
Busca do chamêts 

Na última noite antes de Pêssach, ao cair da noite, revistam-se todos os cantos da casa à procura 
de chamêts (Qualquer produto contendo trigo, cevada, aveia, centeio ou espelta é considerado 
chamêts. Verifica-se, entre outros, os bolsos, o saco do aspirador de pó e os ingredientes da 
ração do animal de estimação), à luz de uma vela, com uma pena e um saquinho onde o chamêts 
será depositado. É costume, segundo a Cabalá, colocar dez pedaços de pão duro, embrulhados 
para não esfarelar, para ser encontrados na busca do chamêts. Quando a véspera de Pêssach 
cai no Shabat, a busca de chamêts é feita na quinta-feira à noite e a queima do chamêts na 
sexta-feira pela manhã. Antes de começar a busca recita-se: 

הָּב  ָּ ְךַָּאת   י-ַאדֹורו  ֵמץ-א ָָּּנ  רָּח  יעו  ַָּעלָּב ִ נו  יוְָּוִצו   ִמְצֹות  ָּב ְ נו  ש   רִָּקד ְ ֶ םֲָּאש  עֹול  ֶָּמֶלְךָּה   :לֵֹהינו 

Baruch Atá Ado-nai, Elo-hênu Mêlech haolam, asher kideshánu bemitsvotav, vetsivánu al biur 
chamêts. 

Bendito és Tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com Seus 
mandamentos, e nos ordenou eliminar o chamêts.                                                            

Não se deve conversar entre a recitação da bênção e o início da busca, mesmo sobre assuntos 
ligados à própria busca. É apropriado não conversar durante toda a busca. Os membros da 
família devem ficar ao lado do chefe da família quando ele recita a bênção (todos respondem 
amen) e cada um deve examinar seu próprio aposento, portando uma vela de cera, sem 
interrupção por conversa. Primeiro devem examinar o recinto onde ouviram a bênção e 
somente depois ir para outro. No final da busca, pega-se tudo o que foi usado e encontrado, 
coloca-se no saquinho, amarra-se junto com uma colher de pau e coloca-se em local visível, a 
fim de não esquecer de queimar pela manhã. A comida de chamêts para a manhã seguinte e 
aquela comida e utensílios que se destinam à venda devem ser guardados em lugar especial 
antes da busca, a fim de não interferir nesta. Terminada a busca, recita-se o seguinte num 
idioma que entenda: 

ָּ, אֵָּליה  אְָּיַדְענ  ְדל  ,ָּו  יה  אִָּבַעְרת ֵ ְדל  ,ָּו  יה  אֲָּחִמת ֵ ִתי,ְָּדל  ו  אִָּבְרש  אְָּדִאיכ   אַָּוֲחִמיע  לֲָּחִמיר  כ  
א אְָּדַאְרע  ַעְפר  ֵויֶָּהְפֵקרָּכ ְ ֵטלְָּוֶלה   .ִלב  

 
Todo fermento e tudo que foi levedado e que esteja em meu poder, o que não vi e não eliminei 
e de que eu não saiba, seja abandonado e sem dono como o pó da terra. 
 
 
 
 


