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  ד"בס

    או מחזורי הזמןשל לוטהפסח 
  הרב מואיז נבון

  

   יט פרק בראשית
 ַוִּיְׁשַּתחּו ִלְקָראָתם ַוָּיָקם לֹוט ַוַּיְרא ְסדֹם ְּבַׁשַער יֵֹׁשב ְולֹוט ָּבֶעֶרב ְסדָֹמה ַהַּמְלָאִכים ְׁשֵני ַוָּיבֹאּו) א(

 ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַרְגֵליֶכם ְוַרֲחצּו ְוִלינּו ַעְבְּדֶכם ֵּבית ֶאל ָנא סּורּו ֲאדַֹני ָּנא ִהֶּנה ַוּיֹאֶמר) ב( :ָאְרָצה ַאַּפִים
 ַוַּיַעׂש ֵּביתֹו ֶאל ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ַוָּיֻסרּו ְמאֹד ָּבם ַוִּיְפַצר) ג( :ָנִלין ָבְרחֹוב ִּכי ּלֹא ַוּיֹאְמרּו ְלַדְרְּכֶכם ַוֲהַלְכֶּתם

  :ּוַוּיֹאֵכל ָאָפה ּוַמּצֹות ִמְׁשֶּתה ָלֶהם
   

  :היה פסח - אפה ומצות -  ג פסוק יט פרק בראשית י"רש
 ."פסח חג" בגימטריא, )'ג ט"י בראשית" (ויאכלו אפה" מצותו] יח[ וירא גימטריאות ספר

  

 ולתקן לזבוח פנאי לו היה לא לילה שהיה לפי, משתה להם ויעש -  ג פסוק יט פרק בראשית ק"רד
 לתקן שיכול ומה הבצק שיתחמץ עד ימתינו שלא צותמ להם ואפה משתה להם עשה אלא מאכלים
 וצריך עיף הוא כי במהרה להכין שיוכל מה הבא לאורח להכין ארץ מדרך וזהו; תקן במהרה
  :הזה הספור נכתב לפיכך ולשתות לאכול

  בין נון. הרב י
 יב פרק שמות  יט פרק בראשית

 ֵּביתֹו ֶאל ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ַוָּיֻסרּו ְמאֹד ָּבם ַוִּיְפַצר) ג(
  :ַוּיֹאֵכלּו ָאָפה ּוַמּצֹות ִמְׁשֶּתה ָלֶהם ַוַּיַעׂש

 ִמִּמְצַרִים הֹוִציאּו ֲאֶׁשר ַהָּבֵצק ֶאת ַוּיֹאפּו) לט(
 :... ָחֵמץ לֹא ִּכי ַמּצֹות ֻעגֹת

  :ַאֲחָריו ָסַגר ְוַהֶּדֶלת ַהֶּפְתָחה לֹוט ֲאֵלֶהם ַוֵּיֵצא) ו(
 ַעד ֵּביתֹו ִמֶּפַתח ִאיׁש ֵתְצאּו לֹא ְוַאֶּתם... ) כב(

 :ּבֶֹקר

 ִהּכּו ַהַּבִית ֶּפַתח ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ְוֶאת) יא(
  :ַהָּפַתח ִלְמצֹא ַוִּיְלאּו...  ַּבַּסְנֵוִרים

 ַהַּמְׁשִחית ִיֵּתן ְולֹא ַהֶּפַתח ַעל ְיקָֹוק ּוָפַסח...  ) כג(
 :ִלְנּגֹף ָּבֵּתיֶכם ֶאל ָלבֹא

 ֵּביתֹו ֶאל ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ַוָּיֻסרּו ְמאֹד םּבָ  ַוִּיְפַצר) ג(
  :ַוּיֹאֵכלּו ָאָפה ּוַמּצֹות ִמְׁשֶּתה ָלֶהם ַוַּיַעׂש

 ּוַמּצֹות ֵאׁש ְצִלי ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה ַהָּבָׂשר ֶאת ְוָאְכלּו) ח(
 :יֹאְכֻלהּו ְמרִֹרים ַעל

 ָגְדָלה ִּכי ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֶאת ֲאַנְחנּו ַמְׁשִחִתים ִּכי) יג(
  :ְלַׁשֲחָתּה ְיקָֹוק ַוְיַׁשְּלֵחנּו ְיקָֹוק ְּפֵני ֶאת ַצֲעָקָתם

 ָּפַסח ֲאֶׁשר ַליקָֹוק הּוא ֶּפַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם) כז(
 ִמְצַרִים ֶאת ְּבָנְגּפֹו ְּבִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָּבֵּתי ַעל

 :וּוַוִּיְׁשַּתחֲ  ָהָעם ַוִּיּקֹד ִהִּציל ָּבֵּתינּו ְוֶאת

  ַּבַּסְנֵוִרים ִהּכּו ַהַּבִית ֶּפַתח ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ְוֶאת) יא(

 ְוִהֵּכיִתי ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְוָעַבְרִּתי) יב(
 :...  ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָכל

 ְּבַהּכִֹתי ְלַמְׁשִחית ֶנֶגף ָבֶכם ִיְהֶיה ְולֹא...  ) יג(
 :םִמְצָריִ  ְּבֶאֶרץ

 :... ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָכל ִהָּכה ַויקָֹוק...  ) כט(

 ְבנָֹתיו לְֹקֵחי ֲחָתָניו ֶאל ַוְיַדֵּבר לֹוט ַוֵּיֵצא) יד(
 ַמְׁשִחית ִּכי ַהֶּזה ַהָּמקֹום ִמן ְּצאּו קּומּו ַוּיֹאֶמר
  :...ָהִעיר ֶאת ְיקָֹוק

 קּומּו ַוּיֹאֶמר הַלְילָ  ּוְלַאֲהרֹן ְלמֶֹׁשה ַוִּיְקָרא) לא(
 ִעְבדּו ּוְלכּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַּגם ַאֶּתם ַּגם ַעִּמי ִמּתֹוְך  ְּצאּו
  :ְּכַדֶּבְרֶכם ְיקָֹוק ֶאת

 ... ְּבלֹוט ַהַּמְלָאִכים ַוָּיִאיצּו ָעָלה ַהַּׁשַחר ּוְכמֹו) טו(
  :ַהָּמקֹום ִמן הֹוֵצא ָּבִעיר ְלךָ  ֲאֶׁשר ְוכֹל... ) יב(

 ְּבֵני ֶאת ְיקָֹוק הֹוִציא ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ִהיַויְ ) נא(
  פ: ִצְבאָֹתם ַעל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְּבָידֹו ָהֲאָנִׁשים ַוַּיֲחִזקּו ַוִּיְתַמְהָמּה) טז(
 ַוּיִֹצֻאהּו ָעָליו ְיקָֹוק ְּבֶחְמַלת ְבנָֹתיו ְׁשֵּתי ּוְבַיד

  :ָלִעיר חּוץִמ  ַוַּיִּנֻחהּו

 ָעׂשּו לֹא ֵצָדה ְוַגם ְלִהְתַמְהֵמַּה  ָיְכלּו ְולֹא... ) לט(
  :ָלֶהם

 ָּגְפִרית ֲעמָֹרה ְוַעל ְסדֹם ַעל ִהְמִטיר ַויקָֹוק) כד(
  :ַהָּׁשָמִים ִמן ְיקָֹוק ֵמֵאת ָוֵאׁש

 ַעל ַמֵּטהּו ֶאת מֶֹׁשה ַוֵּיט) כג( ט פרק שמות
 ָאְרָצה ֵאׁש ַוִּתֲהַלְך  ּוָבָרד לֹתקֹ ָנַתן ַויקָֹוק ַהָּׁשַמִים
 :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַעל ָּבָרד ְיקָֹוק ַוַּיְמֵטר

 ְוֵאת ַהִּכָּכר ָּכל ְוֵאת ָהֵאל ֶהָעִרים ֶאת ַוַּיֲהפְֹך ) כה(
  :ָהֲאָדָמה ְוֶצַמח ֶהָעִרים יְֹׁשֵבי ָּכל

 ְּבתֹוְך  ִמְתַלַּקַחת ְוֵאׁש ָבָרד ַוְיִהי) כד (ט פרק שמות
  ... ָכמֹהּו ָהָיה לֹא ֲאֶׁשר ְמאֹד ָּכֵבד דַהָּברָ 

...  ֶאֶרץ ָּכל ַעל ָהַאְרֶּבה ַוַּיַעל) יד( י פרק שמות
 ֲאֶׁשר ָהֵעץ ְּפִרי ָּכל ְוֵאת ָהָאֶרץ ֵעֶׂשב ָּכל ֶאת ַוּיֹאַכל
 ּוְבֵעֶׂשב ָּבֵעץ ֶיֶרק ָּכל נֹוַתר ְולֹא ַהָּבָרד הֹוִתיר
  :םִמְצָריִ  ֶאֶרץ ְּבָכל ַהָּׂשֶדה
  :ֵמִתים ֻּכָּלנּו ָאְמרּו ִּכי... יב פרק שמות

  ך כל הלילה עד הבוקריהמש
  )אמון ומואב(בסוף לוט ניצל ונוצר שני עמים 

  ך כל הלילה עד הבוקריהמש
  ישראלבסוף היהודים ניצלו ונוצר עם 
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 ~אורחים הכנסת ~ 
   יח פרק בראשית

 ְוִהֵּנה ַוַּיְרא ֵעיָניו ַוִּיָּׂשא) ב( :ַהּיֹום ְּכחֹם ָהאֶֹהל ֶּפַתח יֵֹׁשב ְוהּוא אַמְמרֵ  ְּבֵאלֵֹני ְיקָֹוק ֵאָליו ַוֵּיָרא) א(
  ... :ָאְרָצה ַוִּיְׁשַּתחּו ָהאֶֹהל ִמֶּפַתח ִלְקָראָתם ַוָּיָרץ ַוַּיְרא ָעָליו ִנָּצִבים ֲאָנִׁשים ְׁשלָֹׁשה

  :בביתו ויכניסם ושב עובר יש אם לראות - האהל פתח - א פסוק יח פרק בראשית י"רש 
  

   יט פרק בראשית
  :ָאְרָצה ַאַּפִים ַוִּיְׁשַּתחּו ִלְקָראָתם ַוָּיָקם לֹוט ַוַּיְרא ְסדֹם ְּבַׁשַער יֵֹׁשב ְולֹוט ָּבֶעֶרב ְסדָֹמה ַהַּמְלָאִכים ְׁשֵני ַוָּיבֹאּו) א(

  :אורחיםה על לחזור למד אברהם מבית - ' וגו לוט וירא - א פסוק יט פרק בראשית י"רש
  

   ב עמוד לט דף קידושין מסכת בבלי תלמוד
 אב כבוד: הן אלו, הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו
  ! כולם כנגד תורה ותלמוד, לחבירו אדם בין שלום והבאת, אורחים והכנסת, חסדים וגמילות, ואם

 
  מגיד - של פסחהגדה 

  :  ַמְגִּביַה ֶאת ַהְקָעָרה ְואֹוֵמר ְּבקֹול ָרםַהַמצֹותְמַגֶלה ֶאת 
. ָּכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח, ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל. ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים

  . חֹוִריןְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני , יָהַׁשָּתא ַעְבדֵ . ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל, ָהַׁשָּתא ָהָכא
 

 ּוַבַּמִים ַּבֶּלֶחם ֶאְתֶכם ִקְּדמּו לֹא ֲאֶׁשר ְּדַבר ַעל) ה(... ִּבְקַהל ּומֹוָאִבי ַעּמֹוִני ָיבֹא לֹא) ד( כג פרק דברים
 :ְלַקְלֶלּךָ  ַנֲהַרִים ֲאַרם תֹורִמּפְ  ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ֶאת ָעֶליךָ  ָׂשַכר ַוֲאֶׁשר ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאְתֶכם ַּבֶּדֶרְך 

   
 ~זכות אבות ~ 

  
   כז פסוק יב פרק) הארוך הפירוש (שמות עזרא אבן

 שהשם ובעבור. חמלה כמו והטעם). ה, לא' ישעי (והמליט פסוח מצאנו פסח זבח ואמרתם )כז(
 הגאוןו). כא יב שמות (הפסח ושחטו כמו, פסח השה נקרא, השה דם בעבור ישראל בכורי על חמל
 בית בכורי שהשחית עשה כן והמשחית, התמימה רגלו על ישען הפסח כי, פסח מגזרת שהוא, אמר

  ... השחיתו ולא העברי שכנו בית על ופסח, המצרים
 

   ב פרק שמות
 ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל ַוִּיְזָעקּו הָהֲעבֹדָ  ִמן ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוֵּיָאְנחּו ִמְצַרִים ֶמֶלְך  ַוָּיָמת ָהֵהם ָהַרִּבים ַבָּיִמים ַוְיִהי) כג(

 ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ֱאלִֹהים ַוִּיְזּכֹר ַנֲאָקָתם ֶאת ֱאלִֹהים ַוִּיְׁשַמע) כד( :ָהֲעבָֹדה ִמן ָהֱאלִֹהים ֶאל
  :ַיֲעקֹב ְוֶאת ִיְצָחק

  
   טו פרק בראשית

... ) ח( :ְלִרְׁשָּתּה ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ְלךָ  ָלֶתת ַּכְׂשִּדים רֵמאּו הֹוֵצאִתיךָ  ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֲאִני ֵאָליו ַוּיֹאֶמר) ז(
 :ָׁשָנה ֵמאֹות ַאְרַּבע אָֹתם ְוִעּנּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם לֹא ְּבֶאֶרץ ַזְרֲעךָ  ִיְהֶיה ֵגר ִּכי ֵּתַדע ָידֹעַ  ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר) יג(
 ֶאת ְיקָֹוק ָּכַרת ַההּוא ַּבּיֹום) יח(...  :ָּגדֹול ִּבְרֻכׁש ֵיְצאּו ֵכן ְוַאֲחֵרי ָאנִֹכי ָּדן ַיֲעבֹדּו ֲאֶׁשר ַהּגֹוי ֶאת ְוַגם) יד(

  ... :ְּפָרת ְנַהר ַהָּגדֹל ַהָּנָהר ַעד ִמְצַרִים ִמְּנַהר ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ָנַתִּתי ְלַזְרֲעךָ  ֵלאמֹר ְּבִרית ַאְבָרם
 

 ְיקָֹוק ְּבֶחְמַלת ְבנָֹתיו ְׁשֵּתי ּוְבַיד ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְּבָידֹו ָהֲאָנִׁשים קּוַוַּיֲחזִ  ַוִּיְתַמְהָמּה) טז(  יט פרק בראשית
  :ָלִעיר ִמחּוץ ַוַּיִּנֻחהּו ַוּיִֹצֻאהּו ָעָליו

 טלֹו ֶאת ַוְיַׁשַּלח ַאְבָרָהם ֶאת ֱאלִֹהים ַוִּיְזּכֹר ַהִּכָּכר ָעֵרי ֶאת ֱאלִֹהים ְּבַׁשֵחת ַוְיִהי) כט( יט פרק בראשית
  :לֹוט ָּבֵהן ָיַׁשב ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ֶאת ַּבֲהפְֹך  ַהֲהֵפָכה ִמּתֹוְך 

  

  ~השנה מחזור ~ 
   ג פרק קהלת

  ס: ַהָּׁשָמִים ַּתַחת ֵחֶפץ ְלָכל ְוֵעת ְזָמן ַלּכֹל) א(
To everything there is a season, and a time to every purpose under the heavens 
 

 ות מחזורי� מחזורה •

  ...), זמן שמחתינו, זמן חריותינו (לעומת איכותי...) שבוע, יום, שעה, דקה(כמותי : מןז •
 

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.


