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 נוסח ההגדה

ה ה ַהזֶּ לָּ ה, ַהַליְׁ ץ ּוַמצָּ מֵּ ין חָּ לִּ נּו אֹוכְׁ ילֹות אָּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ ילֹות. שֶּ ל ַהלֵּ כָּ ה מִּ ה ַהזֶּ לָּ ה ַהַליְׁ ַתנָּ שְׁ ה: ַמה נִּ  כֻּלֹו ַמצָּ
נּו ילֹות אָּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ רֹור: שֶּ ה )כֻּלֹו( מָּ ה ַהזֶּ לָּ קֹות, ַהַליְׁ רָּ ר יְׁ אָּ ין שְׁ לִּ  אֹוכְׁ

ים: מִּ עָּ י פְׁ תֵּ ה שְׁ ה ַהזֶּ לָּ ת, ַהַליְׁ חָּ ילּו ַפַעם אֶּ ין ֲאפִּ ילִּ בִּ נּו ַמטְׁ ין אָּ ילֹות אֵּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ  שֶּ
ה ַהזֶּ  לָּ ין, ַהַליְׁ בִּ סֻּ ין מְׁ ין ּובֵּ בִּ ין יֹושְׁ ין בֵּ לִּ נּו אֹוכְׁ ילֹות אָּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ ין:שֶּ בִּ סֻּ נּו מְׁ  ה כֻּלָּ

ל אִּ טּויָּה. וְׁ ֹרַע נְׁ זְׁ ה ּובִּ קָּ יָּד ֲחזָּ ם בְׁ שָּ ינּו מִּ ה ֱאֹלהֵּ הֹוָּ נּו יְׁ יאֵּ ם, ַוּיֹוצִּ יִּ רָּ צְׁ מִּ ֹעה בְׁ ַפרְׁ ינּו לְׁ יִּ ים הָּ דִּ ת ֲעבָּ רּו ְ הּוא אֶּ דֹוש בָּ יא ַהָָּּ ּו לֹא הֹוצִּ
י נֵּ י בָּ נֵּ ינּו ּובְׁ נֵּ נּו ּובָּ י אָּ ם, ֲהרֵּ יִּ רָּ צְׁ מִּ ינּו מִּ ים ֲאבֹותֵּ נִּ קֵּ נּו זְׁ ים כֻּלָּ בֹונִּ נּו נְׁ ים כֻּלָּ מִּ נּו ֲחכָּ ילּו כֻּלָּ ם. ַוֲאפִּ יִּ רָּ צְׁ מִּ ֹעה בְׁ ַפרְׁ ינּו לְׁ יִּ ים הָּ דִּ בָּ עְׁ שֻּ נּו מְׁ

ַר  צְׁ יַאת מִּ יצִּ ר בִּ ַספֵּ ה לְׁ בֶּ ל ַהַמרְׁ כָּ ם. וְׁ יִּ רָּ צְׁ יַאת מִּ יצִּ ר בִּ ַספֵּ ינּו לְׁ לֵּ ה עָּ וָּ צְׁ ה מִּ ת ַהתֹורָּ ים אֶּ עִּ נּו יֹודְׁ יכֻּלָּ ם ֲהרֵּ ח: יִּ בָּ שֻּ ה מְׁ  זֶּ
הָּ  פֹון שֶּ י ַטרְׁ ַרבִּ א וְׁ יבָּ י ֲעקִּ ַרבִּ יָּה וְׁ ן ֲעַזרְׁ ר בֶּ זָּ עָּ לְׁ י אֶּ ַרבִּ ַע וְׁ הֹושֻּ י יְׁ ַרבִּ ר וְׁ זֶּ יעֶּ י ֱאלִּ ַרבִּ ה בְׁ יַאת ַמֲעֹשֶּ יצִּ ים בִּ רִּ ַספְׁ יּו מְׁ הָּ ַרק וְׁ י בְׁ נֵּ בְׁ ין בִּ בִּ סֻּ יּו מְׁ

י מִּ אּו ַתלְׁ בָּ ה, ַעד שֶּ לָּ ל אֹותֹו ַהַליְׁ ם כָּ ַריִּ צְׁ ית:מִּ ל ַשֲחרִּ ַמע שֶּ יַאת שְׁ רִּ ַמן קְׁ יַע זְׁ גִּ ינּו הִּ ם ַרבֹותֵּ הֶּ רּו לָּ מְׁ אָּ ם וְׁ יהֶּ  דֵּ
ם ַבלֵּ  ַריִּ צְׁ יַאת מִּ צִּ ר יְׁ מֵּ אָּ תֵּ י שֶּ יתִּ כִּ לֹא זָּ ה וְׁ נָּ ים שָּ עִּ בְׁ ן שִּ בֶּ י כְׁ י ֲאנִּ יָּה ֲהרֵּ ן ֲעַזרְׁ ר בֶּ זָּ עָּ לְׁ י אֶּ ַמר ַרבִּ ֱאמַ אָּ נֶּ א, שֶּ ן זֹומָּ שָּ ּ בֶּ רְׁ ָָּּ ר, ילֹות ַעד שֶּ
יָך ַהלֵּ  י ַחּיֶּ מֵּ ים. ֹכל יְׁ יָך ַהּיָּמִּ י ַחּיֶּ מֵּ יָך. יְׁ י ַחּיֶּ מֵּ ם ֹכל יְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ ָך מֵּ אתְׁ ת יֹום צֵּ כֹור אֶּ זְׁ ַמַען תִּ י ַחּיֶּיָך לְׁ מֵּ ים יְׁ רִּ ים אֹומְׁ מִּ ילֹות. ַוֲחכָּ

יַח: שִּ ימֹות ַהמָּ יא לִּ בִּ הָּ יָך לְׁ י ַחּיֶּ מֵּ ה. ֹכל יְׁ ם ַהזֶּ עֹולָּ  הָּ
קֹו רּו ְ ַהמָּ ה:בָּ ה תֹורָּ רָּ בְׁ ים ִָּּ נִּ ה בָּ עָּ בָּ ד ַארְׁ גֶּ נֶּ רּו ְ הּוא. כְׁ ל, בָּ אֵּ רָּ ֹשְׁ ַעמֹו יִּ ה לְׁ ַתן תֹורָּ נָּ רּו ְ שֶּ רּו ְ הּוא, בָּ  ם, בָּ

אֹול: שְׁ ַע לִּ ינֹו יֹודֵּ אֵּ ד שֶּ חָּ אֶּ ם. וְׁ ד תָּ חָּ אֶּ ע. וְׁ שָּ ד רָּ חָּ אֶּ ם. וְׁ כָּ ד חָּ חָּ  אֶּ
ים וְׁ  ִָּּ ַהחֻּ דֹות וְׁ עֵּ ה הָּ ר. מָּ ה הּוא אֹומֵּ ם מָּ כָּ ין חָּ ַסח אֵּ כֹות ַהפֶּ לְׁ הִּ ה ֱאמֹור לֹו כְׁ ַאף ַאתָּ ם. וְׁ כֶּ תְׁ ינּו אֶּ ה ֱאֹלהֵּ הֹוָּ ה יְׁ ּוָּ ר צִּ ים ֲאשֶּ טִּ פָּ שְׁ ַהמִּ

ן: יקֹומָּ ַסח ֲאפִּ ין ַאַחר ַהפֶּ ירִּ טִּ  ַמפְׁ
ן הַ  מֹו מִּ ת ַעצְׁ יא אֶּ הֹוצִּ י שֶּ פִּ לֹא לֹו. ּולְׁ ם וְׁ כֶּ ם. לָּ כֶּ ה ַהזֹאת לָּ ֲעבֹודָּ ה הָּ ר. מָּ ה הּוא אֹומֵּ ע מָּ שָּ ת רָּ ה אֶּ הֵּ ה ַהקְׁ ַאף ַאתָּ ר. וְׁ ָָּּ עִּ ַפר בְׁ ל כָּ לָּ כְׁ

יָּה נִּ  ם לֹא הָּ יָּה שָּ לּו הָּ לֹא לֹו. אִּ י וְׁ ם. לִּ יִּ רָּ צְׁ מִּ י מִּ אתִּ צֵּ י בְׁ ה לִּ הֹוָּ ה יְׁ ֹשָּ ה עָּ ֱאמֹור לֹו. ַבֲעבּור זֶּ יו וֶּ נָּ ל:שִּ אָּ  גְׁ
יאָּ  ק יָּד הֹוצִּ חֹוזֶּ יו בְׁ לָּ תָּ אֵּ ַמרְׁ אָּ ר. ַמה זֹאת. וְׁ ה הּוא אֹומֵּ ם מָּ ים:תָּ דִּ ית ֲעבָּ בֵּ ם מִּ ַריִּ צְׁ מִּ ה מִּ הֹוָּ  נּו יְׁ

ֹשָּ  ה עָּ אֹמר ַבֲעבּור זֶּ ָך ַבּיֹום ַההּוא לֵּ נְׁ בִּ תָּ לְׁ ַגדְׁ הִּ ֱאַמר, וְׁ נֶּ ַתח לֹו. שֶּ אֹול ַאתְׁ פְׁ שְׁ ַע לִּ ינֹו יֹודֵּ אֵּ שֶּ ם:וְׁ יִּ רָּ צְׁ מִּ י מִּ אתִּ צֵּ י בְׁ ה לִּ הֹוָּ  ה יְׁ
מּוד לֹוַמר ַבּיֹום הַ  ש, ַתלְׁ רֹאש ֹחדֶּ י יָּכֹול מֵּ תִּ ַמרְׁ ה לֹא אָּ ה. ַבֲעבּור זֶּ מּוד לֹוַמר ַבֲעבּור זֶּ עֹוד יֹום, ַתלְׁ בְׁ י ַבּיֹום ַההּוא יָּכֹול מִּ הּוא. אִּ

יָך: נֶּ פָּ ים לְׁ חִּ נָּ רֹור מֻּ ה ּומָּ יֵּש ַמצָּ ה שֶּ עָּ שָּ א בְׁ לָּ  אֶּ
ק נּו ַהמָּ בָּ רְׁ יו קֵּ שָּ ַעכְׁ ינּו, וְׁ יּו ֲאבֹותֵּ ה הָּ רָּ ה זָּ י ֲעבֹודָּ דֵּ ה עֹובְׁ לָּ חִּ תְׁ ה מִּ הֹוָּ ַמר יְׁ ם ֹכה אָּ עָּ ל הָּ ל כָּ ַע אֶּ הֹושֻּ ר יְׁ ֱאַמר, ַוּיֹאמֶּ נֶּ תֹו. שֶּ ֹום ַלֲעבֹודָּ

דּו ֱאֹלהִּ  חֹור ַוַּיַעבְׁ י נָּ ם ַוֲאבִּ הָּ רָּ י ַאבְׁ ַרח ֲאבִּ ם תֶּ עֹולָּ ם מֵּ יכֶּ בּו ֲאבֹותֵּ ר יָּשְׁ הָּ ר ַהנָּ בֶּ עֵּ ל, בְׁ אֵּ רָּ ֹשְׁ י יִּ ים:ֱאֹלהֵּ רִּ  ים ֲאחֵּ
רָּ  ת ַאבְׁ ם אֶּ יכֶּ ת ֲאבִּ ַָּח אֶּ אֶּ חָּ וָּ צְׁ יִּ ן לְׁ תֵּ אֶּ ק, וָּ חָּ צְׁ ת יִּ ן לֹו אֶּ תֵּ אֶּ עֹו וָּ ת ַזרְׁ ה אֶּ בֶּ ַארְׁ ַען וָּ נָּ ץ כְׁ רֶּ ל אֶּ כָּ אֹולֵּ ְ אֹותֹו בְׁ ר וָּ הָּ ר ַהנָּ בֶּ עֵּ ם מֵּ ת הָּ ק אֶּ

ם: יִּ רָּ צְׁ דּו מִּ יו יָּרְׁ נָּ ַיֲעֹקב ּובָּ ת אֹותֹו, וְׁ שֶּ רֶּ יר לָּ עִּ ת ַהר ֹשֵּ ו אֶּ ֹשָּ עֵּ ן לְׁ תֵּ אֶּ ו, וָּ ֹשָּ ת עֵּ אֶּ  ַיֲעֹקב וְׁ
רּו ְ שֹו ַאבְׁ בָּ ַמר לְׁ אָּ ה שֶּ מָּ ץ ַלֲעשֹֹות. כְׁ ת ַהֵָּּ ַשב אֶּ רּו ְ הּוא חִּ דֹוש בָּ ַהָָּּ רּו ְ הּוא, שֶּ ל, בָּ אֵּ רָּ ֹשְׁ יִּ תֹו לְׁ חָּ טָּ ר ַהבְׁ ין מֵּ ית בֵּ רִּ בְׁ ינּו בִּ בִּ ם אָּ הָּ רָּ

ץ לֹא לָּ  רֶּ אֶּ ֲעָך בְׁ יֶּה ַזרְׁ הְׁ ר יִּ י גֵּ ַדע כִּ ֹדַע תֵּ ם יָּ רָּ ַאבְׁ ר לְׁ ֱאַמר, ַוּיֹאמֶּ נֶּ ים. שֶּ רִּ תָּ ת ַהגֹוי ַהבְׁ ַגם אֶּ ה. וְׁ נָּ אֹות שָּ ַבע מֵּ ם ַארְׁ נּו ֹאתָּ עִּ דּום וְׁ ם ַוֲעבָּ הֶּ
דֹול: כּוש גָּ רְׁ אּו בִּ ן יֵּצְׁ י כֵּ ַאֲחרֵּ י וְׁ ֹנכִּ ן אָּ ר ַיֲעֹבדּו ָָּּ  ֲאשֶּ

 מכסה המצה ומגביה את הכוס בידו ואומר:
לֵּ  ַמד עָּ ד עָּ בָּ לְׁ ד בִּ חָּ לֹא אֶּ נּו. שֶּ לָּ ינּו וְׁ ה ַלֲאבֹותֵּ דָּ מְׁ עָּ יא שֶּ הִּ רּו ְ וְׁ דֹוש בָּ ַהָָּּ נּו, וְׁ ַכלֹותֵּ ינּו לְׁ לֵּ ים עָּ דִּ דֹור עֹומְׁ ל ָֹּור וָּ כָּ בְׁ א שֶּ לָּ נּו אֶּ ַכלֹותֵּ ינּו לְׁ

ם: ּיָּדָּ נּו מִּ ילֵּ  הּוא ַמצִּ
 מניח הכוס מידו ויגלה המצות:

ַזר אֶּ  ֹעה לֹא גָּ ַפרְׁ ינּו. שֶּ בִּ ַיֲעֹקב אָּ י ַלֲעשֹֹות לְׁ ֲאַרמִּ ן הָּ בָּ ש לָּ ֵָּּ ַמד ַמה בִּ א ּולְׁ ֱאַמר:צֵּ נֶּ ת ַהֹכל. שֶּ ש ַלֲעקֹור אֶּ ֵָּּ ן בִּ בָּ לָּ ים וְׁ רִּ כָּ א ַעל ַהזְׁ  לָּ
ב: רָּ צּום וָּ דֹול עָּ גֹוי גָּ ם לְׁ י שָּ הִּ ט, ַויְׁ עָּ י מְׁ תֵּ מְׁ ם בִּ ר שָּ גָּ ה ַוּיָּ מָּ ַריְׁ צְׁ ד מִּ י ַוּיֵּרֶּ בִּ ד אָּ י ֹאבֵּ  ֲאַרמִּ

בּור: י ַהִָּּ נּוס ַעל פִּ ה אָּ מָּ ַריְׁ צְׁ ד מִּ  ַוּיֵּרֶּ
ם,  ר שָּ גָּ עֹ ַויָּ ל ַפרְׁ רּו אֶּ ֱאַמר, ַוּיֹאמְׁ נֶּ ם. שֶּ גּור שָּ א לָּ לָּ ם אֶּ ַריִּ צְׁ מִּ ַע בְׁ ַתֵָּּ שְׁ הִּ ינּו לְׁ בִּ ַרד ַיֲעֹקב אָּ לֹא יָּ ד שֶּ ַלמֵּ ין מְׁ י אֵּ אנּו כִּ ץ בָּ רֶּ אָּ גּור בָּ ה לָּ

א  בּו נָּ ה יֵּשְׁ ַעתָּ ַען, וְׁ נָּ ץ כְׁ רֶּ אֶּ ב בְׁ עָּ רָּ ד הָּ בֵּ י כָּ יָך כִּ דֶּ ר ַלֲעבָּ ה ַלצֹאן ֲאשֶּ עֶּ רְׁ ן:מִּ ץ ֹגשֶּ רֶּ אֶּ יָך בְׁ דֶּ  ֲעבָּ
יָך כְׁ  ה ֱאֹלהֶּ הֹוָּ ָך יְׁ מְׁ ה ֹשָּ ַעתָּ ה וְׁ מָּ יְׁ רָּ צְׁ יָך מִּ דּו ֲאבֹותֶּ ש יָּרְׁ פֶּ ים נֶּ עִּ בְׁ שִּ ֱאַמר, בְׁ נֶּ ה שֶּ מָּ ט, כְׁ עָּ י מְׁ תֵּ מְׁ רֹוב:בִּ ם לָּ ַמיִּ י ַהשָּ בֵּ  כֹוכְׁ

ם: ים שָּ נִּ ּיָּ צֻּ ל מְׁ אֵּ רָּ ֹשְׁ יּו יִּ הָּ ד שֶּ ַלמֵּ גֹוי, מְׁ ם לְׁ י שָּ הִּ  ַויְׁ
דֹו אָּ גָּ א הָּ לֵּ מָּ ֹאד ַותִּ ֹאד מְׁ מְׁ מּו בִּ בּו ַוַּיַעצְׁ רְׁ צּו ַוּיִּ רְׁ שְׁ רּו ַוּיִּ ל פָּ אֵּ רָּ ֹשְׁ י יִּ נֵּ ֱאַמר, ּובְׁ נֶּ ה שֶּ מָּ צּום, כְׁ ם:ל עָּ ץ ֹאתָּ  רֶּ

ים  יִּ י ֲעדָּ י ַבֲעדִּ ֹבאִּ י ַותָּ לִּ ְָּׁ גְׁ י ַותִּ בִּ רְׁ י ְ ַותִּ ַתתִּ ה נְׁ דֶּ ַמח ַהשָּ צֶּ ה כְׁ בָּ בָּ ֱאַמר, רְׁ נֶּ ה שֶּ מָּ ב, כְׁ רָּ יָּה:וָּ רְׁ עֶּ ֹרם וְׁ ַאתְׁ עֵּ ַח וְׁ מֵּ רֵּ ְ צִּ עָּ ֹכנּו ּוֹשְׁ ם נָּ ַדיִּ  שָּ
י: ַמיִּ ְ ֲחיִּ דָּ ֹאַמר לָּ ְ בְׁ י וָּ ַמיִּ ְ ֲחיִּ דָּ ֹאַמר לָּ ְ בְׁ יִּ ְ וָּ מָּ דָּ ת בְׁ סֶּ בֹוסֶּ תְׁ אֵּ ְ מִּ רְׁ אֶּ ַליִּ ְ וָּ ֱעבֹור עָּ אֶּ  וָּ

ה  ינּו ֲעבֹודָּ לֵּ נּו עָּ תְׁ ַענּונּו ַויִּ ים ַויְׁ רִּ צְׁ נּו ַהמִּ עּו ֹאתָּ רֵּ ה:ַוּיָּ שָּ  קָּ
ה וְׁ  מָּ חָּ לְׁ ה מִּ אנָּ רֶּ קְׁ י תִּ יָּה כִּ הָּ ה וְׁ בֶּ רְׁ ן יִּ ה לֹו פֶּ מָּ ַחכְׁ תְׁ ה נִּ בָּ ֱאַמר, הָּ נֶּ ה שֶּ מָּ ים, כְׁ רִּ צְׁ נּו ַהמִּ עּו ֹאתָּ רֵּ נּו ַוּיָּ ַחם בָּ לְׁ נִּ ינּו וְׁ אֵּ נֹוַסף ַגם הּוא ַעל שֹֹונְׁ

ץ: רֶּ אָּ ן הָּ ה מִּ לָּ עָּ  וְׁ
לָּ  ימּו עָּ ֹשִּ ֱאַמר, ַוּיָּ נֶּ ה שֶּ מָּ ַענּונּו, כְׁ ס:ַויְׁ סֵּ ת ַרַעמְׁ אֶּ ֹתם וְׁ ת פִּ ֹעה אֶּ ַפרְׁ נֹות לְׁ כְׁ סְׁ י מִּ רֵּ ן עָּ בֶּ ם ַוּיִּ לֹותָּ בְׁ סִּ ַמַען ַענֹותֹו בְׁ ים לְׁ סִּ י מִּ רֵּ  יו ֹשָּ

רֶּ ְ: פָּ ל בְׁ אֵּ רָּ ֹשְׁ י יִּ נֵּ ת בְׁ ם אֶּ ַריִּ צְׁ דּו מִּ ֱאַמר, ַוַּיֲעבִּ נֶּ ה שֶּ מָּ ה, כְׁ שָּ ה קָּ ינּו ֲעבֹודָּ לֵּ נּו עָּ תְׁ  ַוּיִּ
ה ֱאֹל הֹוָּ ל יְׁ ַעק אֶּ צְׁ נּו:ַונִּ ת ַלֲחצֵּ אֶּ נּו וְׁ לֵּ ת ֲעמָּ אֶּ נּו וְׁ יֵּ נְׁ ת עָּ א אֶּ נּו ַוַּירְׁ ת ֹקלֵּ ה אֶּ הֹוָּ ַמע יְׁ שְׁ ינּו, ַוּיִּ י ֲאבֹותֵּ  הֵּ

ם וַ  ַריִּ צְׁ לֶּ ְ מִּ ת מֶּ ם ַוּיָּמָּ הֵּ ים הָּ ַרבִּ ים הָּ י ַבּיָּמִּ הִּ ֱאַמר, ַויְׁ נֶּ ה שֶּ מָּ ינּו, כְׁ י ֲאבֹותֵּ ה ֱאֹלהֵּ הֹוָּ ל יְׁ ַעק אֶּ צְׁ אֵּ ַונִּ רָּ ֹשְׁ י יִּ נֵּ חּו בְׁ נְׁ ה יֵּאָּ ֲעֹבדָּ ן הָּ ל מִּ
ה: ֲעֹבדָּ ן הָּ ים מִּ ֱאֹלהִּ ל הָּ ם אֶּ תָּ עָּ קּו, ַוַתַעל ַשוְׁ עָּ זְׁ  ַוּיִּ

ת יתֹו אֶּ רִּ ת בְׁ ים אֶּ ֹכר ֱאֹלהִּ זְׁ ם ַויִּ תָּ ת ַנֲאקָּ ים אֶּ ַמע ֱאֹלהִּ שְׁ ֱאַמר, ַוּיִּ נֶּ ה שֶּ מָּ נּו, כְׁ ת ֹקלֵּ ה אֶּ הֹוָּ ַמע יְׁ שְׁ ת ַיֲעֹקב: ַוּיִּ אֶּ ק וְׁ חָּ צְׁ ת יִּ ם אֶּ הָּ רָּ  ַאבְׁ
ת א אֶּ ים: ַוַּירְׁ ַדע ֱאֹלהִּ ל ַוּיֵּ אֵּ רָּ ֹשְׁ י יִּ נֵּ ת בְׁ ים אֶּ א ֱאֹלהִּ ֱאַמר, ַוַּירְׁ נֶּ ה שֶּ מָּ ץ. כְׁ רֶּ רֶּ ְ אֶּ ישּות ֶָּּ רִּ נּו, זֹו פְׁ יֵּ נְׁ  עָּ

ַחּיּו ל ַהַבת תְׁ כָּ יכּוהּו וְׁ לִּ ה ַתשְׁ ֹארָּ לֹוד ַהיְׁ ן ַהּיִּ ל ַהבֵּ ֱאַמר, כָּ נֶּ ה שֶּ מָּ ים. כְׁ נִּ לּו ַהבָּ נּו, אֵּ לֵּ ת ֲעמָּ אֶּ  ן:וְׁ
ת  אֶּ ם:וְׁ ים אֹותָּ ם לֹוֲחצִּ ַריִּ צְׁ ר מִּ ת ַהַלַחץ ֲאשֶּ י אֶּ יתִּ אִּ ַגם רָּ ֱאַמר, וְׁ נֶּ ה שֶּ מָּ ַחק. כְׁ נּו, זֹו ַהְָּׁ  ַלֲחצֵּ

ים: תִּ ֹמפְׁ ֹאתֹות ּובְׁ דֹול ּובְׁ א גָּ ֹמרָּ טּויָּה ּובְׁ ֹרַע נְׁ זְׁ ה ּובִּ קָּ יָּד ֲחזָּ ם בְׁ ַריִּ צְׁ מִּ ה מִּ הֹוָּ נּו יְׁ אֵּ  ַוּיֹוצִּ
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ַריִּ  צְׁ מִּ ה מִּ הֹוָּ נּו יְׁ אֵּ עַ ַוּיֹוצִּ בֹודֹו ּובְׁ כְׁ רּו ְ הּוא בִּ דֹוש בָּ א ַהָָּּ לָּ יַח. אֶּ לִּ י שָּ דֵּ לֹא ַעל יְׁ ף וְׁ רָּ י ֹשָּ דֵּ לֹא ַעל יְׁ אָּ ְ וְׁ י ַמלְׁ דֵּ ֱאַמר, ם, לֹא ַעל יְׁ נֶּ מֹו. שֶּ צְׁ
הֵּ  ַעד בְׁ ם וְׁ דָּ אָּ ם מֵּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ כֹור בְׁ ל בְׁ י כָּ יתִּ כֵּ הִּ ה וְׁ ה ַהזֶּ לָּ ם ַבַליְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ י בְׁ תִּ ַברְׁ עָּ י וְׁ ים ֲאנִּ טִּ פָּ ה שְׁ ֱעֹשֶּ ם אֶּ ַריִּ צְׁ י מִּ ל ֱאֹלהֵּ כָּ ה ּובְׁ מָּ

ה: הֹוָּ  יְׁ
 ֹ ל י וְׁ ם ֲאנִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ כֹור בְׁ ל בְׁ י כָּ יתִּ כֵּ הִּ אָּ ְ. וְׁ לֹא ַמלְׁ י וְׁ ה, ֲאנִּ ה ַהזֶּ לָּ ם ַבַליְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ י בְׁ תִּ ַברְׁ עָּ ה וְׁ ֹשֶּ ם ֱאעֶּ ַריִּ צְׁ י מִּ ל ֱאֹלהֵּ כָּ ף. ּובְׁ רָּ א ֹשָּ

 ֹ ל י וְׁ ים ֲאנִּ טִּ פָּ ר:שְׁ לֹא ַאחֵּ י הּוא וְׁ ה, ֲאנִּ הֹוָּ י יְׁ יַח. ֲאנִּ לִּ  א ַהשָּ
ים ַבֲחמֹו ה ַבסּוסִּ דֶּ ר ַבשָּ ָך ֲאשֶּ נְׁ קְׁ מִּ ה הֹויָּה בְׁ הֹוָּ ה ַיד יְׁ נֵּ ֱאַמר, הִּ נֶּ ה שֶּ מָּ ר. כְׁ בֶּ ה, זֹו ַהֶָּּ קָּ יָּד ֲחזָּ ד בְׁ בֵּ ר כָּ בֶּ ר ּוַבצֹאן ֶָּּ קָּ ים ַבבָּ ַמלִּ ים ַבגְׁ רִּ

ֹאד:  מְׁ
טּויָּ  ֹרַע נְׁ זְׁ ם:ּובִּ יִּ לָּ רּושָּ טּויָּה ַעל יְׁ יָּדֹו נְׁ ה בְׁ לּופָּ בֹו שְׁ ַחרְׁ ֱאַמר, וְׁ נֶּ ה שֶּ מָּ ב. כְׁ רֶּ  ה, זֹו ַהחֶּ

ב גֹוי  רֶּ ֶָּּ ַקַחת לֹו גֹוי מִּ בֹא לָּ ים לָּ ה ֱאֹלהִּ סָּ ֱאַמר, אֹו ֲהנִּ נֶּ ה שֶּ מָּ ה. כְׁ ינָּ כִּ לּוי שְׁ דֹול, זֹו גִּ א גָּ מֹורָּ ים ּוּובְׁ תִּ מֹופְׁ ֹאֹתת ּובְׁ ַמסֹות בְׁ ה בְׁ מָּ חָּ לְׁ מִּ בְׁ
עֵּ  ם לְׁ ַריִּ צְׁ מִּ ם בְׁ יכֶּ ה ֱאֹלהֵּ הֹוָּ ם יְׁ כֶּ ה לָּ ֹשָּ ר עָּ ֹכל ֲאשֶּ ים כְׁ דֹולִּ ים גְׁ אִּ מֹורָּ טּויָּה ּובְׁ רֹוַע נְׁ זְׁ ה ּובִּ קָּ יָּד ֲחזָּ יָך:ּובְׁ  ינֶּ

ה בֹו אֶּ  ר ַתֲעֹשֶּ ָך ֲאשֶּ יָּדֶּ ַָּח בְׁ ה תִּ ה ַהזֶּ ת ַהַמטֶּ אֶּ ֱאַמר, וְׁ נֶּ ה שֶּ מָּ ה. כְׁ ה ַהַמטֶּ ֹאתֹות, זֶּ ֹאֹתת:ּובְׁ  ת הָּ
ץ,:  רֶּ אָּ ם ּובָּ ַמיִּ ים ַבשָּ תִּ י מֹופְׁ ַתתִּ נָּ ֱאַמר. וְׁ נֶּ ה שֶּ מָּ ם. כְׁ ה ַהָָּּ ים זֶּ תִּ מֹופְׁ  ּובְׁ

 כשאומר דם ואש וכו' וכן בעשר מכות ישפוך מן הכוס מעט יין:
ן: שָּ רֹות עָּ מְׁ תִּ ש, וְׁ אֵּ ם, וָּ ָָּּ 

טּויָּה  ֹרַע נְׁ זְׁ ם. ּובִּ ַתיִּ ה שְׁ קָּ יָּד ֲחזָּ ר, בְׁ ר ַאחֵּ בָּ ר ַמכֹות ָָּּ ֹשֶּ לּו עֶּ ם. אֵּ ַתיִּ ים שְׁ תִּ מֹופְׁ ם. ּובְׁ ַתיִּ ֹאתֹות שְׁ ם. ּובְׁ ַתיִּ דֹול שְׁ א גָּ ֹמרָּ ם. ּובְׁ ַתיִּ שְׁ
ן: לּו הֵּ אֵּ ם וְׁ ַריִּ צְׁ מִּ ים בְׁ רִּ צְׁ רּו ְ הּוא ַעל ַהמִּ דֹוש בָּ יא ַהָָּּ בִּ הֵּ  שֶּ

ה בֶּ ד. ַארְׁ רָּ ין. בָּ חִּ ר. שְׁ בֶּ רֹוב. ֶָּּ ים. עָּ נִּ ַע. כִּ ֵָּּ ַפרְׁ ם. צְׁ כֹורֹות:ָָּּ  . ֹחשֶּ ְ. ַמַכת בְׁ
ים: נִּ מָּ ם סִּ הֶּ ן בָּ יָּה נֹותֵּ ה הָּ הּודָּ י יְׁ  ַרבִּ

 ישפוך מן הכוס ג"פ:
ַאַח"ב: ַצ" ְ ֲעַד"ש בְׁ ְָּׁ 

קּו ַעל ַהּיָּם לָּ ר ַמכֹות וְׁ ֹשֶּ ם עֶּ ַריִּ צְׁ מִּ ים בְׁ רִּ צְׁ קּו ַהמִּ לָּ ר שֶּ ה אֹומֵּ ן ַאתָּ ַניִּ ר, מִּ י אֹומֵּ ילִּ לִּ י ַהגְׁ י יֹוסֵּ שִּ  ַרבִּ ה הּוא ֲחמִּ ם מָּ ַריִּ צְׁ מִּ ים ַמכֹות. בְׁ
ת  ל אֶּ אֵּ רָּ ֹשְׁ א יִּ ר, ַוַּירְׁ ה הּוא אֹומֵּ ַעל ַהּיָּם מָּ יא. וְׁ ים הִּ ַבע ֱאֹלהִּ צְׁ ֹעה אֶּ ל ַפרְׁ ים אֶּ מִּ טֻּ רּו ַהַחרְׁ ר, ַוּיֹאמְׁ ה אֹומֵּ הֹוָּ ה יְׁ ֹשָּ ר עָּ ה ֲאשֶּ דֹולָּ ַהּיָּד ַהגְׁ

ינ ה ַוַּיֲאמִּ הֹוָּ ת יְׁ ם אֶּ עָּ אּו הָּ ירְׁ ם ַוּיִּ ַריִּ צְׁ מִּ ר בְׁ ֹשֶּ קּו עֶּ ם לָּ ַריִּ צְׁ מִּ ה, בְׁ ַעתָּ ר ַמכֹות. ֱאמֹור מֵּ ֹשֶּ ַבע עֶּ צְׁ אֶּ קּו בְׁ ה לָּ ָֹּו. ַכמָּ ה ַעבְׁ משֶּ ה ּובְׁ ּו ַביהֹוָּ
ים ַמכֹות: שִּ קּו ֲחמִּ ַעל ַהּיָּם לָּ  ַמכֹות וְׁ

רּו ְ הּו דֹוש בָּ יא ַהָָּּ בִּ הֵּ ה שֶּ ה ּוַמכָּ ל ַמכָּ כָּ ן שֶּ ַניִּ ר, מִּ ר אֹומֵּ זֶּ יעֶּ י ֱאלִּ ֱאַמר, ַרבִּ נֶּ ַבע ַמכֹות. שֶּ ל ַארְׁ ה שֶּ תָּ יְׁ ם הָּ ַריִּ צְׁ מִּ ים בְׁ רִּ צְׁ א ַעל ַהמִּ
ה שָּ  רָּ צָּ ם. וְׁ ַתיִּ ַזַעם שְׁ ה ַאַחת. וָּ רָּ בְׁ ים. עֶּ עִּ י רָּ ֲאכֵּ ַלַחת ַמלְׁ שְׁ ה מִּ רָּ צָּ ַזַעם וְׁ ה וָּ רָּ בְׁ ם ֲחרֹון ַאפֹו עֶּ ַשַלח בָּ ים יְׁ עִּ י רָּ ֲאכֵּ ַלַחת ַמלְׁ שְׁ ֹלש. מִּ

ַבע. ֱאמֹור מֵּ  ם ַמכֹות:ַארְׁ אַתיִּ קּו מָּ ַעל ַהּיָּם לָּ ים ַמכֹות וְׁ עִּ בָּ קּו ַארְׁ ם לָּ ַריִּ צְׁ מִּ ה, בְׁ  ַעתָּ
יְׁ  ם הָּ ַריִּ צְׁ מִּ ים בְׁ רִּ צְׁ רּו ְ הּוא ַעל ַהמִּ דֹוש בָּ יא ַהָָּּ בִּ הֵּ ה שֶּ ה ּוַמכָּ ל ַמכָּ כָּ ן שֶּ ַניִּ ר, מִּ א אֹומֵּ יבָּ י ֲעקִּ ַשַלחַרבִּ ֱאַמר, יְׁ נֶּ ש ַמכֹות. שֶּ מֵּ ל חָּ ה שֶּ  תָּ

ֹלש. וְׁ  ַזַעם שָּ ם. וָּ ַתיִּ שְׁ ים. ֲחרֹון ַאפֹו ַאַחת. עֶּ עִּ י רָּ ֲאכֵּ ַלַחת ַמלְׁ שְׁ ה מִּ רָּ צָּ ַזַעם וְׁ ה וָּ רָּ בְׁ ם ֲחרֹון ַאפֹו עֶּ ים בָּ עִּ י רָּ ֲאכֵּ ַלַחת ַמלְׁ שְׁ ַבע. מִּ ה ַארְׁ רָּ צָּ
שִּ  קּו ֲחמִּ ַעל ַהּיָּם לָּ ים ַמכֹות וְׁ שִּ קּו ֲחמִּ ם לָּ ַריִּ צְׁ מִּ ה בְׁ ַעתָּ ש. ֱאמֹור מֵּ מֵּ ם ַמכֹות:חָּ אַתיִּ  ים ּומָּ

ינּו: לֵּ קֹום עָּ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלמָּ  ַכמָּ
נּו: ים ַָּּיֵּ טִּ פָּ ם שְׁ הֶּ ה בָּ ֹשָּ לֹא עָּ ם, וְׁ ַריִּ צְׁ מִּ נּו מִּ יאָּ לּו הֹוצִּ  אִּ

ם ַָּּיֵּנּו: יהֶּ אֹלהֵּ ה בֵּ ֹשָּ לֹא עָּ ים, וְׁ טִּ פָּ ם שְׁ הֶּ ה בָּ ֹשָּ לּו עָּ  אִּ
ת בְׁ  ַרג אֶּ לֹא הָּ ם, וְׁ יהֶּ אֹלהֵּ ה בֵּ ֹשָּ לּו עָּ נּו:אִּ ם ַָּּיֵּ יהֶּ  כֹורֵּ

נּו: ם ַָּּיֵּ מֹונָּ ת מָּ נּו אֶּ ַתן לָּ לֹא נָּ ם, וְׁ יהֶּ כֹורֵּ ת בְׁ ַרג אֶּ לּו הָּ  אִּ
נּו: ת ַהּיָּם ַָּּיֵּ נּו אֶּ ַרע לָּ לֹא קָּ ם, וְׁ מֹונָּ ת מָּ נּו אֶּ ַתן לָּ לּו נָּ  אִּ

נּו: ה ַָּּיֵּ בָּ רָּ חָּ תֹוכֹו בֶּ נּו בְׁ ירָּ ֱעבִּ לֹא הֶּ ת ַהּיָּם, וְׁ נּו אֶּ ַרע לָּ לּו קָּ  אִּ
לּו  נּו:אִּ תֹוכֹו ַָּּיֵּ ינּו בְׁ רֵּ ַָּע צָּ לֹא שִּ ה, וְׁ בָּ רָּ חָּ תֹוכֹו בֶּ נּו בְׁ ירָּ ֱעבִּ  הֶּ

נּו: ה ַָּּיֵּ נָּ ים שָּ עִּ בָּ ר ַארְׁ בָּ דְׁ נּו ַבמִּ כֵּ רְׁ ק צָּ פֵּ לֹא סִּ תֹוכֹו, וְׁ ינּו בְׁ רֵּ ַָּע צָּ לּו שִּ  אִּ
נּו אֶּ  ילָּ ֱאכִּ לֹא הֶּ ה, וְׁ נָּ ים שָּ עִּ בָּ ר ַארְׁ בָּ דְׁ נּו ַבמִּ כֵּ רְׁ ק צָּ פֵּ לּו סִּ נּו:אִּ ן ַָּּיֵּ  ת ַהמָּ

נּו: ת ַָּּיֵּ ת ַהַשבָּ נּו אֶּ ַתן לָּ לֹא נָּ ן, וְׁ ת ַהמָּ נּו אֶּ ילָּ ֱאכִּ לּו הֶּ  אִּ
נּו: יַני ַָּּיֵּ י ַהר סִּ נֵּ פְׁ נּו לִּ בָּ רְׁ לֹא קֵּ ת, וְׁ ת ַהַשבָּ נּו אֶּ ַתן לָּ לּו נָּ  אִּ
ה ַָּּיֵּנּו ת ַהתֹורָּ נּו אֶּ ַתן לָּ לֹא נָּ יַני, וְׁ י ַהר סִּ נֵּ פְׁ נּו לִּ בָּ רְׁ לּו קֵּ  :אִּ

נּו: ל ַָּּיֵּ אֵּ רָּ ֹשְׁ ץ יִּ רֶּ אֶּ נּו לְׁ יסָּ נִּ כְׁ לֹא הִּ ה, וְׁ ת ַהתֹורָּ נּו אֶּ ַתן לָּ לּו נָּ  אִּ
ה ַָּּיֵּנּו: ירָּ חִּ ית ַהבְׁ ת בֵּ נּו אֶּ ה לָּ נָּ לֹא בָּ ל, וְׁ אֵּ רָּ ֹשְׁ ץ יִּ רֶּ אֶּ נּו לְׁ יסָּ נִּ כְׁ לּו הִּ  אִּ

ינּו. שֶּ  לֵּ קֹום עָּ ת ַלמָּ לֶּ כֻּפֶּ ה ּומְׁ פּולָּ ה כְׁ ה טֹובָּ ַכמָּ ה וְׁ ת ַעל ַאַחת ַכמָּ ַרג אֶּ הָּ ם. וְׁ יהֶּ אֹלהֵּ ה בֵּ ֹשָּ עָּ ים. וְׁ טִּ פָּ ם שְׁ הֶּ ה בָּ ֹשָּ עָּ ם. וְׁ ַריִּ צְׁ מִּ נּו מִּ יאָּ הֹוצִּ
ינּו בְׁ  רֵּ ַָּע צָּ שִּ ה. וְׁ בָּ רָּ חָּ תֹוכֹו בֶּ נּו בְׁ ירָּ ֱעבִּ הֶּ ת ַהּיָּם. וְׁ נּו אֶּ ַרע לָּ קָּ ם. וְׁ מֹונָּ ת מָּ נּו אֶּ ַתן לָּ נָּ ם. וְׁ יהֶּ כֹורֵּ ר ַארְׁ בְׁ בָּ דְׁ נּו ַבמִּ כֵּ רְׁ ק צָּ פֵּ סִּ ים תֹוכֹו. וְׁ עִּ בָּ

ה. ת ַהתֹורָּ נּו אֶּ ַתן לָּ נָּ יַני. וְׁ י ַהר סִּ נֵּ פְׁ נּו לִּ בָּ רְׁ קֵּ ת. וְׁ ת ַהַשבָּ נּו אֶּ ַתן לָּ נָּ ן. וְׁ ת ַהמָּ נּו אֶּ ילָּ ֱאכִּ הֶּ ה. וְׁ נָּ ת  שָּ נּו אֶּ ה לָּ נָּ ל. ּובָּ אֵּ רָּ ֹשְׁ ץ יִּ רֶּ אֶּ נּו לְׁ יסָּ נִּ כְׁ הִּ וְׁ
ינּו: ל ֲעֹונֹותֵּ ר ַעל כָּ ַכפֵּ ה לְׁ ירָּ חִּ ית ַהבְׁ  בֵּ

יאֵּ  לִּ ן ַגמְׁ ן:ַרבָּ לּו הֵּ אֵּ תֹו, וְׁ י חֹובָּ דֵּ א יְׁ ַסח לֹא יָּצָּ לּו ַבפֶּ ים אֵּ רִּ בָּ ה דְׁ ֹלשָּ ַמר שְׁ לֹא אָּ ל שֶּ ר, כָּ יָּה אֹומֵּ  ל הָּ
רֹור: ה. ּומָּ ַסח. ַמצָּ  פֶּ

ַסח הַ  פָּ ה. ַעל שּום שֶּ יָּה ַקּיָּם ַעל שּום מָּ ש הָּ ָָּּ קְׁ ית ַהמִּ בֵּ ַמן שֶּ זְׁ ים בִּ לִּ ינּו אֹוכְׁ יּו ֲאבֹותֵּ הָּ ַסח שֶּ ינּו פֶּ י ֲאבֹותֵּ תֵּ רּו ְ הּוא ַעל בָּ דֹוש בָּ ָָּּ
ם בְׁ  ַריִּ צְׁ מִּ ל בְׁ אֵּ רָּ ֹשְׁ י יִּ נֵּ י בְׁ תֵּ ַסח ַעל בָּ ר פָּ ה ֲאשֶּ ַסח הּוא ַליהֹוָּ ַבח פֶּ ם זֶּ תֶּ ֱאַמר, ַוֲאַמרְׁ נֶּ ם. שֶּ ַריִּ צְׁ מִּ יל בְׁ צִּ ינּו הִּ תֵּ ת בָּ אֶּ ם וְׁ ַריִּ צְׁ ת מִּ פֹו אֶּ גְׁ נָּ

ַתֲחוּו: שְׁ ם ַויִּ עָּ ָֹּד הָּ  ַוּיִּ
 אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין:

ה לָּ גְׁ נִּ יץ ַעד שֶּ ַהֲחמִּ ינּו לְׁ ל ֲאבֹותֵּ ם שֶּ קָּ צֵּ יק בְׁ פִּ סְׁ לֹא הִּ ה. ַעל שּום שֶּ ים ַעל שּום מָּ לִּ נּו אֹוכְׁ אָּ ה זּו שֶּ ים  ַמצָּ כִּ לָּ י ַהמְׁ כֵּ לֶּ ְ ַמלְׁ ם מֶּ יהֶּ ֲעלֵּ
ֱאַמר, ַוּיֹאפּו  נֶּ ם. שֶּ לָּ אָּ רּו ְ הּוא ּוגְׁ דֹוש בָּ לּו ַהָָּּ כְׁ לֹא יָּ ם וְׁ ַריִּ צְׁ מִּ שּו מִּ י ֹגרְׁ ץ כִּ מֵּ י לֹא חָּ ֹגת ַמצֹות כִּ ם עֻּ ַריִּ צְׁ מִּ יאּו מִּ ר הֹוצִּ ק ֲאשֶּ צֵּ ת ַהבָּ אֶּ

ם: הֶּ ֹשּו לָּ ה לֹא עָּ דָּ ַגם צֵּ מֵּ ַּ וְׁ ַמהְׁ תְׁ הִּ  לְׁ
 אוחז המרור בידו ומראה אותו למסובין:
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ה. ַעל שּום  ים ַעל שּום מָּ לִּ נּו אֹוכְׁ אָּ ה שֶּ רֹור זֶּ ה מָּ ם ַבֲעֹבדָּ יהֶּ ת ַחּיֵּ רּו אֶּ רְׁ מָּ ֱאַמר, ַויְׁ נֶּ ם. שֶּ יִּ רָּ צְׁ מִּ ינּו בְׁ ת ַחּיֵּי ֲאבֹותֵּ ים אֶּ רִּ צְׁ רּו ַהמִּ רְׁ מָּ שֶּ
רֶּ ְ: פָּ ם בְׁ הֶּ דּו בָּ בְׁ ר עָּ ם ֲאשֶּ תָּ ל ֲעֹבדָּ ת כָּ ה אֵּ דֶּ ה ַבשָּ ל ֲעֹבדָּ כָּ ים ּובְׁ נִּ בֵּ לְׁ ר ּובִּ ֹחמֶּ ה בְׁ שָּ  קָּ

אֹו רְׁ ם לִּ דָּ דֹור ַחּיָּב אָּ ל ָֹּור וָּ כָּ ֹשָּ בְׁ ה עָּ אֹמר ַבֲעבּור זֶּ ָך ַבּיֹום ַההּוא לֵּ נְׁ בִּ תָּ לְׁ ַגדְׁ הִּ ֱאַמר, וְׁ נֶּ ם. שֶּ יִּ רָּ צְׁ מִּ א מִּ לּו הּוא יָּצָּ אִּ מֹו כְׁ ת ַעצְׁ ה ת אֶּ
ַאל  נּו גָּ א ַאף אֹותָּ לָּ רּו ְ הּוא, אֶּ דֹוש בָּ ַאל ַהָָּּ ד גָּ בָּ לְׁ ינּו בִּ ת ֲאבֹותֵּ ם. לֹא אֶּ יִּ רָּ צְׁ מִּ י מִּ אתִּ צֵּ י בְׁ ה לִּ הֹוָּ יא עִּ יְׁ נּו הֹוצִּ אֹותָּ ֱאַמר, וְׁ נֶּ ם. שֶּ הֶּ מָּ

ינּו: ַבע ַלֲאבֹותֵּ שְׁ ר נִּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ת הָּ נּו אֶּ ת לָּ תֶּ נּו לָּ יא אֹותָּ בִּ ַמַען הָּ ם לְׁ שָּ  מִּ
 יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר:

רֵּ ְ בָּ ר לְׁ ַהֵָּּ ם לְׁ רֹומֵּ ר לְׁ אֵּ פָּ ַח לְׁ ַשבֵּ ל לְׁ ַהלֵּ הֹודֹות לְׁ ים לְׁ נּו ַחּיָּבִּ יכָּ ְ ֲאַנחְׁ פִּ ים  לְׁ סִּ ל ַהנִּ ת כָּ נּו אֵּ לָּ ינּו וְׁ ה ַלֲאבֹותֵּ ֹשָּ עָּ י שֶּ מִּ ס לְׁ ַקלֵּ ה ּולְׁ ַעלֵּ לְׁ
עְׁ  שִּ דֹול, ּומִּ אֹור גָּ ה לְׁ לָּ ֲאפֵּ יֹום טֹוב, ּומֵּ ל לְׁ בֶּ אֵּ ה, ּומֵּ חָּ מְׁ ֹשִּ גֹון לְׁ ּיָּ רּות, מִּ חֵּ דּות לְׁ ַעבְׁ נּו מֵּ יאָּ לּו. הֹוצִּ אֵּ ה הָּ ירָּ יו שִּ נָּ פָּ נֹאַמר לְׁ ה, וְׁ לָּ אֻּ גְׁ בּוד לִּ

שָּ  לּויָּ ּ:ֲחדָּ  ה ַהלְׁ
 יניח הכוס מידו ויגלה המצות:

לּויָּ  את יכסה המצות ויקח הכוס בידו ויאמר:-חסר ַהלְׁ צֵּ  ה וחסר בְׁ
נּו ַהלַ  יעָּ גִּ הִּ ם, וְׁ ַריִּ צְׁ מִּ ינּו מִּ ת ֲאבֹותֵּ ַאל אֶּ גָּ נּו וְׁ לָּ אָּ ר גְׁ ם, ֲאשֶּ עֹולָּ לֶּ ְ הָּ ינּו מֶּ ה ֱאֹלהֵּ הֹוָּ ה יְׁ רּו ְ ַאתָּ ל בֹובָּ ֱאכָּ ה לֶּ ה ַהזֶּ לָּ ן  יְׁ רֹור. כֵּ ה ּומָּ ַמצָּ

מֵּ  לֹום, ֹשְׁ שָּ נּו לְׁ אתֵּ רָּ קְׁ ים לִּ אִּ ים ַהבָּ רִּ ים ֲאחֵּ לִּ גָּ רְׁ לִּ ים וְׁ מֹוֲעדִּ נּו לְׁ יעֵּ ינּו ַיגִּ י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ ה ֱאֹלהֵּ הֹוָּ ים יְׁ ֹשִּ ֹשָּ ָך, וְׁ ירֶּ ַין עִּ נְׁ בִּ ים בְׁ חִּ
ים )במוצ"ש חִּ סָּ ן ַהפְׁ ים ּומִּ חִּ בָּ ן ַהזְׁ ם מִּ נֹאַכל שָּ ָך, וְׁ תֶּ  אומרים: ַבֲעבֹודָּ

לָּ  אֻּ ש ַעל גְׁ דָּ יר חָּ ָך שִּ ה לְׁ נֹודֶּ צֹון וְׁ רָּ ַבֲחָך לְׁ זְׁ יר מִּ ם ַעל קִּ מָּ יַע ָָּּ ר ַיגִּ ים( ֲאשֶּ חִּ בָּ ן ַהזְׁ ים ּומִּ חִּ סָּ ן ַהפְׁ נּו:מִּ שֵּ דּות ַנפְׁ ַעל פְׁ נּו וְׁ  תֵּ
ל: אֵּ רָּ ֹשְׁ ַאל יִּ ה גָּ הֹוָּ ה יְׁ רּו ְ ַאתָּ  בָּ

ַות כ צְׁ ַקּיֵּם מִּ ן לְׁ זּומָּ ן ּומְׁ י מּוכָּ נִּ נְׁ ם הִּ ֱעלָּ נֶּ יר וְׁ מִּ י ַההּוא טָּ דֵּ י ּ ַעל יְׁ תֵּ ינְׁ כִּ י ְ הּוא ּושְׁ רִּ א בְׁ שָּ חּוד קּודְׁ ם יִּ שֵּ ַבע כֹוסֹות. לְׁ ל ַארְׁ י שֶּ נִּ ֹוס שֵּ
ל: אֵּ רָּ ֹשְׁ ל יִּ ם כָּ שֵּ  בְׁ

ן: פֶּ י ַהגָּ רִּ א פְׁ ם בֹורֵּ עֹולָּ לֶּ ְ הָּ ינּו מֶּ ה ֱאֹלהֵּ הֹוָּ ה יְׁ רּו ְ ַאתָּ  בָּ
 ושותין בהסבת שמאל:
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