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ה"הקבנקרא כך מכיוון שבמכת בכורות -חג הפסח . א

. קורבן פסחשם על בתי בני ישראל וגם על ( דילג)פסח 

נקרא כך על שם המצות הנאכלות -חג המצות . ב

"העונילחם "החג ומזכירות לנו את כל ימי 

.אבותינו בצאתם ממצריםאשר אכלו  

נקרא כך מכיוון שבני ישראל יצאו -חג החרות . ג

.מעבדות לחרותבו 

.נקרא כך מכיוון שחל בעונת האביב-חג האביב . ד

שמות החג
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". ליל הסדר"הפסח מתחיל בלילה מיוחד המכונה חג 

בקהילות ישראל להזמין לסדר בני משפחה קרובים  נהגו 

, ויכולייתיכל דכפין ", עניים ואף אנשים זרים, כרחוקים

, כל הרעב יבוא ויאכל, מארמית" )=ויפסחדצריייתיכל 

( יבוא ויעשה את הפסחכל הצריך 

שלא להשאיר  , החגסעודת שכל אדם יוכל לאכול את כדי 

. בודד לנפשולקהילה שום אדם מחוץ 

ליל הסדר
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, אכילת מצה ומרור: בליל הסדר מתקיימות רבות ממצוות החג

.סיפור יציאת מצרים, שתיית ארבע כוסות

הביצה  , כן מתקיימים מנהגים כגון אכילת החרוסתכמו 

בקהילות רבות נוהגים למזוג כוס יין מיוחדת  . והכרפס

יש . וכן לפתוח את דלת הבית, אליהוהנקראת כוסו של 

הסבורים כי מקור המנהג בכך שהמסורת רואה באליהו  

.והגאולהלקראת בואו של המשיח המבשר את הנביא 

מצוות החג
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בתפוצות ישראל נהגו לסדר את מהלך ליל הסדר על בסיס  

עליהםחמישה עשר סימנים המזכירים למסובים מה 

. לעשות בכל שלב במהלך הסדר

,  יחץ, כרפס, ורחץ, קדש: עשר הסימנים הםחמישה 

, שולחן עורך, כורך, מרור, מצה, מוציא, רחצה, מגיד

.נרצה, הלל, ברך, צפון

םהסימני
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נהוג להתכונן לחג בניקיון הבית ובביעור כל המוצרים שיש 

שלפניהלילה , כלומר)ד בניסן "יבליל . שאורבהם חמץ או 

כדי לוודא  , נוהגים לערוך בדיקת חמץ בברכה( ליל הסדר

בדיקת החמץ יש הנוהגים להניח לפני . שאין חמץ בבית

במקומות שונים ( יש המניחים עשרה פתיתים)חמץ פתיתי 

כדי לוודא שימצא חמץ כלשהו ובדיקת החמץ לא  בבית 

,  מכריזים על ביטול החמץ, לאחר הבדיקה.תהיה לשווא

.מכל חמץ שאולי לא נמצאכדי להתנער 

בדיקת חמץ
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