


בודקין את החמץ לאור הנר, ולפני הבדיקה נוהגים לומר:

א  ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ִדיַקת ָחֵמץ, ְלׁשֵ ל ּבְ ה ׁשֶ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ם ִמְצַות ֲעׂשֵ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵ
ְיָי ֱאלֵֹהינּו  נֹוַעם  ִויִהי  ָרֵאל:  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ְוֶנֱעָלם  ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר  יּה ַעל  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך הּוא  ּבְ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ

ואחר כך מברך )ויכון בברכה לפטור שריפת החמץ למחרת(:

ִמְצֹוָתיו,  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
יעּור ָחֵמץ: נּו ַעל ּבִ ְוִצּוָ

לא יסיח דעתו, ולא יפסיק בדיבור, מתחילת הבדיקה ועד סופה. לאחר הבדיקה יבטל בלבו החמץ שאינו ידוע לו, ויאמר:

יּה,  ִבַעְרּתֵ ּוְדָלא  ּה,  ֲחִמיּתֵ ְדָלא  ִבְרׁשּוִתי,  א  ְדִאיּכָ ַוֲחִמיָעא  ֲחִמיָרא  ל  ּכָ
ַעְפָרא ְדַאְרָעא: ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה, ִלּבָ

תפלה לאחר בדיקת חמץ וביטולו
ר  ֶפׁש, ֲאׁשֶ י ַהּנֶ ּתֵ ִנְגֵעי ּבָ ׂש ּבְ נּו ָלתּור ּוְלַחּפֵ ַזּכֵ ּתְ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ַרֵחם  דֹול ּתְ טּוְבָך ַהּגָ ה ּבְ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוַאּתָ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ָלׁשּוב ּבִ ֲעַצת ִיְצֵרנּו ָהָרע, ּוְתַזּכֵ נֹוַאְלנּו ּבַ
ָנה  ׁשָ הּוא, ּבְ ָכל ׁשֶ יֵלנּו ֵמִאּסּור ָחֵמץ ֲאִפּלּו ּבְ ֶמָך, ְוַתּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ יֵענּו ְוַתַעְזֵרנּו ַעל ּדְ ָעֵלינּו, ּוְתַסּיְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ינּו, ָאֵמן ּכֵ ל ְיֵמי ַחּיֵ ָנה ּכָ ָנה ְוׁשָ זּו ּוְבָכל ׁשָ
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ל ִסּפּור  ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ה ׁשֶ ם ִמְצַות ֲעׂשֵ ן ְלַקּיֵ ָדה, ְיַכּוֵ אֹוֵמר ֶאת ַהַהּגָ ׁשֶ ּכְ
אֹוֵמר "ָהא ַלְחָמא" נֹוֲהִגים לֹוַמר: ַסח. ְוִלְפֵני ׁשֶ ֵליל ּפֶ ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ

יּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ יִציַאת ִמְצַרִים, ְלׁשֵ ר ּבִ ם ַהִמְצָוה ְלַסּפֵ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ ָרֵאל: ִויִהי נֹוַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ

יתֹו. ְוִאם ֵאיָנם ְמִביִנים, ְיָפֵרׁש ָלֶהם: ֵני ּבֵ ִביִנים ּבְ ּמְ ׁשֹון ׁשֶ קֹול ָרם ּוַבּלָ ָעָרה ְויֹאַמר "ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא" ּבְ יּהַ ֶאת ַהּקְ ַיְגּבִ

ַאְרָעא  י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ּדִ
ְצִריְך ֵייֵתי  ל ּדִ ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול. ּכָ ל ּדִ ְדִמְצָרִים. ּכָ
ַאְרָעא  ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ָהָכא, ְלׁשָ ּתָ ְוִיְפַסח. ַהׁשַ
ֵני חֹוִרין: ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ י, ְלׁשָ א ַעְבּדֵ ּתָ ָרֵאל. ַהׁשַ ְדִיׂשְ
ים  ַטּנִ ְראּו ַהְיָלִדים ַהּקְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָבר ָאְכלּו, ּכְ ִאּלּו ּכְ ְלָחן ּכְ ֻ סֹוף ַהּשׁ יָחּה ּבְ ָעָרה ּוְלַהּנִ ּצֹות ּומֹוֶרה ְלָהִסיר ֶאת ַהּקְ ה ֶאת ַהּמַ ְמַכּסֶ
יִציַאת ִמְצַרִים.  ר ּבִ ַסּפֵ ּיְ ִאים ֶלֱאכֹל ַעד ׁשֶ ָ ֵאין ַרּשׁ ּצֹות ַהּמּוָכנֹות ַלֲאִכיָלה, ְויֹאַמר ָלֶהם ׁשֶ ִקים ֶאת ַהּמַ ה ְמַסּלְ ֲאלּו ָלּמָ ְוִיׁשְ
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ִסּפּור

ִמְצַרִים ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ְעּבּוד ּבְ ׁשִ

הגאולה והניסים שעברו

ְיִציַאת ִמְצַרִים הּוא ִסּפּורֹו  ִסּפּור 

ה ָקׁשֹות ַעל ְיֵדי ַעם  ד ְוֻעּנָ ְעּבַ ֻ ּשׁ ל ַעם, ׁשֶ ׁשֶ

ֵני ָהָעם  פּו ּבְ ִנים ִנְרּדְ ר ׁשָ ך ָמאַתִים ְוֶעׂשֶ ֶמׁשֶ ַאֵחר. ּבְ

רּו. ֵסֶבל ַרב ָהָיה ְמָנת ֶחְלָקם,  ּה ּגָ ּבָ ֵבי ָהָאֶרץ ׁשֶ ַעל ְיֵדי ּתֹוׁשָ

ֲעבֹוָדה  ּבַ ַלֲעבֹד  ֶנֶאְלצּו  ֵהם  ֲעֵליֶהם:  כּו  ִנּתְ ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות 

ים ִנְלְקחּו ֵמֶהם  ְכִלית; ַיְלֵדיֶהם ָהַרּכִ ה, ְמָפֶרֶכת ְוַחְסַרת ּתַ ָקׁשָ

ְמקֹום  ּבִ ִקירֹות  תֹוְך  ּבְ מּו  הּוׂשְ ֶחְלָקם  ַהְיאֹור,  ֵמי  ּבְ עּו  ֻטּבְ ֶחְלָקם  ּנֹות:  ְמׁשֻ ִמיתֹות  ּבְ ְוהּוְמתּו  ַאְכָזִרּיּות  ּבְ

ֵני  לּו ּבְ ּלְ ם. ִהְתּפַ ְברֹון ַנְפׁשָ ָדָמם. לֹא ָהָיה ֵקץ ְלַצֲעָרם ּוְלׁשִ ֶלְך ִיְרחֹץ ּבְ ַהּמֶ ֵדי ׁשֶ ֲחטּו ּכְ ְלֵבִנים, ְוֶחְלָקם ִנׁשְ

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם  ְזּכֹר ֱאלִֹקים ֶאת ּבְ ַמע ֱאלִֹקים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוּיִ ׁשְ ם – ְוָאז: “ַוּיִ ירֹות ִלּבָ ָהָעם ַלה‘, ָזֲעקּו ִמּקִ

ֶהם  ְקעּו ּבָ ָ ּשׁ ְמָאה ׁשֶ ֲעֵרי ַהּטֻ רּוְך הּוא ֶהֱעָלם ֵמעֶֹמק ׁשַ דֹוׁש ּבָ ַדע ֱאלִֹקים“. ַהּקָ ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב... ַוּיֵ

דֹוִלים. ֶזהּו  ים ּגְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבִנּסִ ָיד ֲחָזָקה, ּבִ ים ְוִנְפָלאֹות ּוְגָאָלם ּבְ לּות, ֶהְרָאה ָלֶהם ִנּסִ נֹות ַהּגָ ׁשְ ּבִ

ַלְיָלה ֶזה,  ֵאת ּבְ ֶיֶתר ׂשְ ָכל יֹום ָויֹום, ַאְך ּבְ ים ְלָזְכרֹו ּבְ ָאנּו ְמֻצּוִ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים – ִסּפּור ׁשֶ

ח“.  ּבָ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ָעָליו ֶנֱאַמר: “ְוָכל ַהּמַ ֶדר, ׁשֶ ֵליל ַהּסֵ

ל  ִפי ַצחּות ְלׁשֹונֹו, ּוְלַהּלֵ ל ֶאָחד ּכְ ִניָסן, ּכָ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֵליל ֲחִמּשׁ ִעְנַין ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ר ּבְ “ִמְצָוה ְלַסּפֵ

ָנה ָחָלה  ָ ָכל ַהּשׁ ָאמּור, ּבְ ם“ )ספר החינוך(. ּכָ ה ָלנּו ׁשָ ָעׂשָ ים ׁשֶ ּסִ ל ַהּנִ ַרְך ַעל ּכָ ַח ֶאת ה‘ ִיְתּבָ ּבֵ ּוְלׁשַ

ר  ּוְלַסּפֵ ְלַהְרִחיב  ֵיׁש  א  ֶאּלָ ְזִכיָרה,  ּבִ י  ּדַ ֶדר ֵאין  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ַאְך  ְיִציַאת ִמְצַרִים,  ְזִכיַרת  ָעֵלינּו חֹוַבת 

ֵמֶרֶדת  ָהֵחל  ִמְצַרִים,  ִליִציַאת  הֹוִביָלה  ׁשֶ ָהִעְנָיִנים  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ּוַבֲאִריכּות  ְפרֹוְטרֹוט  ּבִ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלַבּסֹוף  ְצִרים  ַהּמִ ֶאת  ה‘  ה  ִהּכָ ׁשֶ ּכֹות  ַהּמַ ְעּבּוד,  ִ ַהּשׁ נֹות  ׁשְ ֶרְך  ּדֶ ְלִמְצַרִים,  ּוָבָניו  ַיֲעקֹב 

ּה ִאּסּור  ב. ִמְצָוה זֹו ֵאין ּבָ ּבּור ִמְתעֹוֵרר ַהּלֵ י ַעל ְיֵדי ַהּדִ ה, ּכִ ּפֶ ָבִרים ּבַ ר ֶאת ַהּדְ ָאָלם ה‘. ֵיׁש ְלַסּפֵ ּגְ ׁשֶ

ח! ּבָ ה ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ְרּבֶ ל ַהּמַ ה, ּכָ ַרּבָ א ַאּדְ ל ּתֹוִסיף“, ֶאּלָ “ּבַ

ת  ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ִנְדֶרׁשֶ ְצַרִים“. ּבְ ִאּלּו ָיָצא ִמּמִ ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ “ּבְ
ּפּור. חֹוָבה ָעֵלינּו  ל ַהּסִ ְכִלית ׁשֶ ּוַבֲהָבָנה ׂשִ יִדיָעה  ּבִ י  ּדַ ּוְפִניִמית, ֵאין  ה  ה ֲעֻמּקָ ׁשָ ַהְרּגָ נּו  ֵמִאּתָ

ם  ִניִמית זֹו? ְלׁשֵ ה ּפְ יַע ִלְתחּוׁשָ ר ְלַהּגִ ְצַרִים. ְוֵכיַצד ֶאְפׁשָ ִאּלּו ָאנּו ַעְצֵמנּו ָיָצאנּו ִמּמִ יׁש ּכְ ְלַהְרּגִ

ר ְלַעְצֵמנּו  ָרִטים, ְלַצּיֵ ֶהם ִלְפָרֵטי ּפְ ָבִרים, ְלַהְחיֹוָתם ּוְלַהְרִחיב ּבָ ְך חֹוָבה ָעֵלינּו ְלַהְמִחיׁש ֶאת ַהּדְ ּכָ

יַע  ְלַהּגִ נּוַכל  ְך  ּכָ ַרק  ּיֹות.  ַהִהְתַרֲחׁשֻ ל  ׁשֶ ר  ָהֶאְפׁשָ ָכל  ּכְ ים  ַחּיִ אּוִרים  ּתֵ ּוְלָתֵאר  ים  ּיִ מּוָחׁשִ ִצּיּוִרים 

ַעְצֵמנּו. ם ּבְ ִאּלּו ָהִיינּו ׁשָ ִניִמית ּכְ ה ַהּפְ חּוׁשָ ַלּתְ

יל  י ֵנֵצא ִמּלֵ ּכִ נּו ֶאת ָהֱאמּוָנה, ַעד  ִלּבֵ ּבְ ק  ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּוְלַחּזֵ ר ּבְ ה ְלַהּדֵ ְזּכֶ ּנִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

דֹול. ְרכּוׁש רּוָחִני ּגָ ֶדר ּבִ ַהּסֵ
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