בס"ד
הפסח של לוט או מחזורי הזמן
הרב מואיז נבון
בראשית פרק יט
אתם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ
ָקם ִל ְק ָר ָ
ַרא לוֹט ַויּ ָ
אָכים ְסד ָֹמה ָבּ ֶע ֶרב וְ לוֹט י ֵֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ְסדֹם ַויּ ְ
)א( ַו ָיּבֹאוּ ְשׁנֵי ַה ַמּ ְל ִ
יכם וְ ִה ְשׁ ַכּ ְמ ֶתּם
ֹאמר ִהנֶּה נָּא ֲאדֹנַי סוּרוּ נָא ֶאל ֵבּית ַע ְב ְדּ ֶכם וְ ִלינוּ וְ ַר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ
אָר ָצה) :ב( ַויּ ֶ
אַפּיִ ם ְ
ַ
ַעשׂ
ָסרוּ ֵא ָליו ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵבּיתוֹ ַויּ ַ
ָלין) :ג( וַיִּ ְפ ַצר ָבּם ְמאֹד ַויּ ֻ
ֹאמרוּ לֹּא ִכּי ָב ְרחוֹב נ ִ
ַה ַל ְכ ֶתּם ְל ַד ְר ְכּ ֶכם ַויּ ְ
וֲ
ֹאכלוּ:
אָפה ַויּ ֵ
וּמצּוֹת ָ
ָל ֶהם ִמ ְשׁ ֶתּה ַ
רש"י בראשית פרק יט פסוק ג  -ומצות אפה  -פסח היה:
ספר גימטריאות וירא ]יח[ ומצות "אפה ויאכלו" )בראשית י"ט ג'( ,בגימטריא "חג פסח".
רד"ק בראשית פרק יט פסוק ג  -ויעש להם משתה ,לפי שהיה לילה לא היה לו פנאי לזבוח ולתקן
מאכלים אלא עשה להם משתה ואפה להם מצות שלא ימתינו עד שיתחמץ הבצק ומה שיכול לתקן
במהרה תקן; וזהו מדרך ארץ להכין לאורח הבא מה שיוכל להכין במהרה כי הוא עיף וצריך
לאכול ולשתות לפיכך נכתב הספור הזה:
הרב י .בין נון
שמות פרק יב
בראשית פרק יט
הוֹציאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
)לט( ַויֹּאפוּ ֶאת ַה ָבּ ֵצק ֲא ֶשׁר ִ
ָסרוּ ֵא ָליו ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵבּיתוֹ
)ג( וַיִּ ְפ ַצר ָבּם ְמאֹד ַויּ ֻ
ֻעגֹת ַמצּוֹת ִכּי לֹא ָח ֵמץ :...
ֹאכלוּ:
אָפה ַויּ ֵ
וּמצּוֹת ָ
ַעשׂ ָל ֶהם ִמ ְשׁ ֶתּה ַ
ַויּ ַ
אַתּם לֹא ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמ ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ ַעד
אַח ָריו) :כב(  ...וְ ֶ
ֵצא ֲא ֵל ֶהם לוֹט ַה ֶפּ ְת ָחה וְ ַה ֶדּ ֶלת ָסגַר ֲ
)ו( ַויּ ֵ
בּ ֶֹקר:
וּפ ַסח יְ קֹוָק ַעל ַה ֶפּ ַתח וְ לֹא יִ ֵתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית
)כג( ָ ...
ָשׁים ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח ַה ַבּ ִית ִהכּוּ
)יא( וְ ֶאת ָה ֲאנ ִ
יכם ִלנְ גֹּף:
ָלבֹא ֶאל ָבּ ֵתּ ֶ
ֵרים  ...וַיִּ ְלאוּ ִל ְמצֹא ַה ָפּ ַתח:
ַבּ ַסּנְ ו ִ
וּמצּוֹת
אָכלוּ ֶאת ַה ָבּ ָשׂר ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ְצ ִלי ֵאשׁ ַ
)ח( וְ ְ
ָסרוּ ֵא ָליו ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵבּיתוֹ
)ג( וַיִּ ְפ ַצר ָבּם ְמאֹד ַויּ ֻ
ֹאכלֻהוּ:
ַעל ְמר ִֹרים י ְ
ֹאכלוּ:
אָפה ַויּ ֵ
וּמצּוֹת ָ
ַעשׂ ָל ֶהם ִמ ְשׁ ֶתּה ַ
ַויּ ַ
ֶבח ֶפּ ַסח הוּא ַליקֹוָק ֲא ֶשׁר ָפּ ַסח
ַא ַמ ְר ֶתּם ז ַ
)כז( ו ֲ
ַחנוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ִכּי ג ְ
)יג( ִכּי ַמ ְשׁ ִח ִתים ֲאנ ְ
ָדָ :לה ַעל ָבּ ֵתּי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּנ ְָגפּוֹ ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם
הּ
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ח
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שׁ
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ְ
ָק
ו
ֹ
ק
יְ
נוּ
ח
ֵ
לּ
ְ
שׁ
ַ
ַיְ
ו
ָק
ֲק ָתם ֶאת ְפּנֵי יְ קֹו
ַצע ָ
וְ ֶאת ָבּ ֵתּינוּ ִה ִצּיל וַיִּ קֹּד ָה ָעם וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ:
יתי
ְה ֵכּ ִ
)יב( וְ ָע ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ו ִ
ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם : ...
ֵרים )יג(  ...וְ לֹא יִ ְהיֶה ָב ֶכם ֶנגֶף ְל ַמ ְשׁ ִחית ְבּ ַהכּ ִֹתי
ָשׁים ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת ִהכּוּ ַבּ ַסּנְ ו ִ
)יא( וְ ֶאת ָה ֲאנ ִ
ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
)כט(  ...וַיקֹוָק ִה ָכּה ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם :...
ֹאמר קוּמוּ
אַהרֹן ַליְ ָלה ַויּ ֶ
וּל ֲ
)לא( וַיִּ ְק ָרא ְלמ ֶֹשׁה ְ
ֵצא לוֹט וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ֲח ָתנָיו ל ְֹק ֵחי ְבנ ָֹתיו
)יד( ַויּ ֵ
וּלכוּ ִע ְבדוּ
אַתּם גַּם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
תּוֹך ַע ִמּי גַּם ֶ
ְצּאוּ ִמ ְ
ֹאמר קוּמוּ ְצּאוּ ִמן ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ִכּי ַמ ְשׁ ִחית
ַויּ ֶ
ֶאת יְ קֹוָק ְכּ ַד ֶבּ ְר ֶכם:
יְ קֹוָק ֶאת ָה ִעיר:...
הוֹציא יְ קֹוָק ֶאת ְבּנֵי
אָכים ְבּלוֹט ) ...נא( וַיְ ִהי ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ִ
ָאיצוּ ַה ַמּ ְל ִ
וּכמוֹ ַה ַשּׁ ַחר ָע ָלה ַויּ ִ
)טו( ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ִצ ְבא ָֹתם :פ
הוֹצא ִמן ַה ָמּקוֹם:
)יב(  ...וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ָך ָבּ ִעיר ֵ
וּבי
ָשׁים ְבּיָדוֹ ְ
ַח ִזקוּ ָה ֲאנ ִ
)טז( ו ִַיּ ְת ַמ ְה ָמהּ ַויּ ֲ
ָכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ וְ גַם ֵצ ָדה לֹא ָעשׂוּ
אַדהוּ ִא ְשׁתּוֹ )לט(  ...וְ לֹא י ְ
ֻ
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וּביַד ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו ְבּ
ְ
ָל ֶהם:
ַויַּנִּ ֻחהוּ ִמחוּץ ָל ִעיר:
שמות פרק ט )כג( ַויֵּט מ ֶֹשׁה ֶאת ַמ ֵטּהוּ ַעל
ָפ ִרית
)כד( וַיקֹוָק ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם וְ ַעל ֲעמ ָֹרה גּ ְ
אָר ָצה
ַתּ ֲה ַל ְך ֵאשׁ ְ
וּב ָרד ו ִ
ָתן קֹלֹת ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַיקֹוָק נ ַ
ָאשׁ ֵמ ֵאת יְ קֹוָק ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
וֵ
ַמ ֵטר יְ קֹוָק ָבּ ָרד ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
ַויּ ְ
תוֹך
שמות פרק ט )כד( וַיְ ִהי ָב ָרד וְ ֵאשׁ ִמ ְת ַל ַקּ ַחת ְבּ ְ
ַה ָבּ ָרד ָכּ ֵבד ְמאֹד ֲא ֶשׁר לֹא ָהיָה ָכמֹהוּ ...
אַר ֶבּה ַעל ָכּל ֶא ֶרץ ...
ַעל ָה ְ
ַהפ ְֹך ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵאל וְ ֵאת ָכּל ַה ִכּ ָכּר וְ ֵאת שמות פרק י )יד( ַויּ ַ
)כה( ַויּ ֲ
אָרץ וְ ֵאת ָכּל ְפּ ִרי ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר
ֹאכל ֶאת ָכּל ֵע ֶשׂב ָה ֶ
ַויּ ַ
:
ה
מ
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ד
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י
ָכּל י ְֹשׁ ֵב
וּב ֵע ֶשׂב
ֶרק ָבּ ֵעץ ְ
נוֹתר ָכּל י ֶ
הוֹתיר ַה ָבּ ָרד וְ לֹא ַ
ִ
ַה ָשּׂ ֶדה ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
ֻלּנוּ ֵמ ִתים:
אָמרוּ כּ ָ
שמות פרק יב ִ ...כּי ְ
המשיך כל הלילה עד הבוקר
המשיך כל הלילה עד הבוקר
בסוף היהודים ניצלו ונוצר עם ישראל
בסוף לוט ניצל ונוצר שני עמים )אמון ומואב(
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~ הכנסת אורחים ~
בראשית פרק יח
ַרא וְ ִהנֵּה
ֵרא ֵא ָליו יְ קֹוָק ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא וְ הוּא י ֵֹשׁב ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל ְכּחֹם ַהיּוֹם) :ב( וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ
)א( ַויּ ָ
אָר ָצה... :
אתם ִמ ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְ
ָרץ ִל ְק ָר ָ
ַרא ַויּ ָ
ָשׁים נִ ָצּ ִבים ָע ָליו ַויּ ְ
ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ
רש"י בראשית פרק יח פסוק א  -פתח האהל  -לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו:
בראשית פרק יט
אָר ָצה:
אַפּיִ ם ְ
אתם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַ
ָקם ִל ְק ָר ָ
ַרא לוֹט ַויּ ָ
אָכים ְסד ָֹמה ָבּ ֶע ֶרב וְ לוֹט י ֵֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ְסדֹם ַויּ ְ
)א( ַו ָיּבֹאוּ ְשׁנֵי ַה ַמּ ְל ִ
רש"י בראשית פרק יט פסוק א  -וירא לוט וגו'  -מבית אברהם למד לחזור על האורחים:
תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לט עמוד ב
אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ,אלו הן :כבוד אב
ואם ,וגמילות חסדים ,והכנסת אורחים ,והבאת שלום בין אדם לחבירו ,ותלמוד תורה כנגד כולם!
הגדה של פסח  -מגיד
אוֹמר ְבּקוֹל ָרם:
יה ֶאת ַה ְק ָע ָרה וְ ֵ
ַלה ֶאת ַה ַמצוֹת ַמ ְג ִבּ ַ
ְמג ֶ
ֵיתי וְ יִ ְפ ַסח.
יך י ֵ
ֵיתי וְ יֵיכֹלָ ,כּל ִד ְצ ִר ְ
אַר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ םָ .כּל ִד ְכ ִפין י ֵ
אַב ָה ָתנָא ְבּ ְ
ָהא ַל ְח ָמא ַענְ יָא ִדי ֲא ָכלוּ ְ
חוֹרין.
אַר ָעא ְדיִ ְשׂ ָר ֵאלָ .ה ַשׁ ָתּא ַע ְב ֵדיְ ,ל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ְבּנֵי ִ
ָה ַשׁ ָתּא ָה ָכאְ ,ל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ְבּ ְ
וּב ַמּיִ ם
וּמוֹאָבי ִבּ ְק ַהל )...ה( ַעל ְדּ ַבר ֲא ֶשׁר לֹא ִק ְדּמוּ ֶא ְת ֶכם ַבּ ֶלּ ֶחם ַ
ִ
דברים פרק כג )ד( לֹא ָיבֹא ַעמּוֹנִ י
ַה ַריִ ם ְל ַק ְל ֶל ָךּ:
יך ֶאת ִבּ ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר ִמ ְפּתוֹר ֲא ַרם נ ֲ
ַא ֶשׁר ָשׂ ַכר ָע ֶל ָ
את ֶכם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ו ֲ
ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ְ
~ זכות אבות ~
אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרק יב פסוק כז
)כז( ואמרתם זבח פסח מצאנו פסוח והמליט )ישעי' לא ,ה( .והטעם כמו חמלה .ובעבור שהשם
חמל על בכורי ישראל בעבור דם השה ,נקרא השה פסח ,כמו ושחטו הפסח )שמות יב כא( .והגאון
אמר ,שהוא מגזרת פסח ,כי הפסח ישען על רגלו התמימה ,והמשחית כן עשה שהשחית בכורי בית
המצרים ,ופסח על בית שכנו העברי ולא השחיתו ...
שמות פרק ב
ַתּ ַעל ַשׁוְ ָע ָתם
ָמת ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַויֵּאָנְ חוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַיִּ ְז ָעקוּ ו ַ
ָמים ָה ַר ִבּים ָה ֵהם ַויּ ָ
)כג( וַיְ ִהי ַביּ ִ
אַב ָר ָהם ֶאת
ַא ָק ָתם וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֶאת ְ
ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲעב ָֹדה) :כד( וַיִּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת נ ֲ
יִ ְצ ָחק וְ ֶאת ַי ֲעקֹב:
בראשית פרק טו
אָרץ ַהזֹּאת ְל ִר ְשׁ ָתּהּ) :ח( ...
יך ֵמאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים ָל ֶתת ְל ָך ֶאת ָה ֶ
את ָ
הוֹצ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִ י יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ֵ
)ז( ַויּ ֶ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה:
ֲבדוּם וְ ִענּוּ א ָֹתם ְ
ֲך ְבּ ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם ַוע ָ
ַרע ָ
אַב ָרם ָיד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי גֵר יִ ְהיֶה ז ְ
ֹאמר ְל ְ
)יג( ַויּ ֶ
ֵצאוּ ִבּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל) ... :יח( ַבּיּוֹם ַההוּא ָכּ ַרת יְ קֹוָק ֶאת
אַח ֵרי ֵכן י ְ
)יד( וְ גַם ֶאת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ַי ֲעבֹדוּ ָדּן אָנ ִֹכי וְ ֲ
ָהר ַה ָגּדֹל נְ ַהר ְפּ ָרת... :
אָרץ ַהזֹּאת ִמנְּ ַהר ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ַהנּ ָ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
ֲך נ ַ
ַרע ָ
אַב ָרם ְבּ ִרית ֵלאמֹר ְלז ְ
ְ
וּביַד ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו ְבּ ֶח ְמ ַלת ְיקֹוָק
וּביַד ִא ְשׁתּוֹ ְ
ָשׁים ְבּיָדוֹ ְ
ַח ִזקוּ ָה ֲאנ ִ
בראשית פרק יט )טז( וַיִּ ְת ַמ ְה ָמהּ ַויּ ֲ
ָע ָליו ַויּ ִֹצ ֻאהוּ ַויַּנִּ ֻחהוּ ִמחוּץ ָל ִעיר:
אַב ָר ָהם וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת לוֹט
בראשית פרק יט )כט( וַיְ ִהי ְבּ ַשׁ ֵחת ֱאל ִֹהים ֶאת ָע ֵרי ַה ִכּ ָכּר וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת ְ
ִמ ְ
ָשׁב ָבּ ֵהן לוֹט:
תּוֹך ַה ֲה ֵפ ָכה ַבּ ֲהפ ְֹך ֶאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר י ַ
~ מחזור השנה ~
קהלת פרק ג
)א( ַלכֹּל ְז ָמן וְ ֵעת ְל ָכל ֵח ֶפץ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם :ס
To everything there is a season, and a time to every purpose under the heavens

•
•

המחזור  מחזוריות
זמן :כמותי )דקה ,שעה ,יום ,שבוע (...לעומת איכותי )זמן חריותינו ,זמן שמחתינו(... ,

)Wisdom of Heschel (p303
Jewish ritual may be characterized as the art of significant forms in time, as
architecture of time. Most of its observances - the Sabbath, the New Moon, the
festivals, the Sabbatical and the Jubilee year - depend on a certain hour of the day or
season of the year.
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