
בדיקת

ואחר כך יאמר ג' פעמים:

ׁרשּוִתי - ַדֲּחִזיֵתיּה ּוְדָלא ֲחִזיֵתיּה, ּל ֲחִמָירא דִאיָּכא ִבְ ֽכָ
ָרעא. רא דַאְ וי ְּכַעְפָ בִטיל וֶלהֱֵ ְדִּבַיְערֵּתיּה ּוְדָלא ִבַיְערֵּתיּה - ִלְ

ופירושו בלשון הקודש:

רִאיִתיו ְוֶׁשֹּלא ְרִאיִתיו, ׁרשּוִתי - ֶשְ ּיׁש ִבְּ ָּכל ָחֵמץ ּוְׂשֹאר שֵֶ

רץ. יה ּבֵטל ָוׁחשּוב ַּכֲעַפר ָהאֶָ ַּבְערִּתי אוֹתֹו אֹו ֶשֹּלא ַּבְערִּתי אוֹתֹו - ִיְהֶ שִֶ
אחר הביטול נוהגים לומר בקשה זו:

ַּבעְרנּו  נה, ָּכל יֵמי ַחֵיּינּו. ּוְכֵׁשם שִֶ נה וׁשָָ נה זֹו ְוָכל ׁשָָ אּסּור ָחֵמץ ֲאִפּלּו ִמָּכל ֶׁשהּוא, ׁשָָ ַּתרֵחם ָעֵלינּו, ִותְׁשְמֵרנּו ַותִצּיֵלנּו מִֵ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְ
רע ּוְתַזְּכֵכנּו ּוְתַלְבֵּבנּו בְכַּחֹ ַהֵיֶּצר ַהּטֹוב.  רע ֶׁשַבֵּיֶּצר הָָ רד ָנא ֵמָעֵלינּו ַצד הַָ ּנא ְיהָֹוה יאהדונהי, ַהְפֵ ּקְרֵבּנּו. אָָ רע מִִ ֵבער ַהֵיֶּצר הָָ זֵרנּו ְלַ ּיֵענּו ַותַעְ ּזה - ֵּכן ְּתַזֵּכנּו ּוְתַסְ ּבֵּתינּו ַהּיֹום הֶַ ֶהָחֵמץ מִָ
ּדֵׁשנּו ְבִמְצֹוֶתיָך, ֵתן ֶחְלֵקנּו  רה וָתחּול ָעֵלינּו ֻקדָּׁשה ָהֶעְליֹוָנה. ַקְ תִמיד ּתְׁשֶ ֻקדָּׁשה ֶעְליֹוָנה ְוָ ְהַתקֵּׁשר ְלַמְעָלה ִבְּ רה ְגּדֹוָלה, ּוְלִ ֹ ְוֶהאָָ ּוְתַזֵּכנּו ְלַזֵּכְך ַנְפֵׁשנּו ּוְלָהִאיר ָבּּה ּוְלהֹוִסיף ָבּּה כּחַ
זֵרנּו ַעל ְדַּבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך. ּוְתַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ִלֵבּנּו ְלטֹוָבה ַלֲעבֹוֶָדתָך. ָאֵמן, ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. "ִיְהיּו ְלָרצֹון  תַעְ ֶאמת. ְוַ ּדָך ֶבֱּ ּׂבֵענּו ִמּטּוָבְך, ַשֵּׂמַח ַנְפֵׁשנּו ִבּיׁשּוָָעתְך וַטֵהר ִלֵבּנּו ְלָעבְְ ְבּתֹוָָרתְך, ַשְ

רי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּי ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי".  אְמֵ

לפני שריפת החמץ טוב לאמר בקשה זו )"לשון חכמים" ח"א(:
דא ֵׁשם י"ה ְבּאֹוִתּיֹות ו"ה ְבִּיחּוָדא ְׁשִלים  יחֲָ דָׁשא ְבִּריְך הּוא ּוְׁשִכְינֵּתיּה ִבְּדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַ ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְ
די  ָּבעה ָעָשׂר ְלֶחֹדׁש ִניָסן, ְּכֵ ות ִבּיעּור ָחֵמץ ִבְּשֵׂרָפה, ְלָשְׂרפֹו ְבּיֹום ַאְרָ ּים ִמְצַ זָּמן ְלקֵַ ׂרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻ ְבֵּׁשם ָּכל ִיְשָ
יה  חת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעשֹׂות ְרצֹון ּבְֹורֵאנּו. ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִּתְהֶ ַלֲעשֹׂות נַַ
וה זֹו ֶשל ְשֵׂרַפת  ּון ּבִמְצָ נִּתי ְבָּכל ַהַּכָוּנֹות ָהְראּויֹות ְלכֵַ יֲעֶלה ְלָפֶניָך ְּכִאּלּו ִּכַוְּ וה זֹו, ְוַ ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶבֶּלת ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך ִמְצָ
ְוָכל  מָאה וַהְקִּלָּפה.  ֵבער ּכֹוחֹות הֻּטְ ות: "ְּפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ִּתְשְׂרפּון ֵּבאׁש". ּוְתַ ּיְמנּו ִמְצַ ְלָפֶניָך ְּכִאּלּו קִַ יֲעֶלה  ְוַ ֶהָחֵמץ, 
ֵעּקר ּוְתַׁשֵבּר ּוְתַכֵּלם ְוַתְכִנֵיעם ַותְׁשִמֵידם,  רה ְתַ עה ְמהֵָ רְׁשָ רה ִיָּכֵרתּו. ּוַמְלכּות הִָ אֹוְיֶביָך )ס"מ( ְוָכל ׂשֹוְנֶאיָך )לילית( ְמהֵָ
רץ  ִגּּלּוִלים ִמן ָהאֶָ ּזְך, ְלַהֲעִביר  רת עָֻ רה ְבִּתְפאֶֶ ּוה ָלְך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ִלְראֹות ְמהֵָ יֵמינּו. ַעל ֵּכן ְנקֶַ ְבָ רה  ּבְמהֵָ
רץ, ַיִּכירּו  ּדי. ְוָכל ְבֵּני ָבָשׂר ְיקְראּו ִבְׁשֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָּכל רְׁשֵעי אֶָ תֵקּן עֹוָלם ְבַּמְלכּות ׁשַַ ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון. ְלַ
יּפֹלּו, ְוִלְכבֹוד  ְוִ בע ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ִיְכְרעּו  רְך, ִתּּׁשַָ רע ָּכל ֶבֶּ יְדעּו ָּכל-יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ְלָך ִתְכַ ְוֵ
רה ְלעֹוָלם ֶועד. ִּכי ַהַּמְלכּות ֶשְּלָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי  תְמלֹוְך ֲעֵליֶהם ְמהֵָ קר ִיֵּתנּו. ִויַקְבּלּו ֻכָּלם ֶאת-עֹול ַמְלכּוֶתָך, ְוִ ִׁשְמָך ְיָ
יה ְיהָֹוה יאהדונהי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל  ֱנאַמר: "ְוהָָ ַעד ּתְמלֹוְך ְבָּכבֹוד. ַּכָּכתּוב ְבּתֹוָָרתְך: "ְיהָֹוה יאהדונהי יְמֹלְך ְלעָֹלם ֶועד". ְוֶ

יה ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד". רץ, ַבּּיֹום ַההּוא ִיְהֶ ָהאֶָ

אחר שריפת החמץ יבטלנו מיד, ולפני הביטול יש נוהגים לומר בקשה זו:
דא ֵשם יֹו"ד ֵה"א ְבּאֹוִתּיֹות וא"ו ֵה"א ְבִּיחּוָדא ְׁשִלים ּבֵׁשם ָּכל  יחֲָ דָׁשא ְבִּריְך הּוא ּוְׁשִכְינֵּתיּה, ִבְּדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַ ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְ
ָּבעה ָעָשׂר ְּבֶחֹדׁש ִניָסן, ְכּמֹו ֶׁשִצָּוּנּו ְיהָֹוה יאהדונהי  בֵּטל ְשׂאֹור ְוָחֵמץ ְבּיֹום ַאְרָ ות ֲעֵשׂה ִמן ַהּתָֹורה ְלַ ּים ִמְצַ זָּמן ְלקֵַ ׂרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻ ִיְשָ
ִויִהי ָרצֹון  ְוַלֲעשֹׂות ְרצֹון ּבְֹורֵאנּו.  ְליֹוְצֵרנּו  חת רּוַח  די ַלֲעשֹׂות נַַ ְּכֵ ּבֵּתיֶכם",  ַתְּׁשִבּיתּו ְׂשאֹר מִָ ַבּּיֹום ָהִראׁשֹון  ֱאֹלֵהינּו ְבּתֹוָרתֹו ַהְקּדֹוָׁשה: "ַאְך 
יֲעֶלה  וה זֹו ֶׁשל ּבּטּול ְׂשאֹור וָחֵמץ ְבּיֹום זה. ְוַ יה חׁשּוָבה ּוְמֻקֶבֶּלת ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך ִמְצָ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִּתְהֶ ִמְּלָפֶניָך ְיָהֹוה יאהדונהי ֱאלֹהֵ
בֵּטל  ָעתה ָּלנּו. ּוְתַ אָּתה ָהֵאל ַהָגּדֹול ַהִגּּבֹור ְוַהּנָֹורא, עְֹוָררה את ְגּבּוֶָרתָך, ּוְלָכה ִליׁשָֻ וה זֹו. ְוַ ּון ּבִמְצָ נִּתי ְבָּכל ַהַּכָוּנֹות ָהְֽראּויֹות ְלכֵַ ְלָפֶניָך ְּכִאּלּו ִּכַוְּ
רה ַתֵעּקר  עה ְמהֵָ רְׁשָ רה ִיָּכֵרתּו. ּוַמְלכּות הִָ ְּנָקרִאים ְשׂאֹור ְוָחֵמץ. ְוָכל אֹוְיֶביָך )ס"מ( ְוָכל  ׂשֹוְנֶאיָך )לילית( ְמהֵָ מָאה ְוַהְקִּלָּפה הִַ ּכֹוחֹות הֻּטְ
וה טֹוָבה ְלדְֹורֶׁשיָך ּוִפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך.  תְקָ עֶּמָך, ְּתִהָּלה ִלֵירֶאיָך, ְוִ יֵמינּו. ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְלַ רה ְבָ ּוְתַׁשֵבּר ּוְתַכֵּלם וַתְכִנֵיעם ַותְׁשִמֵידם, ּבְמהֵָ
יְשָׂמחּו, ִויָׁשִרים  יֵמינּו. ּוְבֵכן ַצִדּיִקים ִיְראּו ְוִ רה ְבָ ּדְך ֲועִריַכת נר ְלֶבן יַׁשי מִׁשיֶחָך, ּבְמהֵָ וד ַעְבָ ִשְׂמָחה ְלַאְרָצְך, ָשׂׂשֹון ְלִעָירְך, ּוְצִמיַחת ֶקרן ְלדִָ
תְמֹלְך אָּתה הּוא ְיהָֹוה  רץ. ְוִ עה ֻּכָּלּה ָּבעָׁשן ִּתְכֶלה - ִּכי תֲעִביר ְממֶׁשֶלת ָזדֹון ִמן ָהאֶָ רְׁשָ קּפֹוץ ּפִיָה ְוהִָ תה ִּתְ ּנה ָיִגילּו, ְועֹולָָ ַיֲעלֹוזּו, ַוֲחִסיִדים ְבּרִָ
דֶׁשָך: "ִיְמֹלְך ְיהָֹוה יאהדונהי  רי ָקְ ָקּדֶׁשָך, ַּכָּכתּוב ְבִּדְבֵ ים ִעיר ִמְ רה על ָּכל ַמֲעֶשׂיָך, ְבַּהר ִצּיֹון מְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך, ּוִבירּוָׁשלִַ יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ְמהֵָ

רי ִפי, ְוֶהְגיֹון ִלִבּי ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי". יְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר, ַהְֽללּוָיּה". "ִיְהיּו ְלָרצֹון אְמֵ ְלעֹוָלם, ֱאֹלהִַ

ישרוף את החמץ

לתרומות:
1-800-99-67-73 של הרב מרדכי אליהו זצ"ל של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

ואחר כך יאמר בקול ג' פעמים: 

ׁרשּוִתי - ְדָּלא ֲחִזיֵתיּה ָּכל ֲחִמָירא דִאיָּכא ִבְ
ָרעא. רא דַאְ וי ְּכַעְפָ בִטיל וֶלהֱֵ ּוְדָלא ִבַיְערֵּתיּה - ִלְ

ואם אינו מבין ארמית - יאמר בשפה שמבין. ופירושו בלשון הקודש כך:

ׁרשּוִתי - ֶשֹּלא ְרִאיִתיו ּיׁש ִבְּ ָּכל ָחֵמץ ּוְׂשֹאר שֵֶ
רץ. יה ּבֵטל ָוׁחשּוב ַּכֲעַפר ָהאֶָ ְוֶׁשֹּלא ַּבְערִּתיו - יְהֶ

לאחר הביטול יאמר תפלה זו:
רע ֶׁשַבֵּיֶּצר  רד ָנא ֵמָעֵלינּו ַצד הַָ ּנא ְיהָֹוה יאהדונהי, ַהְפֵ רע. אָָ גֵעי ּבֵּתי ַהֶנֶּפׁש אֶׁשר נֹוַאְלנּו ּבֲעַצת ִיְצֵרנּו הָָ זר ְוִסּיּוַע, ְלַפְׁשֵּפׁש ְבִּנְ ֹ ִויכֶֹלת ְועֵֶ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּתֵּתן ָלנּו כּחַ
מָּׁשה ִגּיִדים  ים ַוחֲִ ּבִעים ּוְׁשמֹוָנה ֵאיָבִרים, ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות וִׁשּׁשִ ים ְוַאְרָ תׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך. ּוְַתרֵּפא ֶאת ָמאתִַ רע, ּוְתַזְּכֵכנּו ּוְתַלְבֵּבנּו בְכַּחֹ ַהֵיֶּצר ַהּטֹוב. ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתָֹוֶרתָך, ְוָקְֽרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוֶָדתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו ִבְּ הָָ
אּסּור ָחֵמץ ֲאִפּלּו  זֵרנּו ֱאֹלֵהי יְׁשֵענּו ַעל ְדַּבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך. ְוַהִצּיֵלנּו מִֵ ֱנאָמן ָאָּתה. ָעְ רֵּפא ְלָכל ַּתֲחלּוֵאינּו, ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכֹוֵתינּו, ִּכי ֵאל רֹוֵפא ַרְחָמן ְוֶ ֶׁשל ַנְפֵׁשנּו וֶׁשל ּגּוֵפנּו, ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְ

רי-ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּי ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי". ּבָאה ָעֵלינּו ְלַחִיּים טֹוִבים ּוְלָׁשֹלום. ָאֵמן, ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. "ִיְהיּו ְלָרצֹון אְמֵ נה הַָ נה וׁשָָ נה זֹו ּוְבָכל ׁשָָ ִמָּכל ֶׁשהּוא, ּבׁשָָ

"על  ובשמחה  בכוונה  יברך  כך  ואחר 
ביעור חמץ", ויתחיל לבדוק היטב:

ָבּרּוְך אָּתה ְיֹהָוה 
יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו 

ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ֲאֶׁשר ְקּדָׁשנּו 

ּבִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו על 
ִבּעּור ָחֵמץ.

ביטול חמץ
לאחר הבדיקה יבטל החמץ, והיא מצות עשה דרבנן.

וצריך להבין את עניין הביטול, שהוא מבטל את כל החמץ שברשותו שלא ראהו.
ומילת: "חמירא" כוללת חמץ וׂשאור.

מתוך
"קוראי שמו"
של הרב
שמואל אליהו

בס"ד

לפני בדיקת חמץ טוב שיטול ידיו, ויאמר בקשה זו:
ֵה"א  ְבּאֹוִתּיֹות וא"ו  ֵה"א  יֹו"ד  דא ֵשם  יחֲָ ְלַ ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו  ִבְּדִחילּו  ּוְׁשִכְינֵּתיּה,  ְבִּריְך הּוא  דָׁשא  ֻקְ ִיחּוד  ְלֵׁשם 
מֵתנּו,  נְׁשָ רֵׁשי ַנְפֵׁשנּו, רּוֵחנּו ְוִ יֲחִסים ֶאל ָׁשְ ּנָׁשמֹות ַהִּמְתַ ׂרֵאל, ּוְבֵׁשם ָּכל ַהְנָּפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהְ ְבִּיחּוָדא ְׁשִלים ּבֵׁשם ָּכל ִיְשָ
ּׂיה, ְדָּכל  רֵטי ֲאִצילּות ְבִּריָאה ְיִצָירה ֲעשִָ ּׂיה, ּוִמָּכל ִּפְ ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם וַהְקּרֹוִבים ָלֶהם ֶשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות ְבִּריָאה ְיִצָירה ֲעשִָ
רׁשּוֵתינּו  דִקין ֶשִבְּ ּנר ַבּחֹוִרין ּוַבְּסָ ות ֲעֵשׂה דַרָבָּנן ִלְבּדֹק את ֶהָחֵמץ ְלאֹור הֵַ ּים ִמְצַ זָּמן ְלקֵַ ַּפְרצּוף ּוְסִפָירה. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻ
ּנר".  ָּבעה ָעָשׂר ּבְֹודִקין את ֶהָחֵמץ ְלאֹור הֵַ אֶׁשר הֹורּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: "אֹור ְלַאְרָ ִניָסן, ּכֲַ ָּבעה ָעָשׂר ְלֶחֹדׁש  ְבֵּליל ַאְרָ
תֵקּן ֶׁשֹרׁש  חת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעשֹׂות ְרצֹון ּבְֹורֵאנּו, ְלַ די ַלֲעשֹׂות נַַ דִקין. ְּכֵ ית ַבּחֹוִרין ּוַבְּסָ ּנְמָצא ַבַּבִּ ֵבער ְשׂאֹור וָחֵמץ הִַ ְלַ
יה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶבֶּלת ּוְרצּוָיה  וה זֹו ּבָמקֹום ֶעְליֹון. ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִּתְהֶ ִמְצָ
ְיהָֹוה יאהדונהי  ָלְך  ּוה  ְנקֶַ ֵּכן  ַעל  זֹו.  וה  ּון ּבִמְצָ ְלכֵַ ָהְֽראּויֹות  ַהַּכָוּנֹות  ְבָּכל  נִּתי  ִּכַוְּ ְּכִאּלּו  ְלָפֶניָך  יֲעֶלה  ְוַ זֹו.  וה  ִמְצָ ְלָפֶניָך 
ּדי.  תֵקּן עֹוָלם ְבַּמְלכּות ׁשַַ רץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון. ְלַ ּזְך, ְלַהֲעִביר ִגּּלּוִלים ִמן ָהאֶָ רת עָֻ רה ְבִּתְפאֶֶ ֱאֹלֵהינּו ִלְראֹות ְמהֵָ
בע  רְך, ִתּּׁשַָ רע ָּכל ֶבֶּ יְדעּו ָּכל-יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ְלָך ִתְכַ רץ, ַיִּכירּו ְוֵ ְוָכל ְבֵּני ָבָשׂר ְיקְראּו ִבְׁשֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָּכל רְׁשֵעי אֶָ
תְמלֹוְך  קר ִיֵּתנּו. ִויַקְבּלּו ֻכָּלם ֶאת-עֹול ַמְלכּוֶתָך, ְוִ יּפֹלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָ ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִ
רה ְלעֹוָלם ֶועד. ִּכי ַהַּמְלכּות ֶשְּלָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתְמלֹוְך ְבָּכבֹוד. ַּכָּכתּוב ְבּתֹוָָרתְך: "ְיהָֹוה יאהדונהי יְמֹלְך  ֲעֵליֶהם ְמהֵָ
יה ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד".  רץ, ַבּּיֹום ַההּוא ִיְהֶ יה ְיהָֹוה יאהדונהי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהאֶָ ֱנאַמר: "ְוהָָ ְלעָֹלם ֶועד". ְוֶ
רָּת ָּכל-ֻחָקּיו  נָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְ ּיָׁשר ְבֵּעיָניו ַּתֲעֶשׂה, ְוַהֲאַזְ "ַוּיֹאֶמר: ִאם-ָׁשמֹוַע ּתְׁשַמע ְלקֹול ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֶהיָך, ְוהַָ
נִתיָבִתי".  רָך, ְואֹור ְלִ גִלי ְדבֶָ ים ֹלא ָאִשׂים ָעֶליָך, ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה יאהדונהי רְֹפֶאָך". "ֵנר ְלַרְ ׂמִּתי בִמְצרִַ - ָּכל הַּמֲחָלה אֶׁשר ַשְ
רי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּי ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה  ּדׁש ִּבְקרִבּי". ז' פעמים "ִיְהיּו ְלָרצֹון אְמֵ רא ִלי ֱאֹלִהים, ְורּוַח ָנכֹון חֵַ ז' פעמים "ֵלב ָטהֹור ְבָּ

ֵנהּו". ב' פעמים נה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה יֵדינּו ּכוֹנְ יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי". "ִויִהי ַנֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה יֵדינּו ּכֹוְנָ

לפני הביטול טוב לאמר בקשה זו )"לשון חכמים" ח"א(:
ות  ּים ִמְצַ ׂרֵאל. ֲהֵריִני ְמקֵַ דא ֵשם יֹו"ד ֵה"א ְבּאֹוִתּיֹות וא"ו ֵה"א ְבִּיחּוָדא ְׁשִלים ּבֵׁשם ָּכל ִיְשָ יחֲָ דָׁשא ְבִּריְך הּוא ּוְׁשִכְינֵּתיּה, ִבְּדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַ ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְ
וה זֹו ְבָּמקֹום ֶעְליֹון. ִויִהי ָרצֹון  תֵקּן ֶׁשֹרׁש ִמְצָ חת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעשֹׂות ְרצֹון ּבְֹורֵאנּו, ְלַ די ַלֲעשֹׂות נַַ ָּבעה ָעָשׂר ְּבֶחֹדׁש ִניָסן. ְּכֵ בֵּטל ְשׂאֹור וָחֵמץ ְבֵּליל ַאְרָ ֲעֵשׂה דַרָבָּנן ְלַ
וה זֹו.  ּון ּבִמְצָ נִּתי ְבָּכל ַהַּכָוּנֹות ָהְֽראּויֹות ְלכֵַ יֲעֶלה ְלָפֶניָך ְּכִאּלּו ִּכַוְּ וה זֹו. ְוַ יה חׁשּוָבה ּוְמֻקֶבֶּלת ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך ִמְצָ ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,ֶׁשִּתְהֶ
רה ִיָּכֵרתּו.  מָאה ְוַהְקִּלָּפה. ְוָכל אֹוְיֶביָך )ס"מ( ְוָכל ׂשֹוְנֶאיָך )לילית( ְמהֵָ בֵּטל ּכֹוחֹות ַהֻּטְ ָעתה ָּלנּו. ּוְתַ ַואָּתה ָהֵאל ַהָגּדֹול ַהִגּּבֹור ְוַהּנָֹורא, עְֹוָררה את-ְגּבּוֶָרתָך, ּוְלָכה ִליׁשָֻ
רה אָּתה ְיהָֹוה יאהדונהי  יֵמינּו, ָוהֵסר מֶּמּנּו ָיגֹון )ס"מ( וֲאָנָחה )לילית(. ּוְמלֹוְך ָעֵלינּו ְמהֵָ רה ְבָ רה ַתֵעּקר ּוְתַׁשֵבּר ּוְתַכֵּלם וַתְכִנֵיעם ַותְׁשִמֵידם ִבְּמהֵָ עה ְמהֵָ רְׁשָ ּוַמְלכּות הִָ
רי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּי  תָך ִקִוּינּו ָּכל ַהּיֹום. ִיְהיּו ְלָרצֹון אְמֵ רה ַתְצִמיַח, ַוקְרנֹו ָּתרּום ִבּיׁשּוֶָעתָך. ִּכי ִליׁשּוָעְֽ ּדָך ְמהֵָ וד ַעבְְ מח ָדִּ דק ּוְִבמְׁשָּפט. ֶואת צֶַ רֲחִמים, ְבּצֶֶ ּדָך ְבֶּחֶסד ּוְבַ ְלַבְ

ֵנהּו". נה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה יֵדינּו ּכוֹנְ ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי. "ִויִהי ַנֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה יֵדינּו ּכֹוְנָ


