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  סדר בדיקת חמץ

  
  : פר הלכות מתוך קיצור שולחן ערוךמס

ְיָלה • ּלַ ַסח ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ּבַ ְפֵני ֶעֶרב ּפֶ ּלִ ְיָלה. ׁשֶ ת ַהּלַ ְתִחּלַ ִבין ִלְבּדֹק ִמיָּד ּבִ ְוָאסּור . ְוַחיָּ
ְיָלה ָעה ֹקֶדם ַהּלַ   :ְלַהְתִחיל ֶלֱאֹכל אֹו ַלֲעֹשֹות ׁשּום ְמָלאָכה ֲחִצי ׁשָ

ֲעָוה ְיִחיִדיֵאין ּבֹוְדִק  • ל ׁשַ ֵנר ׁשֶ א ּבְ ֲאבּוָקה, ין ֶאּלָ ֲהֵוי ּכַ ּום ּדַ ָחק . ְולֹא ָקלּוַע ִמׁשּ ַעת ַהּדְ ּוִבׁשְ
ֲעָוה ל ׁשַ ֵאין לֹו ֵנר ׁשֶ ל ֵחֶלב, ׁשֶ ֵנר ׁשֶ   :ִיְבּדֹק ּבְ

ֶהם ָחֵמץ • א ִהְכִניסּו ּבָ ּמָ ׁש ָלחּוׁש ׁשֶ יֵּ ל ַהֲחָדִרים ׁשֶ ִפים ְוָהֲעִליֹּות ְוַהֲחֻניֹּות ֲאִפּלּו ַהמַּ , ּבֹוֵדק ּכָ ְרּתְ
ם ָחֵמץ. ּוֵבית ָהֵעִצים א ִהְכִניסּו ׁשָ ּמָ ׁש ָלחּוׁש ׁשֶ יֵּ ל ׁשֶ ל . ְצִריִכין ְלָבְדָקן, ּכָ ְוֵכן ְצִריִכין ִלְבּדֹק ּכָ

ֶהם ָחֵמץ ֲחִזיִקים ּבָ ּמַ ִלים ׁשֶ קֹומֹות. ַהּכֵ ל ַהּמְ דּו ֵהיֵטב ּכָ ִדיָקה ְיַכּבְ ל  ְוֹקֶדם ַהּבְ ִויַנּקּו אֹוָתם ִמּכָ
ְך ְלָבְדָקן, ָחֵמץ  :ְלַמַען ְיֵהא ָנֵקל לֹו ַאַחר ּכָ

ְתִחיל ִלְבּדֹק ְיָבֵרךְ  ֹקֶדם • ּמַ ה ה, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ִמְצוֹוָתיו ' ּבָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
עּור חָ  נּו ַעל ּבִ ֲעַדִין ֵאינֹו ְמַבֲערוֹ . ֵמץְוִצּוָ י ׁשֶ עּור, ְוַאף ַעל ּפִ ל ָמקֹום ְמָבֵרְך ַעל ּבִ יָּדְלִפי ׁשֶ , ִמּכָ  ּמִ

ֵאינֹו ָידּוַע לוֹ  ל ֶהָחֵמץ ׁשֶ ִדיָקה ְיַבּטֵ ֵאינֹו ָידּוַע לוֹ , ְלַאַחר ַהּבְ עּור ְלָחֵמץ ׁשֶ ְולֹא . ְוהּוא ַהּבִ
ת הַ  ָרָכה ִלְתִחּלַ ין ַהּבְ ִדיָקהַיְפִסיק ּבֵ ַמה , ּבְ א ּבְ ִדיָקה ֶאּלָ ל ַהּבְ ַמר ּכָ ּלֹא ַיְפִסיק ַעד ּגְ ְוטֹוב ׁשֶ

ִדיָקה הּוא ֵמִעְנַין ַהּבְ ְבָרָכה ַאַחת. ׁשֶ ים ּבִ ּתִ ה ּבָ ּמָ   :ְוָיכֹול ִלְבּדֹק ּכַ

ְמְצֵאם  • יִּ ְמקֹומֹות ׁשֶ ִתיֵתי ֶלֶחם ּבִ יִחין ּפְ ִדיָקה ַמּנִ ּקֶֹדם ַהּבְ ין , ַהּבֹוֵדקֵיׁש נֹוֲהִגין ׁשֶ ׁשִ י חֹוׁשְ ּכִ
לּום א לֹא ִיְמָצא ּכְ ּמָ ָלה, ׁשֶ ָרָכה ְלַבּטָ ָראּוי. ּוְתֵהא ּבְ ֵאינֹו ּבֹוֵדק ּכָ י ׁשֶ ּמִ יָטא ׁשֶ הּוא , ּוְפׁשִ א ׁשֶ ֶאּלָ
ִתיִתים ץ ֵאּלּו ַהּפְ ִדיָקה, ְמַקּבֵ ָלה, לֹא ִקיֵּם ִמְצַות ּבְ ָרָכה ְלַבּטָ ה ּבְ   :ְוָעשָֹ

ה • ר ַלֲאִכיָלה אֹו ִלְמִכיָרהֶהָחֵמץ ׁשֶ יֵּ ר ֵהיֵטב, ּוא ְמׁשַ ּמָ ָמקֹום ַהְמׁשֻ ִדיָקה ּבְ יַח ֹקֶדם ַהּבְ ְוֵכן , ַיּנִ
ְרפֹו ְלָמָחר ְבִדיָקתֹו ְוָצִריְך ְלֹשָ הּוא מֹוֵצא ּבִ ּלֹא , ֶהָחֵמץ ׁשֶ ר ׁשֶ ָ ר ּוְמֻקׁשּ ּמָ ָמקֹום ְמׁשֻ יַח ּבְ ַיּנִ

ּנוּ  ֹיאַבד ָמק, ִמּמֶ יחֹו ּבְ ְרפוֹ ְוַיּנִ ח ְלֹשָ ּכַ ְרֵאהּו ְלָמָחר ְולֹא ִיׁשְ יִּ   :ֹום ׁשֶ

ֶלּנוּ  • ד ְיַבּטְ ִדיָקה ִמיָּ ב. ַאַחר ַהּבְ ּלֵ ּטּול הּוא ּבַ ר ַהּבִ ְרׁשּותֹו ֲהֵרי , ְוִעּקַ ּבִ ל ָחֵמץ ׁשֶ ּכָ ִלּבֹו ׁשֶ ְגֹמר ּבְ יִּ ׁשֶ
ִאּלּו ֵאינוֹ  מוֹ , הּוא ּכְ לּום ַוֲהֵרי הּוא ּכְ ֵאין ּבֹו ֹצרֶ  ְוֵאינֹו ָחׁשּוב ּכְ ָלל ךְ ָעָפר ּוְכָדָבר ׁשֶ נּו . ּכְ ְוִתּקְ

ִפיו ְוֹיאַמר ם ּבְ ָבִרים ֵאּלּו ּגַ יֹּוִציא ּדְ ל ֲחִמיָרא ְוכו, ֲחָכִמים ׁשֶ רּוׁשֹו ֹיאַמר . 'ּכָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּפֵ ּוִמי ׁשֶ
הּוא ֵמִבין ָלׁשֹון ׁשֶ לֹא : ּבְ ְרׁשּוִתי ׁשֶ ּבִ אֹור ְוָכל ָחֵמץ ׁשֶ ל ֹשְ ֵטל ּכָ יו ְיֵהא ּבָ ַעְרּתִ ְרִאיִתיו ְולֹא ּבִ

ֲעַפר ָהָאֶרץ  .ְוֶהְפֵקר ְוָחׁשּוב ּכַ

  

ִריְך הּוא  ֲהֵריִני א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ִדיַקת ָחֵמץ ְלׁשֵ ל ּבְ ה ׁשֶ ה ְולֹא ַתֲעׂשֵ מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲעׂשֵ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ ִכיְנּתֵ   :ּוׁשְ

  
  

רּוךְ  רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ ה     ּבָ ה ַאּתָ ה ַאּתָ ה ַאּתָ ִמְצֹוָתיו קֵ קֵ קֵ קֵ ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ     ''''ההההַאּתָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ִמְצֹוָתיו ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ִמְצֹוָתיו ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ִמְצֹוָתיו ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
יעּור ָחֵמץ נּו ַעל ּבִ יעּור ָחֵמץְוִצּוָ נּו ַעל ּבִ יעּור ָחֵמץְוִצּוָ נּו ַעל ּבִ יעּור ָחֵמץְוִצּוָ נּו ַעל ּבִ         ::::ְוִצּוָ

        
  

  :אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר ומיד

ל לּכָ לּכָ לּכָ יּה ּוְדָלא     ּכָ א ִבְרׁשּוִתי ְדָלא ֲחִמּתֵ יּה ּוְדָלא ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ א ִבְרׁשּוִתי ְדָלא ֲחִמּתֵ יּה ּוְדָלא ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ א ִבְרׁשּוִתי ְדָלא ֲחִמּתֵ יּה ּוְדָלא ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ א ִבְרׁשּוִתי ְדָלא ֲחִמּתֵ ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ
ֵטל וְ  יּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה ִלּבָ ֵטל וְ ִבַעְרּתֵ יּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה ִלּבָ ֵטל וְ ִבַעְרּתֵ יּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה ִלּבָ ֵטל וְ ִבַעְרּתֵ יּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה ִלּבָ ַעְפָרא ְדַאְרָעאִבַעְרּתֵ ַעְפָרא ְדַאְרָעאֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ ַעְפָרא ְדַאְרָעאֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ ַעְפָרא ְדַאְרָעאֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ  ::::ֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ


