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Appendix 
 

  ב /תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיז. 1
  ... רביעי אומר עליו הלל הגדול

  
  רביעי אומר עליו הלל הגדול' תוס. 2

  ... רביעי גרסינן ולא גרסינן חמישי
  
  ם הלכות חמץ ומצה פרק ח "רמב. 3

עד , )א,  קלותהילים" (כי טוב', הודו לה" והוא מ- ולומר עליו הלל הגדול ,  ויש לו למזוג כוס חמישי
  .כמו ארבעה כוסות, וכוס זה אינו חובה; )א, תהילים קלז" (על נהרות בבל"
  
  ח-ו:שמות ו. 4
ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעבָדָתם ְוָגַאְלִּתי '  ָלֵכן ֱאמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני הו

' לִֹהים ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה-  ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאז: ה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִליםֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָי
 ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ח: ֱלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים- א

  :  ' ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקב ְוָנַתִּתי אָתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאִני הָלֵתת אָתּה ְלַאְבָרָהם
    
  משנה פסחים פרק י משנה ד . 5

  . ַעד ֶׁשִּיְגמר ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה, )ה, דברים כו" (ֲאַרִּמי אֵבד ָאִבי"ְודֹוֵרׁש ֵמ , ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ִּבְׁשָבח... 
  
  א"י-ה:ו"דברים כ. 6
ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ) ו: (ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב)...ה(

ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ' ע הֱלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמ-א' ַוִּנְצַעק ֶאל ה) ז: (ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה
ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ' ַוּיֹוִצֵאנּו ה) ח: (ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו

ְוַעָּתה ִהֵּנה ) י: (ת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹא) ט: (ּוְבמְֹפִתים
- א' ֱלֶֹהיָך ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה-א' ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ה' ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה

  :ְלֵביֶתָך ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָךֱלֶֹהיָך ּו- א' ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ה) יא: (ֱלֶֹהיָך
  
   הגדה של פסח /ילקוט שמעוני דברים פרק כו המשך סימן תתקלח . 7

קֹור ֶׁשַּפְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲע, ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו
   :ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב, ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ֶאת ַהּכֹל ֶׁשֶּנֱאַמר

ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ִּפתֹם ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹותֹו ְּבִסְבלֹוָתם ַוִּיֶבן ,  ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר- וְיַעּנּונּו
  :ְוֶאת ַרַעְמֵסס

  :ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך,  ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר- ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָׁשה
  :ּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּוֶאת קֵֹלנּו ַוַיְרא ֶאת ָעְנֵינ' ַוִיְׁשַמע ה, ֱלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו- א' ַוִּנְצַעק ֶאל ה
ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵיָאְנחּו ְבֵני ,  ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר- ֱלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו-א' ַוִנְצַעק ֶאל ה

  :ָדהלִהים ִמן ָהֲעבֹ-ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהא, ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו
לִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם -לִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִיְזּכֹר א- ַוִּיְׁשַמע א,  ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר- ֶאת קֵֹלנּו ’ ַוִּיְׁשַמע ה

  :ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב
  :לִהים- ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע אלִהים - ַוַּיְרא א, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר,  זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ- ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו 

  :ָּכל ַהֵּבן ַהִּילֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליכּוהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחיּון, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֵאּלּו ַהָּבִנים-  ְוֶאת ֲעָמֵלנּו
  :ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים לֹוֲחִצים אֹוָתם, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר,  זֹו ַהְּדַחק- ְוֶאת ַלֲחֵצנּו
  :ּוְבמְֹפִתים, ּוְבאֹתֹות, ּוְבמָֹרא ָּגדֹול, ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ְּבָיד ֲחָזָקה, ִמִּמְצַרִים’ ַוּיֹוִציֵאנּו ה
ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׂשָרף, ֵדי ַמְלָאְך לֹא ַעל ְי- ִמִּמְצַרִים ’ ַוּיֹוִציֵאנּו ה

ְוָעַבְרִּתי ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד , ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו
  :’לֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה-ָכל אְּבֵהָמה ּוְב

ּוְבָכל , ֲאִני ְולֹא ָׂשָרף, ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך, ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה
  :ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר, ’ֲאִני ה, ֲאִני ְולֹא ַהָּׁשִליַח, ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֱאֶעֶׂשה ְׁשָפִטים

הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמֹוִרים ַּבְּגַמִּלים ’ ִהֵנה ַיד ה, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר.  זֹו ַהֶּדֶבר- ְּבָיד ֲחָזָקה
  :ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד
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  :ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוָׁשָלִים, ה ֶׁשֶנֱאַמרְּכָמ.  זֹו ַהֶחֶרב-ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה 
לִהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו ּגֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹות -אֹו ֲהִנָּסה א, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר.  זֹו ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה- ּוְבמָֹרא ָּגדֹול

-א’ ָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְגדִֹלים ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם הְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָז
  :לֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך

  :ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת, ְּכָמה ֶׁשֶנֱאַמר.  ֶזה ַהַּמֶּטה-  ּוְבאֹתֹת
  
   משנה דמשנה פסחים פרק י. 8

ֶׁשְּבָכל . ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות
, ּוְמֻבָּׁשל, ָׁשלּוק,  אֹוְכִלין ָּבָׂשר ָצִליֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור, ַהֵּלילֹות ָאּנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות

, ּוְלִפי ַדְעּתֹו ֶׁשּל ֵּבן. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו ַמְטִּביִלין ַּפַעם ַאַחת. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ָצִלי
  :ַעד ֶׁשִּיְגמֹור ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻכָּלּה, ְודֹוֵרׁש ֵמֲאַרִּמי אֹוֵבד ָאִבי, ַבחַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ְּבֶׁש. ָאִביו ְמַלְּמדֹו

  
   ח"י:ג"שמות י. 9
  :  לִֹהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים סּוף ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים- ַוַּיֵּסב ֱאיח
  

  י שם"רש. 10
לפי שהסיבתן במדבר גרם להם שעלו חמושים שאילו היה דרך (זויינים  אין חמושים אלא מ.וחמשים

ישוב לא היו מחומשים להם כל מה שצריכין אלא כאדם שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה 
. שיצטרך אבל כשהוא פורש למדבר צריך לזמן כל הצורך וכתוב זה לא נכתב כי אם לשבר את האוזן

. מות סיחון ועוג ומדין מהיכן היו להם כלי זיין שהכו ישראל בחרבשלא תתמה במלחמת עמלק ובמלח
בראשית (וכן תרגם אונקלוס מזרזין כמו . ואתם תעברו חמושים) יהושע א(וכן הוא אומר ) י ישן"ברש
דבר אחר חמושים מחומשים אחד מחמשה יצאו וארבעה חלקים מתו . וירק את חניכיו וזריז) יד

  : בשלשת ימי אפילה
  


