
ל ּכוֹס ע ּכוֹסוֹת - לוַֹמר ִלְפֵני ּכָ ת ַאְרּבַ ִתּיַ ת ֲהָכָנה ִלׁשְ ִפּלַ ּתְ

ֲהֵריִני ְמַקֵּׁשר  ֶאת  ַעְצִמי  ְּבִמְצַות  ֲעֵׂשה ֶׁשל  ְׁשִתַּית  ַאְרַּבע  ּכֹוסֹות, ְּבַחג  ַהֶּפַסח ַהֶּזה  ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים 
ֶׁשְּבדֹוֵרנּו ּוְלכֹל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ּוִבְפָרט ְלַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ַצִּדיק ְיסֹוד  

עֹוַלם  ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֵגא  ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל  ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן.

ּכֹוס ִראׁשֹוָנה 

ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם ַהַוָי"ה ָּברּוְך הּוא, אֹות 
יּו"ד ְּבאֹות ֵה"א ְואֹות ָוא"ו ְּבאֹות ֵה"א ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵּׁשם ְיְתָּבַרְך ְלַקֵּים ִמְצַות ְׁשִתַּית  ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד אֹות 
יּו "ד ֶׁשל ֵׁשם ַהַוָי"ה  ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא קֶֹדׁש ַהִּנְקָרא "ָחְכָמה". 

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלַהי ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַזָכה ַנֲעָׂשה רֹאׁש ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִתּקּון 
ַעד  ַּדְעִּתי  ְוִיְתַרֵחב  מִֹחי  ֶׁשִּיְתרֹוֵמם  ַהֶּזה  ַהַּיִין  ְׁשִתַּית  ְיֵדי  ַעל  ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ְּדַגְדלּות.  ְלמִֹחין  ְלָחְכָמה,  ֶׁשִּלי,  ַהּמִֹחין 
ֶׁשֶאֱעֶלה ְלׁשֶֹרׁש ַהַּדַעת, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶּכה ְלִהְתַלֵהב ּוְלִהְתַחֵּזק ְלַקֵּים ֶאת 
ְיֵדי  ַנֲעָׂשה ָרׁש,  ַּתִּציל אֹוִתי ִמּמִֹחין ְדַקְטנּות ֵמַעְצבּות. ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל  ָזָכה  ְוַתִּציל אֹוִתי ִמֹּלא  ַהּתֹוָרה ִּבְׁשֵלמּות, 
ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַזָכה ְמַׂשְמחֹו, ֶׁשֶאְזֶּכה ַלַּיִין ַהְּמַׂשֵּמַח, ְוֶאְזֶּכה ְלִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶּכה ְלַהְרּבֹות ְּבִסּפּוֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַתִּציֵלִני ִמֹּלא ָזָכה ְמַׁשֵממֹו ְוַתִּציֵלִני ִמַּיִין ַהְּמַׁשֵּכר. ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי 
ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלֵברּור ְוִתּקּון ַהְּמַדֶּמה ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשהּוא ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה. ְוֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה 
ְוִתְׁשְמֵרִני  ֶׁשֹּלא   ָּתִמיד  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ִלְהיֹות ָּדבּוק  ֶׁשֶאְזֶּכה  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו  ְורּוָחִנּיּות,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֵמַהֵּׁשָנה  ְלִהְתעֹוֵרר 
ֶאּפֹל ְלֵׁשָנה  ְּבַגְׁשִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ִּבְׁשִתַּית ַהַּיִין  ַהֶּזה ְלַתֵּקן ֶאת  ַהְּפָגם ֶׁשל  ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּׁשָתה ֶאת 

ַהַּיִין ֶׁשָּסֲחָטה לֹו ַחָּוה.
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַּתֲעֶׂשה ֶׁשַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ֶׁשל ַהּכֹוס ָהִראׁשֹוָנה ֶאְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ּוְתַבֵּטל ִמֶּמִּני ִּבְׁשֵלמּות 
ַהְּגֻאָּלה  ְלׁשֹון  ְּכֶנֶגד  ִהיא  ַהּזֹו  ֶׁשַהּכֹוס  ָהרּוַח ְׁשטּות.  ִּבְׁשֵלמּות ֶאת  ִמֶּמִּני  ּוְתַבֵּטל  ְסָעָרה,  ֶׁשל רּוַח  ַהְּקִלָּפה  ֶאת 
ֶׁשל "ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם", ִוְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּתֹוִציא  ֶאת ָּכל ַעְּמָך ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל  
ִּבְמֵהָרה ֵמַהָּגלּות  ַהַּמר  ְוָהָארְֹך ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. ִויִהי  נַֹעם  ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.

ּכֹוס ְׁשִנָּיה

ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם ַהַוָי"ה ָּברּוְך הּוא, אֹות 
יּו"ד ְּבאֹות ֵה"א ְואֹות ָוא"ו ְּבאֹות ֵה"א ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵּׁשם ְיְתָּבַרְך ְלַקֵּים ִמְצַות ְׁשִתַּית ּכֹוס ְׁשִנָּיה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד אֹות 
ֵה"א ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ַהַוָי"ה  ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא "ִּביָנה" ְוֵהן ְּתִרין ֵרִעין ְּדָלא ִמְתָּפְרִׁשין. 

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלַהי ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַזָכה ַנֲעָׂשה רֹאׁש ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִתּקּון 
ַעד  ַּדְעִּתי  ְוִיְתַרֵחב  מִֹחי  ֶׁשִּיְתרֹוֵמם  ַהֶּזה  ַהַּיִין  ְׁשִתַּית  ְיֵדי  ַעל  ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ְּדַגְדלּות.  ְלמִֹחין  ְלָחְכָמה,  ֶׁשִּלי,  ַהּמִֹחין 
ֶׁשֶאֱעֶלה ְלׁשֶֹרׁש ַהַּדַעת, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶּכה ְלִהְתַלֵהב ּוְלִהְתַחֵּזק ְלַקֵּים ֶאת 
ְיֵדי  ַנֲעָׂשה ָרׁש,  ַּתִּציל אֹוִתי ִמּמִֹחין ְדַקְטנּות ֵמַעְצבּות. ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל  ָזָכה  ְוַתִּציל אֹוִתי ִמֹּלא  ַהּתֹוָרה ִּבְׁשֵלמּות, 
ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַזָכה ְמַׂשְמחֹו, ֶׁשֶאְזֶּכה ַלַּיִין ַהְּמַׂשֵּמַח, ְוֶאְזֶּכה ְלִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶּכה ְלַהְרּבֹות ְּבִסּפּוֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַתִּציֵלִני ִמֹּלא ָזָכה ְמַׁשֵממֹו ְוַתִּציֵלִני ִמַּיִין ַהְּמַׁשֵּכר. ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי 
ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלֵברּור ְוִתּקּון ַהְּמַדֶּמה ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשהּוא ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה. ְוֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה 
ְוִתְׁשְמֵרִני  ֶׁשֹּלא  ָּתִמיד  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ִלְהיֹות ָּדבּוק  ֶׁשֶאְזֶּכה  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו  ְורּוָחִנּיּות,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֵמַהֵּׁשָנה  ְלִהְתעֹוֵרר 
ֶאּפֹל ְלֵׁשָנה  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְורּוָחִנּיּות, ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ִּבְׁשִתַּית  ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם  ֶׁשל  ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּׁשָתה ֶאת 

ַהַּיִין ֶׁשָּסֲחָטה לֹו ַחָּוה.
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַּתֲעֶׂשה ֶׁשַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ֶׁשל ַהּכֹוס ַהְּׁשִנָּיה ֶאְזֶּכה ַלְּתִפָּלה ֶׁשֶאְזֶּכה ַלֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשֵלמּות, 
ּוְתַבֵּטל ִמֶּמִּני ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ָעָנן ָּגדֹול, ּוְתַבֵּטל ִמֶּמִּני ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ָהרּוַח ְזנּות. ֶׁשַהּכֹוס ַהּזֹו ִהיא ְּכֶנֶגד 
ִוְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשַּתִּציל  ֶאת ָּכל ַעְּמָך   ְלׁשֹון ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל "ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם", 
ִיְׂשָרֵאל  ִּבְמֵהָרה ַהָּצָלה  ְׁשֵלָמה ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ָאֵמן. ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.



ּכֹוס ְׁשִליִׁשית

ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם ַהַוָי"ה ָּברּוְך הּוא, אֹות 
יּו"ד ְּבאֹות ֵה"א ְואֹות ָוא"ו ְּבאֹות ֵה"א ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵּׁשם ֹ ְיְתָּבַרְך ְלַקֵּים ִמְצַות ְׁשִתַּית ּכֹוס ְׁשִליִׁשית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד אֹות 
ָוא"ו ֶׁשל ֵׁשם ַהַוָי"ה ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא "ִּתְפֶאֶרת". 

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלַהי ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַזָכה ַנֲעָׂשה רֹאׁש ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִתּקּון 
ַעד  ַּדְעִּתי  ְוִיְתַרֵחב  מִֹחי  ֶׁשִּיְתרֹוֵמם  ַהֶּזה  ַהַּיִין  ְׁשִתַּית  ְיֵדי  ַעל  ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ְּדַגְדלּות.  ְלמִֹחין  ְלָחְכָמה,  ֶׁשִּלי,  ַהּמִֹחין 
ֶׁשֶאֱעֶלה ְלׁשֶֹרׁש ַהַּדַעת, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶּכה ְלִהְתַלֵהב ּוְלִהְתַחֵּזק ְלַקֵּים ֶאת 
ְיֵדי  ַנֲעָׂשה ָרׁש,  ַּתִּציל אֹוִתי ִמּמִֹחין ְדַקְטנּות ֵמַעְצבּות. ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל  ָזָכה  ְוַתִּציל אֹוִתי ִמֹּלא  ַהּתֹוָרה ִּבְׁשֵלמּות, 
ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַזָכה ְמַׂשְמחֹו, ֶׁשֶאְזֶּכה ַלַּיִין ַהְּמַׂשֵּמַח, ְוֶאְזֶּכה ְלִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶּכה ְלַהְרּבֹות ְּבִסּפּוֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַתִּציֵלִני ִמֹּלא ָזָכה ְמַׁשֵממֹו ְוַתִּציֵלִני ִמַּיִין ַהְּמַׁשֵּכר. ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי 
ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלֵברּור ְוִתּקּון ַהְּמַדֶּמה ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשהּוא ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה. ְוֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה 
ְוִתְׁשְמֵרִני  ֶׁשֹּלא   ָּתִמיד  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ִלְהיֹות ָּדבּוק  ֶׁשֶאְזֶּכה  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו  ְורּוָחִנּיּות,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֵמַהֵּׁשָנה  ְלִהְתעֹוֵרר 
ֶאּפֹל ְלֵׁשָנה  ְּבַגְׁשִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ִּבְׁשִתַּית  ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם  ֶׁשל  ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּׁשָתה ֶאת 

ַהַּיִין ֶׁשָּסֲחָטה לֹו ַחָּוה.

ְּבִנִּסים  ְלַהֲאִמין  ֶׁשֶאְזֶּכה  ְלִנִּסים  ֶאְזֶּכה  ַהְּׁשִליִׁשית,  ַהּכֹוס  ֶׁשל  ַהַּיִין  ְׁשִתַּית  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַּתֲעֶׂשה  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ּוְלַהֲאִמין ְּבַעְצִמי ֶׁשַעל ְיֵדי ְּתִפָּלִתי ַּתֲעֶׂשה ִנִּסים, ּוְתַבֵּטל ִמֶּמִּני ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ֵאׁש ִמְתַלַּקַחת, ּוְתַבֵּטל 
ִמֶּמִּני ִּבְׁשֵלמּות ֶאת רּוַח ַהִּמָּדה ָהָרָעה ֶׁשִהיא ַהַּגֲאָוה. ֶׁשַהּכֹוס ַהּזֹו ִהיא ְּכֶנֶגד ָלׁשֹון ֶׁשל "ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם", ִוְיִהי 
ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְגַאל ֶאת ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְּגאּוָלה  ְׁשֵלָמה  ִּבְמֵהָרה ָאֵמן. ִויִהי  

נַֹעם  ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו  ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה  ָיֵדינּו  ּכֹוְנָנה  ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.
 

ּכֹוס ְרִביִעית

ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם ַהַוָי"ה ָּברּוְך הּוא, אֹות 
יּו"ד ְּבאֹות ֵה"א ְואֹות ָוא"ו ְּבאֹות ֵה"א ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵּׁשם ְיְתָּבַרְך ְלַקֵּים ִמְצַות ְׁשִתַּית ּכֹוס ְרִביִעית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד אֹות 
ֵה"א ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ַהַוָי"ה ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא  "ַמְלכּות". 

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלַהי ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַזָכה ַנֲעָׂשה רֹאׁש ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִתּקּון 
ַעד  ַּדְעִּתי  ְוִיְתַרֵחב  מִֹחי  ֶׁשִּיְתרֹוֵמם  ַהֶּזה  ַהַּיִין  ְׁשִתַּית  ְיֵדי  ַעל  ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ְּדַגְדלּות.  ְלמִֹחין  ְלָחְכָמה,  ֶׁשִּלי,  ַהּמִֹחין 
ֶׁשֶאֱעֶלה ְלׁשֶֹרׁש ַהַּדַעת, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶּכה ְלִהְתַלֵהב ּוְלִהְתַחֵּזק ְלַקֵּים ֶאת 
ְיֵדי  ַנֲעָׂשה ָרׁש,  ַּתִּציל אֹוִתי ִמּמִֹחין ְדַקְטנּות ֵמַעְצבּות. ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל  ָזָכה  ְוַתִּציל אֹוִתי ִמֹּלא  ַהּתֹוָרה ִּבְׁשֵלמּות, 
ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלַזָכה ְמַׂשְמחֹו, ֶׁשֶאְזֶּכה ַלַּיִין ַהְּמַׂשֵּמַח, ְוֶאְזֶּכה ְלִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶּכה ְלַהְרּבֹות ְּבִסּפּוֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַתִּציֵלִני ִמֹּלא ָזָכה ְמַׁשֵממֹו ְוַתִּציֵלִני ִמַּיִין ַהְּמַׁשֵּכר. ֶׁשֶאְזֶּכה ַעל 
ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ַהֶּזה ְלֵברּור ְוִתּקּון ַהְּמַדֶּמה ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשהּוא ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה. ְוֶׁשֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין 
ַהֶּזה ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַהֵּׁשָנה ְּבַגְׁשִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְהיֹות ָּדבּוק ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד ְוִתְׁשְמֵרִני ֶׁשֹּלא  
ֶאּפֹל ְלֵׁשָנה  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְורּוָחִנּיּות, ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ִּבְׁשִתַּית ַהַּיִין  ַהֶּזה  ְלַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם ֶׁשל  ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּׁשָתה ֶאת 

ַהַּיִין ֶׁשָּסֲחָטה לֹו ַחָּוה.

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַּתֲעֶׂשה ֶׁשַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַהַּיִין ֶׁשל ַהּכֹוס ָהְרִביִעית ֶאְזֶּכה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשֵלמּות, ְוֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְּכָבר ַעְכָׁשו ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ּוְתַבֵּטל ִמֶּמִּני ִּבְׁשֵלמּות ְקִלַּפת נַֹגּה, ּוְתַבֵּטל 
ִמֶּמִּני ִּבְׁשֵלמּות ֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה, ֶׁשַהּכֹוס ַהּזֹו ִהיא ְּכֶנֶגד ַהָּלׁשֹון ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל "ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם" ִוְיִהי ָרצֹון 
ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתַּקח ֶאת ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָּכל ָהָאֶרץ, ְוָתִביא 
אֹוָתם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְמֵהָרה ְוָתִביא ֶאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְוִתְבֶנה ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְתַּגֶּלה  ַמְלכּוְתָך ִּבְׁשֵלמּות ָאֵמן. 

ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה  ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.


