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 המקומות הצריכים בדיקה

כל מקום שיש לחוש שמא הכניסו לתוכו חמץ באקראי צריך    )ה
בדיקה. לפיכך כל חדרי הבית, העליה, המרתף והחנות שיש לחוש  

שהכניסו לתוכם חמץ צריכים בדיקה.{כן לבדוק עגלת ילדים,  
 מכונית,ילקוט וכו.) 

כל חדר צריך בדיקה יש לכבדו(לנקותו) קודם הבדיקה כדי שיהיה    )ו
 קל לבודקו. 

חורים, בסדקים, במחבואות ובפינות; בודקים בחורים  יש לבדוק ב   )ז
 רק עד שידו מגעת והשאר די לו בביטול. 

 נוהגים לגרד הספסלים והכסאות והכתלים שנגע בהם חמץ.   )ח
כן יש לבדוק ולנער את כיסי הבגדים שלו ושל הילדים משום    )ט

שלפעמים מכניסים בהם חמץ, ואין לבודקם בליל י"ד שהרי למחר  
יבדקם בערב   ר שיחזור ויכניס בהם חמץ, אלה אפש כשיאכל חמץ 

 פסח בשעת הביעור. 

  ה וברכתהסדר הבדיק

במקום משומר,  -לפני הבדיקה יצניע את החמץ שמשאיר לאכילה  )א
שלא יגרר ממנו מאומה(ע"י קטנים או עכברים) למקומות שבדק  

 ויצטרך לחזור ולבדוק.
שכל  נוהגים להניח עשרה פתיתי חמץ קשה במקומות שונים בבית כ   )ב

אחד מהם עטוף בפיסת נייר, כדי שלא יתפרר. ומניחים אותם זמן  
 מה קודם הבדיקה כדי שימצאם הבודק. 

בודקים לאור נר שעוה יחיד וע"י נוצת עוף, את החמץ שמוצאים    )ג
 מנחים בשקית נייר.

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העלום, אשר לפני שיתחיל לבדוק יברך :   )ד
 חמץ.   קדשנו במצותיו וציונו על ביעור 

  לא ידבר בין הברכה לתחילת הבדיקה אפילו מעניני הבדיקה. 
יעמיד בני ביתו אצלו לשמוע הברכה, ויבדקו איש במקומו המיועד,   )ה

ולא ישיחו בינתים. יזהרו לבדוק תחילה בחדר הסמוך למקום  
 הברכה ולא ילכו תיכף לחדר אחר. 
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בגמר הבדיקה יניח את שקית החמץ את הנוצה ואת שירי הנר    )ו
רורית גף עץ, יעטוף הכל בנייר(חוץ מידית הכף) יהדק בחוט  בקע 

 סביב הנייר, יכרוך כמה פעמים ויקשור. 

  ביטול החמץ בגמר הבדיקה

מיד אחר הבדיקה יבטל את כל החמץ הנמצא בגבולו שלא מצאו    )א
בבדיקה. עיקר הביטול הוא בלב, כלומר שיחליט בלבו שכל החמץ  

רי הוא כעפר  כלום, והשברשותו כאילו אינו קיים ואינו חשוב 
הארץ, ותקנו חכמים שיאמר בפיו "כל חמירא וחימיעא דאיכא  

 ברשותי כו...) 
ברשותי שלא ראיתיו ולא בערתיו   ובעברית: כל חמץ ושאור שיש 

  ושלא ידעתיו, יבטל ויהיה כעפר הארץ. 
אחר הבדיקה יזהר בחמץ שמשאיר למחר לשומרו שלא יוליכהו    )ב

בביתו. כדי שלא יתפורר ויגרר ממנו, ויניחהו במקום שיראו  
 למחרת ולא ישכח לשורפו.
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  שם:_________________                 בס"ד

  -מבצע פסח-

  שאלות לכיתה ב'

  למדו את ההלכות וענו על השאלות

איפה צריך לבדוק בבדיקת חמץ? פרט!    )א
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

באיזה חורים וסדקים לא צריך לבדוק בבדיקת חמץ?    )ב
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
מדוע בודקים את הכיסים רק בזמן הביעור ולא יום קודם?     )ג

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

באיזה אור משתמשים בבדיקת חמץ?    )ד
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

כמה פיתיתי חמץ מחביאים בבית לפני הבדיקה?    )ה
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

מהו עיקר ביטול החמץ?    )ו
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
מה עושים עם החמץ שנשאר אחרי הבדיקה?    )ז

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

מדוע שמים אותו במקום שיראה אותו?    )ח
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  בהצלחה!!כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת במבצע ......


