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אפיית מצות נזכרת במקרא בפעם הראשונה אצל לוטַ " :ויַעַ ׂש לָהֶ ם ִמ ְׁשתֶ הּ ,ומַ ּצוֹת ָאפָ ה ַויֹאכֵלּו" (בר' יט:ב) .ונשאלת השאלה:
מדוע אפה לוט מצות? ההסבר הפשוט בא בדברי הרד"ק ,האומר שמשום שהמצות נאפות מהר ,אפה לוט מצות לאורחים.
אולם חז"ל נתנו טעם אחר לדבר .רש"י ,בפירושו לפסוק ,אומר" :פסח היה".
לכאורה ,פירוש זה תמוה .מדוע לחשוב שמדובר בפסח? הרי לכאורה נראה בפשטות שאפה לוט מצות בגלל רצונו למהר
בהכנת סעודה לאורחים הרעבים .נוסף על זה ,מה עניין פסח לדבר שאירע לפני שנגאלו בני ישראל ממצרים? ניתן להבין שיש
דבר מיוחד שהקב"ה הטביע בעולם בזמן הפסח ,שהיה קיים עוד לפני יציאת מצרים .לפי זה ,הפסח לא חל בניסן בגלל יציאת
מצרים אלא להפך .יציאת מצרים הייתה בניסן ,מפני שניסן הוא הזמן המתאים לפסח ,המתאים לגאולה ,כמו שעולה מדברי
הרמח"ל בעניין הפסח (רמח"ל ,דרך ה' ,חלק ד ,פרק ז ,פסקה ו) ,האומר כי אירועים משמעותיים מטביעים את חותמם על הזמן
שהתרחשו בו .באותה נקודת זמן ,בכל שנה ושנה ,מופיע שוב השפע הא-לוהי שחולל את האירועים הללו.
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אולם מעיון בפסוקים ניתן לראות הקבלות מדהימות בין מעשה לוט לבין פסח מצרים.
המעשה בלוט אירע בבית סגור .בחוץ שמרו מלאכים עליו ועל בני ביתו ,הצילו אותם ,הכו את אנשי סדום ,והוציאו את לוט
ומשפחתו אל מחוץ לעיר.

בראשית פרק יט

שמות פרק יב

(ו) ַויֵצֵ א ֲאלֵהֶ ם לוֹט הַ פֶּתְׁ חָ ה,
וְׁ הַ ֶדּלֶת סָ גַר ַאח ֲָריו.
(יא) וְׁ אֶ ת־הָ ֲאנ ִָשים אֲשֶ ר־פֶּתַ ח הַ בַּ יִת
הִ כּּו בַּ סַּ ְׁנו ִֵרים [ ]...וַיִ לְׁ אּו לִ ְׁמצֹא הַ פָּ תַ ח.
(ג) ַויַעַ ׂש לָהֶ ם ִמ ְׁשתֶ ה
ּומַ ּצוֹת ָאפָ ה ַויֹאכֵלּו.
(יג) כִּ י־מַ ְׁש ִחתִ ים ֲאנ ְַׁחנּו אֶ ת־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה,
כִּ י־ג ְָׁדלָה צַ עֲקָ תָ ם אֶ ת־פְּׁ נֵי ה'
ַויְׁשַ לְּׁ חֵ נּו ה' לְׁ שַ חֲתָ הּ.

וְׁ אַ תֶ ם ֹלא תֵ צְׁ אּו אִ יש ִמפֶּתַ ח־בֵּ יתוֹ עַ ד־בֹּקֶ ר (יב:כב).

(יד) קּומּו ּצְׁ אּו ִמן־הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה,
כִּ י־מַ ְׁש ִחית ה' אֶ ת־הָ עִ יר.
(טו) ּוכְׁ מוֹ הַ שַּׁ חַ ר עָ לָה.
(יב) וְׁ כֹל אֲשֶ ר־לְׁ ָך בָּ עִ יר
הוֹצֵ א ִמן־הַ מָּ קוֹם.
(טז) וַיִ תְׁ מַ הְׁ מָ הּ [ַ ]...ויֹצִ אֻהּו []...

ּופָ סַ ח ה' עַ ל־הַ פֶּתַ ח (יב:כג).
וְׁ ָאכְׁ לּו אֶ ת־הַ בָּ ׂשָ ר בַּ ַלּ ְׁילָה הַ זֶּה,
ל־מר ִֹרים יֹאכְׁ לֻהּו (יב:ח).
צְׁ לִ י־אֵ ש ּומַ ּצוֹת עַ ְׁ
וְׁ ֹלא יִתֵ ן הַ מַּ ְׁש ִחית ָלבֹא אֶ ל־בָּ תֵ יכֶם לִ נְׁגֹּ ף (יב:כג).
וְׁ הִ כֵּיתִ י כָל־בְּׁ כוֹר בְּׁ אֶ ֶרץ ִמצְׁ ַריִם []...
בְּׁ הַ כֹּתִ י בְּׁ אֶ ֶרץ ִמצְׁ ָריִם (יב:יב-יג).
וַה' הִ כָּה כָל־בְּׁ כוֹר בְּׁ אֶ ֶרץ ִמצְׁ ַריִם (יב:כט).
וַיִ ְׁק ָרא לְׁ מֹ שֶ ה ּולְׁ ַא ֲהרֹן ַל ְׁילָה ַויֹאמֶ ר
קּומּו ּצְׁ אּו ִמתוְֹך עַ ִמּי
גַּם־אַ תֶ ם גַּם־בְּׁ נֵי י ְִׁׂש ָראֵ ל (יב:לא).
ַויְׁהִ י בְּׁ עֶ צֶ ם הַ יוֹם הַ זֶּה
הוֹצִ יא ה' אֶ ת־בְּׁ נֵי י ְִׁׂש ָראֵ ל
מֵ אֶ ֶרץ ִמצְׁ ַריִם עַ ל־צִ בְׁ אֹתָ ם (יב :נא).
וְׁ ֹלא יָכְׁ לּו לְׁ הִ תְׁ מַ הְׁ מֵ הַּ (יב:לט).

ההקבלות מעידות על דמיון מפליא בין שני האירועים :בית סגור ,משחית ,מלאכים משחיתים את הרעים ומצילים את
הטובים ,יציאה מן המקום עקב ציווי ("קומו צאו") ,איסור להתמהמה (אך בניגוד לעם ישראל ,שלא התמהמהו ,לוט התמהמה
ונאלצו המלאכים להוציאו בעצמם) ,והדברים מתרחשים כל הלילה.
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הרב יוסף צבי רימון ,רבה של אלון שבות דרום ,ר"מ בישיבת הר עציון ,ראש מרכז הלכה והוראה ויו"ר תעסוקטיף.
עיין מאמרו של הרב יואל בן נון" ,פסח לוט" ,בתוך נס קיבוץ גלויות ,ירושלים תשס"ח ,עמ'  ,21-19שחשף את ההקבלות וביארן בדרכו שלו.
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לאור זה ,ניתן להבין שדברי רש"י בסיפור לוט" ,פסח היה" ,אינם מדרש רחוק .זהו פשוטו של מקרא .ייתכן שאין
מדובר דווקא בפסח במשמעות חג החל בניסן ,אלא במהות של פסח .אין מדובר בחג המצות ממש אלא בפסח המגיע כשיש
השחתה של גורם רע ועוין האמור להיות מושחת ,אלא שההשחתה מסכנת גם את הטובים ,אך הקב"ה פוסח עליהם ומצילם.
בפסח מצרים ,עם ישראל הקריב קרבן וגם אכל מצות כדי להינצל ממכת בכורות ,ואילו בפסח לוט ,היו מצות בלבד .יש כאן
איזו הכוונה אלוקית להצלה הדורשת את אכילת המצות.
מובן שאין להשוות ממש את פסח לוט לפסח מצרים .פסח לוט הוא פסח בזעיר אנפין .ואכן ,אצל לוט ,ההצלה לא
התלוותה בשלמות אמתית פנימית שלו ,ולכן הצלתו אינה שלמה :אשתו מתה ,שני בנותיו הנשואות מתות , 2וכשהוא יוצא
מסדום הן שוכבות עמו .הוא עצמו אינו ניצל בזכות עצמו אלא בזכות אברהםַ " :ויְׁהִ י בְּׁ שַ חֵ ת אֹ-להִ ים אֶ ת עָ ֵרי הַ כִּ כָּר וַיִ זְׁ כֹּר א-
ֹלהִ ים אֶ ת ַאבְׁ ָרהָ םַ ,ויְׁשַ לַּח אֶ ת לוֹט ִמתוְֹך הַ הֲפֵ כָה" (בר' יט:כט).
אצל עם ישראל ,התרחש הדבר בצורה מהותית ,מהותית לאופיים ,מהותית לחירותם הפנימית ,בלוויית קרבן ומצה ,ולכן
הצל תם שלמה .אמנם אפשר שהיו אנשים שלא ניצלו ,חלק מן הערב רב ועוד (מכילתא ,תחילת פרשת בשלח) ,אבל עדיין הייתה
זו הצלה שלמה של העם.
מכל מקום ,ברור שפרט לאכילת המצות ,שנבעה מן העובדה שלא יכלו להתמהמה ,היה צורך במצות גם עבור קרבן הפסח,
עבור ההצלה ,עבור הפסיחה של ה' בשעת ההשחתה .ויש לזה עוד ראיות .ואכמ"ל.
ועדיין עלינו לברר מהו הדמיון הפנימי בין פסח לוט לבין פסח מצרים ,ומהי משמעות ההקבלות שהבאנו לעיל?
פרט להקבלות הללו ,יש עוד שתי הקבלות חשובות.
בלוט היה ציווי שלא להביט לאחור (בר' יט:יז) ,ובעם ישראל יש ציווי עתידי שלא לשוב למצרים (דב' יז:טז) .ונשאלת
השאלה :מה משמעות הציווי?
בשני המקרים ,רשעים וצדיקים מעורבים יחד .בשני המקרים ,נראה שהעם ספג מעט מן התרבות המצרית ,ולדעת חז"ל היו
שקועים ב"מ"ט שערי טומאה" (עיין זוהר חדש ,יתרו נב,א) ,ובמדרש נאמר" :ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה זרה"
(מדרש רבה שם; בכתר יונתן לשמות ו:ט) ,ובוודאי לוט ספג מעט מתרבות סדום .כדי להינצל ,צריך לקבל החלטה :היכן אתה
נמצא! כדי להינצל ,צריך לקבל החלטה ברורה להתנתק מן הרוע ,להתנתק מן הרשע ולהתכנס פנימה.
לכן ,בשני המקרים ,מתוארת כניסה אל הבית ,הסתגרות בתוך הבית .בשני המקרים ,בסופו של דבר ,היו צריכים לצאת מן
המקום" ,קומו צאו" .בשני המקרים ,היה אסור להם להסתכל לאחור או לחזור למצרים .בשניהם נדרש ניתוק מוחלט .רק ניתוק
מוחלט יכול להביא להצלה.
וכן נאמר למשל במכילתא דרבי ישמעאל (בא ,מסכתא דפסחא ,פרשה ה):
אמר להם :משכו ידיכם מע"ז והדבקו במצות .ר' יהודה בן בתירא אומר :הרי הוא אומר "וְׁ ֹלא שָ ְׁמעּו אֶ ל־מֹ שֶ ה ִמקֹּ צֶ ר
רּוחַ " (שמ' ו:ט) וגו' .וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח? נולד לך בן זכר ,רבך מוציאך לחירות,
ואינו שמח? אם כן ,למה נאמר "וְׁ ֹלא שָ ְׁמעּו אֶ ל־מֹ שֶ ה" (שמ' ו:ט)?
אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה ,שנאמרָ " :ואֹמַ ר ֲאלֵהֶ ם אִ יש ִשקּּוצֵ י עֵ ינָיו הַ ְׁשלִ יכּו ּובְׁ גִ לּּולֵי ִמצְׁ ַריִם ַאל־
תִ טַּ מָּ אּו" (יח' כ:ז); " ַוי ְַׁדבֵּ ר ה' אֶ ל־מֹ שֶ ה וְׁ אֶ ל־ַא ֲהרֹן ַויְׁצַ ּוֵם אֶ ל־בְּׁ נֵי י ְִׁׂש ָראֵ ל" (שמ' ו:יג)  -צום לפרוש מעבודה זרה.
כדי להינצל ,עם ישראל השרוי בעבודה זרה צריך למשוך את עצמו מעבודה זרה .לקבל החלטות .להתנתק מן התרבות המצרית.
רק החלטה מעין זו תביא לגאולה .תביא לישועה.
דבר זה מקבל חיזוק בהקבלה אחרת בין פסח לוט לפסח מצרים .בשני המקרים ,יש לעשות מעשה המסכן את עושהו ,דבר
המעיד שאינו מקבל את כללי המקום :לוט מסתכן בהכנסת אורחים ,ומפגין את התנתקותו מחברת סדום; ועם ישראל שוחט
3
כבש ,אלוהי מצרים ,ומראה את התנתקותו ממצרים!
לא היה קל ללוט להתנתק מחברת סדום ,ולכן התמהמה מעט ,ואילו אשתו ,שלא הצליחה להתנתק לגמרי מאנשי סדום,
הביטה לאחור ,ונהייתה נציב מלח.
לעומת זאת ,עם ישראל הצליח להתנתק" ,וְׁ ֹלא יָכְׁ לּו לְׁ הִ תְׁ מַ הְׁ מֵ הַּ " (שמ' יב:לט) ,ולכן ניצלו! ואולי גם הם רצו להתמהמה,
אך הקב"ה סייע בידם ,כשגרם למצרים לגרש אותם.
ודרשו חז"ל במדרש שאף על פי שעבדו בני ישראל עבודה זרה ,הקב"ה כביכול התעלם מן הדבר והציל את העם .וזה
לשונו:
רבנן אמרי" :ק ֹול ד ֹו ִדי הִ ֵנה ֶזה בָּ א" (שה"ש ב:ח)  -זה משה ,בשעה שבא ואמר לישראל :בחדש הזה אתם נגאלין .אמרו
לו :משה רבינו ,היאך אנו נגאלין ,וכל מצרים מטונפת מעבודת כוכבים שלנו? אמר להם :הואיל והוא חפץ בגאולתכם,
אינו מביט בעבודת כוכבים שלכם ,אלא " ְׁמ ַד ֵלּג עַ ל הֶ הָ ִרים" (שה"ש ב:ח) .ואין הרים אלא עבודת כוכבים ,היך מה דאת
אמר" :עַ ל ָראשֵ י הֶ הָ ִרים ְׁי ַזבֵּ חּו וְׁ עַ ל הַ גְּׁ בָ ע ֹות ְׁיקַ טֵּ רּו" (הו' ד:יג) .ובחדש הזה אתם נגאלים ,שנא'" :הַ חֹ ֶדש הַ ֶזּה ָל ֶכם" (שמ'
יב:ב).
מסתבר שאף על פי שהייתה קיימת עבודה זרה ,הרצון להתנתק הביא גם את הדוד לדלג על עבודת הכוכבים ולגאול את עם
ישראל.
בשני המקרים ,בפסח לוט ופסח מצרים ,יש לאכול מצה .כפי שראינו ,המצה מבטאת את העצמיות ,את הפנימיות ,את
הניתוק מתרבות אחרת .כדי להינצל ,צריך להגיע לעצמיות שלנו ,להתנתק מתרבות בעייתית.
זהו השיא המציל :המצה! רק הניתוק ,קבלת ההחלטה שלא נהיה כאנשי סדום ולא כמצרים היא שהביאה להצלה.
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במעשה לוט נאמר אשר שהיו שתי בנות "אֲשֶ ר ֹלא י ְָׁדעּו אִ יש" (בר' יט:ח) ,ובהמשך נאמר שהיו גם בנות נשואות ,שהרי הוא דיבר אל " ֲחתָ נָיו
ֹלקחֵ י בְׁ נֹ תָ יו" (בר' יט:יד) .אולם ניצלו רק השתיים שלא היו נשואות ,ומכאן שהאחרות נספו.
ְׁ
עיין עוד בדברים שלי ב"הגדה ממקורה " ,הוצאת מוסד הרב קוק ומרכז ההלכה ,ירושלים תשע"א ,על "ומופתים זה הדם" ,עמ' ,199
שלמעשה הפך כל בית של ישראל להיות כמו מקדש ,מקריבים קרבן והבית כמקדש ,דבר המראה את הניתוק מצד אחד ואת הקדושה מצד
שני ,היא המביאה את ההצלה.
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בסוף הלילה ,בפיוט "אומץ גבורתך" 4,אנו מזכירים את פסח לוט ,נזכרים בהקבלה לפסח מצרים ,ומבינים את הצורך שלנו
להתנתק מקלקולים ,להתנתק מפגמים רעים שבתוכנו ,לקבל החלטה שאנו עבדי ה' ,ואיננו משועבדים לשום דבר אחר!
ֹזעֲמּו סְׁ דו ִֹמים וְׁ ֹלהֲטּו בָּ אֵ ש בַּ פֶּ סַ ח.
חֻ לַּץ לוֹט מֵ הֶ ם ּומַ ּצוֹת ָאפָ ה בְּׁ קֵ ץ פֶּ סַ ח.

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
כתובתנו באינטרנטhttp://www.biu.ac.il/JH/Parasha/:

עורך :הרב ד"ר חיים טלבי
עורך לשוני :ד"ר יחיאל קארה
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הפיוט "אומץ גבורתך" נכתב על ידי רבי אלעזר הקליר (רבי אלעזר בירבי קליר ,בחתימתו) הוא מגדולי הפייטנים שהיו לעם ישראל .לא ברור
מתי חי ,והיו מי שייחסו אותו אף לתקופת התנאים .כיום אנו יודעים שהוא כנראה בן המאה השישית או השביעית למניינם ,סמוך לתקופתו
של יניי ,ואולי אף היה תלמידו של יניי .עיינו איגרות שד"ל ,תרמ"ב  ,1882כרך א' ,עמ' .)464

