
 

  

הלוך ילך ובכה נשא משך הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, 
 בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו הזרע,

0 
בליבם של ימים אלו, בין יום השואה ליום הזיכרון ויום העצמאות אנו חוגגים בקהילות התנועה את 

ין כובד הראש לב השבת הזו משלבת בין שמחת ההתחלה(. שבת תקומה )על משקל שבת תשובה
ואפילו היראה של הזיכרון וחשבון הנפש. שבת המוקדשת לרקום מארג עדין בין ההתרגשות של 

וחשיבה על מה שאנו רוצים עוד לתקן בחזון שלנו לאדמה, למדינה ,ההתחדשות, לבין הצער והאובדן
  ולחברה.

 

 שבת ליל שיר
 עמיחי הדיהו מילים:

 ?ַלְיָלההַ  ֱאַלי ֲהָתבֹוִאי
 .ָחֵצרב   ָיְבׁשּו ָברכְ  ְכָבִסים

 ,ָלּה ידַ  לֹא םַפעַ  ַאףׁש   ִמְלָחָמה,
 .ֲאֵחר ְבָמקֹום ַעְכָׁשו ִהיא
 

ףה   ְבִלי יםָׁשבִ  ּוְכִביִׁשים  ר 
 ֹוְכבֹור ְבִלי סְכסּו ְלָבָדם,
ב ִנְסָגר ְוַהַבִית ר   ָבע 

בֹו ָהַרעוְ  ַהּטֹוב ַעל  .ׁש 
 

 הּוא ְגבּולהַ  ִכי יֵטב,הֵ  ְוָיַדְענּו
 .ָׁשם נּולָ  ְוָאסּור ָקרֹוב,
 ַוְיֻכֻלּו ֵלל:ִהְתפַ  ָאִבי

ץ  .ָבָאםצְ  ְוָכל ָהָאר 
 

ץ ָצָבא  ,ֱאִפילּוה   ְוָהָאר 
הוְ  ְמָעט עֹוד  .ָהאֹור ָכב 

 ִהְתִחילּו ַמִיםׁשָ  ָבּה ַהִמְצָוה
 ִלְגֹמר יםְצִריכִ  ַנִיםַהְש  שּוב

 
 

 שלי מכורה
 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
 ,ימים חלונות פתוחים ושבעה

 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

 ,ים הלבבות פתוחיםושבעה ימ
 ,וכל קבצנייך עומדים בתפילה

 ,ובנייך בנותייך חתן כלה

 .וכל קבצנייך אחים

 הרב מרדכי רותם / שבעת ימי תעודה

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

 .העצמאות
 

ימים, "עשרת ימי כשם שיש לנו עשרה 
תשובה", בין ראש השנה ליום הכיפורים, 

לקבוע את הימים שבין יום  מן הראוי
ימי  כ"שבעת השואה ליום העצמאות

 ."תעודה
 

כפי שבין ראש השנה ליום הכיפורים נדרש 
היחיד לעשות חשבון נפש, לבחון את 
מעשיו בינו לבין המקום כמו בינו לבין 

זור הבריות, כשם שהיחיד מצווה לח
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 

כציבור, לבחון את עצמו,  –צריך עם ישראל 
לבדוק מדי שנה בשנה עד כמה הוא מצליח 
להגשים את התעודה שהוטלה עליו, את 

יעודו, את מורשת המוות של השואה, את י
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 

חיד, אך בעיקר לחברה ולמוסדותיה, גם לי
מוסדות הציבור. מערכות הציבור השונות 
הן שצריכות לבחון את עצמן ואת פעלן 

 .בימים שבין יום השואה ליום העצמאות

ר התנועה באתנמצאת  הדרשה המלאה
 הרפורמית

 

 
ְמָחה  יהודה עמיחי /ַעְצבּות ְושִׂ

 

 ַעְצבּות ְוִשְמָחה ְבִחלּוִפים
ַרח  ְכמֹו ַמִים ְוֵאִדים ְוק 

ר  ַעְצבּות ְוִשְמָחה ֵמאֹותֹו ֹחמ 
 ֲאַנְחנּו ָיַדְענּו

 ַאֲהָבה ּוִבְלִתי ַאֲהָבה, ְׁשֵני ְצָבִעים
ָחד, ָזן ִנְפָלא ד א   ְבו ר 

ֵשג ִלְמַגֵדל  ְשמֹו ִנְׁשַארה  ד ַהְּוָרִדים, ׁש  ר   .ַבּו 
ן ְך ִמִספּור ֵגרּוׁש ַגן ֵעד  פ   ,ָעִשינּו ַהה 

ב ּוָבֹאׁש   צ   .רָאַהְבנּו ֵבין קֹוץ ְוַדְרַדר ּוָבע 
 ַאַחר ָׁשִנים ַרבֹות ִנְפַגְׁשנּו ׁשּוב
ָחד ְוַׁשְלָותֹו ִעמֹו  .ְבִלי ְכֵאב. ָכל א 

 .ןז ה ָהָיה ַגן ֵעד  
 ֲאָבל

 .ז ה ָהָיה ַגם ֵגיִהּנֹום
 

 

ִ ִכי ִמִציֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ְיהָוה ִמירּו" ְוָׁשַפט  ם ָׁשָל
תּו ַחְרבֹוָתם ֵבין ַהגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִמים ַרִבים ְוִכתְ 

ם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיָשא ל גֹוי  ְלִאִתים ַוֲחִניתֹוֵתיה  גֹוי א 
ב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה" ר    ד'( -ב' ג')ישעיהו  ח 

  
 

ם ָהעֹוָלם  / נתן יונתן אִׂ
     

ה הּוא ָים   - ִאם ָהעֹוָלם ַהז 
 .ֵאָליו הֹוְלִכים ָכל ַהְּנָחִלים
ה הּוא חֹוף   - ִאם ָהעֹוָלם ַהז 

 .תּוַגת ַימֹו ַמָכה ַגִלים
 

  - ִאם ָהָאָדם הּוא ַיַער־ַעד
 .סּופֹות נֹוְׁשבֹות ַבֲאִמיָריו
  - ִאם ָהָאָדם הּוא ִשיַח ָקט

 .ַבָלאט נֹוְׁשִרים ִפְרֵחי ִׁשיָריו
 

 ,סּופֹות נֹוְׁשבֹות ַבֲאִמיָריו
 ;נֹוְׁשִרים ַבָלאט ִפְרֵחי ִׁשיָריו

 ,ִכי ָהָאָדם ַגם ִשיַח ָקט
 !ֹות ַבֲאִמיָריופסּו -ַגם ַיַער־ַעד 
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 הרב בנג'י גרובר זיכרוןיום זיכרון ליום  בין

ית-קהלת אומר לנו כי "טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל לֶ -בֵּ ֶבל, מִׂ ְשתֶ -ֶכת ֶאלאֵּ ית מִׂ ה" )ז', ב(. בֵּ
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 

ן שני ימים מהמשמעותיים ביותר תקומה מייצגת אותם. בשבוע הקרב ובא נציי
ם הכי גם וגם שיש. שואה ומדינה, יום זיכרון ישראלי אשר ה-בלוח השנה היהודי

 וחג העצמאות. 

 
  

 בספרות הקבלה והחסידות מדברים על כך שהעולם מורכב משלושה מרכיבים:

ה זה אומר? יש מסגרת המקום, שזה עולם, יש מסגרת הזמן, ר"ת עש"ן. מ -עולם, שנה, נפש 
ש, מקום, זמן ואדם. התפיסה היא עולם שנה נפ -שזה שנה, ויש מסגרת האדם, שזה נפש. עשן

משלושת אלה. בחסידות ביקשו לטעון כי שיא החיבור של שלושת שכל דבר במציאות מורכב 
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 

ם הכי מקודש במסגרת העולם, ויום הנפשות, אולי עבור כל העולם בקודש הקודשים המקו
 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 

 דם.שנה נפש, מקום, זמן, א

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.

ה אשר לא זכו להכיר החייל, החיילת, האם, האב, האח האחות, הבן והבת, בן או בת הזוג. אל
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, 

      לכאב, לאובדן וללידתה של המדינה. לחג, לעצב,

 ר התנועה הרפורמיתבאתנמצאת  הדרשה המלאה

 קטעי מקרא לשבת תקומה

י ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד כִׂ " ל ְישּוָעתִׂ נֵּה אֵּ ְמָרת הִׂ י ְוזִׂ  ּה ְיהָוהיָ י ָעִּזִׂ
ישּוָעה י לִׂ י לִׂ  "ַוְיהִׂ

 ב ו'י -הצעה להפטרה לשבת תקומה או יום העצמאות: ישעיהו יא א'

ר ִמָשָרָׁשיו   ר ִמֵגַזע ִיָׁשי ְוֵנצ  ה. ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיהָוה רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה  ְוָיָצא ֹחט  ִיְפר 
ְזָניו ּוְגבּוָרה רּוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ְיהָוה. ַוֲהִריחֹו ְבִיְרַאת ְיהָוה ְולֹא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשפֹוט ְולֹא ְלִמְׁשַמע אָ 

ק ַדִלים ְוהֹוִכיַח ְבִמ  ד  ט ִפיו ּוְברּוַח ְשָפָתיו ָיִמית יֹוִכיַח ְוָׁשַפט ְבצ  ץ ְבֵׁשב  ר  ץ ְוִהָכה א  יׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאר 
ש ְוָנֵמר ִעם ְגִדי ִיְרָבץ ְוֵעג   ב  ק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו. ְוָגר ְזֵאב ִעם כ  ד  ל ָרָׁשע. ְוָהָיה צ 

ן ְוַאְרֵיה ַכָבָקר יֹאַכל  ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָדו ְוַנַער ָקֹטן ֹנֵהג יָנה ַיְחָדו ִיְרְבצּו ַיְלֵדיה  ָבם. ּוָפָרה ָוֹדב ִתְרע 
ן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָגמּול ָידֹו ָהָדה. לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיְׁשִחיתּו ְבָכל ן. ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָפת  ב  ַהר  ת 

ץ ֵדעָ  ת ְיהָוה ַכַמִים ַלָים ְמַכִסים.ָקְדִׁשי ִכי ָמְלָאה ָהָאר   ה א 
ר ֹעֵמד ְלֵנס ַעִמים ֵאָליו גֹוִים ִיְדֹרׁשּו ְוָהְיָתה ְמנָֻחתֹו ָכבֹוד. ׁש ִיַׁשי ֲאׁש   ְוָהָיה ַביֹום ַההּוא ֹׁשר 

ר ִישָ  ת ְׁשָאר ַעמֹו ֲאׁש  ֵאר ֵמַאשּור ּוִמִמְצַרִים ְוָהָיה ַביֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאֹדָני ֵׁשִנית ָידֹו ִלְקנֹות א 
ֵאל ּוְנֻפצֹות ּוִמַפְתרֹוס ּוִמכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמִשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵיי ַהָים. ְוָנָשא ֵנס ַלגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְשרָ 

ְפַרִים ְוֹצְרֵרי יְ  ץ. ְוָסָרה ִקְנַאת א  ת ְיהּוָדה ְיַקֵבץ ֵמַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָאר  ְפַרִים לֹא ְיַקֵּנא א  הּוָדה ִיָכֵרתּו א 
ם ֱאדֹום ּו ד  ת ְבֵני ק  ְפָרִים. ְוָעפּו ְבָכֵתף ְפִלְׁשִתים ָיָמה ַיְחָדו ָיֹבזּו א  ת א  מֹוָאב ְיהּוָדה ִויהּוָדה לֹא ָיֹצר א 

ֱחִרים ְיהָוה ֵאת ְלׁשֹון יָ  ם ִמְצַרִים ְוֵהִניף ָידֹו ַעל ַהָּנָהר ַבְעָים ִמְׁשלֹוח ָיָדם ּוְבֵני ַעמֹון ִמְׁשַמְעָתם. ְוה 
ר ִיָשֵאר ֵמַאשּו ר רּוחֹו ְוִהָכהּו ְלִׁשְבָעה ְנָחִלים ְוִהְדִריְך ַבְּנָעִלים. ְוָהְיָתה ְמִסָלה ִלְׁשָאר ַעמֹו ֲאׁש  ר ַכֲאׁש 

ץ ִמְצָרִים. ר   ָהְיָתה ְלִיְשָרֵאל ְביֹום ֲעֹלתֹו ֵמא 
ְבַטח ְולֹא ְוָאַמְרָת בַ  יֹום ַההּוא אֹוְדָך ְיהָוה ִכי ָאַנְפָת ִבי ָיֹׁשב ַאְפָך ּוְתַנֲחֵמִני. ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי א 

ם ַמִים ְבָששֹון ִמַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. וַ  ְפָחד ִכי ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה ְיהָוה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ּוְׁשַאְבת  ם א  ֲאַמְרת 
ה ִכי יֹום ַההּוא הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִמים ֲעִליֹלָתיו ַהְזִכירּו ִכי ִנְשָגב ְׁשמֹו. ַזְמרּו ְיהוָ בַ 

ת ִציֹון ִכי ָגדֹול ְבִקְרֵבְך ְקדֹוׁש ִיְשָרֵאל. ב  ץ. ַצֲהִלי ָוֹרִּני יֹוׁש   ֵגאּות ָעָשה מידעת זֹאת ְבָכל ָהָאר 
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