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ביעור חמץ

ִדיַקת ָחֵמץ ל ּבְְ ה ׁשֶ לֹא ַתֲעׂשֶ ה וְְ ַות ֲעׂשֵ ַקֵּים ִמצְְְ ן לְְ ֻזּמָ ִני מּוָכן ּומְְְ ִהנְְ

אור לארבעה־עשר בניסן )ואם חל בשבת – אור לשלושה־עשר( בודקין את החמץ לאור הנר. 

לפני הבדיקה מברכים:

ָרֵאל. ל ִיׂשְְְ ם ּכָָ ׁשֵ ֶנֱעָלם ּבְְ ֵדי ַההּוא ָטִמיר וְְ ֵתּה ַעל יְְ ִכינְְ ִריךְְְ הּוא ּוׁשְְְ א ּבְְ ׁשָ ם ִיחּוד ֻקדְְְ ׁשֵ  לְְ
ֵנֽהּו׃ ינּו ּכֹונְְ ה ָיֵדֽ ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ָנה ָעֵלֽ ינּו ּכֹונְְ ה ָיֵדֽ ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ינּו ָעֵלֽ ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהֽ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
עּור ָחֵמץ. ֽנּו ַעל ּבִ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ׁשּוִתי א ִברְְְ ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְְ ּכָָ
ּה  ּתֵ ָלא ִבַערְְְ ּה ּודְְְ ָלא ֲחִמּתֵ  ּדְְ

ָעא. ַארְְְ ָרא דְְ ַעפְְְ ֵקר ּכְְ ֶלֱהֵוי ֶהפְְְ ִטיל וְְ ִלבְְְ

ֵרַפת ָחֵמץ ל ׂשְְ ה ׁשֶ לֹא ַתֲעׂשֶ ה וְְ ַות ֲעׂשֵ ַקֵּים ִמצְְְ ן לְְ ֻזּמָ ִני מּוָכן ּומְְְ ִהנְְ

ערב פסח שחרית, בשעה החמישית של היום, שורפים את החמץ.

לפני שריפת החמץ אומר:

ָרֵאל. ל ִיׂשְְְ ם ּכָָ ׁשֵ ֶנֱעָלם ּבְְ ֵדי ַההּוא ָטִמיר וְְ ֵתּה ַעל יְְ ִכינְְ ִריךְְְ הּוא ּוׁשְְְ א ּבְְ ׁשָ ם ִיחּוד ֻקדְְְ ׁשֵ  לְְ
ֵנֽהּו׃ ינּו ּכֹונְְ ה ָיֵדֽ ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ָנה ָעֵלֽ ינּו ּכֹונְְ ה ָיֵדֽ ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ינּו ָעֵלֽ ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהֽ

ׁשּוִתי  א ִברְְְ ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְְ ּכָָ
ּה  ָלא ֲחִמּתֵ ּה ּודְְְ ֲחִמּתֵ  ּדַ

ּה  ּתֵ ָלא ִבַערְְְ ּה ּודְְְ ּתֵ ִבַערְְְ  ּדְְ
ָעא. ַארְְְ ָרא דְְ ַעפְְְ ֵקר ּכְְ ֶלֱהֵוי ֶהפְְְ ִטיל וְְ ִלבְְְ

תהלים צ

 אחר הבדיקה 
אומר:

תהלים צ

 אחרי שריפת 
 החמץ מבטלו 
בלבו ואומר:
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עירוב תבשילין

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

בחוץ לארץ, אם חל ערב פסח ביום רביעי, עושים עירוב תבשילין. 

נוטלים מצה ותבשיל ומברכים )רמב"ם, יום טוב פ"ו ה"ח; טור ושו"ע, או"ח תקכז(:

ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצְְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ָלא  ָ ַבׁשּ ֵמיֵפא ּולְְְ ָנא לְְ ֵרא ַלֽ ֵהא ׁשְְ ֵדין ֵערּוָבא יְְ ּבְְ
ָרָגא  ָלָקא ׁשְְ ַאדְְְ ָמָנא ּולְְְ ַאטְְְ  ּולְְְ

ָנא  ֽ ּכַ רְְְ ל צָָ ד ּכָָ ּבַ ֶמעְְְ  ּולְְְ
ָתא  ּבְְ ׁשַ  ִמּיֹוָמא ָטָבא לְְ

ִעיר ַהּזֹאת. ִרים ּבָ ָרֵאל ַהּדָ ל ִיׂשְְְ כָָ נּו ּולְְְ ָלֽ

ואומר:
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קערת הסדר

זרוע       ביצה

מרור

חרוסת      כרפס

חזרת
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יחץ  / / כרפס  / ורחץ   קדש 
 מגיד / רחצה / מוציא מצה
/ שולחן עורך / כורך   מרור 
נרצה  / הלל   / ברך   / צפון 
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מוזגים כוס ראשון, נוטלו ביד ימינו ומקדש )בשבת מוסיפים את המילים בסוגריים(: קדש 
ע ּכֹוסֹות ּבַ ַות ּכֹוס ִראׁשֹון ֵמַארְְְ ַקֵּים ִמצְְְ ן לְְ ֻזּמָ ִני מּוָכן ּומְְְ  ִהנְְ

ָרֵאל. ל ִיׂשְְְ ם ּכָָ ׁשֵ ֶנֱעָלם ּבְְ ֵדי ַההּוא ָטִמיר וְְ ֵתּה ַעל יְְ ִכינְְ ִריךְְְ הּוא ּוׁשְְְ א ּבְְ ׁשָ ם ִיחּוד ֻקדְְְ ׁשֵ לְְ

ִהי־ֽבֶֹקר ֶרב ַויְְְ ִהי־ֶעֽ בלחש:   ַויְְְ
בשבת אומרים:

ִביִעי  ְְ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ ַכל ֱאלִֹהים  ַויְְְ ָבָאם׃  ל־צְְ כָָ וְְ ֶרץ  ָהָאֽ וְְ ִים  ַמֽ ָ ַהׁשּ ֻכּלּו  ַויְְְ י׃  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ יֹום 

ה׃  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּתֹו  ַלאכְְְ ל־מְְ ִמּכָָ ִביִעי  ְְ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ ּבֹת  ַוִּיׁשְְְ ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּתֹו  ַלאכְְְ מְְ

ּתֹו,  ַלאכְְְ ל־מְְ ִמּכָָ ַבת  ׁשָ בֹו  י  ּכִ אֹתֹו,  ׁש  ַקּדֵ ַויְְְ ִביִעי,  ְְ ַהׁשּ ֶאת־יֹום  ֱאלִֹהים  ֶרךְְְ  ָבֽ ַויְְְ

ָרא ֱאלִֹהים, ַלֲעׂשֹות. ר־ּבָ ֲאׁשֶ

ִרי ָמָרָנן ַסבְְְ

ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ֶלךְְְ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְְ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

ַחר  ֽ ר ּבָ ֶלךְְְ ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
וָֹתיו ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ִקּדְְ ל ָלׁשֹון, וְְ נּו ִמּכָָ ָמֽ רֹומְְ ל ָעם, וְְ נּו ִמּכָָ ֽ  ּבָ
נּוָחה  תֹות ִלמְְְ ּבָ ַאֲהָבה )ׁשַ ינּו ּבְְ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ  ַוּתִ

ׂשֹון, ֶאת  ׂשָ ים לְְ ַמּנִ ים ּוזְְְ ָחה, ַחּגִ מְְְ ׂשִ  ּו( מֹוֲעִדים לְְ
ּצֹות ַהֶּזה  ֶאת יֹום( ַחג ַהּמַ ת ַהֶּזה וְְ ּבָ ַ  יֹום )ַהׁשּ

ָרא ֽקֶֹדׁש ַאֲהָבה( ִמקְְְ נּו )ּבְְ ַמן ֵחרּוֵתֽ  זְְ
נּו  י ָבֽ ִים, ּכִ ָרֽ  ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצְְְ

ּתָ  ׁשְְְ ֽ נּו ִקּדַ אֹוָתֽ ּתָ וְְ רְְְ  ָבַחֽ
ת(  ּבָ ׁשַ ים, )וְְ ל ָהַעּמִ  ִמּכָָ

ָך  ׁשְְ דְְְ  ּומֹוֲעֵדי קָָ
ָרצֹון(  ַאֲהָבה ּובְְְ  )ּבְְ

נּו. ֽ ּתָ ַחלְְְ ׂשֹון ִהנְְְ ׂשָ ָחה ּובְְְ מְְְ ׂשִ  ּבְְ
ים. ַמּנִ ַהּזְְ ָרֵאל וְְ ( ִיׂשְְְ ת וְְ ּבָ ַ ׁש )ַהׁשּ ַקּדֵ ה יהוה, מְְ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

בראשית א

בראשית ב

ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ קְְְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְְְ ּתָ ֶאת ַעּמְְ ׁשְְְ ֽ ִקּדַ ּתָ וְְ לְְְ ֽ ּדַ  ִהבְְְ
ֽקֶֹדׁש. ין ֽקֶֹדׁש לְְ יל ּבֵ ּדִ בְְְ ה יהוה ַהּמַ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ַמן ַהֶּזה. נּו ַלּזְְ יָעֽ ִהּגִ נּו וְְ ָמֽ ִקּיְְ ֶהֱחָיֽנּו וְְ שותים בהסבת שמאל.ׁשֶ

מביאים לבעל הבית מים, נוטל ידיו ואינו מברך. ורחץ 

 כרפס  נוטל מן הכרפס פחות מכזית, טובלו במי מלח או בחומץ ומברך 
)מכוון לפטור בברכה זו גם את המרור(:

ה יהוה  רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ  ֱאלֵֹהֽ

ִרי ָהֲאָדָמה. אוכלים בלי הסבה ונותן למסובים. ּבֹוֵרא ּפְְ

 פסחים קד.
חולין כו:

ברכות לה.
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ה יהוה  רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
במוצאי שבת מוסיפים:

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ  ֱאלֵֹהֽ
אֹוֵרי ָהֵאׁש. ּבֹוֵרא מְְ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
חֹל ין ֽקֶֹדׁש לְְ יל ּבֵ ּדִ בְְְ  ַהּמַ

ךְְְ ֽחֹׁשֶ ין אֹור לְְ  ּבֵ
ים ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְְְ   ּבֵ

ה ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת יְְ ׁשֶ ֽ ׁשֵ ִביִעי לְְ ְְ ין יֹום ַהׁשּ  ּבֵ
ּתָ לְְְ ֽ ּדַ ת יֹום טֹוב ִהבְְְ ַ ֻדׁשּ ת ִלקְְְ ּבָ ת ׁשַ ַ ֻדׁשּ ין קְְ  ּבֵ

ּתָ ׁשְְְ ֽ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת יְְ ׁשֶ ֽ ֵ ִביִעי ִמׁשּ ְְ ֶאת יֹום ַהׁשּ  וְְ
ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ קְְְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְְְ ּתָ ֶאת ַעּמְְ ׁשְְְ ֽ ִקּדַ ּתָ וְְ לְְְ ֽ ּדַ  ִהבְְְ
ֽקֶֹדׁש. ין ֽקֶֹדׁש לְְ יל ּבֵ ּדִ בְְְ ה יהוה ַהּמַ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

ה יהוה  רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ  ֱאלֵֹהֽ

נּו  יָעֽ ִהּגִ נּו וְְ ָמֽ ִקּיְְ ֶהֱחָיֽנּו וְְ  ׁשֶ
ַמן ַהֶּזה. ַלּזְְ

שותים בהסבת שמאל.
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מביאים לבעל הבית מים, נוטל ידיו ואינו מברך. ורחץ 

 כרפס  נוטל מן הכרפס פחות מכזית, טובלו במי מלח או בחומץ ומברך 
)מכוון לפטור בברכה זו גם את המרור(:

ה יהוה  רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ  ֱאלֵֹהֽ

ִרי ָהֲאָדָמה. אוכלים בלי הסבה. ּבֹוֵרא ּפְְ

 יחץ  מחלק את המצה האמצעית לשני חלקים. 
 מצפין את החלק הגדול לאפיקומן,

ומחזיר את החלק הקטן לבין שתי המצות השלמות.



 10

מגביה את הקערה, מראה המצה הפרוסה שבין שתי השלמות ואומר: מגיד 

ִים ַרֽ יִציַאת ִמצְְְ ר ּבִ ַסּפֵ ַות לְְ ַקֵּים ִמצְְְ ן לְְ ֻזּמָ ִני מּוָכן ּומְְְ    ִהנְְ
ָרֵאל. ל ִיׂשְְְ ם ּכָָ ׁשֵ ֶנֱעָלם ּבְְ ֵדי ַההּוא ָטִמיר וְְ ֵתּה ַעל יְְ ִכינְְ ִריךְְְ הּוא ּוׁשְְְ א ּבְְ ׁשָ ם ִיחּוד ֻקדְְְ ׁשֵ לְְ

ָיא ָמא ַענְְְ ָהא ַלחְְְ
ִים ָרֽ ִמצְְְ ָעא דְְ ַארְְְ י ֲאַכלּו ֲאָבָהַתָנא ּבְְ  ּדִ

ַסח ִיפְְְ ִריךְְְ ֵייֵתי וְְ צְְְ ל ּדִ ֵיֻכל, ּכָָ ִפין ֵייֵתי וְְ כְְְ ל ּדִ ּכָָ
ָרֵאל ִיׂשְְְ ָעא דְְ ַארְְְ ָאה ּבְְ ָנה ַהּבָ ָ ַלׁשּ א ָהָכא  ּתָ  ָהׁשַ

ֵני חֹוִרין. ָאה ּבְְ ָנה ַהּבָ ָ ַלׁשּ י  ּדֵ א ַעבְְְ ּתָ ָהׁשַ
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ילֹות ל ַהּלֵ ָלה ַהֶּזה ִמּכָָ יְְְ ֽ ַהּלַ

ה ּוַמּצָ ָחֵמץ  ִלין  אֹוכְְ נּו  ילֹות  ָאֽ ל ַהּלֵ כָָ ּבְְ  ׁשֶ
ה ּלֹו ַמּצָ ּכֻ ָלה ַהֶּזה  יְְְ ֽ ַהּלַ

ָרקֹות ָאר יְְ ִלין ׁשְְ נּו אֹוכְְ ילֹות  ָאֽ ל ַהּלֵ כָָ ּבְְ  ׁשֶ
ָמרֹור ָלה ַהֶּזה  יְְְ ֽ ַהּלַ

ַֽעם ֶאָחת יִלין ֲאִפּלּו ּפַ ּבִ נּו ַמטְְְ ילֹות  ֵאין ָאֽ ל ַהּלֵ כָָ ּבְְ  ׁשֶ
ָעִמים י פְְ ּתֵ ָלה ַהֶּזה  ׁשְְ יְְְ ֽ ַהּלַ

ין  ֻסּבִ ִבין ּוֵבין מְְ ין יֹוׁשְְ ִלין ּבֵ נּו אֹוכְְ ילֹות  ָאֽ ל ַהּלֵ כָָ ּבְְ  ׁשֶ
ין ֻסּבִ נּו מְְ ֽ ּלָ ּכֻ ָלה ַהֶּזה   יְְְ ֽ ַהּלַ

מוזגים כוס שני ומסלקים את הקערה, והבן שואל:

 ַמה
ה ּנָ ּתַ ׁשְְְ ּנִ


