
חןשפתי חמץ  ביעור  מהעל
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יכוון(יסוד)התשיעיתבפתיתה  ,
קשר  ולקרוע  לבטל
אל  ולהתקשר ממנו, אחרא הסטרא

וחזק . אמיץ בקשר השי"ת

יכוון(מלכות )העשיריתבפתיתה  ,
עול  ממנו לבטל
את  ולהמליך והסט"א , היצה"ר
שבו וגיד אבר כל על השי "ת

ומעשה ודיבור .(fh)במחשבה

חמץויש הפתיתי  להשים נוהגין 
החלונות  לבטל (fi)על בכדי  ,

כ )בחינת ט מות (ירמי ' 'עלה
החטאים ידי  שעל בחלוננו',
ובעת  ח"ו, הרקיע חלוני נסתמים
אחר  שמחפשים החמץ  בדיקת
גורמים לבערם, הרע כוחות
שיתעלו הרקיע חלוני שיפתחו 
סטרא ושתתגבר ישראל, תפלות 

דקדושה.

בבוקר ולמחרתו פסח ,(gi)בערב 
הנשאר  החמץ  את  יקח
וישרפם, פתיתים העשרה אלו  עם

Chaim Hersh
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