הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org

פסח תשע"ח
וכל המרבה הרי זה משובח
נוסח ההגדה
מַ ה נִּ ְׁש ַתנָּה הַ לַ ְׁילָּ ה הַ זֶּה ִּמכָּל הַ לֵּילֹות .שֶּ בְׁ כָּל הַ ֵּלילֹות ָּאנּו אֹוכְׁ ִּלין חָּ מֵּ ץ ּומַ צָּ הַ ,ה ַליְׁ לָּה ַהזֶּ ה כֻּלֹו ַמצָּ ה:
שֶּ בְׁ כָּל הַ לֵּ ילֹות ָּאנּו אֹוכְׁ לִּ ין ְׁש ָּאר י ְָּׁרקֹות ,הַ ַליְׁ לָּה הַ זֶּ ה (כֻּלֹו) מָּ רֹור:
שֶּ בְׁ כָּל הַ לֵּ ילֹות ֵּאין ָּאנּו מַ ְׁטבִּ ילִּין אֲ פִּ ילּו פַעַ ם ֶּאחָּ תַ ,ה ַל ְׁילָּ ה הַ זֶּה ְׁש ֵּתי פְׁ עָּ ִּמים:
יֹושבִּ ין ּובֵּ ין ְׁמסֻּ בִּ ין ,הַ ַליְׁ לָּה ַה ֶּזה ֻּכ ָּלנּו ְׁמסֻּ בִּ ין:
שֶּ בְׁ כָּל הַ לֵּ ילֹות ָּאנּו אֹוכְׁ לִּ ין בֵּ ין ְׁ
הֹוציא ַה ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ הּוא ֶּאת
יאנּו ְׁיהֹוָּה אֱ ֹלהֵּ ינּו ִּמשָּ ם בְׁ יָּד חֲ ז ָָּּקה ּובִּ זְׁ רֹעַ נְׁטּויָּה .וְׁ ִּאלּו ל ֹא ִּ
ַּיֹוצ ֵּ
עֲבָּ ִּדים ָּהיִּינּו ְׁלפַ ְׁרעֹה בְׁ ִּמצְׁ ָּר ִּים ,ו ִּ
ּובנֵּי בָּ נֵּי נּו ְׁמשֻּ עְׁ בָּ ִּדים ָּהיִּ ינּו ְׁלפ ְַׁרעֹה בְׁ ִּמצְׁ ָּריִּם .וַ אֲ פִּ ילּו ֻּכלָּנּו חֲ כ ִָּּמים כֻּלָּ נּו נְׁבֹונִּים כֻּלָּ נּו זְׁ ֵּקנִּים
בֹותינּו ִּמ ִּמצְׁ ָּר ִּים ,הֲ ֵּרי ָּאנּו ּובָּ נֵּינּו ְׁ
אֲ ֵּ
יאת ִּמ ְׁצ ַריִּם הֲ ֵּרי זֶּה ְׁמשֻּ בָּ ח:
יצ ַ
יאת ִּמצְׁ ָּריִּ ם .וְׁ כָּל הַ מַ ְׁרבֶּ ה ל ְַׁס ֵּפר ִּב ִּ
תֹורה ִּמצְׁ וָּ ה עָּ ֵּלינּו לְׁסַ פֵּר ִּביצִּ ַ
יֹודעִּ ים ֶּאת הַ ָּ
כֻּלָּנּו ְׁ
יאת
מַ ֲע ֶֹּשה בְׁ ַרבִּ י אֱ לִּיעֶּ ֶּזר וְׁ ַר ִּבי ְׁיהֹושֻּ עַ וְׁ ַרבִּ י ֶּאלְׁעָּ זָּר בֶּ ן ֲעז ְַׁריָּה וְׁ ַר ִּבי ע ֲִּקיבָּ א וְׁ ַר ִּבי ַט ְׁרפֹון ֶּש ָּהיּו ְׁמסֻּ ִּבין ִּב ְׁבנֵּי ְׁב ַרק וְׁ ָּהיּו ְׁמ ַספְׁ ִּרים ִּביצִּ ַ
יאת ְׁש ַמע ֶּשל ַשחֲ ִּרית:
בֹותינּו ִּהגִּ יעַ זְׁ ַמן ְׁק ִּר ַ
ִּמצְׁ ַריִּם כָּל אֹותֹו ַה ַל ְׁילָּ ה ,עַ ד שֶּ בָּ אּו ַת ְׁל ִּמי דֵּ יהֶּ ם וְׁ ָּא ְׁמרּו ָּל ֶּהם ַר ֵּ
זֹומאֶּ ,שנֶּאֱ מַ ר,
יאת ִּמ ְׁצ ַריִּם בַ ֵּלילֹות עַ ד ֶּש ָָּּ ְׁר ָּש ּ בֶּ ן ָּ
יתי שֶּ ֵּת ָּאמֵּ ר ְׁי ִּצ ַ
ָּאמַ ר ַרבִּ י ֶּאלְׁ עָּ זָּר בֶּ ן ֲעז ְַׁריָּה הֲ ֵּרי אֲ ִּני כְׁ בֶּ ן ִּשבְׁ עִּ ים שָּ נָּה וְׁ ל ֹא ָּזכִּ ִּ
אֹומ ִּרים יְׁ ֵּמי ַחּיֶּיָך
אתָך ֵּמ ֶּא ֶּרץ ִּמצְׁ ַריִּם כֹל יְׁמֵּ י חַ ּיֶּיָךְׁ .י ֵּמי חַ ּיֶּיָך ַהּי ִָּּמים .כֹל י ְֵּׁמי ַחּיֶּיָך ַה ֵּלילֹות .וַחֲ ָּכ ִּמים ְׁ
לְׁמַ עַ ן ִּתזְׁ כֹור ֶּאת יֹום צֵּ ְׁ
הָּ עֹולָּ ם הַ זֶּה .כֹל יְׁמֵּ י חַ ּיֶּיָך ְׁל ָּהבִּ יא ִּלימֹות ַהמָּ ִּשיחַ :
תֹורה:
תֹורה לְׁ עַ מֹו ִּי ְֹׁש ָּר ֵּאל ,בָּ רּו ְ הּוא .כְׁ ֶּנגֶּד ַא ְׁרבָּ עָּ ה בָּ נִּים ִָּּ ְׁב ָּרה ָּ
בָּ רּו ְ הַ מָּ קֹו ם ,בָּ רּו ְ הּוא ,בָּ רּו ְ שֶּ נ ַָּתן ָּ
יֹודעַ ל ְִּׁשאֹול:
ֶּאחָּ ד חָּ כָּ ם .וְׁ ֶּאחָּ ד ָּרשָּ ע .וְׁ ֶּאחָּ ד ָּתם .וְׁ ֶּאחָּ ד שֶּ ֵּאינֹו ֵּ
ֹלהינּו ֶּא ְׁתכֶּם .וְׁ ַאף ַא ָּתה אֱ מֹור לֹו כְׁ ִּהלְׁ כֹות ַהפֶּ ַסח ֵּאין
חָּ כָּם מָּ ה הּוא אֹומֵּ ר .מָּ ה ָּהעֵּ דֹות וְׁ ַהחֻּ ִָּּים וְׁ הַ ִּמ ְׁש ָּפ ִּטים אֲ שֶּ ר צִּ ּוָּה יְׁ הֹוָּה אֱ ֵּ
יקֹומן:
ָּ
מַ פְׁ ִּט ִּירין ַאחַ ר הַ ֶּפ ַסח אֲ פִּ
הֹוציא ֶּאת עַ ְׁצמֹו ִּמן ַהכְׁ לָּל ָּכפַר ְׁבעִּ ָָּּר .וְׁ ַאף ַא ָּתה ַה ְׁק ֵּהה ֶּאת
ָּרשָּ ע מָּ ה הּוא אֹומֵּ ר .מָּ ה ָּהעֲבֹודָּ ה הַ ז ֹאת ָּל ֶּכםָּ .לכֶּם וְׁ ל ֹא לֹוּ .ו ְׁלפִּ י שֶּ ִּ
אתי ִּמ ִּמצְׁ ָּר ִּים .לִּי וְׁ ל ֹא לֹוִּ .אלּו ָּהיָּה ָּשם ל ֹא ָּהיָּה ִּנגְׁ ָּאל:
ִּשנָּיו וֶּאֱ מֹור לֹו .בַ עֲבּור ֶּזה עָּ ָֹּשה ְׁיהֹוָּה לִּ י בְׁ צֵּ ִּ
יאנּו יְׁ הֹוָּ ה ִּמ ִּמצְׁ ַריִּם ִּמבֵּ ית עֲבָּ ִּדים:
ָּתם מָּ ה הּוא אֹומֵּ רַ .מה ז ֹאת .וְׁ ָּאמַ ְׁר ָּת ֵּאלָּ יו ְׁבחֹוזֶּק יָּד הֹוצִּ ָּ
אתי ִּמ ִּמ ְׁצ ָּריִּ ם:
וְׁ שֶּ ֵּאינֹו יֹודֵּ עַ ל ְִּׁשאֹול ַא ְׁת פְׁ ַתח לֹו .שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,וְׁ ִּהג ְַׁד ָּת לְׁבִּ נְָׁך בַ ּיֹום הַ הּוא לֵּאמֹר בַ עֲבּור זֶּה עָּ ָֹּשה ְׁיהֹוָּה לִּ י ְׁבצֵּ ִּ
לֹומר בַ עֲבּור זֶּה .בַ עֲבּור זֶּ ה ל ֹא ָּא ַמ ְׁר ִּתי
יָּכֹול מֵּ ר ֹאש חֹדֶּ שַ ,ת ְׁלמּוד לֹומַ ר בַ ּיֹום ַה הּואִּ .אי בַ ּיֹום ַההּוא יָּכֹול ִּמבְׁ עֹוד יֹוםַ ,תלְׁמּוד ַ
ֶּאלָּא בְׁ שָּ עָּ ה ֶּשיֵּש מַ צָּ ה ּומָּ רֹור מֻּ נ ִָּּחים ְׁל ָּפנֶּיָך:
ֹאמר יְׁהֹושֻּ עַ ֶּאל ָּכל ָּהעָּ ם כֹה ָּא ַמר יְׁהֹוָּ ה
בֹותינּו ,וְׁ עַ כְׁ ָּשיו ֵּק ְׁרבָּ נּו הַ ָּמקֹום ַלעֲבֹודָּ תֹוֶּ .שנֶּאֱ ַמר ,וַ ּי ֶּ
ֲבֹודה ז ָָּּרה הָּ יּו אֲ ֵּ
ִּמ ְׁת ִּחלָּה עֹובְׁ דֵּ י ע ָּ
ֹלהים אֲ ֵּח ִּרים:
בֹותיכֶּם מֵּ עֹולָּם ֶּת ַרח אֲ ִּבי ַאבְׁ ָּרהָּ ם וַ אֲ בִּ י נָּחֹור ַוּיַעַ ְׁבדּו אֱ ִּ
אֱ ֹלהֵּ י יִּ ְֹׁש ָּר ֵּאל ,בְׁ עֵּ בֶּ ר הַ נָּהָּ ר י ְָּׁשבּו אֲ ֵּ
וָּא ֵּתן לְׁיִּ ְׁצ ָּחק ֶּאת
וָּא ַָּח ֶּאת אֲ בִּ יכֶּם ֶּאת ַאבְׁ ָּר ָּהם מֵּ עֵּ בֶּ ר הַ נָּהָּ ר ָּואֹולֵּ ְ אֹותֹו ְׁבכָּל ֶּא ֶּרץ כְׁ נָּעַ ן ו ַָּא ְׁרבֶּ ה ֶּאת ז ְַׁרעֹו ו ֶָּּא ֵּתן לֹו ֶּאת ִּי ְׁצ ָּחקֶּ ,
ֶּ
ַי ֲעקֹב וְׁ ֶּאת עֵּ ָֹּשו ,ו ֶָּּא ֵּתן לְׁעֵּ ָֹּשו ֶּאת הַ ר ֵֹּשעִּ יר ל ֶָּּרשֶּ ת אֹותֹו ,וְׁ ַי ֲעקֹב ּובָּ נָּיו י ְָּׁרדּו ִּמ ְׁצ ָּריִּם:
בָּ רּו ְ שֹו מֵּ ר הַ בְׁ טָּ חָּ תֹו ְׁל ִּי ְֹׁש ָּר ֵּאל ,בָּ רּו ְ הּוא ,שֶּ הַ ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ הּוא ִּחשַ ב ֶּאת הַ ֵָּּץ ַלעֲשֹוֹת .כְׁ ָּמה ֶּש ָּא ַמר ל ְַׁא ְׁב ָּר ָּהם ָּא ִּבינּו ִּב ְׁב ִּרית בֵּ ין
ֹאמר ְׁל ַאבְׁ ָּרם ָּידֹעַ ֵּתדַ ע כִּ י גֵּר ִּי ְׁהיֶּה ז ְַׁרעֲָך בְׁ ֶּא ֶּרץ ל ֹא ָּלהֶּ ם וַ עֲבָּ דּום וְׁ עִּ נּו א ָֹּתם ַא ְׁרבַ ע ֵּמאֹות ָּשנָּה .וְׁ גַם ֶּאת הַ גֹוי
הַ בְׁ ָּת ִּרים .שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,וַּי ֶּ
אֲ שֶּ ר ַי ֲעבֹדּו ָָּּן ָּאנֹכִּ י וְׁ ַאחֲ ֵּרי ֵּכן יֵּצְׁ אּו בִּ ְׁרכּוש גָּדֹול:
מכסה המצה ומגביה את הכוס בידו ואומר:
ַלֹותנּו ,וְׁ ַה ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ
עֹומ ִּדים עָּ ֵּלינּו ְׁלכ ֵּ
ַלֹותנּו ֶּאלָּא שֶּ ְׁבכָּ ל ָֹּור וָּדֹור ְׁ
בֹותינּו וְׁ לָּ נּו .שֶּ ל ֹא ֶּאחָּ ד בִּ לְׁבָּ ד עָּ מַ ד עָּ ֵּל ינּו לְׁ כ ֵּ
וְׁ ִּהיא ֶּשעָּ ְׁמדָּ ה לַ אֲ ֵּ
הּוא מַ צִּ ילֵּנּו ִּמּיָּדָּ ם:
מניח הכוס מידו ויגלה המצות:
צֵּ א ּולְׁמַ ד מַ ה בִּ ֵָּּש לָּבָּ ן הָּ אֲ ַר ִּמי ַלעֲשֹוֹת ְׁל ַי ֲעקֹב ָּאבִּ ינּוֶּ .שפ ְַׁרעֹה ל ֹא ָּגזַר ֶּאלָּא עַ ל ַהזְׁ כ ִָּּרים וְׁ לָּ בָּ ן ִּב ֵָּּש ַלעֲקֹור ֶּאת ַהכֹלֶּ .שנֶּאֱ ַמר:
אֲ ַר ִּמי אֹבֵּ ד ָּא ִּבי וַ ּי ֵֶּּרד ִּמצְׁ ַר ְׁי ָּמה ַו ָּּיגָּר שָּ ם בִּ ְׁמ ֵּתי ְׁמעָּ ט ,וַ י ְִּׁהי שָּ ם לְׁגֹוי גָּדֹול עָּ צּום ו ָָּּרב:
וַ ּי ֵֶּּרד ִּמצְׁ ַריְׁ ָּמה ָּאנּוס עַ ל פִּ י הַ ִָּּבּור:
ֹאמרּו ֶּאל ַפ ְׁר ֹעה לָּ גּור בָּ ָּא ֶּרץ בָּ אנּו כִּ י ֵּאין
וַ ָּיגָּר שָּ םְׁ ,מלַ מֵּ ד שֶּ ל ֹא י ַָּרד ַי ֲעקֹב ָּאבִּ ינּו ל ְִּׁה ְׁש ַת ֵָּּעַ בְׁ ִּמצְׁ ַריִּם ֶּאלָּא ָּלגּור שָּ םֶּ .שנֶּאֱ ַמר ,וַּי ְׁ
ִּמ ְׁרעֶּ ה לַ צ ֹאן אֲ שֶּ ר ַלעֲבָּ ֶּדיָך כִּ י כָּבֵּ ד הָּ ָּרעָּ ב בְׁ ֶּא ֶּרץ כְׁ נָּעַ ן ,וְׁ עַ ָּתה י ְֵּׁשבּו נָּא עֲבָּ דֶּ יָך ְׁב ֶּא ֶּרץ ג ֶֹּשן:
ֹלהיָך כְׁ כֹוכְׁ בֵּ י ַה ָּש ַמיִּם לָּ רֹוב:
בֹותיָך ִּמצְׁ ָּריְׁ מָּ ה וְׁ עַ ָּתה ָֹּש ְׁמָך יְׁ ה ָֹּוה אֱ ֶּ
בִּ ְׁמ ֵּתי ְׁמעָּ ט ,כְׁ ָּמה שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,בְׁ ִּשבְׁ עִּ ים ֶּנפֶּש י ְָּׁרדּו אֲ ֶּ
וַיְׁ ִּהי שָּ ם לְׁ גֹויְׁ ,מ ַל ֵּמד שֶּ הָּ יּו ִּי ְֹׁש ָּר ֵּאל ְׁמ ֻּצּיָּנִּ ים שָּ ם:
וַת ָּמלֵּ א הָּ ָּא ֶּרץ א ָֹּתם:
ּובנֵּי ִּי ְֹׁש ָּר ֵּאל פָּרּו וַּיִּ ְׁש ְׁרצּו ַוּי ְִּׁרבּו וַ ּיַעַ צְׁ מּו ִּב ְׁמאֹד ְׁמאֹד ִּ
גָּדֹול עָּ צּום ,כְׁ מָּ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רְׁ ,
שעָּ ֵּר ְ ִּצ ֵּמ ַח וְׁ ַא ְׁת עֵּ רֹם וְׁ עֶּ ְׁריָּה:
וָּרב ,כְׁ מָּ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רְׁ ,רבָּ בָּ ה כְׁ צֶּ מַ ח הַ שָּ דֶּ ה נ ְַׁת ִּתי ְ ו ִַּת ְׁרבִּ י ו ִַּתגְׁ ְָּׁלִּי ו ַָּתב ִֹּאי בַ ע ֲִּדי ע ֲָּדיִּים ָּש ַד ִּים ָּנכֹנּו ּו ְׁ ֹ
ָּ
בֹוססֶּ ת בְׁ דָּ מָּ יִּ ְ וָּ אֹמַ ר לָּ ְ בְׁ דָּ ַמיִּ ְ חֲ יִּי ָּואֹמַ ר ָּל ְ בְׁ דָּ ַמיִּ ְ חֲ יִּי:
וָּאעֱבֹור עָּ לַ ִּי ְ ו ֶָּּא ְׁר ֵּא ְ ִּמ ְׁת ֶּ
ֶּ
ֲבֹודה ָּקשָּ ה:
וַ ּי ֵָּּרעּו א ָֹּתנּו הַ ִּמצְׁ ִּרים ַויְׁ עַ נּונּו וַ י ְִּׁתנּו עָּ לֵּ ינּו ע ָּ
לְׁחם בָּ נּו
נֹוסף גַם הּוא עַ ל שֹוֹנְׁ ֵּאינּו וְׁ נִּ ַ
וַ ּי ֵָּּרעּו א ָֹּתנּו הַ ִּמצְׁ ִּרים ,כְׁ מָּ ה ֶּשנֶּאֱ מַ ר ,הָּ בָּ ה נ ְִּׁתחַ כְׁ ָּמה לֹו ֶּפן ִּי ְׁרבֶּ ה וְׁ ָּהיָּה כִּ י ִּת ְׁק ֶּראנָּה ִּמלְׁ ָּח ָּמה וְׁ ַ
וְׁ עָּ לָּה ִּמן ָּה ָּא ֶּרץ:
לֹותם וַ ִּּיבֶּ ן עָּ ֵּרי ִּמ ְׁסכְׁ נֹות לְׁ פ ְַׁרעֹה ֶּאת פִּ תֹם וְׁ ֶּאת ַרעַ ְׁמסֵּ ס:
וַיְׁ עַ נּונּו ,כְׁ מָּ ה ֶּשנֶּאֱ מַ ר ,וַ ָּּי ִֹּשימּו עָּ ָּליו ָֹּש ֵּרי ִּמ ִּסים לְׁמַ עַ ן עַ נֹותֹו ְׁב ִּס ְׁב ָּ
וַ ּי ְִּׁתנּו עָּ לֵּינּו עֲבֹודָּ ה ָּק ָּשה ,כְׁ ָּמה שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,וַ ַּיעֲבִּ דּו ִּמ ְׁצ ַריִּ ם ֶּאת ְׁבנֵּי ִּי ְֹׁש ָּר ֵּאל בְׁ פ ֶָּּר ְ:
ק ֵּלנּו וַ ּי ְַׁרא ֶּאת עָּ נְׁ יֵּנּו וְׁ ֶּאת עֲמָּ ֵּלנּו וְׁ ֶּאת ַלחֲ צֵּ נּו:
בֹותינּו ,וַּיִּ ְׁש ַמע ְׁיהֹוָּה ֶּאת ֹ
וַנִּ צְׁ עַ ק ֶּאל יְׁ הֹוָּה אֱ ֹלהֵּ י אֲ ֵּ
ש ָּר ֵּאל ִּמן ָּה ֲעב ָֹּדה
בֹותינּו ,כְׁ מָּ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רַ ,ויְׁ ִּהי בַ ּי ִָּּמים הָּ ַרבִּ ים הָּ הֵּ ם ַוּי ָָּּמת ֶּמלֶּ ְ ִּמ ְׁצ ַריִּ ם ַוי ֵָּּאנְׁ חּו ְׁבנֵּי ִּי ְׁ ֹ
וַנִּ צְׁ עַ ק ֶּאל יְׁ הֹוָּה אֱ ֹלהֵּ י אֲ ֵּ
ֹלהים ִּמן ָּה ֲעב ָֹּדה:
וַּיִּזְׁ עָּ קּו ,וַ ַתעַ ל ַשוְׁ עָּ ָּתם ֶּאל ָּהאֱ ִּ
ֹלהים ֶּאת ְׁב ִּריתֹו ֶּאת ַא ְׁב ָּר ָּהם ֶּאת יִּ ְׁצ ָּחק וְׁ ֶּאת ַי ֲעקֹב:
ֹלהים ֶּאת נַאֲ ָּק ָּתם ַו ִּיזְׁ כֹר אֱ ִּ
ַו ִּּי ְׁשמַ ע יְׁהֹוָּ ה ֶּאת קֹלֵּנּו ,כְׁ מָּ ה שֶּ נֶּאֱ ַמרַ ,ו ִּּי ְׁש ַמע אֱ ִּ
ֹלהים:
ש ָּר ֵּאל ַוּי ֵַּדע אֱ ִּ
ֹלהים ֶּאת ְׁבנֵּי ִּי ְׁ ֹ
וַ ּי ְַׁרא ֶּאת עָּ נְׁ יֵּנּו ,זֹו פְׁ ִּרישּות ֶָּּ ֶּר ְ ֶּא ֶּרץ .כְׁ מָּ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,וַ ּי ְַׁרא אֱ ִּ
וְׁ ֶּאת עֲמָּ לֵּ נּוֵּ ,אלּו הַ בָּ נִּים .כְׁ ָּמה שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,כָּל הַ בֵּ ן ַה ִּּילֹוד הַ יְׁ א ָֹּרה ַת ְׁשלִּיכּוהּו וְׁ כָּל ַהבַ ת ְׁת ַחּיּון:
אֹותם:
יתי ֶּאת ַהלַחַ ץ אֲ שֶּ ר ִּמצְׁ ַריִּם לֹוחֲ ִּצים ָּ
וְׁ ֶּאת לַחֲ צֵּ נּו ,זֹו הַ ְָּׁחַ ק .כְׁ מָּ ה ֶּשנֶּאֱ מַ ר ,וְׁ גַם ָּר ִּא ִּ
וַּיֹוצִּ ֵּאנּו יְׁהֹוָּ ה ִּמ ִּמצְׁ ַריִּם ְׁביָּד חֲ ז ָָּּקה ּובִּ זְׁ רֹעַ נְׁטּויָּה ּובְׁ מ ָֹּרא גָּדֹול ּובְׁ אֹתֹות ּובְׁ מֹפְׁ ִּתים:
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ּובעַ ְׁצמֹוֶּ .שנֶּאֱ מַ ר,
יחֶּ .אלָּא ַה ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ הּוא ִּבכְׁ בֹודֹו ְׁ
וַּיֹוצִּ ֵּאנּו יְׁהֹוָּ ה ִּמ ִּמצְׁ ַר ִּי ם ,ל ֹא עַ ל יְׁדֵּ י מַ ל ְָּׁא ְ וְׁ ל ֹא עַ ל ְׁי ֵּדי ָֹּש ָּרף וְׁ ל ֹא עַ ל ְׁי ֵּדי שָּ ִּל ַ
ֹלהי ִּמ ְׁצ ַריִּם ֶּא ֱע ֶֹּשה ְׁשפָּ ִּטים אֲ נִּי
ּובכָּ ל אֱ ֵּ
ֵּיתי כָּל בְׁ כֹור בְׁ ֶּא ֶּרץ ִּמצְׁ ַריִּם מֵּ ָּאדָּ ם וְׁ עַ ד ְׁב ֵּה ָּמה ְׁ
וְׁ עָּ בַ ְׁר ִּתי ְׁב ֶּא ֶּרץ ִּמצְׁ ַריִּם בַ ַל ְׁילָּ ה הַ זֶּה וְׁ ִּהכ ִּ
יְׁהֹוָּה:
ֹלהי ִּמ ְׁצ ַריִּם אֱ עֶּ ֶֹּשה
ּובכָּל אֱ ֵּ
יתי כָּל בְׁ כֹור בְׁ ֶּא ֶּרץ ִּמ ְׁצ ַריִּם אֲ נִּי וְׁ ל ֹא ָֹּש ָּרףְׁ .
וְׁ עָּ בַ ְׁר ִּתי ְׁב ֶּא ֶּרץ ִּמצְׁ ַריִּם בַ ַל ְׁילָּ ה הַ זֶּה ,אֲ נִּ י וְׁ ל ֹא מַ ל ְָּׁא ְ .וְׁ ִּה ֵּכ ִּ
פָּטים אֲ נִּ י וְׁ ל ֹא הַ שָּ לִּ יחַ  .אֲ נִּי יְׁהֹוָּה ,אֲ ִּני הּוא וְׁ ל ֹא ַאחֵּ ר:
ְׁש ִּ
סּוסים בַ חֲ מֹו ִּרים בַ גְׁ ַמלִּים בַ בָּ ָּקר ּובַ צ ֹאן ֶָּּבֶּ ר כָּבֵּ ד
זָּקה ,זֹו הַ ֶָּּ בֶּ ר .כְׁ ָּמה שֶּ נֶּאֱ מַ רִּ ,הנֵּה יַד יְׁ הֹוָּ ה הֹויָּה בְׁ ִּמ ְׁקנְָׁך אֲ שֶּ ר בַ שָּ דֶּ ה בַ ִּ
בְׁ יָּד חֲ ָּ
ְׁמאֹד:
ּובִּ זְׁ רֹעַ נְׁ טּו ָּי ה ,זֹו ַהחֶּ ֶּרב .כְׁ מָּ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,וְׁ חַ ְׁרבֹו ְׁשלּופָּה ְׁביָּדֹו נְׁ טּויָּה עַ ל יְׁרּושָּ לָּ ִּים:
ּובמֹופְׁ ִּתים ּו ְׁב ִּמלְׁחָּ מָּ ה
אתֹת ְׁ
ֹלהים לָּב ֹא ל ַָּקחַ ת לֹו גֹוי ִּמ ֶָּּ ֶּרב גֹוי ְׁב ַמסֹות ְׁב ֹ
מֹורא גָּדֹול ,זֹו גִּ לּוי ְׁשכִּ ינָּה .כְׁ מָּ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,אֹו הֲ נִּסָּ ה אֱ ִּ
ּובְׁ ָּ
ֹלהיכֶּם ְׁב ִּמ ְׁצ ַריִּם לְׁעֵּ ינֶּיָך:
מֹור ִּאים גְׁ דֹולִּים כְׁ כֹל אֲ שֶּ ר עָּ ָֹּשה ָּלכֶּם ְׁיהֹוָּה אֱ ֵּ
ּוב ָּ
ּובְׁ יָּד חֲ זָּ ָּקה ּובִּ זְׁ רֹועַ נְׁטּויָּה ְׁ
אתֹת:
ּובְׁ אֹתֹות ,זֶּ ה הַ מַ ֶּטה .כְׁ מָּ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,וְׁ ֶּאת הַ ַמטֶּ ה הַ זֶּ ה ִּת ַָּח בְׁ יָּדֶּ ָך אֲ שֶּ ר ַת ֲע ֶֹּשה בֹו ֶּאת ָּה ֹ
ּובְׁ מֹופְׁ ִּתים זֶּה הַ ָָּּ ם .כְׁ מָּ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר .וְׁ נ ַָּת ִּתי מֹופְׁ ִּתים בַ שָּ ַמ ִּים ּובָּ ָּא ֶּרץ:,
כשאומר דם ואש וכו' וכן בעשר מכות ישפוך מן הכוס מעט יין:
וָּאש ,וְׁ ִּת ְׁמרֹות עָּ שָּ ן:
ָָּּ םֵּ ,
ּובמֹופְׁ ִּתים ְׁש ַתיִּםֵּ .אלּו עֶּ ֶֹּשר ַמכֹות
ּובמ ָֹּרא גָּדֹול ְׁש ַת ִּיםּ .ובְׁ אֹתֹות ְׁש ַתיִּםְׁ .
ָָּּ בָּ ר ַאחֵּ ר ,בְׁ יָּד חֲ ז ָָּּקה ְׁש ַתיִּםּ .ובִּ זְׁ רֹעַ ְׁנטּויָּה ְׁש ַתיִּםְׁ .
שֶּ הֵּ בִּ יא הַ ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ הּוא עַ ל הַ ִּמצְׁ ִּרים בְׁ ִּמצְׁ ַריִּם וְׁ ֵּאלּו הֵּ ן:
פַרֵָּּ עַ  .כִּ נִּים .עָּ רֹוב ֶָּּ .בֶּ רְׁ .ש ִּחין .בָּ ָּרדַ .א ְׁרבֶּ ה .חֹשֶּ  ְַ .מכַת בְׁ כֹורֹות:
ָָּּ ם .צְׁ ְׁ
נֹותן בָּ הֶּ ם ִּסמָּ נִּים:
ַרבִּ י יְׁ הּודָּ ה הָּ יָּה ֵּ
ישפוך מן הכוס ג"פ:
ְָּׁצַ " ְ עֲדַ "ש בְׁ ַא ַח"ב:
ַרבִּ י יֹוסֵּ י ַהגְׁ ִּלילִּי אֹומֵּ רִּ ,מ ַניִּן ַא ָּתה אֹומֵּ ר ֶּשלָּקּו הַ ִּמצְׁ ִּרים ְׁב ִּמצְׁ ַריִּם עֶּ ֶֹּשר מַ כֹות וְׁ עַ ל ַהּיָּם לָּ קּו חֲ ִּמ ִּשים ַמכֹותְׁ .ב ִּמ ְׁצ ַריִּם ָּמה הּוא
ש ָּר ֵּאל ֶּאת ַהּיָּד ַהגְׁ דֹולָּה אֲ ֶּשר עָּ ָֹּשה יְׁ הֹוָּה
אֹומרַ ,וּי ְַׁרא יִּ ְׁ ֹ
ֹלהים ִּהיא .וְׁ עַ ל הַ ּיָּם ָּמה הּוא ֵּ
ֹאמרּו הַ חַ ְׁרטֻּ ִּמים ֶּאל פ ְַׁרעֹה ֶּאצְׁ בַ ע אֱ ִּ
אֹומֵּ ר ,וַ ּי ְׁ
ְׁב ִּמצְׁ ַר ִּים וַ ּיִּ ְׁיראּו ָּהעָּ ם ֶּאת יְׁהֹוָּ ה וַ ּיַאֲ ִּמינ ּו בַ יה ָֹּוה ּובְׁ משֶּ ה עַ בְׁ ָֹּו .כַמָּ ה ָּלקּו בְׁ ֶּא ְׁצבַ ע עֶּ ֶֹּשר ַמכֹות .אֱ מֹור ֵּמעַ ָּתהְׁ ,ב ִּמ ְׁצ ַריִּם לָּ קּו עֶּ ֶֹּשר
מַ כֹות וְׁ עַ ל ַהּיָּם לָּקּו חֲ ִּמ ִּשים מַ כֹות:
אֹומרִּ ,מנַיִּ ן שֶּ כָּל מַ כָּה ּומַ ָּכה שֶּ הֵּ בִּ יא הַ ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ הּו א עַ ל הַ ִּמ ְׁצ ִּרים ְׁב ִּמ ְׁצ ַריִּ ם ָּהי ְָּׁתה ֶּשל ַא ְׁרבַ ע ַמכֹותֶּ .שנֶּאֱ ַמר,
ַרבִּ י אֱ לִּ יעֶּ זֶּר ֵּ
יְׁ שַ לַח בָּ ם חֲ רֹון ַאפֹו עֶּ בְׁ ָּרה ָּו ַזעַ ם וְׁ צָּ ָּרה ִּמ ְׁשלַחַ ת מַ לְׁאֲ כֵּ י ָּרעִּ ים .עֶּ בְׁ ָּרה ַאחַ תָּ .וזַעַ ם ְׁש ַת ִּים .וְׁ צָּ ָּרה ָּשֹלשִּ .מ ְׁש ַל ַחת ַמלְׁאֲ כֵּ י ָּרעִּ ים
אתיִּם מַ כֹות:
ַא ְׁרבַ ע .אֱ מֹור ֵּמעַ ָּתה ,בְׁ ִּמצְׁ ַריִּם לָּקּו ַא ְׁרבָּ עִּ ים מַ כֹות וְׁ עַ ל ַהּיָּם לָּקּו מָּ ַ
ַרבִּ י ע ֲִּקיבָּ א אֹומֵּ רִּ ,מנַיִּ ן שֶּ כָּל מַ כָּה ּומַ ָּכה שֶּ הֵּ בִּ יא הַ ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ הּוא עַ ל הַ ִּמ ְׁצ ִּרים ְׁב ִּמ ְׁצ ַריִּ ם ָּה ְׁי ָּתה ֶּשל ָּח ֵּמש ַמכֹותֶּ .שנֶּאֱ ַמר ,יְׁ שַ לַח
לַחת ַמלְׁ אֲ כֵּי ָּרעִּ ים
בָּ ם חֲ רֹון ַאפֹו עֶּ בְׁ ָּרה ָּוזַעַ ם וְׁ צָּ ָּרה ִּמ ְׁשלַחַ ת ַמלְׁאֲ כֵּי ָּרעִּ ים .חֲ רֹון ַאפֹו ַאחַ ת .עֶּ ְׁש ַתיִּםָּ .וזַעַ ם ָּשֹלש .וְׁ צָּ ָּרה ַא ְׁרבַ עִּ .מ ְׁש ַ
אתיִּם ַמכֹות:
חָּ מֵּ ש .אֱ מֹור ֵּמעַ ָּתה בְׁ ִּמצְׁ ַר ִּים לָּקּו חֲ ִּמ ִּשים מַ כֹות וְׁ עַ ל הַ ּיָּם לָּ קּו חֲ ִּמ ִּשים ּומָּ ַ
כַמָּ ה מַ עֲלֹות טֹובֹות לַ מָּ קֹום עָּ לֵּינּו:
יאנּו ִּמ ִּמצְׁ ַר ִּים ,וְׁ ל ֹא עָּ ָֹּשה בָּ הֶּ ם ְׁשפ ִָּּטים ַָּּיֵּנּו:
ִּאלּו הֹוצִּ ָּ
אֹלהיהֶּ ם ַָּּיֵּנּו:
ִּאלּו עָּ ָֹּשה בָּ הֶּ ם ְׁש ָּפ ִּטים ,וְׁ ל ֹא עָּ ָֹּשה בֵּ ֵּ
כֹוריהֶּ ם ַָּ ּיֵּנּו:
אֹלהיהֶּ ם ,וְׁ ל ֹא הָּ ַרג ֶּאת בְׁ ֵּ
ִּאלּו עָּ ָֹּשה בֵּ ֵּ
כֹוריהֶּ ם ,וְׁ ל ֹא נ ַָּתן ָּלנּו ֶּאת מָּ מֹונָּם ַָּּיֵּנּו:
ִּאלּו הָּ ַרג ֶּאת בְׁ ֵּ
ִּאלּו נ ַָּתן לָּ נּו ֶּאת מָּ מֹונָּם ,וְׁ ל ֹא ָּק ַרע ָּלנּו ֶּאת ַהּיָּם ַָּ ּיֵּנּו:
ירנּו בְׁ תֹוכֹו בֶּ חָּ ָּרבָּ ה ַָּ ּיֵּנּו:
ִּאלּו ָּק ַרע לָּ נּו ֶּאת ַהּיָּם ,וְׁ ל ֹא ֶּהעֱבִּ ָּ
ירנּו בְׁ תֹוכֹו בֶּ ָּח ָּרבָּ ה ,וְׁ ל ֹא ִּש ַָּע צָּ ֵּרינּו בְׁ תֹוכֹו ַָּ ּיֵּנּו:
ִּאלּו ֶּהעֱבִּ ָּ
ִּאלּו ִּש ַָּע צָּ ֵּרינּו בְׁ תֹוכֹו ,וְׁ ל ֹא ִּספֵּק צָּ ְׁרכֵּנּו בַ ִּמ ְׁדבָּ ר ַא ְׁרבָּ עִּ ים שָּ נָּה ַָּ ּיֵּנּו:
ִּאלּו ִּספֵּ ק צָּ ְׁרכֵּנּו בַ ִּמ ְׁדבָּ ר ַא ְׁרבָּ עִּ ים שָּ נָּה ,וְׁ ל ֹא הֶּ אֱ כִּ ילָּנּו ֶּאת ַהמָּ ן ַָּ ּיֵּנּו:
ִּאלּו הֶּ אֱ כִּ ילָּ נּו ֶּאת הַ מָּ ן ,וְׁ ל ֹא נ ַָּתן ָּלנּו ֶּאת הַ שַ בָּ ת ַָּ ּיֵּנּו:
ִּאלּו נ ַָּתן לָּ נּו ֶּאת הַ שַ בָּ ת ,וְׁ ל ֹא ֵּק ְׁרבָּ נּו לִּ פְׁ נֵּי הַ ר ִּסינַי ַָּ ּיֵּנּו:
תֹורה ַָּּיֵּנּו:
ִּאלּו ֵּק ְׁרבָּ נּו לִּ פְׁ נֵּי הַ ר ִּסינַי ,וְׁ ל ֹא נ ַָּתן לָּ נּו ֶּאת הַ ָּ
ִּיסנּו ל ְֶּׁא ֶּרץ ִּי ְֹׁש ָּר ֵּאל ַָּ ּיֵּנּו:
תֹורה ,וְׁ ל ֹא ִּהכְׁ נ ָּ
ִּאלּו נ ַָּתן לָּ נּו ֶּאת הַ ָּ
ירה ַָּ ּיֵּנּו:
נִּיסנּו ל ְֶּׁא ֶּרץ ִּי ְֹׁש ָּר ֵּאל ,וְׁ ל ֹא בָּ נָּה ָּלנּו ֶּאת בֵּ ית הַ בְׁ ִּח ָּ
ִּאלּו ִּהכְׁ ָּ
יהם .וְׁ ָּה ַרג ֶּאת
אֹלה ֶּ
יאנּו ִּמ ִּמצְׁ ַריִּם .וְׁ עָּ ָֹּשה בָּ ֶּהם ְׁשפ ִָּּטים .וְׁ עָּ ָֹּשה בֵּ ֵּ
ּומ ֻּכ ֶּפ ֶּלת לַמָּ קֹום עָּ ֵּלינּוֶּ .שהֹוצִּ ָּ
עַ ל ַאחַ ת כַ מָּ ה וְׁ כַ מָּ ה טֹובָּ ה כְׁ פּולָּה ְׁ
ירנּו בְׁ תֹוכֹו בֶּ חָּ ָּרבָּ ה .וְׁ ִּש ַָּע צָּ ֵּרינּו ְׁבתֹוכֹו .וְׁ ִּספֵּק צָּ ְׁרכֵּ נּו בַ ִּמ ְׁדבָּ ר ַא ְׁרבָּ עִּ ים
כֹוריהֶּ ם .וְׁ נ ַָּתן ָּלנּו ֶּאת מָּ מֹונָּם .וְׁ ָּק ַרע לָּ נּו ֶּאת הַ ּיָּם .וְׁ הֶּ ע ֱִּב ָּ
בְׁ ֵּ
ש ָּר ֵּאלּ .ובָּ נָּה לָּ נּו ֶּאת
יסנּו ל ְֶּׁא ֶּרץ יִּ ְׁ ֹ
תֹורה .וְׁ ִּהכְׁ נִּ ָּ
שָּ נָּה .וְׁ ֶּהאֱ כִּ ילָּ נּו ֶּאת הַ מָּ ן .וְׁ נ ַָּתן לָּנּו ֶּאת הַ שַ בָּ ת .וְׁ ֵּק ְׁרבָּ נּו ִּלפְׁ נֵּי הַ ר ִּסינַי .וְׁ נ ַָּתן ָּלנּו ֶּאת ַה ָּ
ֲֹונֹותינּו:
ירה ְׁל ַכפֵּר עַ ל כָּל ע ֵּ
בֵּ ית הַ בְׁ ִּח ָּ
יא ל ָּהיָּה אֹומֵּ ר ,כָּל ֶּשל ֹא ָּאמַ ר ְׁשֹלשָּ ה ְׁדבָּ ִּרים ֵּאלּו בַ פֶּסַ ח ל ֹא יָּצָּ א ְׁי ֵּדי חֹובָּ תֹו ,וְׁ ֵּאלּו ֵּהן:
ַרבָּ ן ג ְַׁמלִּ ֵּ
פֶּסַ ח .מַ צָּ הּ .ומָּ רֹור:
בֹותינּו
בֹותינּו אֹוכְׁ לִּים בִּ זְׁ מַ ן שֶּ בֵּ ית הַ ִּמ ְׁקָָּּ ש ָּהיָּה ַקּיָּם עַ ל שּום מָּ ה .עַ ל שּום ֶּש ָּפ ַסח ַה ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ הּוא עַ ל בָּ ֵּתי אֲ ֵּ
פֶּסַ ח שֶּ הָּ יּו אֲ ֵּ
ש ָּר ֵּאל ְׁב ִּמ ְׁצ ַריִּ ם ְׁבנָּגְׁ פֹו ֶּאת ִּמ ְׁצ ַריִּם וְׁ ֶּאת בָּ ֵּתינּו ִּה ִּציל
בְׁ ִּמצְׁ ַריִּ ם .שֶּ נֶּאֱ מַ רַ ,ואֲ מַ ְׁר ֶּתם זֶּ בַ ח פֶּסַ ח הּוא לַיהֹוָּה אֲ שֶּ ר ָּפ ַסח עַ ל בָּ ֵּתי בְׁ נֵּי ִּי ְׁ ֹ
וַּיִּ ָֹּד ָּהעָּ ם וַ ִּי ְׁש ַתחֲ וּו:
אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין:
יהם ֶּמלֶּ  ְ ַמלְׁכֵּ י ַה ְׁמלָּכִּ ים
בֹותינּו ל ְַׁהחֲ ִּמיץ עַ ד ֶּשנִּגְׁ לָּ ה עֲלֵּ ֶּ
מַ צָּ ה זּו שֶּ ָּאנּו אֹוכְׁ לִּים עַ ל שּום מָּ ה .עַ ל שּום שֶּ ל ֹא ִּה ְׁספִּ יק בְׁ צֵּ ָּקם שֶּ ל אֲ ֵּ
הַ ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ הּוא ּוגְׁ ָּא ָּלם .שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,וַּי ֹאפּו ֶּאת הַ בָּ צֵּ ק אֲ שֶּ ר הֹוצִּ יאּו ִּמ ִּמצְׁ ַריִּם ֻּעגֹת ַמצֹות כִּ י ל ֹא ָּח ֵּמץ כִּ י ג ְֹׁרשּו ִּמ ִּמ ְׁצ ַריִּ ם וְׁ ל ֹא יָּכְׁ לּו
לְׁה ְׁתמַ ְׁה ֵּמ ַּ וְׁ גַם צֵּ ָּדה ל ֹא עָּ שֹּו לָּהֶּ ם:
ִּ
אוחז המרור בידו ומראה אותו למסובין:
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ֵּיהם בַ ֲעבֹדָּ ה
בֹותינּו ְׁב ִּמ ְׁצ ָּר ִּיםֶּ .שנֶּאֱ ַמר ,וַ י ְָּׁמ ְׁררּו ֶּאת ַחּי ֶּ
מָּ רֹור זֶּה שֶּ ָּאנּו אֹוכְׁ לִּים עַ ל שּום מָּ ה .עַ ל שּום שֶּ מָּ ְׁררּו ַה ִּמצְׁ ִּרים ֶּאת ַחּיֵּי אֲ ֵּ
ָּקשָּ ה בְׁ חֹמֶּ ר ּובִּ לְׁבֵּ נִּ ים ּובְׁ ָּכל ֲעבֹדָּ ה בַ שָּ דֶּ ה ֵּאת כָּ ל ֲעבֹדָּ ָּתם אֲ ֶּשר עָּ בְׁ דּו בָּ הֶּ ם ְׁבפ ֶָּּר ְ:
בְׁ כָּל ָֹּור וָּ דֹור ַחּיָּב ָּאדָּ ם ִּל ְׁראֹו ת ֶּאת עַ צְׁ מֹו כְׁ ִּאלּו הּוא יָּצָּ א ִּמ ִּמצְׁ ָּר ִּים .שֶּ נֶּאֱ מַ ר ,וְׁ ִּהג ְַׁד ָּת ְׁל ִּב ְׁנָך בַ ּיֹום ַההּוא לֵּאמֹר בַ עֲבּור זֶּה עָּ ָֹּשה
אֹותנּו הֹוצִּ יא
אֹותנּו ג ַָּאל עִּ ָּמ ֶּהםֶּ .שנֶּאֱ ַמר ,וְׁ ָּ
בֹותינּו בִּ לְׁבָּ ד ג ַָּאל הַ ָָּּדֹוש בָּ רּו ְ הּואֶּ ,א ָּלא ַאף ָּ
אתי ִּמ ִּמצְׁ ָּר ִּים .ל ֹא ֶּאת אֲ ֵּ
יְׁהֹוָּ ה לִּי בְׁ צֵּ ִּ
בֹותינּו:
אֹותנּו ל ֶָּּתת לָּנּו ֶּאת הָּ ָּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר נ ְִּׁשבַ ע ַלאֲ ֵּ
ִּמשָּ ם לְׁמַ עַ ן הָּ בִּ יא ָּ
יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר:
נִּסים
בֹותינּו וְׁ לָּ נּו ֵּאת כָּל ַה ִּ
לְׁפִּ יכָּ ְ אֲ נ ְַׁחנּו ַחּיָּבִּ ים לְׁהֹודֹות לְׁהַ לֵּל לְׁשַ בֵּ חַ לְׁ פ ֵָּּאר ְׁלרֹומֵּ ם ְׁל ַהֵָּּ ר לְׁבָּ ֵּר ְ ְׁלעַ לֵּה ּול ְַׁקלֵּס ל ְִּׁמי ֶּשעָּ ָֹּשה לַאֲ ֵּ
ירה
ֹאמר לְׁ פָּ נָּיו ִּש ָּ
ּומ ִּשעְׁ בּוד לִּגְׁ אֻּ לָּ ה ,וְׁ נ ַ
יאנּו ֵּמעַ בְׁ דּות לְׁחֵּ רּותִּ ,מּיָּגֹון ְׁל ִֹּש ְׁמחָּ הּ ,ומֵּ ֵּאבֶּ ל ְׁליֹום טֹובּ ,ומֵּ אֲ ֵּפלָּ ה ְׁלאֹור גָּדֹולִּ ,
הָּ ֵּאלּו .הֹוצִּ ָּ
חֲ דָּ שָּ ה הַ לְׁ לּויָּ ּ:
יניח הכוס מידו ויגלה המצות:
חסר הַ לְׁ לּו ָּי-ה וחסר בְׁ צֵּ את יכסה המצות ויקח הכוס בידו ויאמר:
ּומרֹור .כֵּן
בֹותינּו ִּמ ִּמצְׁ ַריִּם ,וְׁ ִּהגִּ יעָּ נּו ַה ַל ְׁילָּה ַהזֶּה לֶּאֱ כָּל בֹו ַמצָּ ה ָּ
בָּ רּו ְ ַא ָּתה יְׁהֹוָּ ה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶּ ֶּל ְ הָּ עֹולָּם ,אֲ שֶּ ר גְׁ ָּאלָּ נּו וְׁ ג ַָּאל ֶּאת אֲ ֵּ
שים
ירָך ,וְׁ ָֹּש ִּ ֹ
ש ֵּמ ִּחים ְׁב ִּבנְׁ יַן עִּ ֶּ
ְׁשלֹוםֹ ְׁ ,
אתנּו ל ָּ
בֹותינּו יַגִּ יעֵּ נּו לְׁמֹוע ֲִּדים וְׁ ל ְִּׁרגָּלִּ ים אֲ ֵּח ִּרים הַ בָּ ִּאים ל ְִּׁק ָּר ֵּ
ֹלהינּו ֵּואֹלהֵּ י אֲ ֵּ
יְׁהֹוָּ ה אֱ ֵּ
ּומן הַ פְׁ סָּ ִּחים (במוצ"ש אומרים:
בַ עֲבֹודָּ ֶּתָך ,וְׁ נ ֹאכַל שָּ ם ִּמן הַ זְׁ בָּ ִּחים ִּ
נֹודה לְָׁך ִּשיר ָּח ָּדש עַ ל גְׁ אֻּ ָּל ֵּתנּו וְׁ עַ ל פְׁ דּות נַפְׁ ֵּשנּו:
ּומן הַ זְׁ בָּ ִּחים) אֲ שֶּ ר יַגִּ יעַ ָָּּ מָּ ם עַ ל ִּקיר ִּמזְׁ בַ חֲ ָך ל ְָּׁרצֹון וְׁ ֶּ
ִּמן הַ פְׁ ָּס ִּחים ִּ
בָּ רּו ְ ַא ָּתה יְׁהֹוָּ ה ג ַָּאל ִּי ְֹׁש ָּר ֵּאל:
ּושכִּ י ְׁנ ֵּתי ּ עַ ל ְׁי ֵּדי ַההּוא ָּט ִּמיר וְׁ ֶּנעֱלָּ ם
קּוד ָּשא ְׁב ִּרי ְ הּוא ְׁ
ּומזּומָּ ן ל ְַׁקּיֵּם ִּמ ְׁצוַ ת כ ֹוס שֵּ נִּ י שֶּ ל ַא ְׁרבַ ע כֹוסֹות .לְׁשֵּ ם יִּחּוד ְׁ
ִּהנְׁ נִּ י מּוכָּ ן ְׁ
בְׁ שֵּ ם כָּל יִּ ְֹׁש ָּר ֵּאל:
בֹורא פְׁ ִּרי ַה ָּגפֶּן:
בָּ רּו ְ ַא ָּתה יְׁהֹוָּ ה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶּ ֶּל ְ הָּ עֹולָּם ֵּ
ושותין בהסבת שמאל:
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