סדר בדיקת חמץ
בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ ,וחייבים לבדוק מיד בתחילת הלילה ,ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום
מלאכה חצי שעה קודם הלילה.
יש נוהגים שקודם הבדיקה מניחים פתיתי לחם במקומות שימצאם הבודק ,כי חוששים שמא לא ימצא כלום ותהא ברכה
לבטלה ,ונוהגים להניח עשרה פתיתים ,וברור שמי שאינו בודק כראוי אלא שהוא מקבץ אלו הפתיתים לא קיים מצות בדיקה
וברך ברכה לבטלה.
קודם בדיקת חמץ אומרים זה:

יקת חָ מֵ ץ לְ ֵשם יִ חוּד קו ְּד ָשא ְ ּב ִר ְ
יה
ֲה ֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצוַ ת עֲ ֵשה וְ לֹא ַתעֲ ֵשה ֶׁשל ְ ּב ִד ַ
יך הוּא ו ְּש ִכינְ ּ ֵת ּ
יהי ֹנועֲ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו ָעלֵ ינ ּו וּמַ עֲ ֵשה י ֵָדינ ּו כּ ֹונְ נָ ה ָעלֵ ינ ּו
ַעל יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר וְ נֶׁ עֱ לָ ם ְ ּב ֵשם ָּכל יִ ְש ָראֵ ל .וִ ִ
וּמַ עֲ ֵשה י ֵָדינ ּו כּ ֹונְ נֵ ה ּו.

ָּּבר ּוךְְאַ ּ ָּתהְ ֲא ֹדנָּיְ ֱאלֹהֵ ינְּוְמֶ לֶ ךְְהָּ עוֹ לָּ םְ,
ֲשרְ ִק ּד ָּשנְּוְבּ ִמצוֹ ָּתיוְו ִצ ָּ ּונְּוְעַ לְ ִ ּביע ּורְחָּ מֵ ץְ
א ֶ
ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר:

יה ,לִ ָּבטֵ ל וְ לֶׁ הֱוֵ י הֶׁ ְפ ֵקר
יעא ְד ִא ָּ
ָּכל ֲח ִמ ָירא וַ ֲח ִמ ָ
יה ,ו ְּדלָ א יְ ַד ְענָ א לֵ ּ
יה ,ו ְּדלָ א ִב ַע ְר ּ ֵת ּ
יכא ִב ְרשו ִּתיְ ,דלָ א ֲח ִמ ּ ֵת ּ
ְ ּכ ַע ְפ ָרא ְד ַא ְר ָעא.
ואם אינו מבין בלשון תרגום ,יאמר הבטול בלשון שמבין ,בלשון הקודש או בלע"ז [וזה תרגומו ללשה"ק" :כלְחמץְושאורְשישְ
ברשותיְשלאְראיתיוְ,ושלאְביערתיוְושלאְידעתיוְיבטלְויהיהְהפקרְכעפרְהארץ"] .ואחר הבדיקה יזהר בחמץ שמשאיר להצניעו.

סדר שריפת חמץ
בערב פסח בבוקר משכימין להתפלל .א"א מזמור לתודה ,ולמנצח ,ואל ארך אפים .אוכלים עד תחילת שעה זמנית רביעית
ושורפין בשעה זמנית חמישית .וצריך לחזור ולבטל החמץ פעם שנית ,וטוב לבטלו לאחר ששרף החמץ כדי שיקיים מצות
שריפה בחמץ שלו ,ויעשה מדורה בפני עצמה וישרפנו ויאמר:

ֲה ֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצוַ ת עֲ ֵשה וְ לֹא ַתעֲ ֶׁשה ֶׁשל ְש ֵרפַ ת חָ מֵ ץ לְ ֵשם יִ חוּד קו ְּד ָשא ְ ּב ִר ְ
יה ַעל
יך הוּא ו ְּש ִכינְ ּ ֵת ּ
יהי ֹנועֲ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו ָעלֵ ינ ּו ּומַ עֲ ֵשה י ֵָדינ ּו כּ ֹונְ נָ ה ָעלֵ ינ ּו
יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר וְ נֶׁ עֱ לָ ם ְ ּב ֵשם ָּכל יִ ְש ָראֵ ל .וִ ִ

ּומַ עֲ ֵשה י ֵָדינ ּו כּ ֹונְ נֵ ה ּו.
ולאחר שריפת חמץ יבטלנו ,ויאמר:

יעא דְּ ִא ָּכא ִב ְרשו ִּתי דַּ ֲחזִ ּ ֵת ּה ו ְּדלָ א חֲזִ ּ ֵת ּה דַּ ֲח ִמ ּ ֵת ּה ו ְּדלָ א ח ֲִמ ּ ֵת ּה דְּ ִב ַע ְר ּ ֵת ּה ו ְּדלָ א ִב ַע ְר ּ ֵת ּה לִ ָּבטֵ ל
ָּכל ֲח ִמ ָירא וַ ֲח ִמ ָ
וְ לֶׁ הֱוֵ י הֶׁ ְפ ֵקר ְ ּכ ַע ְפ ָרא ְדאַ ְר ָעא.
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