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CONCIS DES LOIS CONCERNANT LA BDIKAT 'HAMETS

1) Quel est l'interdit de 'hamets     ?
Il est écrit dans la Torah1 : « Vous ferez disparaitre le levain
de vos maisons, car quiconque mange du 'hamets, cette âme-
là  sera  retranchée  d’Israël ».  C’est  une  mitsva  positive
appelée יתו/ »  ב/י שבב ש ,« Tachbitou/ת/  qui  consiste  à  faire
disparaître  tout  son  'hamets.  En  effet,  il  est  interdit  de
conserver du 'hamets en notre possession tous les jours de
Pessa’h. Celui qui conserverait du 'hamets en sa possession
enfreindrait  l'interdit :  « du'hamets  ne  sera  pas  vu  en  ta
possession »  et  n'aurait  pas  accompli  le  commandement
positif « Tachbitou ».

Il est aussi écrit dans la Torah2 : « Pendant sept jours, qu'il ne
soit  pas  trouvé  de  levain  dans  vos  maisons,  car  quiconque
mange de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de la
communauté d’Israël...».

Il est dit plus loin3 : «  On se nourrira de matsot durant ces
sept jours et on ne verra chez toi ni produit levé ((חֵממ)ץץ ni levain
ארר) .« dans toutes tes possessions (שאב

Pour s’acquitter de ces mitsvot, nous devons à l'approche de
Pessa'h  nous  débarrasser  de  tout  'hamets  qui  nous
appartient.  Voyons  ensemble  quelques  points  essentiels
pour accomplir cette Mitsva au mieux.

2) Qu'appelle-t-on 'hamets     ?
Le 'hamets comprend deux notions :

- Une pâte qui a levé

- Le levain ou la levure qui servent à faire lever la pâte.

1 Chémot 12;15
2  Chémot 12;19
3  Chémot 13;7
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3) Comment accomplir la mitsva de «     tachbitou     »     ?
- Soit en recherchant le ‘hamets dans tous les endroits où il
peut se trouver et l’éliminer.

- Soit en l'annulant en déclarant que l’on abandonne tout le
'hamets que l’on possède afin qu’il ne fasse plus partie de
nos biens, même s’il existe encore.

4) Concrètement
Dans  la  pratique,  nous  réalisons  ces  deux  opérations.  En
effet,  nous  effectuons  premièrement  la  recherche  du
‘hamets (bdikat 'hamets) la veille du 14 Nissane ainsi que
son annulation (bitoul 'hamets).  Cette annulation est utile
au cas où du 'hamets aurait  échappé à notre vigilance et
qu’on ne l’aurait pas trouvé lors de la recherche. 

Ensuite, le lendemain matin (le 14 Nissane), nous éliminons
le  ‘hamets  (bi’our  'hamets)  qui  est  encore  en  notre
possession le matin du 14 Nissane. On le fait généralement
en le brûlant. 

5) L’heure de la vérification
Dans  la  nuit  du  13  au  14  Nissane,  dès  l'apparition  des
étoiles,  bien que toute la maison ait  été nettoyée de tout
'hamets, on devra procéder à une recherche afin de vérifier
qu'il ne reste aucun ‘hamets chez soi.

6) Les lieux soumis à la vérification
Il faudra vérifier tous les coins de la maison, les trous et les
fentes, les terrasses et balcons, la cage d’escalier, les jardins,
en particulier le buffet et le réfrigérateur, et tous les autres
endroits  où  l’on  peut  déposer  de  la  nourriture  ou  des
boissons qui pourraient contenir du 'hamets. 

Toutes les pièces de la maison doivent donc être vérifiées,
même si nous sommes sûrs de n'y avoir jamais mangé de
'hamets. De plus, lorsque des jeunes enfants vivent dans la
maison, on doit aussi vérifier sous les armoires et les lits, de
peur qu’ils n'y aient laissé du 'hamets.

De même, on vérifiera les endroits qu’on utilise de temps à
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autre pour y mettre du ‘hamets tels que sacs à main, poches
de veste ou de manteau, cartables, tiroirs de bureau etc.

Toute  personne  qui  possède  une  voiture  doit  aussi  la
vérifier  le  soir  du  14  à  la  lueur  d’une  bougie  (ou  d'une
lampe  de  poche),  même  si  elle  ne  souhaite  pas  l’utiliser
durant Pessa’h.

Même  si  la  bdika  suppose  de  gros  efforts,  on  ne
s'économisera  pas,  car  comme  nos  Sages  l'ont  dit4 :  « Le
salaire  est  proportionnel  à l’effort. » Le  Ari  zal  assure que
quiconque se garde de conserver la plus infime quantité de
'hamets à Pessa'h sera assuré de ne pas commettre un seul
péché tout au long de l’année.

7) Allègement de la bdika
Étant  donné  que  les  endroits  nécessitant  une  bdika  sont
nombreux, il est difficile en un seul soir de bien remplir son
devoir de rechercher tout le 'hamets. Il sera conseillé de s’y
prendre à l’avance comme suit.

Tout  d'abord  en  effectuant  un  grand  nettoyage,  à  ne  pas
confondre  avec  le  nettoyage  de  printemps.  Car  nous  ne
recherchons pas de la poussière, mais du 'hamets !

Tout les endroits que l’on aura nettoyés, vérifiés et gardés
pour empêcher qu’on y dépose à nouveau du ‘hamets seront
exempts d’une nouvelle vérification le soir de la bdika. Cette
vérification anticipée peut  se  faire  jusqu’à  30 jours  avant
Pessa’h. Elle  pourra se faire à la lumière du jour, à travers
une fenêtre ouverte faisant face à l’endroit vérifié,  ou à la
lumière d’une bougie dans les endroits obscurs.

On peut aussi vendre son hamets à un non-juif. Ce ‘hamets
ne nous appartenant plus, on sera dispensé de la bdika dans
les endroits vendus, tels que les placards fermés, la cave, le
dépôt,  le  grenier,  la  maison  secondaire  etc.  Cette  vente
s’effectuera auprès d’une autorité religieuse compétente. Il
faut savoir que la vente au non-juif concerne uniquement le
'hamets que l’on possède et non l’endroit où il se trouve. Cet
endroit n’est que loué au non-juif, lui donnant la possibilité
de venir chercher son ‘hamets pendant Pessa’h s’il le désire.

4  Avot chapitre 5
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8) À la lueur d'une bougie
C'est à l'aide d'une simple bougie que l'on cherchera dans
tous les endroits susceptibles de contenir du 'hamets. 

Un flambeau n’est pas adéquat à la vérification du 'Hamets,
car il ne peut pénétrer dans les trous et les fentes. De plus,
du fait que l'on craint qu’un incendie se déclare, on serait
préoccupé et on ne pourrait pas se concentrer correctement
sur la vérification. Si l'on a fait la vérification à la lumière
d’un flambeau,  il  faudra la recommencer avec une bougie
adéquate, mais sans redire la bénédiction.

Il est conseillé de se munir aussi d’une lampe de poche afin
de vérifier même les endroits où la bougie pourrait causer
un accident ou abîmer des objets. 

Il n’est pas nécessaire d’éteindre la lumière dans la pièce où
l’on fait la bdika.

9) Les dix «     petits     » morceaux de 'hamets
Étant  donné  que  la  majorité  de  nos  maisons  sont
généralement propres, pour que cette recherche ne soit pas
infructueuse et que la bénédiction qui l'accompagne ne soit
pas dite en vain, il est d'usage de cacher dans la maison dix
petits  morceaux  de  pain,  que  l'on  aura  préalablement
emballés  hermétiquement  afin  d’éviter  les  miettes.
Cependant,  il  est  fortement  recommandé  de  prendre  de
petits morceaux de 'hamets (de moins d’un kazaït = 27g).
On  les  déposera  dans  les  endroits  de  son  choix,  de
préférence à portée de main.

Mais  attention,  la  bdikat  'hamets  sert  principalement  à
chercher le ‘hamets qui peut être encore dans la maison et
dont  on  ignore  l’existence.  On  ne  remplit  donc  pas
correctement  son  devoir  en  ne  cherchant  que  ces  petits
morceaux que la maîtresse de maison ou/et ses enfants ont
cachés.

10) Bénédiction avant la vérification
Il est recommandé de se laver les mains avant la recherche.
Avant  de  procéder  à  la  bdikat  'hamets,  on  récitera  la
bénédiction  suivante :  "Baroukh  Ata  Hachem  Elokénou
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Mélèkh ha’olam achèr qidéchanou bémitsvotav vétsivanou
‘al bi’our 'hamets – Bénis sois-Tu,  Eternel notre D.  Roi de
l’univers, qui nous a sanctifiés par Ses commandements et
nous a ordonné l’élimination de toute pâte levée.

On  ne  récite  pas  la  bénédiction  "Chéhé’héyanou"  sur  la
Mitsva de bdikat 'hamets. Cependant, du fait que plusieurs
Décisionnaires,  notamment  le  "Péri  ‘Hadach",  le  pensent
nécessaire, il convient de s’efforcer de se procurer un fruit
nouveau. On le posera devant nous au moment de réciter la
bénédiction "’al bi’our 'hamets" qui précède la vérification,
on commencera à chercher un peu le 'Hamets, afin de ne pas
risquer d'avoir fait une interruption entre la bénédiction "’al
bi’our 'Hamets" et la vérification proprement dite, puis on
prononcera  la  bénédiction  "Chéhé’héyanou"  sur  le  fruit
nouveau.  Après  avoir  fini  la  vérification,  on  dit  la
bénédiction sur  le  fruit  et  on le  mange.  Ceci  n’est  qu’une
mesure de piété.

Si  l'on  a  omis  de  prononcer  la  bénédiction  de  la  bdikat
'hamets  avant  la  vérification  et  que l’on  s’en  souvient  en
cours de vérification, on pourra la réciter tant que l’on n’a
pas fini. Si on a terminé, on ne pourra plus la réciter.

11) Une vérification en silence
Le maître de maison commence la recherche en silence, car
il  est  défendu de parler  entre  la  bénédiction  et  la  bdikat
'hamets.  Si  l'on  a  parlé  de  choses  sans  rapport  avec  la
vérification, il faut redire la bénédiction. 

Ensuite, lors de la vérification, il n’est permis de dire que ce
qui  est  nécessaire  à  la  vérification,  mais  pas  d’aborder
d'autres sujets, et ceci jusqu’après l’annulation du 'hamets.
Cependant,  si  l'on  a  parlé  de  sujets  vains  durant  la
vérification, on ne redira pas la bénédiction.

12) Déclaration d'annulation
Après  avoir  tout  vérifié  et  trouvé  les  dix  morceaux  de
'hamets,  on  fera  une  déclaration  d'annulation  de  'hamets
dans  la  langue  qu’on  comprend.  Le  but  est  de  prendre
conscience  que  notre  principale  intention  en  annulant  le
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'hamets  est  de  le  considérer  comme  dépourvu
d’importance.  Si  on  formule  cette  annulation  sans  la
comprendre, ou comme une requête ou une supplication, on
n’est pas quitte de la mitsva de bitoul 'hamets/annulation
du ‘hamets et il faut la redire dans une langue familière.

Cet acte d’annulation consiste à déclarer que tout le ‘hamets
qui pourrait être encore en notre possession est annulé et
considéré comme la poussière de la terre.

L’acte  d’annulation  ne vise  pas  le  ’hamets  qui  nous reste
après  la  bdika.  Au  contraire,  on  désire  le  garder  afin  de
pouvoir le brûler le lendemain (avant l’heure requise). De ce
fait, on devra après la bdika, réunir tout le ‘hamets qui sera
brûlé et le mettre de côté afin qu’il ne s’éparpille pas.

13) Élimination destruction du 'hamets
Le matin du 14 Nissane, il faut respecter l’heure à partir de
laquelle on ne peut plus manger de 'hamets, et celle avant
laquelle il faut le détruire, qui est différente. Pour cela, on se
référera  à  un  calendrier  en  vigueur,  ou  à  une  autorité
religieuse compétente. 

14) Comment  réalise-t-on  la  mitsva  de  bi’our
'hamets     (élimination) ?
On le brûle ou on l’émiette finement pour le jeter au vent ou
à la mer. Comme il est écrit : « ם יכם )ץ ת/ ת ב/ֵמ ארר מי ב יתו/ שא/ ב/י שבב ש Vous/ת/
débarrasserez  vos  maisons de tout  levain »,  de  toutes  les
façons possibles. Cependant, la coutume répandue est de le
brûler.  Il  est  donc  recommandé  de  couper  en  petits
morceaux le  ‘hamets  qui  va  être  brûlé,  afin  que le  feu le
consume entièrement. On évitera aussi de l’emballer dans
du papier aluminium, ce qui empêcherait sa consumation.

Après  avoir  brûlé  son 'hamets,  on  prononcera à  nouveau
l’acte  d’annulation  (toujours  dans  une  langue  que  l’on
comprend) légèrement modifié, afin d’être sûr qu’il ne reste
plus de 'hamets en notre possession.

Mais  attention,  on  procédera  à  cette  annulation  verbale
seulement après sa destruction, afin de réaliser la mitsva de
détruire  et  de  brûler  son 'hamets.  Car si  on annulait  son
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'hamets avant de le brûler, on ne pourrait plus accomplir la
mitsva de le détruire. 

AVANT LA RECHERCHE, ON SE MUNIRA DE :  
• 10  petits  morceaux  de  'hamets,  plus  1  que  l'on

laissera dans le plateau tout au long de la bdika.

• 1 bougie de cire (ou/et lampe de poche)

• 1 plateau  dans  lequel  on  placera  un  peu  de  sel,
symbole  de  longévité,  pour  demander  le  mérite
d'accomplir  cette  mitsva  encore  de  nombreuses
années.

• 1 couteau afin  de  gratter  les  éventuelles  traces  de
'hamets.

• 1 fruit nouveau, pour pouvoir dire la bénédiction de
“Chéhé'héyanou” sur ce fruit,  en même temps que
sur la mitsva de bdikat 'hamets. (facultatif)

Avant de procéder à la recherche du 'Hamets, il sera bon de
formuler  la demande qui suit :

ם ם שם םלש ם שם ה/לש )ץ ת/ ינב כי ו/שבב הו/א  יךב  רי ב/ב א  שבֵמ דב קד חו/ד  יי ימו/,   חי ו/רב ילו/  חי דב ב/י
ילו/ חי ו/דב ימו/  חי ת י, ו/רב ם אור )ץ א שב דֵמ חד יש ת ה' לב אור ת ו' וב ם אור )ץ שב 'ב/ב

ת ה אור ל' וב א)ץ רֵמ שאב ל יי ֵמ ם כ/ )ץ שב ים ב/ב לי א שבב חו/דֵמ יי ת, ב/ב ור שב פֵמ נ/ב ל הש ֵמ ם כ/ )ץ שב ו/בב
נו/ )ץ שב פב נש י  )ץ שב רב שבֵמ ל  אם ים  סי חד יש תב מ/י הש ת  מור שבֵמ נ/ב הש וב ת  רו/חור הֵמ רו/ח)ץנו/, וב

נו/ ת)ץ מֵמ שבב ני ילו/ת, וב צי אד לו/ת  לֵמ כ/ב מ/י ם שב ם  הם לֵמ ים  בי רור ק/ב הש וב ם  יהם )ץ ו/שב ב/ לב ו/מש
ה י/ֵמ שאי ה עד ירֵמ צי יב ה  יאֵמ רי ה, ב/ב ירֵמ צי יב ה  יאֵמ רי ילו/ת ב/ב צי י אד ט)ץ רֵמ ב ל פ/ ֵמ כ/ ו/מי

ה י/ֵמ שאי ה, עד ירֵמ פי ו/סב צו/ף  רב ש פ/ ל  כֵמ א. ד/ב רֵמ פב עש מ)ץ א  ֵמ ת/ ינב כי שבב א  מֵמ קֵמ אד לש
ז/)ץנו/ ת עד ינש כי ו/י שבב ל/ עי ה, ו/לב שא)ץ ת עד וש צב י/)ץם מי קש ן לב ֵמ זדמ/ ן ו/מב י מו/כֵמ יני ר)ץ הד

ין קי דֵמ ס/ב ו/בש ין  רי חור ב/ש ר  נ/)ץ הש ר  אור לב ץ  מ)ץ חֵמ הם ת  אם רק  ד/ בב לי ן  נֵמ ב/ֵמ רש ד/ב
ן יסֵמ שב ני חרדם ר לב שאֵמ ה עֵמ עֵמ ב/ֵמ רב יל אש ל)ץ נו/ ב/ב ו/ת)ץ שב רב ב/י ם שאדשבםר הוררו/ לֵמנו/, שב כ/

זש ינו/  ת)ץ ור ב/ ה : ל''רש עֵמ ב/ֵמ רב אש לב ר  ץ- אור מ)ץ חֵמ הם ת  אם ין  קי דב ור ב/ ר  שאֵמ עֵמ
ר נ/)ץ הש ר  אור ין. לב רי חור ב/ש ת  יי ב/ש ב/ש א  צֵמ מב נ/י הש ץ  מ)ץ חֵמ וב ר  אור שאב ר  ע)ץ בש לב

ין קי דֵמ ס/ב ן. ו/בש צור רב ת  ור שא עד לש וב נו/  ר)ץ צב יור לב רו/חש  ת  חש נש ת  ור שא עד לש י  ד)ץ כ/ב
וררבא)ץנו/ ן, ב/ יור לב ם עם קור מֵמ ה זור ב/ב וֵמ צב שב מי ררם ן שב ק/)ץ תש :לב
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י יהי יוי יהי ינו/וי ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ ה אל הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ן מי צור רֵמ יםה,   הב ת/י ם שב
ה זור וֵמ צב יךֵמ מי נם פֵמ ה לב יֵמ צו/ לםת ו/רב ב/ם קד ה ו/מב ו/בֵמ שב ו/. חד ל/ אי יךֵמ כ/ב נם פֵמ לםה לב עד יש וב

ה זור וֵמ צב מי ן ב/ב ו/)ץ כש ת לב או/יור רב ת הֵמ נור ו/ֵמ ש כ/ ל הש כֵמ י ב/ב ת/י נב ו/ש : כ/י

ל לעל ךֵמעל זם ת עד רם אם פב תי ה ב/ב רֵמ ה)ץ ת מב אור רב ינו/ לי לרה)ץ ה אל הרוֵמ ךֵמ יב ה לב ו/ם קש ן נב )ץ  כ/
תו/ן ר)ץ ֵמ כ/ יי ת  רור ֵמ ים כ/ ילי לי אל הֵמ ץ וב רם אֵמ ן הֵמ ים מי לי ו/ ל/ יר ג/י בי עד הש ן. לב ק/)ץ תש לב

ךֵמ מם שבב בי או/  רב קב יי ר  שאֵמ י בֵמ נ)ץ ל ב/ב כֵמ י וב ד/ש ש כו/ת שב לב מש לֵמם ב/ב ת, עור נור פב הש לב
ץ רם י אֵמ ע)ץ שבב ל רי ֵמ כ/ יךֵמ  לם ל, א)ץ ב)ץ י ת)ץ ב)ץ שבב ל יור ֵמ כ/ עו/  דב י)ץ וב ירו/  כ/י ךֵמ. יש י לב כ/י

ן ור שב ל לֵמ ֵמ ע כ/ בש ֵמ שב/ ךב ת/י רם ל ב/ם ֵמ ע כ/ רש כב עו/. תי רב כב ינו/ יי לרה)ץ ה אל הרוֵמ יךֵמ יב נם פֵמ לב
נו/ )ץ ת/ ר יי קֵמ ךֵמ יב מב ד שבי בור כב לי רלו/ וב פ/ יי ךֵמ. וב כו/תם לב ת ערל מש ֵמם אם ל/ לו/ כד ב/ב יקש .וי

ד עם לֵמם וֵמ עור ה לב רֵמ ה)ץ ם מב יהם ל)ץ עד לרךב  מב תי יא. וב הי ךֵמ  ב ל/ ם כו/ת שב לב ש מ/ י הש .כ/י
ד בור כֵמ לרךב ב/ב מב ד ת/י י עש מ)ץ לב עור :  ו/לב

ךֵמ  תם רֵמ תור תו/ב ב/ב ֵמ כ/ ש ת טו(כ/ מור ד: '')יח,שבב עם ערלֵמם וֵמ לרךב לב מב ה יי הרוֵמ ר'': יב מש אל נם וב
יד( ה  יֵמ רב כש ץ: '')ט, זב רם אֵמ ל הֵמ ֵמ ל כ/ עש לםךב  מם ה לב הרוֵמ יב ה  יֵמ הֵמ הו/א, וב ם הש י/ור ב/ש

ד חֵמ מור אם ד ו/שבב חֵמ ה אם הרוֵמ יםה יב הב ל'':''יי קור ע לב מש שבב עש ת/י מור ם שבֵמ ר אי י/ראמם וש
יו תֵמ ור צב מי לב ֵמ  ת/ נב זש אד הש וב ה  שאם עד ש ת/ יו  ינֵמ ע)ץ ב/ב ר  שבֵמ י/ֵמ הש וב יךֵמ  לרהם אל ה  הרוֵמ יב

יו ק/ֵמ חד ל  ֵמ כ/ ֵמ  ת/ רב מש שבֵמ לרא, וב ם  יי רש צב מי בב י  ת/י מב שאש ר  ם שב אד לֵמה  חד ש מ/ הש ל  ֵמ כ/
ךֵמ אם ה ררפב הרוֵמ י יב ני י אד יךֵמ כ/י לם ים עֵמ שאי : )כו, שבבמורת טו('' אֵמ

On dira ensuite :
ךֵמ רם בֵמ י דב לי גב רש ר לב י, נ)ץ תי יבֵמ תי נב ר לי אור Sept fois וב

ים לרהי י אל א לי רֵמ ר ב/ב הור י, ל)ץב טֵמ ב/י רב קי שב ב/ב ד/)ץ ן חש כור רו/חש נֵמ  Sept fois וב

יךֵמ נם פֵמ י לב ב/י ן לי יור גב הם י וב י פי ר)ץ מב ן אי צור רֵמ לב יו/  הב י, יי לי אד גר י וב :יהזה צו/רי
ינו/ ל)ץ עֵמ ינו/  לרה)ץ י אל דרנֵמ ם אד י נרעש יהי ינו/, וי ל)ץ ה עֵמ נֵמ נב ור כ/ ינו/  ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ,ו/מש

הו/. נ)ץ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ינו/ ו/מש ל)ץ ינו/ עֵמ לרה)ץ י אל דרנֵמ ם אד י נרעש יהי ה, וי שא)ץ עד ו/מש
ינו/ ל)ץ ה עֵמ נֵמ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ הו/, יֵמ נ)ץ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד :ו/מש

On  ne  récite  pas  la  bénédiction  "Chéhé’héyanou"  sur  la
Mitsva  de  bdikat  'hamets.  Cependant,  il  convient  de
s’efforcer  de  se  procurer  un  fruit  nouveau.  On  le  posera
devant nous au moment de réciter la bénédiction "’al bi’our
'hamets"  qui  précède  la  vérification,  on  commencera  à
chercher un peu le 'Hamets, afin de ne pas risquer d'avoir
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fait  une  interruption  entre  la  bénédiction  "’al  bi’our
'Hamets"  et  la  vérification  proprement  dite,  puis  on
prononcera  la  bénédiction  "Chéhé’héyanou"  sur  le  fruit
nouveau.  Après  avoir  fini  la  vérification,  on  dit  la
bénédiction sur le fruit et on le mange. 

Avant de commencer la "bdika" (recherche),  on dira la
bénédiction suivante avec ferveur :

ךש רוך ר ךשבך רוך ר הבך הרוֵמ ה יב ת/ֵמ אש לֵמם,   עור הֵמ לםךב  מם ינו/  לרה)ץ ר, אל ם שב אד
ץ מ)ץ עו/ר חֵמ ל ב/י נו/ עש ו/ֵמ צי יו וב תֵמ ור צב מי נו/ ב/ב ֵמ שב ד/ב  :קי

Pour  celui  qui  a  un  fruit  nouveau,  il  dira  la  bénédiction
suivante pendant la bdika :

ה  ֵמ ת/ רו/ךב אש הב/ֵמ הרוֵמ םיב לֵמ עור לםךב הֵמ ינו/ מם לרה)ץ נו/,  אל מֵמ י/ב קי נו/ וב יֵמ חל הם ם שב
זםה ן הש מש ז/ב נו/ לש יעֵמ ג/י הי .וב

Puis après la bdika, il dira avant la consommation sur  un
fruit de l'arbre

ה  ֵמ ת/ רו/ךב אש םיבהרוֵמהב/ֵמ לֵמ עור לםךב הֵמ ינו/ מם לרה)ץ ץ,  אל בריי הֵמע)ץ ורר)ץא פ/ . ב/
Ou sur un fruit de la terre puis il dira

ה  ֵמ ת/ רו/ךב אש הב/ֵמ הרוֵמ םיב לֵמ עור לםךב הֵמ ינו/ מם לרה)ץ בריי הֵמאדדֵממֵמה,  אל ורר)ץא פ/  .ב/

Après  avoir  tout  vérifié  et  trouvé  les  dix  morceaux  de
'hamets, on devra réciter ce qui suit, en faisant attention de
bien  comprendre  ce  que  nous  disons.  Pour  cela,  après
l'avoir dit en Araméen, il sera bon, et même essentiel, de le
réciter dans une langue que nous comprenons.

Avant de réciter la déclaration d'annulation de 'hamets, il
sera bon de formuler la demande qui suit :

ה/ )ץ ת/ ינב כי ו/שבב הו/א  יךב  רי ב/ב א  שבֵמ דב קד חו/ד  יי ם  )ץ שב ימו/, לב חי ו/רב ילו/  חי דב ב/י
ילו/ חי ו/דב ימו/  חי ת י, ו/רב ם אור )ץ א שב דֵמ חד יש ת ה' לב אור ת ו' וב ם אור )ץ שב 'ב/ב

ת ה אור , וב ל' א)ץ רֵמ שאב ל יי ֵמ ם כ/ )ץ שב ים ב/ב לי א שבב חו/דֵמ יי א, ב/ב ֵמ ת/ ינב כי א שבב מֵמ קֵמ אד לש
ז/)ץנו/ עד ת  ינש כי שבב ו/י  ל/ עי ו/לב א  רֵמ פב עש ה, מ)ץ שא)ץ עד ת  וש צב מי י/)ץם  קש מב י  יני ר)ץ הד
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ה עֵמ ב/ֵמ רב יל אש ל)ץ ץ ב/ב מ)ץ חֵמ ר וב אור ל שאב )ץ ט/ בש ן לב נֵמ ב/ֵמ רש ן-ד/ב יסֵמ שב ני חרדם ר ב/ב שאֵמ .עֵמ
נו/ א)ץ רב ור ן ב/ צור ת רב ור שא עד לש נו/ וב ר)ץ צב יור ת רו/חש לב חש ת נש ור שא עד י לש ד)ץ ן, כ/ב ק/)ץ תש לב

ן יור לב ם עם קור מֵמ ה זור ב/ב וֵמ צב שב מי ררם : שב

ינו/ ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ אל ה  הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ן מי צור י רֵמ יהי יםה, וי הב ת/י ם שב
ה זור וֵמ צב יךֵמ מי נם פֵמ ה לב יֵמ צו/ לםת ו/רב ב/ם קד ה ו/מב ו/בֵמ שב ו/. חד ל/ אי יךֵמ כ/ב נם פֵמ לםה לב עד יש וב

ה זור וֵמ צב מי ן ב/ב ו/)ץ כש ת לב יור או/ רב ת הֵמ נור ו/ֵמ ש כ/ ל הש כֵמ י ב/ב ת/י נב ו/ש ל. כ/י א)ץ ה הֵמ ֵמ ת/ אש וב
א רֵמ ור נ/ הש ר וב ור ב/ ג/י ל הש דור ג/ֵמ ךֵמ, ''הש תם בו/רֵמ ת ג/ב ה אם רֵמ רב ה, עור תֵמ עֵמ ד ישב ה לי כֵמ ו/לב

ֵמנו/ ' ל/ פ(' ים  ל/י הי ה ).ג, ת/ב ֵמ פ/ לי ק/ב הש ה וב אֵמ מב ד ט/ ת הש רחור ל כ/ )ץ ט/ בש יךֵמ. ו/תב בם יב ל אור כֵמ וב
יךֵמ אם נב ור ל שא כֵמ תו/, וב ר)ץ ֵמ כ/ ה יי רֵמ ה)ץ ר. מב ק/)ץ עש ה תב רֵמ ה)ץ ה מב עֵמ שבֵמ רב כו/ת הֵמ לב ו/מש

ינו/ מ)ץ יֵמ ה בב רֵמ ה)ץ מב ם ב/י יד)ץ מי שבב תש ם וב יע)ץ ני כב תש )ץם וב ל/ כש ר ו/תב ב/)ץ שבש ר, ו/תב ס)ץ הֵמ וב
ה חֵמ נֵמ אד וש ן  גור יֵמ ו/  נ/ ם מ/ ךֵמ. מי ד/ב בש לב ה  הרוֵמ יב ה  ֵמ ת/ אש ה  רֵמ ה)ץ מב ינו/  ל)ץ עֵמ לרךב  ו/מב

ט ֵמ פ/ שבב מי ו/בב ק  דם צם ב/ב ים  מי חד רש ו/בב ד  סם חם ךֵמ. ב/ב ד/ב בב עש ד  וי ד/ֵמ ח  מש צם ת  אם וב
יחש מי צב ה תש רֵמ ה)ץ ךֵמ, מב תם ו/עֵמ ישב רו/ם ב/י ֵמ ת/ נור  רב קש ינו/. וב ו/י קי ךֵמ  תב ו/עֵמ ישב י לי כ/י

ם י/ור ל הש ֵמ יךֵמ. כ/ נם פֵמ י לב ב/י ן לי יור גב הם י וב י פי ר)ץ מב ן אי צור רֵמ יו/ לב הב י, יי ה צו/רי הרוֵמ יב
ים יט( ובגראדליי ל/י הי ינו/: )טו, ת/ב ל)ץ ינו/ עֵמ לרה)ץ י אל דרנֵמ ם אד י נרעש יהי ינו/, וי ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ו/מש

ינו/ ל)ץ ה עֵמ נֵמ נב ור ינו/, כ/ לרה)ץ י אל דרנֵמ ם אד י נרעש יהי . וי הו/ נ)ץ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ו/מש
ל)ץינו/ ינו/, עֵמ ל)ץ ה עֵמ נֵמ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד הו/, ו/מש נ)ץ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ,שבֵמם צ( :ו/מש

: )יז
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 tout  'hamets
et  tout  levain

qui  se  trouvent  en  ma
possession,  que  je  n'ai
pas vus et que je n'ai pas
détruits,  soient  annulés
et  soient  comme  la
poussière de la terre.

Que ל ר לכך ר אכך ֵמ כ/ אי ד/ב א  ירֵמ מי חד  
י ו/תי שב רב יה/. ב/י ית)ץ זי חד לֵמא  ד/ב

ה/ )ץ ת/ רב יעש לֵמא בי יל, ו/דב טי בב לי
א עֵמ רב אש א דב רֵמ פב עש י כ/ב ו)ץ לםהל :וב

Que tout 'hamets et tout levain
qui  se  trouvent  en  ma
possession, que je n'ai pas vus
et  que  je  n'ai  pas  détruits,
soient annulés et soient comme
la poussière de la terre.

ל ר לכך ר יכך ו/תי שב רב ב/י א  ֵמ כ/ אי ד/ב א  ירֵמ מי חד  .
ה/ )ץ ת/ רב יעש לֵמא בי ו/דב יה/  ית)ץ זי לֵמא חד ,ד/ב
א עֵמ רב אש א דב רֵמ פב עש י כ/ב ו)ץ לםהל יל וב טי בב :לי

Que tout 'hamets et tout levain
qui  se  trouvent  en  ma
possession, que je n'ai pas vus
et  que  je  n'ai  pas  détruits,
soient  annulés et  soient  à
l'abandon comme la poussière
de la terre.

ל ר לכך ר יכך ו/תי שב רב ב/י א  ֵמ כ/ אי ד/ב א  ירֵמ מי חד  .
ה/ )ץ ת/ רב יעש לֵמא בי ו/דב יה/  ית)ץ זי לֵמא חד ,ד/ב

י  ו)ץ לםהל יל וב טי בב רלי קם פש אהפ רֵמ פב עש כ/ב  
א עֵמ רב אש :                  דב

Puis il sera bon de réciter, ce qui suit:

י הי ייש הי ינו/יש ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ינו/ ו)ץ לרה)ץ ה אל הרוֵמ יךֵמ יב נם פֵמ ב ל/ ן מי צור נו/,  רֵמ ן לֵמ )ץ ת/ ת/י ם שב
י/ו/עש סי וב זםר  ע)ץ וב יכרלםת  וי רחש  ר, כ/ ם שב אד שב  פם נ/ם הש י  )ץ ת/ ב/ֵמ י  ע)ץ גב ני ב/ב שב  )ץ פ/ שבב פש לב

ע רֵמ הֵמ נו/  ר)ץ צב ת יי צש עד ב/ש נו/  לב אש ה:  נור הרוֵמ א יב נ/ֵמ ינו/, אֵמ ל)ץ עֵמ א מ)ץ ד נֵמ ר)ץ פב הש
ע רֵמ ר הֵמ י/)ץצם ב/ש ם ע שב רֵמ ד הֵמ ב, צש ור ט/ ר הש י/)ץצם כרחש הש נו/ ב/ב ב)ץ ב/ב לש נו/ ו/תב כ)ץ כ/ב זש .ו/תב

ךֵמ תם רֵמ תור ינו/ לב בי נו/ אֵמ יב)ץ שבי ךֵמ. הד תם דֵמ בור עד נו/ לש )ץ כ/ לב נו/ מש ב)ץ רב קֵמ ובהשחדזייר)ץנו/. וב
יךֵמ נם פֵמ לב ה  ל)ץמֵמ שבב ה  ו/בֵמ שב תב ים. ב/י עי ב/ֵמ רב אש וב ם  יי אתש מֵמ ת  אם א  )ץ פ/ רש ו/תב

ים רי יבֵמ ה א)ץ נֵמ מור ל, ו/שבב ם ים שב ידי ג/י ה  ֵמ שב/ מי חד וש ים  י שב/ שבי וב ת  אור מ)ץ לשב  ו/שבב
נו/, נשפבשב)ץנו/ ו/פ)ץ ל ג/ ם שב ה, וב ל)ץמֵמ ה שבב פו/אֵמ א. רב )ץ פ/ רב ה ו/מש רו/כֵמ ל)ץה אד עד הש וב
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ינו/ ת)ץ ור כ/ ל מש כֵמ ו/לב ינו/  ב)ץ אור כב ל מש כֵמ ו/לב ינו/  לו/א)ץ חד ש ל ת/ כֵמ לםךב. לב ל מם י א)ץ כ/י
ה ֵמ ת/ אֵמ ן  מֵמ אל נם וב ן  מֵמ חד רש א  פ)ץ ר. ''רור בש ד/ב ל  עש נו/  ע)ץ שבב יי י  לרה)ץ אל נו/  ר)ץ זב עֵמ

ךֵמ מם שבב ד  בור ' כ/ב עט(' ים  ל/י הי ל. )ט, ת/ב ֵמ כ/ מי ו/  ל/ פי אד ץ  מ)ץ חֵמ ו/ר  ס/ אי מ)ץ יל)ץנו/  צ/י הש וב
הו/א ם ים, שב י/י חש לב ינו/  ל)ץ עֵמ ה  אֵמ ב/ֵמ הש ה  נֵמ שבֵמ וב ה  נֵמ ֵמ שב ל  כֵמ ו/בב זור  ה  נֵמ ֵמ שב ב/ב

ם לור שבֵמ ו/לב ים  בי ן, טור צור י רֵמ הי יב ן  )ץ כ/ ן  מ)ץ י. ''אֵמ י פי ר)ץ מב ן אי צור רֵמ לב יו/  הב יי
יךֵמ נם פֵמ י לב ב/י ן לי יור גב הם י, וב לי אד גר י וב ה צו/רי הרוֵמ ''. יב
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Le 14 Nissan au matin, avant de brûler le 'hamets,  il sera
bon de réciter ce qui suit :

ם ם שם ה/לש )ץ ת/ ינב כי ו/שבב הו/א  יךב  רי ב/ב א  שבֵמ דב קד חו/ד  יי ימו/,   חי ו/רב ילו/  חי דב ב/י
ילו/ חי ו/דב ימו/  חי ת י, ו/רב ם אור )ץ א שב דֵמ חד יש ת ה' לב אור ת ו' וב ם אור )ץ שב 'ב/ב

ת ה אור ל' וב א)ץ רֵמ שאב ל יי ֵמ ם כ/ )ץ שב ים ב/ב לי א שבב חו/דֵמ יי א, ב/ב ֵמ ת/ ינב כי א שבב מֵמ קֵמ אד לש
ז/)ץנו/ ת עד ינש כי ו/י שבב ל/ עי א ו/לב רֵמ פב עש ת, מ)ץ וש צב י/)ץם מי קש ן לב ֵמ זדמ/ ן ו/מב י מו/כֵמ יני ר)ץ הד

ה פֵמ ר)ץ שאב ב/י ץ  מ)ץ חֵמ עו/ר  ה, ב/י עֵמ ב/ֵמ רב אש ם  יור ב/ב פור  רב שאֵמ שב-לב חרדם לב ר  שאֵמ עֵמ
נו/, נייסֵמן א)ץ רב ור ן ב/ צור ת רב ור שא עד לש נו/ וב ר)ץ צב יור ת רו/חש לב חש ת נש ור שא עד י לש ד)ץ .כ/ב

ינו/ ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ אל ה  הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ן מי צור י רֵמ יהי יםה, וי הב ת/י ם שב
ה זור וֵמ צב יךֵמ מי נם פֵמ ה לב יֵמ צו/ לםת ו/רב ב/ם קד ה ו/מב ו/בֵמ שב ו/, חד ל/ אי יךֵמ כ/ב נם פֵמ לםה לב עד יש וב

ת פש ר)ץ ל שאב ם שב זור  ה  וֵמ צב מי ב/ב ן  ו/)ץ כש לב ת  יור או/ רב ת הֵמ נור ו/ֵמ ש כ/ ל הש כֵמ ב/ב י  ת/י נב ו/ש כ/י
ץ מ)ץ חֵמ ת , הם וש צב מי נו/  מב י/ש קי ו/  ל/ אי כ/ב יךֵמ  נם פֵמ לב לםה  עד יש ם''וב יהם לרה)ץ אל י  יל)ץ סי ב פ/

שב א)ץ פו/ן ב/ֵמ רב שאב ' ת/י ז(' ים  רי בֵמ ה. )כה, ד/ב ֵמ פ/ לי ק/ב הש ה וב אֵמ מב ד ט/ ת הש רחור ר כ/ ע)ץ בש .ו/תב
תו/ ר)ץ ֵמ כ/ יי ה  רֵמ ה)ץ מב יךֵמ  אם נב ור שא ל  כֵמ וב יךֵמ  בם יב אור ל  כֵמ ה. וב עֵמ שבֵמ רב הֵמ כו/ת  לב ו/מש

ה רֵמ ה)ץ מב ם ב/י יד)ץ מי שבב תש ם וב יע)ץ ני כב תש )ץם וב ל/ כש ר ו/תב ב/)ץ שבש ר ו/תב ק/)ץ עש ה ת/ב רֵמ ה)ץ מב
: בביֵממ)ץינו/
ל ךֵמעל ז/ם ת עד רם אם פב תי ה ב/ב רֵמ ה)ץ ת מב אור רב ינו/ לי לרה)ץ ה אל הרוֵמ ךֵמ יב ה לב ו/ם קש ן נב )ץ . כ/

תו/ן ר)ץ ֵמ כ/ יי ת  רור ֵמ ים כ/ ילי לי אל הֵמ ץ וב רם אֵמ ן הֵמ ים מי לי ו/ ל/ יר ג/י בי עד הש ן. לב ק/)ץ תש לב
ךֵמ מם שבב ב/י או/  רב קב יי ר  שאֵמ י בֵמ נ)ץ ל ב/ב כֵמ י וב ד/ש ש כו/ת שב לב מש לֵמם ב/ב ת, עור נור פב הש לב

ץ רם י אֵמ ע)ץ שבב ל רי ֵמ כ/ יךֵמ  לם ל. א)ץ ב)ץ י ת)ץ ב)ץ שבב ל יור ֵמ כ/ עו/  דב י)ץ וב ירו/  כ/י ךֵמ. יש י לב כ/י
ן ור שב ל לֵמ ֵמ ע כ/ בש ֵמ שב/ ךב ת/י רם ל ב/ם ֵמ ע כ/ רש כב עו/. תי רב כב ינו/ יי לרה)ץ ה אל הרוֵמ יךֵמ יב נם פֵמ לב

נו/ )ץ ת/ ר יי קֵמ ךֵמ יב מב ד שבי בור כב לי רלו/ וב פ/ יי ךֵמ. וב כו/תם לב ת ערל מש ֵמם אם ל/ לו/ כד ב/ב יקש .וי
ד עם לֵמם וֵמ עור ה לב רֵמ ה)ץ ם מב יהם ל)ץ עד לרךב  מב תי יא. וב הי ךֵמ  ב ל/ ם כו/ת שב לב ש מ/ י הש .כ/י

ד בור כֵמ ב/ב לרךב  מב ת/י ד  עש י  מ)ץ לב עור ךֵמ . ו/לב תם רֵמ תור ב/ב תו/ב  ֵמ כ/ ש טו(כ/ ת  מור :)יח, שבב
ד'' עם ערלֵמם וֵמ לרךב לב מב ה יי הרוֵמ ר '': יב מש אל נם ה יד(וב יֵמ רב כש ךב: '')ט, זב לם מם ה לב הרוֵמ ה יב יֵמ הֵמ וב

ֵמל הֵמאֵמרםץ ל כ/ ד, עש חֵמ מור אם ד ו/שבב חֵמ ה אם הרוֵמ יםה יב הב הו/א יי ם הש י/ור '': ב/ש

- 1 8 -



Biour 'HametsBiour 'Hamets

On brûle le 'hamets, puis il sera bon de réciter ce qui suit :

ם ם שם םלש ם שם ה/לש )ץ ת/ ינב כי ו/שבב הו/א  יךב  רי ב/ב א  שבֵמ דב קד חו/ד  יי ימו/,   חי ו/רב ילו/  חי דב ב/י
ילו/ חי ו/דב ימו/  חי ת י, ו/רב ם אור )ץ א שב דֵמ חד יש ת ה' לב אור ת ו' וב ם אור )ץ שב 'ב/ב

ת ה אור ל' וב א)ץ רֵמ שאב ל יי ֵמ ם כ/ )ץ שב ים ב/ב לי א שבב חו/דֵמ יי א, ב/ב ֵמ ת/ ינב כי א שבב מֵמ קֵמ אד לש
ז/)ץנו/ ת עד ינש כי ו/י שבב ל/ עי א ו/לב רֵמ פב עש ת, מ)ץ וש צב י/)ץם מי קש ן לב ֵמ זדמ/ ן ו/מב י מו/כֵמ יני ר)ץ הד

ה עֵמ ב/ֵמ רב ם אש יור ץ ב/ב מ)ץ חֵמ וב ר  אור ל שאב )ץ ט/ בש ה לב רֵמ ור ת/ ן הש ה מי שא)ץ שאֵמר-עד עֵמ
ן יסֵמ שב ני חרדם ה , ב/ב שבֵמ דור ק/ב תור הש רֵמ תור ינו/ ב/ב לרה)ץ ה אל הרוֵמ נו/ יב ו/ֵמ צ/י ם מור שב ת(כ/ב מור שבב

ם: '')טו, יב יכם )ץ ת/ ב/ֵמ מי ארר  ב שא/ יתו/  ב/י שבב ש ת/ ן  ור אשב רי הֵמ ם  י/ור ב/ש ךב  . אש י'' ד)ץ כ/ב
נו/ א)ץ רב ור ן ב/ צור ת רב ור שא עד לש נו/ וב ר)ץ צב יור ת רו/חש לב חש ת נש ור שא עד ן: לש צור י רֵמ יהי וי

ינו/ ת)ץ בור אד י  אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ אל ה  הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ה, מי ו/בֵמ שב חד יםה  הב ת/י ם שב
ם יור ץ ב/ב מ)ץ חֵמ ר וב אור ו/ל שאב ט/ ל ב/י ם ה זור שב וֵמ צב יךֵמ מי נם פֵמ ה לב יֵמ צו/ לםת ו/רב ב/ם קד ו/מב

ן. זםה ו/)ץ כש ת לב יור או/ רב ת הֵמ נור ו/ֵמ ש כ/ ל הש כֵמ י ב/ב ת/י נב ו/ש כ/י ו/  ל/ אי כ/ב יךֵמ  נם פֵמ לםה לב עד יש וב
ה זור וֵמ צב מי : ב/ב

רה רהושאלתך אושאלתך רֵמ ור נ/ הש ר וב ור ב/ ג/י ל הש דור ג/ֵמ ל הש א)ץ הֵמ ךֵמ, ''  תם בו/רֵמ ת ג/ב ה אם רֵמ רב ,עור
נו/ ֵמ ל/ ה  תֵמ עֵמ ד ישב לי ה  כֵמ . ו/לב ה'' ֵמ פ/ לי ק/ב הש וב ה  אֵמ מב ד ט/ הש ת  רחור כ/ ל  )ץ ט/ בש ו/תב

ץ מ)ץ חֵמ וב ר  אור שאב ים  אי רֵמ קב נ/י ה. הש רֵמ ה)ץ מב יךֵמ  אם נב ור שא ל  כֵמ וב יךֵמ  בם יב אור ל  כֵמ וב
תו/ ר)ץ ֵמ כ/ )ץם. יי ל/ כש ו/תב ר  ב/)ץ שבש ו/תב ר  ק/)ץ עש תב ה  רֵמ ה)ץ מב ה  עֵמ שבֵמ רב הֵמ כו/ת  לב ו/מש

ינו/ מ)ץ יֵמ ה בב רֵמ ה)ץ מב ם ב/י יד)ץ מי שבב תש ם וב יע)ץ ני כב תש : וב

ן כם בש ןוך כם בש ךֵמוך ם מ/ עש לב ד  בור ֵמ כ/ ן  )ץ ת/ יךֵמ.   אם יר)ץ לי ֵמה  ל/ הי ה. ת/ב בֵמ טור ה  וֵמ קב תי וב
יךֵמ ם שב רב דור ךב. לב ים לֵמ לי חד יש מב ה לש ם ן פ/ חור תב ךֵמ. ו/פי צם רב אש ה לב חֵמ מב ן. שאי ור שא שאֵמ וב

ירםךֵמ ךֵמ. לבעי ד/ם בב עש ד  וי דֵמ לב ן  רם קם ת  יחש מי י. ו/צב ש שב יי ן  בם לב ר  נ)ץ ת  יכש רי עד וש
ינו/. מבשבייחםךֵמ מ)ץ יֵמ ה בב רֵמ ה)ץ מב  :ב/י

ן כם בש ןוך כם בש חו/וך מֵמ שאב יי או/ וב רב ים יי יקי ד/י ילו/.  צש גי ה יֵמ נ/ֵמ רי ים ב/ב ידי סי חד ה. וש תֵמ לֵמ עור וב
יהֵמ י רץ פ/ פ/ קב לםה. ת/י כב ן ת/י שבֵמ עֵמ ם ה/ כ/ ֵמ ל/ ד ה כ/ עֵמ שבב רי הֵמ לםת. וב ם שב מב יר מם בי עד י תש כ/י

ץ רם אֵמ ן הֵמ ן מי דור : זֵמ

יךֵמושתימשלְךךשושתימשלְךךש שאם עד ל מש ֵמ ל כ/ ה עש רֵמ ה)ץ מב ינו/  לרה)ץ ה אל הרוֵמ ה יב ֵמ ת/ אש ר.   הש ב/ב
ךֵמ דם בור ן כ/ב ש כ/ שבב ן מי י/ור ךֵמ. צי ם שב ד/ֵמ קב יר מי ם עי יי לש ֵמ ירו/שב י. ו/בי ר)ץ בב די תו/ב ב/ב ֵמ כ/ ש כ/

ךֵמ  ם שב דב קמו(קֵמ ים  ל/י הי דרר: '')י, ת/ב דרר וב ן לב ור י/ צי ךב  יי לרהש לֵמם אל עור ה לב הרוֵמ יב לרךב  מב יי
יֵמה/ : ''השלבלו/ יךֵמ'' נם פֵמ לב י  ב/י לי ן  יור גב הם וב י  פי י  ר)ץ מב אי ן  צור רֵמ לב יו/  הב ה. יי הרוֵמ יב

י לי אד גר י וב  '':צו/רי
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Puis on récite la formule d'annulation du 'hamets :

 tout  'hamets
et  tout  levain

qui  se  trouvent  en  ma
possession, que j'ai vus
ou  je  n'ai  pas  vus  et,
que j'ai détruits ou que
je  n'ai  pas  détruits,
soient  annulés  et
soient  comme  la
poussière de la terre.

Que ל ר לכך ר אכך יכ/ֵמ אי דב א  ירֵמ מי חד  
א לֵמ יה/ ו/דב ית)ץ זי חד י, ד/ש ו/תי שב רב ב/י
יה/ )ץ ת/ רב יעש בי ד/ב  , יה/ ית)ץ זי חד
יל טי בב , לי יה/ )ץ ת/ רב יעש א ב/י לֵמ ו/דב
א: עֵמ רב אש א דב רֵמ פב עש י כ/ב ו)ץ לםהל וב

Que tout 'hamets et tout levain
qui  se  trouvent  en  ma
possession, que j'ai vus ou  je
n'ai pas vus et, que j'ai détruits
ou  que  je  n'ai  pas  détruits,
soient  annulés  et  soient
comme  la  poussière  de  la
terre.

ל ר י,כך ו/תי שב רב ב/י א  ֵמ יכ/ אי דב א  ירֵמ מי חד  
, יה/ ית)ץ זי חד לֵמא  ו/דב יה/  ית)ץ זי חד ד/ש
, יה/ )ץ ת/ רב יעש ב/י לֵמא  ו/דב יה/  )ץ ת/ רב יעש בי ד/ב

א: עֵמ רב אש א דב רֵמ פב עש י כ/ב ו)ץ לםהל יל וב טי בב לי

Que tout 'hamets et tout levain
qui  se  trouvent  en  ma
possession, que j'ai vus ou  je
n'ai pas vus et, que j'ai détruits
ou  que  je  n'ai  pas  détruits,
soient  annulés  et  soient  à
l'abandon et soient comme la
poussière de la terre. 

ל ר י,כך ו/תי שב רב ב/י א  ֵמ יכ/ אי דב א  ירֵמ מי חד  
, יה/ ית)ץ זי חד לֵמא  ו/דב יה/  ית)ץ זי חד ד/ש
, יה/ )ץ ת/ רב יעש ב/י לֵמא  ו/דב יה/  )ץ ת/ רב יעש בי ד/ב

י  ו)ץ לםהל וב יל  טי בב רלי קם פש אהפ רֵמ פב עש כ/ב  
א: עֵמ רב אש דב

Puis il sera bon de réciter, ce qui suit:

י הי ייש הי ינו/יש ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ ה אל הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ן מי צור רֵמ ם,   ח)ץ רש ת/ב ם שב
ל)ץינו/ הו/א. עֵמ ם ל שב ֵמ כ/ מי ו/  ל/ פי ץ אד מ)ץ ו/ר חֵמ ס/ אי מ)ץ יל)ץנו/  צ/י תש וב נו/  ר)ץ מב שבב תי ,וב

ה נֵמ ֵמ שב ה וב נֵמ ֵמ ל שב כֵמ ה זור וב נֵמ ֵמ ינו/, שב י/)ץ י חש מ)ץ ל יב ֵמ ץ. כ/ מ)ץ חֵמ נו/ הם רב עש ב/י ם ם שב )ץ שב ו/כב
ז/םה ם הש י/ור הש ינו/  )ץ ת/ ב/ֵמ ע. מי רֵמ ר הֵמ י/)ץצם ר הש ע)ץ בש לב נו/  ע)ץ י/ב סש ו/תב נו/  )ץ כ/ זש ן ת/ב )ץ כ/

נו/ ב/)ץ רב ק/י : מי
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רא ראארנך הארנך הרוֵמ יב ע,   רֵמ הֵמ ר  י/)ץצם ב/ש ם שב ע  רֵמ הֵמ ד  צש ינו/  ל)ץ עֵמ מ)ץ א  נֵמ ד  ר)ץ פב .הש
ב ור ט/ ר הש י/)ץצם הש כרחש  ב/ב נו/  ב)ץ ב/ב לש ו/תב נו/  כ)ץ כ/ב זש נו/. ו/תב )ץ שב פב נש ךב  )ץ כ/ זש לב נו/  )ץ כ/ זש ו/תב

ה לֵמ דור ג/ב ה  רֵמ אֵמ הם וב רחש  כ/ ה/  ב/ֵמ יף  סי הור ו/לב ה/  ב/ֵמ יר  אי הֵמ ר. ו/לב )ץ שב/ קש תב הי ו/לב
ה נֵמ יור לב ה עם ֵמ שב/ דד קב לֵמה ב/י עב מש ה. לב ֵמ שב/ דד ינו/ קב ל)ץ חו/ל עֵמ תֵמ ה וב רם שבב יד ת/י מי תֵמ וב

ה נֵמ יור לב עם יךֵמ: הֵמ תם ור צב מי ב/ב נו/  )ץ שב ד/ב ךֵמ. קש תם רֵמ תור ב/ב נו/  ק)ץ לב חם ן  )ץ נו/. ת/ ע)ץ ב/ב שאש
ךֵמ ו/בם ט/ ךֵמ. מי תם ו/עֵמ ישב נו/ ב/י )ץ שב פב ח נש ש מ/ ת. שאש מם אל ךֵמ ב/ם ד/ב בב עֵמ נו/ לב ב/)ץ ר לי ה)ץ טש .וב

ךֵמ מם ד שבב בור ר כ/ב בש ל ד/ב נו/ עש ר)ץ זב עב תש ה. וב בֵמ טור נו/ לב ב/)ץ ת לי לור אד שבב )ץא מי ל/ מש ו/תב
ךֵמ תם דֵמ בור עד ן, לש צור י רֵמ הי ן יב )ץ ן כ/ מ)ץ ן. ''אֵמ יור גב הם י וב י פי ר)ץ מב ן אי צור רֵמ לב יו/  הב יי
יךֵמ נם פֵמ י לב ב/י י, לי לי אד גר י וב ה צו/רי הרוֵמ '': יב
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