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מגיד
*1

הָ א ל ְַחמָ א עַ ְניָאִ -די אֲ כָלּו ַאבְ הָ ָתנָא בְ ַא ְרעָ א ְד ִמצְ ָריִם.
ֵיתי וְ יֵיכֹל,
כָל ִדכְ פִ ין י ֵ
ֵיתי וְ יִפְ סַ ח.
כָל ִדצְ ִריְך י ֵ
הָ שַ ָתא הָ כָא ,לְשָ נָה הַ בָ ָאה בְ ַא ְרעָ א ְדי ְִש ָר ֵאל.
חֹורין.
הָ שַ ָתא עַ בְ דֵ י ,לְשָ נָה הַ בָ ָאה בְ נֵי ִ

2

מַ ה נ ְִש ַתנָה הַ ַל ְילָה הַ זֶּה ִמכָל הַ לֵילֹות? ...
DEVARIM CHAPTER 16:

ית פֶ סַ ח לַיה ָׁ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך  ...ב וְ זָׁבַ ְח ָׁת פֶ סַ ח
א ָׁשמוֹר אֶ ת-חֹדֶ ש הָׁ ָאבִ יב וְ עָׁ ִש ָׁ
לַיה ָׁ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך צֹאן ּובָׁ ָׁקר בַ מָׁ קוֹם אֲ ֶשר יִבְ חַ ר ְיהֹוָׁ ה לְ ַשכֵּן ְשמ ֹו ָׁשם:

ג ֹלא-תֹאכַל עָׁ לָׁיו חָׁ מֵּ ץ

ִשבְ עַ ת י ִָׁמים תֹאכַל-עָׁ לָׁיו מַ ּצוֹת לֶחֶ ם עֹנִ י
את מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
כִ י בְ ִחפָׁ זוֹן יָׁצָׁ ָׁ
אתָך מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם כֹל יְמֵּ י חַ יֶיָך:
לְ מַ עַ ן ִתזְ כֹר אֶ ת-יוֹם צֵּ ְ
רש"י

--

לחם עני  .לֶ חֶ ם ֶשמַּ זְ כִּ יר אֶ ת הָ ֹענִּי ֶשנ ְִּתעַּ נּו ְב ִּמצְ ַּריִּם (ספרי)
ספורנו
לחם עוני לחם שהיו אוכלים בעוני ושלא היה להם פנאי להשהות עיסתם עד שתחמץ מפני נוגשים אצים
עמק דבר
לחם עוני .לא נזכר בכה״ת על מצה שהוא לחם עוני זולת כאן.
והנה חז״ל דרשו בפסחים דל״ו שעונין עליו דברים הרבה .פסחים ל"ז א'

SHMOT CHAPTER 12 – PARSHAT HA’CHODESH

משה וְ אֶ לַ-אהֲ רֹן בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם לֵּאמֹ ר:
א וַ יֹאמֶ ר יְה ָׁ ֹוה אֶ לֶ -
ב הַ חֹדֶ ש הַ זֶה ָׁלכֶם רֹאש חֳ ָׁד ִשים ִראשוֹן הּוא ָׁלכֶם
לְ חָׁ ְד ֵּשי הַ ָׁשנָׁה:
ג ַדבְ רּו אֶ ל-כָׁל-עֲ ַדת י ְִש ָׁראֵּ ל ֵּלאמֹ ר בֶ עָׁ שר ַלחֹדֶ ש הַ זֶה
שה לַבָׁ יִת:
וְ י ְִקחּו לָׁהֶ ם ִאיש ֶשה לְ בֵּ יתָ-א ֹבת ֶ
ד וְ ִאם-י ְִמעַ ט הַ בַ יִת ִמ ְהיוֹת ִמ ֶשה וְ ל ַָׁקח הּוא
ּושכֵּנ ֹו הַ ָׁקרֹב אֶ ל-בֵּ ית ֹו בְ ִמכְ סַ ת נְ פָׁ שֹת
ְ
ִאיש לְ פִ י ָאכְ ל ֹו ָׁתכֹּסּו עַ ל-הַ ֶשה:
ּומן-הָׁ ִעזִ ים ִת ָׁקחּו:
ה ֶשה ָׁת ִמים ָׁזכָׁר בֶ ןָׁ -שנָׁה י ְִהיֶה ָׁלכֶם ִמן-הַ כְ בָׁ ִשים ִ
ַארבָׁ עָׁ ה עָׁ ָׁשר יוֹם ַלחֹדֶ ש הַ זֶה וְ ָׁשחֲ טּו אֹת ֹו
ו וְ הָׁ יָׁה ָׁלכֶם לְ ִמ ְשמֶ ֶרת עַ ד ְ
כֹל ְקהַ ל עֲ ַדת-י ְִש ָׁראֵּ ל בֵּ ין הָׁ עַ ְרבָׁ יִם:
ז וְ ל ְָׁקחּו ִמן-הַ ָׁדם וְ נ ְָׁתנּו עַ לְ -ש ֵּתי הַ ְמזּוזֹת וְ עַ ל-הַ מַ ְשקוֹף עַ ל
הַ בָׁ ִתים אֲ ֶשר-יֹאכְ לּו אֹת ֹו בָׁ הֶ ם:

ח וְ ָאכְ לּו אֶ ת-הַ בָׁ ָׁשר בַ ַל ְילָׁה הַ זֶה ְצלִ י-אֵּ ש ּומַ ּצוֹת
עַ לְ -מר ִֹרים יֹאכְ לֻהּו:
ט ַאל-תֹאכְ לּו ִממֶ ּנּו נָׁא ּובָׁ ֵּשל ְמב ָֻׁשל בַ מָׁ יִם כִ י ִאםְ -צלִ י-אֵּ ש רֹאש ֹו עַ ל-
כְ ָׁרעָׁ יו וְ עַ לִ -ק ְרב ֹו:
י וְ ֹלא-תו ִֹתירּו ִממֶ ּנּו עַ ד-ב ֶֹקר וְ הַ ּנֹ ָׁתר ִממֶ ּנּו עַ ד-ב ֶֹקר בָׁ אֵּ ש ִת ְשרֹפּו:

יא וְ ָׁככָׁה תֹאכְ לּו אֹת ֹו מָׁ ְתנֵּיכֶם חֲ ג ִֻרים נַעֲ לֵּיכֶם בְ ַרגְ לֵּיכֶם ּומַ ֶקלְ כֶם
בְ י ְֶדכֶם  -וַ אֲ כַלְ ֶתם אֹת ֹו בְ ִחפָׁ זוֹן  -פֶ סַ ח הּוא לַיה ָׁ ֹוה:

ֵּיתי כָׁל-בְ כוֹר
יב וְ עָׁ בַ ְר ִתי בְ אֶ ֶרץִ -מ ְצ ַריִם בַ ַל ְילָׁה הַ זֶה וְ ִהכ ִ
ָאדם וְ עַ ד-בְ הֵּ מָׁ ה ּובְ כָׁל-אֱ ֹלהֵּ י ִמ ְצ ַריִם
בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם מֵּ ָׁ
ֱשה ְשפָׁ ִטים אֲ נִ י יְה ָׁ ֹוה:
אֶ ע ֶ
יג וְ הָׁ יָׁה הַ ָׁדם ָׁלכֶם לְ אֹת עַ ל הַ בָׁ ִתים
יתי אֶ ת-הַ ָׁדם ּופָׁ סַ ְח ִתי עֲ ֵּלכֶם
אֲ ֶשר אַ ֶתם ָׁשם וְ ָׁר ִא ִ

וְ ֹלא-י ְִהיֶה בָׁ כֶם ֶנגֶף לְ מַ ְש ִחית בְ הַ כ ִֹתי בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָׁריִם:
יד וְ הָׁ ָׁיה הַ יוֹם הַ זֶה ָׁלכֶם לְ זִ כָׁרוֹן
וְ חַ גֹ ֶתם אֹת ֹו ַחג לַיה ָׁ ֹוה לְ ֹדר ֵֹּתיכֶם -חֻ ַקת ע ֹולָׁם ְתחָׁ גֻהּו:
טו ִשבְ עַ ת י ִָׁמים מַ ּצוֹת תֹאכֵּלּו אַ ְך בַ יוֹם הָׁ ִראשוֹן ַת ְשבִ יתּו ְשאֹר ִמבָׁ ֵּתיכֶם כִ י כָׁלֹ -אכֵּל
חָׁ מֵּ ץ וְ נִ כְ ְר ָׁתה הַ ּנֶפֶ ש הַ ִהוא ִמ ִי ְש ָׁראֵּ ל ִמיוֹם הָׁ ִראשֹן עַ ד-יוֹם הַ ְשבִ ִעי:
יעי ִמ ְק ָׁרא-קֹדֶ ש י ְִהיֶה ָׁלכֶם כָׁלְ -מלָׁאכָׁה ֹלא-
טז ּובַ יוֹם הָׁ ִראשוֹן ִמ ְק ָׁרא-קֹדֶ ש ּובַ יוֹם הַ ְשבִ ִ
יֵּעָׁ ֶשה בָׁ הֶ ם אַ ְך אֲ ֶשר יֵָּאכֵּל לְ כָׁל-נֶפֶ ש הּוא לְ בַ ד ֹו יֵּעָׁ ֶשה ָׁלכֶם:
אתי אֶ תִ -צבְ או ֵֹּתיכֶם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָׁריִם
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת-הַ מַ ּצוֹת כִ י בְ עֶ צֶ ם הַ יוֹם הַ זֶה הוֹצֵּ ִ
יז ְ
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת-הַ יוֹם הַ זֶה לְ ֹדר ֵֹּתיכֶם חֻ ַקת ע ֹולָׁם:
ְ
ַארבָׁ עָׁ ה עָׁ ָׁשר יוֹם ַלחֹדֶ ש בָׁ עֶ ֶרב תֹאכְ לּו מַ ּצֹת עַ ד יוֹם הָׁ אֶ חָׁ ד וְ עֶ ְש ִרים
יח בָׁ ִראשֹן בְ ְ
ַלחֹדֶ ש בָׁ עָׁ ֶרב:
יט ִשבְ עַ ת י ִָׁמים ְשאֹר ֹלא יִמָׁ צֵּ א בְ בָׁ ֵּתיכֶם כִ י כָׁלֹ -אכֵּל מַ ְחמֶ צֶ ת וְ נִ כְ ְר ָׁתה הַ ּנֶפֶ ש הַ ִהוא
ָארץ:
מֵּ עֲ ַדת י ְִש ָׁראֵּ ל בַ גֵּר ּובְ אֶ זְ ַרח הָׁ ֶ
כ כָׁל-מַ ְחמֶ צֶ ת ֹלא תֹאכֵּלּו בְ כֹל מו ְֹשב ֵֹּתיכֶם תֹאכְ לּו מַ ּצוֹת:

משה לְ כָׁל-זִ ְקנֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵּהֶ ם ִמ ְשכּו
כא וַ י ְִק ָׁרא ֶ
ֹתיכֶם וְ ַשחֲ טּו הַ פָׁ סַ ח:
ְּוקחּו ָׁלכֶם צֹאן לְ ִמ ְשפְ ח ֵּ
ּוטבַ לְ ֶתם בַ ָׁדם אֲ ֶשר-בַ ּסַ ף וְ ִהג ְַע ֶתם אֶ ל-
כב ּולְ ַק ְח ֶתם אֲ ג ַֻדת אֵּ זוֹב ְ
הַ מַ ְשקוֹף וְ אֶ לְ -ש ֵּתי הַ ְמזּוזֹת ִמן-הַ ָׁדם אֲ ֶשר בַ ּסָׁ ף
וְ אַ ֶתם ֹלא ֵּת ְצאּו ִאיש ִמפֶ ַתח-בֵּ ית ֹו עַ ד-ב ֶֹקר:
כג וְ עָׁ בַ ר יְה ָׁ ֹוה לִ נְ גֹף אֶ תִ -מ ְצ ַריִם וְ ָׁרָאה אֶ ת-הַ ָׁדם עַ ל-הַ מַ ְשקוֹף וְ עַ ל
ְש ֵּתי הַ ְמזּוזֹת ּופָׁ סַ ח יְה ָׁ ֹוה עַ ל-הַ פֶ ַתח וְ ֹלא י ִֵּתן הַ מַ ְש ִחית

תיכֶם לִ נְ גֹ ף:
ָׁלבֹא אֶ ל-בָׁ ֵּ
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת-הַ ָׁדבָׁ ר הַ זֶה לְ חָׁ ק-לְ ָך ּולְ בָׁ נֶיָך עַ ד-ע ֹולָׁם:
כד ְ
ָארץ אֲ ֶשר י ִֵּתן יְה ָׁ ֹוה ָׁלכֶם
כה וְ הָׁ יָׁה כִ יָׁ -ת ֹבאּו אֶ ל-הָׁ ֶ
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת-הָׁ עֲ ב ָֹׁדה הַ זֹאת:
כַאֲ ֶשר ִדבֵּ ר ְ
ֹאמרּו אֲ לֵּיכֶם בְ נֵּיכֶם מָׁ ה הָׁ עֲ ב ָֹׁדה הַ זֹאת ָׁלכֶם:
כו וְ הָׁ יָׁה כִ י-י ְ
כז וַ אֲ מַ ְר ֶתם זֶבַ ח-פֶ סַ ח הּוא לַיהֹוָׁ ה אֲ ֶשר פָׁ ַסח עַ ל-בָׁ ֵּתי
בְ נֵּי-י ְִש ָׁראֵּ ל בְ ִמ ְצ ַריִם בְ נָׁגְפ ֹו אֶ תִ -מ ְצ ַריִם וְ אֶ ת-בָׁ ֵּתינּו ִה ִּציל
וַ ִיקֹד הָׁ עָׁ ם וַ י ְִש ַתחֲ וּו:
משה
כח וַ יֵּלְ כּו וַ יַעֲ שּו בְ נֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל כַאֲ ֶשר ִצּוָׁ ה יְה ָׁ ֹוה אֶ תֶ -
וְ ַאהֲ רֹן כֵּן עָׁ שּו:

