למעשה חיינו מורכבים
משני היסודות גם יחד .רבים מהרגעים בחיינו הם רגעים של גם וגם .שבת
תקומה מייצגת אותם .בשבוע הקרב ובא נציין שני ימים מהמשמעותיים ביותר
בלוח השנה היהודי-ישראלי אשר הם הכי גם וגם שיש .שואה ומדינה ,יום זיכרון
וחג העצמאות.
בספרות הקבלה והחסידות מדברים על כך שהעולם מורכב משלושה מרכיבים:
עולם ,שנה ,נפש  -ר"ת עש"ן .מ ה זה אומר? יש מסגרת המקום ,שזה עולם ,יש מסגרת הזמן,
שזה שנה ,ויש מסגרת האדם ,שזה נפש .עשן -עולם שנה נפש ,מקום ,זמן ואדם .התפיסה היא
שכל דבר במציאות מורכב משלושת אלה .בחסידות ביקשו לטעון כי שיא החיבור של שלושת
המרכיבים של המציאות מתרחש ביום הכיפורים (זמן) ,בקודש הקודשים (מקום) ,כאשר נכנס
לשם כהן גדול (נפש) .הכהן הגדול הוא הנפש הגבוהה ביותר שעושה את העבודה עבור כל
הנפשות ,אולי עבור כל העולם בקודש הקודשים המקו ם הכי מקודש במסגרת העולם ,ויום
הכיפורים זה היום הזמן ,הכי מקודש בשנה.
אני מקווה כי המקובלים יקבלו את דבריי והחסידים יעשו עימדי חסד כאשר אנסה להציע כי שבת
תקומה וכן שבוע מיוחד ונורא זה שאנו שרויים בו הוא הוא הזמן המקודש בעת החדשה .עולם
שנה נפש ,מקום ,זמן ,אדם.
המקום הוא מדינת ישראל שאת קיומה נחגוג בעוד מספר ימים ,הזמן הוא עכשיו ,כמה ימים
לאחר יום השואה ולפני יום העצמאות הצמוד לזיכרון החיילים והחיילות .ומי האדם שבמרכז? לא
הכהן הגדול .כלל וכלל לא.
החייל ,החיילת ,האם ,האב ,האח האחות ,הבן והבת ,בן או בת הזוג .אלה אשר לא זכו להכיר
בני ובנות משפחה וכל שנותר הם הסיפורים ,כאלה שזכו להכיר לזמן קצר ואז נלקח היקר ואיננו.
עבור המשפחות השכולות ימים אלה הם ימים נוראים ,הימים הנוראים.
אנו ,כחלק מהעם ומהמדינה ,מתחברים הערב אחורה ליום השואה וקדימה לזיכרון ולעצמאות,
לחג ,לעצב ,לכאב ,לאובדן וללידתה של המדינה.
הדרשה המלאה נמצאת באתר התנועה הרפורמית

קטעי מקרא לשבת תקומה
" ִׂהנֵּה אֵּ ל יְשּועָ ִׂתי אֶ ְב ַטח וְל ֹא אֶ ְפחָ ד כִׂ י עָ ִּזִׂ י וְזִׂ ְמ ָרת ָיּה יְהוָה
ַו ְי ִׂהי ִׂלי ִׂלישּועָ ה"
הצעה להפטרה לשבת תקומה או יום העצמאות :ישעיהו יא א' -יב ו'

ּובינָה רּוחַ עֵ צָ ה
וְ יָצָ א חֹ טר ִמ ֵגזַע ִי ָׁשי ְונֵצר ִמ ָש ָר ָׁשיו ִי ְפרהְ .ונָחָ ה עָ לָ יו רּוחַ ְיהוָה רּוחַ חָ כְ מָ ה ִ
בּורה רּוחַ ַדעַ ת וְיִ ְראַ ת ְיהוָה .וַהֲ ִרי חֹו ְבי ְִראַ ת יְהוָה וְל ֹא ְלמַ ְראֵ ה עֵינָיו יִ ְׁשפֹוט וְל ֹא ְל ִמ ְׁשמַ ע אָ זְ נָיו
ּוגְ ָ
ּוברּוחַ ְשפָ ָתיו י ִָמית
ְׁשפַ ט ְבצדק ַד ִלים ְוהֹוכִ יחַ ְב ִמיׁשֹור ְלעַ נְ וֵי אָ רץ ו ְִהכָה ארץ ְב ֵׁשבט ִפיו ְ
יֹוכִ יחַ ו ָ
ָר ָׁשעְ .ו ָהיָה צדק אֵ זֹור מָ ְתנָיו וְהָ אֱ מּונָה אֵ זֹור חֲ לָ צָ יוְ .וגָ ר זְ אֵ ב עִ ם כבש ְונָמֵ ר עִ ם גְ ִדי יִ ְרבָ ץ וְעֵ גל
ּומ ִריא י ְַח ָדו ְונַעַ ר ָקטֹן נֹהֵ ג בָ םּ .ופָ ָרה ָודֹב ִת ְרעינָה י ְַח ָדו י ְִר ְבצּו י ְַל ֵדיהן וְאַ ְריֵה כַבָ ָקר י ֹאכַל
ּוכְ ִפיר ְ
אּורת צִ ְפעֹונִי גָמּול ָידֹו הָ ָדה .ל ֹא י ֵָרעּו וְל ֹא י ְַׁש ִחיתּו ְבכָל הַ ר
ֲׁשע יֹונֵק עַ ל חֻ ר פָ תן וְעַ ל ְמ ַ
תבן .ו ְִׁשע ַ
ָק ְד ִׁשי כִ י מָ ְלאָ ה הָ אָ רץ ֵדעָ ה את יְהוָה כ ַַמיִם לַ יָם ְמכ ִַסים.
ְתה ְמנֻחָ תֹו ָכבֹוד.
ִׁשי אֲ ׁשר עֹ מֵ ד ְלנֵס עַ ִמים אֵ לָ יו גֹויִם ִי ְדרֹׁשּו ְו ָהי ָ
ְו ָהיָה בַ יֹום הַ הּוא ׁשֹרׁש י ַ
ּומ ִמצְ ַריִם
ִשאֵ ר מֵ אַ שּור ִ
יֹוסיף אֲ ֹדנָי ֵׁשנִית ָידֹו ִל ְקנֹות את ְׁשאָ ר עַ מֹו אֲ ׁשר י ָ
ְו ָהיָה בַ יֹום הַ הּוא ִ
ּומ ִשנְ עָ ר ּומֵ חֲ מָ ת ּומֵ ִאיֵי הַ יָםְ .ונ ָָשא נֵס לַ גֹויִם וְאָ סַ ף נִ ְד ֵחי י ְִש ָראֵ ל ּונְ פֻ צֹות
ּומכּוׁש ּומֵ עֵילָ ם ִ
ּומפַ ְתרֹוס ִ
ִ
הּודה ִיכ ֵָרתּו א ְפ ַריִם ל ֹא י ְַקּנֵא את
ְהּודה י ְַקבֵ ץ מֵ אַ ְרבַ ע כַנְ פֹות הָ אָ רץ .וְסָ ָרה ִקנְ אַ ת א ְפ ַריִם ְוצ ְֹר ֵרי ְי ָ
י ָ
ָתף ְפ ִל ְׁש ִתים יָמָ ה י ְַח ָדו ָיבֹזּו את ְבנֵי קדם אֱ דֹום ּומֹואָ ב
וִיהּודה ל ֹא ָיצֹר את א ְפ ָריִם .וְעָ פּו ְבכ ֵ
ָ
ְהּודה
י ָ
ּובנֵי עַ מֹון ִמ ְׁשמַ עְ ָתם .וְהחֱ ִרים יְהוָה אֵ ת ְלׁשֹון ָי ם ִמצְ ַריִם וְהֵ נִיף ָידֹו עַ ל הַ ּנָהָ ר בַ עְ יָם
ִמ ְׁשלֹוח י ָָדם ְ
ִשאֵ ר מֵ אַ שּור כַאֲ ׁשר
ְתה ְמ ִסלָ ה ִל ְׁשאָ ר עַ מֹו אֲ ׁשר י ָ
רּוחֹו ו ְִהכָהּו ְל ִׁש ְבעָ ה נְ חָ ִלים ו ְִה ְד ִריְך בַ ּנְ עָ ִלים .וְהָ י ָ
ְתה ְלי ְִש ָראֵ ל ְביֹום עֲֹלתֹו מֵ ארץ ִמצְ ָריִם.
הָ י ָ
ּותנַחֲ מֵ נִיִ .הּנֵה אֵ ל יְׁשּועָ ִתי א ְבטַ ח וְל ֹא
וְאָ מַ ְר ָת בַ יֹום הַ הּוא א ְֹודָך ְיהוָה כִ י אָ נ ְַפ ָת ִבי ָיׁשֹב אַ ְפָך ְ
ּוׁשאַ בְ תם מַ יִם ְב ָששֹון ִממַ עַ ְינֵי ַהיְׁשּועָ הַ .ואֲ מַ ְרתם
א ְפחָ ד כִי עָ זִ י וְזִ ְמ ָרת יָּה ְיהוָה ַו ְי ִהי ִלי ִליׁשּועָ הְ .
יֹלתיו הַ זְ כִ ירּו כִ י נִ ְשגָב ְׁשמֹו .ז ְַמרּו ְיה ָוה כִ י
הֹודיעּו בָ עַ ִמים ֲע ִל ָ
בַ יֹום הַ הּוא הֹודּו לַ יהוָה ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו ִ
גֵאּות עָ ָשה מידעת ז ֹאת ְבכָל הָ אָ רץ .צַ הֲ ִלי ָורֹּנִי יֹוׁשבת צִ יֹון כִ י ָגדֹול ְב ִק ְרבֵ ְך ְקדֹוׁש י ְִש ָראֵ ל.

