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מאת: מאיר כהן

יציאת מצרים הינה הארוע  המכונן בתולדות עם ישראל. 
לתרבות  צמוד  מלווה  ההיסטורי,  בזכרון  צרוב  ארוע  

היהודית.
יציאת מצרים ניצבת במעמד דומה לבריאת העולם "זכרון 

למעשה בראשית... זכר ליציאת מצרים".   
היציאה מעבדות לחרות ארעה "בחודש כשר לצאת" אך 

הקרינה תוכן לחיי יום-יום בתפילות, בשבת ובמועדים .
סיומה של העבדות חלה בעונה בה הטבע יוצא מסגירות 
בשעות  איזון  חל  )שמש-ירח(  השמים  גרמי  ובין  החורף 
מלכותם על היממה. זמן שיויון בין יום ללילה הוא הזמן 
הראוי לשיויון בין בני אנוש. "ראש השנה למלכים" אמנם 
והטבע  האדם  הזו  בעת   אך  המלכות  מוסד  אל  מכוון 
רוח  נשבה  בם  שגם  משום  מלכות-  של  במעמד  ניצבים 

אביב.
לבעלי  החיים  זו עת הרבייה, השיבולים אומרות שירה, 
התור  קול  בארץ",  נראו  "ניצנים  של  ירוק  עוטה  הצומח 

מצטרף לשירת  האביב והאדם יוצא לחרות.
חג  יומו  מעמל  העובד  מנוחת  בזכות  נתקדשה  השבת 
מעל  המצרי  השלטון  עול  פריקת  בזכות  נתעלה  הפסח 

בני ישראל.
ואולי  הצבאות"  אנשי  כ"חודש  באכדית  מתפרש  ניסן 
 .)1 י"א,  )שמו"ב  המלכים"  צאת  "לעת  למושג  מקביל 
החודש "כשר למלחמות" משום שבו פסקו גשמי החורף. 
החרות מעבדות מצרים מחייבת אירגון חברתי- צבאי כדי 
לשמר את החרות. מזג האויר בניסן שאיפשר את יציאת 
הארץ-  במרחב  למלחמות  המתאים  הזמן  הוא  מצרים 

ישראלי.
אכן, בעונה זו של שירת אביב, עלו גם קולות הקרב: מרד 
בר כוכבא )ל"ג בעומר(, מלחמת העצמאות, מלחמת ששת 
ציון  זמן  מצא  הגלות,  מחיר  השואה,  זכרון  ואף  הימים 

בלוח העברי.
העברי,  בלוח  חידושים  דממת  של  שנה   2000 כ-  לאחר 
באה הציונות והוסיפה ללוח קומות של מועדים חדשים- 

יום העצמאות ויום ירושלים.

זכר ליציאת מצרים
נחוג  ממצרים,  הפיזית  היציאה  את  המציין  הפסח  חג 
חג  את  החותמת  "עצרת"  בו  וחסרה  ימים  במשך שבעה 
הסוכות. יום העצרת של חג הפסח נדחה וסוגר מעגל בחג 
השבועות המציין "יציאת מצרים רוחנית" ומכונה- עצרת.

נמתח  הטלית,  בצבעי  חרות,  בצבעי  הצבוע  ארוך  יום 
מפסח ועד שבועות, לאורך ימי החמסין )חמישים(.

יום ארוך של ציפייה לסיום תנודות תקופת המעבר אל 
יציבות הקיץ.

לחם ומצה
מאת: הרמן ווק

"המצה הקשה היא לחמה של חירות. הניגוד בין לחם 
של  הדשנה  התרבות  בין  הניגוד  על  מצביע  למצה 
המדבר  לבין  אחריהם  היהודים  שהניחו  עמק-היאור 
אשר בו עמדו על זהותם. המקרא מספר איך התלוננו 
אל משה כי לא יכלו לשכוח את הבשר, הקישואים, 

השומים והבצלים שהאכילום נוגשיהם.
צליפות-השוט לא היו נעימות, כמובן. אבל זכרון זה 
פג כשנרפאו הצלקות באווירו היבש של המדבר. זכרו 

של הבטחון האבוד נשמר.
עבדים  של  ציביליזציה  קשה.  עובדים  אינם  עבדים 
עצלנית היא ואוהבת נוחיות, אותו דור שהוליך משה 
ובהלה ברגעים של  ושוב ליאוש  למדבר נתפש שוב 
עליהם  נגזר  במצרים  היו  שעבדים  אלה  כל  משבר. 
לידו  ליטול  היה  צריך  חדש  ודור  במדבר,  שימותו 
את כלי-נשקם ואת דתם". )מתוך: זה אלי-  הוצאת כתר, 

ירושלים(. 

השיבה למצרים
מאת: ד"ר עמנואל בן נאה

סימלי היה שמותו של המצביא היה דווקא בפסח. האדם 
שתחת פיקודו הגיע צה"ל לאפריקה- למצרים הלך לבית 
עולמו משיברון לב ביום טו' בניסן תשל"ו והוא בן 51 בלבד.
נולד  הכיפורים,  יום  מלחמת  רמטכ"ל  )דדו(,  אלעזר  דוד 
בסרייבו ב 25 באוגוסט 1925, בן  למשפחה שגדלה מספרד. 
דדו נתייתם מאימו בהיותו בגיל 6 שנים ואביו שירת כקצין 
בצבא  הסרבי. בהיותו בן 12 עבר לזגרב לצורך לימודים 
ושם הצטרף לפעילות ב"השומר הצעיר". מלחמת העולם 
בקיבוצים  הנוער,  עליית  במסגרת  אותו,  מוצאת  השנייה 
לפלמ"ח   הצטרף   1946 ב-  שמר.  ועין  העמקים  שער 
ונשלח לחולתה כמפקד יחידת סיור ומסתערבים שנשלחו 
למשימות ללב סוריה ולסיוע למחתרת- היהודית ובעלייה 

לישראל.
במלחמת השחרור נמנה על הלוחמים בסן סימון וברובע 
 ,7 חטיבה  על  פיקד  בצה"ל  בשירותו  בירושלים.  היהודי 
גייסות השריון, אלוף פיקוד הצפון בימים שלפני מלחמת 

ששת הימים, ראש אג"מ ומונה לרמטכ"ל ב- 1972.
בארועים  התאפיינה  צה"ל  כרמטכ"ל  שירותו  תקופת 
בטחוניים קשים ומסובכים- חטיפות מטוסים ישראליים, 

מטוס  הפלת  טרור,  פעילות 
וטבח  בסיני  הלובי  הנוסעים 
הישראליים  הספורטאים 

במינכן.
בימי  הצבא  בראש  עמד  דדו 
ב-  הכיפורים  יום  מלחמת 
שהיתה  המנע,  מכת   .1973
נמנעה עקב  כורח המציאות, 

 , לקרבות  נכנס  והצבא  בינלאומיים  פוליטיים-  שיקולים 
מעמדת נחיתות, בשתי חזיתות, בגולן ובסיני.

המלחמה גבתה מחיר דמים כבד ואף חשש ל"חורבן הבית  
השלישי"- כדברי שר הביטחון משה דיין.

בימים הראשונים למלחמה הצליחו המצרים למוטט את 
קו בר- לב, קו המעוזים בתעלת סואץ, והסורים הצליחו 
אוירית  רכבת  מהגולן.  ניכרים  מרחבים  ולכבוש  לחדור 
המלחמתי.  במאמץ  לסייע  מארה"ב  צבאי  ציוד  הובילה 
"אנו יורים כל בוקר מה שמגיע בערב מארצות הברית. את 
המלאי של צה"ל גמרנו מזמן". אמר דדו תוך כדי המלחמה.

לאחר ימים של מלחמה עקובת דם הצליח צה"ל בראשות  
דוד אלעזר להטות הכף- לכבוש חזרה את החרמון והגולן, 

מרחבים בתוככי  סוריה, ושטחים ניכרים באפריקה.
דוד אלעזר:  ר"אל   לאחר צליחת התעלה למצרים אמר 
"זו התפנית במלחמה, ואם אי פעם יכתבו את ההיסטוריה  
וישחזרו כיצד עשינו זאת, יתברר שזו היתה שיא החוצפה".

בסיום המלחמה עמדו כוחות צה"ל בלב  מצרים- בג'בל 
עתקה, בעיר סואץ' ובאיסמעלייה- היא ארץ גושן.

על אף הנצחון הצבאי, המלחמה ההיא הביאה לעירעור 
מעמד המנהיגות האזרחית והצבאית ולתהליכים חברתיים 

שאותותיהם ניכרים עד עתה.
בעקבות התדהמה, וגל מחאה של החוזרים משדות הקרב 
הוקמה ועדת אגרנט לבחינת קורות המלחמה ולאחר 140 

ישיבות פרסמה, ב- 1 באפריל 1974, את מסקנותיה.
הועדה מצאה כשלים בקרב מפקדי הצבא ונמנעה מלבחון 

את תפקיד הדרג האזרחי.
הועדה  ידי   על   ננזף  צה"ל,  רמטכ"ל  דוד אלעזר,  רא"ל 

והתפטר על רקע הביקורת נגדו.
28 שנות עשייה בטחונית מפוארת באו לקיצן. דדו הלך 
לדרכו כואב ומרכין ראש בשתיקה ובאצילות שאיפינו את 

מהלך חייו.
דדו:  את  גולדה  שיבחה  המלחמה  לאחר  אחדות  שנים 

"שתדעו לכם, דדו הציל את עם ישראל".



מאת: פרופ' אבי לוי

העומר  השבת".  "ממחרת  בפסח  נעשה  העומר  קורבן 
את  ומבטאת  בהמה  מאכל  שהיא  השעורה  מן  נלקח 
הדרגה הירודה של האדם בתחילת דרכו עד קורבן שתי 
הלחם בחג השבועות, שבו יש התעלות לדרגה של אדם. 
במשנה )מנחות, י', ג'( מופיע תיאור הבאתו ב"עסק גדול":

"כיצד היו עושים? שלוחי בית דין יוצאים מערב יום טוב 
מתכנסות  לשם  הסמוכות  העיירות  וכל  אותו...  ועושים 
לשם, כדי שיהא נקצר בעסק גדול. כיוון שחשכה, אומר 
אומרים:  השמש?  בא  הין.  אומרים:  השמש?  בא  להם: 
קופה  הין.   אומרים:  זו:  מגל  הין.  אומרים:  זו?  מגל  הין. 
זו? אומרים: הין. קופה זו? אומרים: הין...שלושה פעמים 
כך  הין. כל  הין,  הין,  לו:  והם אומרים  ודבר,  על כל דבר 
למה? מפני הביתוסים, שהיו אומרים: אין קצירת העומר 

במוצאי יום טוב".
אין מביאין לא  בהמשך מביאה המשנה )מנחות ח', ד'(:" 
עושה?  הוא  השלחים...כיצד  מבית  ולא  הזבלים,  מבית 
זורעה קודם לפסח שבעים  ובשניה  נרה שנה ראשונה, 
יום" העומר הובא ממקום שמקבל טיפול מיוחד )נרה שנה 

ובשניה זורעה...(.
העומר  מצוות  הביאוהו?  "מהיכן  המשנה:  אומרת  ועוד 
מביאים  לירושלים,  הקרוב  ביכר  לא  הקרוב.  מן  לבוא 
אותו מכל מקום. מעשה שבא מגגות צריפין, ושתי הלחם 

מבקעת עין סוכר" )מנחות י', ב'(.
בתקופה זו של השנה אין כמעט שעורה בשלה בנמצא, 
ולכן צריך לחפשה במקומות מיוחדים או לגדלה בתנאים 

מיוחדים. הגמרא עוסקת בזה ונותנת את הפרטים:
השדות  מן  אלא  העומר  את  מביאין  שאין  לפי   ..."
ומהן  זורחת  חמה  שבהן  לכך  והמנונרות  המודרמות 
ושניה  ראשונה  שנה  נרה  עושה-  כיצד  שוקעת.  חמה 
חורש ושונה וזורעה קודם לפסח שבעים יום כדי שתהא 

סמוכה לחמה" )מנחות פ"ה(.
עומדות  שהן  לפי  מהן  מביאין  היו  מפרש:  במקום  רש"י 

בדרום: המודרמות. שבדרום: שבהן החמה זורחת. 
רבינו גרשום מפרש: לפי שהן עומדים בדרום: מן שדות 

המודרמות. שהן בדרום שהחמה זורחת בהן כל היום.
"המודרמות":..."המודרמות.  ענין  מרחיב  כת"י  רש"י 
ימות  כל  שהחמה  ישראל,  ארץ  של  בדרומה  שעומדות 

החורף רוב היום היא עומדת בדרום". והתוס' מוסיף:
מודרמות –"משופעות". 

לא  הים,  פני  מעל  מ'   800 כ-  הגבוהים  ירושלים,  בהרי 
הנדון  בזמן  בשלים  שעורה  שיבולי  בשדות  מוצאים 
כלל  שם  למצוא  אין  השנים  וברוב  הפסח(.  )למחרת 

שיבולים במועד זה.

 מאת: פרופ' איתן אביצור וד"ר טלילה אלירם
המרכז לחקר השיר הישראלי, אוניברסיטת בר אילן

חודש ניסן מוכר במקורותינו כחודש הגאולה. בחודש זה 
נגאלו ישראל ובו גם עתידין להיגאל.

בהיסטוריה של עם ישראל נקשרו מאורעות נוספים שגם 
כגון  ישראל,  עם  והתקומה של  הם מסימני ההתחדשות 
לידת יצחק והקמת המשכן. במרכזו של חודש זה עומד 
חג הגאולה, הלא הוא חג הפסח, וחג זה משופע בביטויים 
שירתיים ומוזיקליים. הוא היחידי בו מושרת תפילת ההלל 
בערב ובבוקר, בליל הסדר מגילת שיר השירים שנקראה 
ישראל  קהילות  וברוב  שבשירים"  "המעולה  חכמינו  בפי 
נקראת גם במהלך החג, והביטוי הבולט ביותר של רעיון 

החג בא ב"שירת הים" הנקראת ביום האחרון של החג. 

בין  המרתק  הקשר  את  לנו  יגלה  במקורות  קצר  עיון 
בהגות   . הגאולה  ורעיון  העברית  השירה  התחדשות 
היהודית נתפסת השירה כביטוי הנאמן ביותר למצבו של 
עם ישראל. ר' יהודה הלוי קשר את ערכה האמנותי של 
שירת ישראל עם מעמדו של העם בכללו וציין שבעתות 
במקום  ועומדת  איכותית  היא  השירה  ועצמאות  רווחה 
ואילו  בכללם,  בחיים  כמו  הקודש  בעבודת  הראשון 
ערכה של שירתו  יורדת במקביל  והשפל  הגלות  בעתות 
. במדרשים על הפסוק "איך נשיר את שיר ה' על אדמת 
נכר" )תהילים קל"ז ג'( מוסיפים חכמי המדרש את הרעיון: 
בדורנו  גולים.  היינו  לא  במקומנו  ציון  משירי  שרנו  אילו 
הציונות  של  ביותר  החשוב  המנהיג  זה  בנושא  עסק 
"ערפילי  בספרו   כתב  השאר  בין  קוק.  הראי"ה  הדתית, 
טוהר" )עמ' קטז-קיז( שרק כאשר נדע לשיר את שירת 
ישראל  האמתית נגיע לגאולה השלמה. יתכן שמסיבה זו 

משופע חג הגאולה בשירה יותר מכל מועד אחר.

אמנות איכותית לא יכולה להגיע למלוא ביטויה בתנאים 
של לחץ וגלות. חכמי ישראל אליהם התייחסנו לעיל הבינו 
למסקנתו.  אחד  כל  הגיעו  זו  הבנה  ומתוך  העיקרון  את 
בידוע הוא שאמנות איכותית מחפשת את שורשיה בעבר 
ההיסטורי של נושאיה ובד בבד גם נושאת עיניה לעתיד 
לצמיחת  במקביל  עינינו,  לנגד  אכן  ויצירה.  להתחדשות 
ישראלית  תרבות  צומחת  ישראל,  בארץ  העברי  היישוב 
בתרבות  ומשתלבת  המקורות  מן  היונקת  אמיתית 
רוב  העברית.  השירה  גם  מתפתחת  ובתוכה  העולמית 
עם  שילבו  ואותם  מהמסורת  המקורות  אל  פנו  היוצרים 

היוצרים  אחד  העכשווי.  האישי  סגנונם 
אהוד  הוא  זה  בתהליך  ביותר  הבולטים 
הלך  תשס"ה  בניסן  ג'  שביום  מנור, 
מנור  יצירתו.  ובשיא  ימיו  בדמי  לעולמו 
התרבות  של  התווך  מעמודי  אחד  היה 

עבד ובן חורין
"אפשר למצוא עבד שרוחו הוא מלא 

חרות ובן חורין שרוחו הוא רוח של עבד"
)הרב קוק(

הישראלית המתחדשת והוא השכיל לשלב ביצירתו את 
העתיק עם החדש, את האישי עם הכללי. בשיריו שילב 
אחידה  בצורה  העכשוויים  הרעיונות  עם  המקורות  את 

וללא עכבות לשון או חשיבה. 

"ללכת  הידוע  שירו  היא  ביצירתו  זה  לקו  בולטת  דוגמא 
שבי אחריך". את הלחן חיברה נורית הירש בימי מלחמת 
הסבירה  אלירם  טלילה  ד"ר  עם  בראיון  הכיפורים.  יום 
בלחן  לשלב  צורך  חשה  הכתיבה  שבמהלך  המלחינה 
כך  ישראלי.  לכל  רגשית-לאומית  משמעות  בעל  מוטיב 
נכנס ללחן השיר )בתחילת הפזמון החוזר( מוטיב מוזיקלי  
של  שותפה  מנור,  לאהוד  נשלח  הלחן  "התקווה".  מתוך 
אהבה  שיר  חיבר  והוא  רבים,  שירים  לכתיבת  הירש 
לארץ הנתונה במלחמה, מבטא אהבה לארץ זו  שחיים 
בה "על-פני ובתוכי האדמה" עם כל המשמעות הנוראה 
שיר  שכול(.  אח  הוא  עצמו  )מנור  זה  בפסוק  המקופלת 
זה רווי ציטוטים וסמלים מהמקורות ולא ניכר שום חיץ 
מבדיל בין האמירה האישית והשיבוץ מהמקורות. הזיקה 
בין השיר למסורת בולטת בשימוש שעושה מנור במלים 
הרביעי  בבית  כיפור.  יום  ליל  של  ערבית  תפילת  מתוך 

מתוך השיר כותב מנור: 
עם ערב הד קולנו יעלה

מבוקר יום אלינו הוא יבוא
ופדיוננו יראה עד בוא ערבו

מתי סוכת שלומך עלינו תגלה

של  העמוק  לקשר  הסברים  להוסיף  צורך  שאין  דומה 
מילים אלו עם הפיוט הנאמר בליל כיפור:

יעלה קולנו מערב
ויבוא צדקתנו מבקר

ויראה פדיוננו עד ערב

זאת רק דוגמא אחת מיני רבות ביצירתו של איש מופלא 
"אני   : אמר  הוא  אלירם  ד"ר  עם  בראיון  זה. 
משלב קטעים מהמקורות כי זה חלק ממני. 
בהרבה שירים עשיתי זאת". בדרכו זו הוסיף 
תרומה חשובה להגשמת האידיאל של שירת 

הגאולה עליו חלמו דורות.

אהוד מנור

בנימינה

שעורה, חיטה ועומרים השירה והגאולה

ממצאים  ידי  על  נתמך  והוא  הפתרון,  נותנים  חז"ל 
השמש  קרני  החורף,  בחודשי  זמננו:  בני  אקולוגיים 
זריחת  מעת  הדרומי  המדרון  את  ומחממות  מאירות 
השמש ועד לשקיעתה. הזווית, בה נופלות קרני השמש 
על שטחים מישוריים באזור ירושלים, בימים הקצרים של 
החורף- אינה גבוהה מ- 35 מעלות. במדרון הפונה לדרום 

נופלות קרני השמש בזווית גדולה יותר. 

בימות החום הקרקע תלויה בזוית הקרינה – ככל שהזוית 
יותר  גדול  שטח  יחידת  על  החום  ריכוז  יהיה  מאונכת 
גבוהה  הקרקע  טמפ'  לכן  גיאוגרפי(  רוחב  בקו  )תלות 
בקיץ מאשר בחורף, ובצהרים מאשר בזריחה או שקיעה.

בשנה,   הארוך  ביום  מעלות,   30 של  בשיפוע  במדרונות 
היקף זווית הפגיעה על פני המפנה הצפוני היא 51 מעלות 
ובמפנה הדרומי 69 מעלות.ביום הקצר ביותר בשנה, היקף 
ובמפנה  מעלות   10 היא   הצפוני  במפנה  הפגיעה  זווית 

הדרומי 70 מעלות.

המודרמות"(  )"השדות  הדרומיים  במפנים  שעורים  גידול 
שנוכל  כך  השעורה,  של  יותר  מהירה  הבשלה  מאפשר 
אנו  כלל  בדרך  אקולוגית,  מבחינה  בפסח.  כזו  למצוא 
במפנים  וגשום(  צפוני  )ממקור  עשירה  צמחיה  מוצאים 
הצפוניים של הרי הארץ, וזאת משום שהמפנים הדרומיים 
ומיעוט  מים  לאיבוד  וגורם  רב  בהם  האידוי  חמים,  יותר 
יבשילו  הם  חורף,  צמחי  בהם  מגדלים  אם  אבל  צמחיה. 

מהר יותר.

ויתרון  מפנים  של  האקולוגיים  ההיבטים  על  ידעו  חז"ל 
ההבשלה  ותהליך  חורף  לצמחי  דרומי  במפנה  הגידול 
השדות  מן  העומר  את  שמביאין  אמרו  לכן  המהיר. 
המודרמות, היינו, אלו שפונות לדרום שמהן חמה זורחת 
ומהן חמה שוקעת, שם כמות הקרינה עליהן גבוהה ועל 

כן גורמת להבשלה מהירה.


