הגדה של
פסח

פסח תש"ע
ערך :אמנון יונש

דבר העורך
מדי שנה אנו יושבים מסובין מסביב לשולחן הסדר וקוראים את ההגדה של פסח .קצת ארמית לא ברורה
והרבה עברית ,לא הרבה יותר ברורה .אז כולנו יודעים שהיינו עבדים ,יצאנו ממצרים ,אכלנו מצות
ובדרך המצרים חטפו כמה מכות – אבל מה זה באמת אומר לגבינו? למה אנחנו צריכים לקרוא על זה מדי
שנה?
המטרה העיקרית שלשמה אנו לומדים את העבר וזוכרים אותו היא כדי שנוכל ללמוד ממנו לגבי ההווה
ולגבי העתיד – ללמוד לא לחזור על שגיאות העבר וללמוד לשחזר את הישגי העבר .אבל ,האם זה באמת
רלבנטי לימינו? הרי אנחנו לא באמת חוששים שנחזור לבנות פירמידות במצרים ,אז מה בכל זאת אפשר
ללמוד ממאורעות הפסח?
המסר העיקרי של חג הפסח הוא השמירה על החירות וההתנגדות לשיעבוד .במשך שנים נקשרה כמיהה זו
לשאיפה לעצמאות ולחזרה למולדתנו .קריאת ההגדה מסתיימת במשך דורות בקריאה "לשנה הבאה
בירושלים" .גם היום יש המשלבים בסדר פסח את סיפורי "יציאת מצרים" האישיים שלהם כמו העלייה
לארץ או ההישרדות בשואה.
אך החירות אינה מסתיימת רק בחירות האישית שלנו .לאחר שהשגנו את חירותינו ,חובה עלינו לשאוף
ולסייע גם לחירותם של אחרים ובוודאי שלא לעבור צד ולהיות הנוגשים המשעבדים .בעולמנו קיימות
קבוצות רבות שעדיין אינן בנות חורין ומחכות ליציאת מצרים שלהם .בהגדה זו אנו נתמקד בקבוצה
הגדולה ביותר והמדוכאת ביותר שלכולנו יש חלק בשיעבודה – בעלי-החיים .עשרות מיליארדים של
בעלי-חיים נטבחים מדי שנה לשם סיפוק תאוות האדם לבשרים )מהם מאות מיליונים בישראל( .בדרך
למותם הם עוברים ייסורים קשים – גדיעת איברים ,סימון בכוויות ,הובלה בין יבשות בתאים צפופים
ובחום כבד ,גידול בכלובים צפופים ללא יכולת תנועה ,ניתוק צאצאים מהוריהם ,מניעת מזון חיוני או
לחילופין פיטום יתר במזון תוך גרימת מחלות קשות והרשימה עוד ארוכה.
שיעבוד החיות אינו הופך רק את החיות לעבדים .אנו משעבדים גם את עצמנו למזון משחית מוסרית ומזיק
בריאותית .אנו משעבדים בני אדם אחר לרעב ,כאשר מזונם משמש לפיטום חיות למאכל עבור המערב
העשיר .אנו משעבדים את הדורות הבאים ,בשעה שאנו מחסלים במהירות את משאבי כדור הארץ באופן
בלתי הפיך ,כדי לספק את תאוותינו.
בחג החירות הזה בואו לא נעצור במילים ונעבור למעשים .בואו ונחסל את העבדות של דורנו .כל אחד
מאיתנו יכול להביא לחירותם של אלפים .אדם ממוצע בישראל אחראי להרג וסבל של כ 4000-בעלי-
חיים במהלך חייו .במעבר למזון צמחי ,כל אחד מאיתנו יכול למנוע זאת ,לחסל את השיעבוד של אלפי
בעלי-חיים ולחסל את שיעבודו שלו לבשר המזיק.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר אנונימוס לצמחונות וזכויות בע“חanimal.org.il :
ובאוסף המתכונים והמאמרים של רפובליקת בנענעbanana.potrim.com :
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כיצד להשתמש בהגדה?
ההגדה כוללת בתוכה את כל הטקסט של ההגדה המסורתית ,כולל הסברים על מהלך הסדר .הטקסט
המסורתי מובא כשהוא מנוקד וכך ניתן לזהותו בקלות ולהשתמש בהגדה בכל סדר מסורתי .בסדר
מסורתי ,מומלץ לבחור קטע או שניים ולהציג אותם לנוכחים ,ככתבו או במילים שלכם .במקומות שלא
נוהגים לקרוא את ההגדה בשלמותה ,אפשר לקבוע מראש קטעי קריאה מתוך ההגדה המסורתית ומתוך
הקטעים הנוספים בהגדה זו ,על פי ההיקף הרצוי.
בסדר עם ילדים ,או ילדים ברוחם ,מומלץ לשלב גם משחקים כמו חידון עם חלוקת אגוזים כנקודות או
כתב חידה לחיפוש אפיקומן .את נושאי החידות ניתן לשאוב מתוך ההגדה )המסורתית והצמחונית( וכך
לעודד עיון בכתוב.
אפשר גם לקרוא בהגדה לאחר הסדר ,ללמוד ולבוא אלינו לרפובליקת בנענע ,לשאול קושיות נוספות.

צלחת הסדר
במרכז השולחן ,נוהגים להניח את קערת הסדר ובה מסודרים סימני הסדר המסמלים את המאורעות
ההיסטורים והמשמעויות שמאחורי חג הפסח.
תחילה ,מניחים שלוש מצות זו על גבי זו .אכילת המצות מזכירה לנו את לחם העוני שאכלו אבותינו
במצרים ,כשמיהרו ולא היה בידם זמן להתפיח את הבצק .המצות של הדור הנוכחי הן המזון המהיר.
למרות שהיום אף אחד לא רודף אחרינו ,איננו מתפנים להכין לעצמנו אוכל טעים ומזין ומסתפקים במזון
מהיר ושאינו בריא .באוכלנו את המצות ,מסובין בנחת ליד שולחן הסדר ,נזכור להשקיע עוד כמה דקות
ולהנות מחירותינו באכילת מזון טעים ובריא .שלוש המצות מסמלות את חלקי עם ישראל והשאיפה
שלכולם לא יחסר מזון – המצה העליונה כהן ,האמצעית לוי והתחתונה ישראל .בסדר פסח אנו מעבירים
מסר של שיתוף משאבים ,על מנת שלכולנו יהיה מזון .וועדת האו"ם שהתכנסה לבדוק כיצד ניתן יהיה
להאכיל את כל אוכלוסיית העולם קבעה שרק על ידי תזונה צמחית ניתן יהיה לעשות זאת .כל עוד 95%
מהסויה משמשת להאבסת בעלי-חיים ,במקום להאכיל את רעבי העולם ,ימשיכו מיליונים למות מרעב,
בשעה שעשירי העולם מתים מתזונת יתר מהחי.
מעל המצות מניחים את קערת הסדר ובה סימני הסדר:
חרוסת – תערובת של תפוחים ,תמרים או סילאן )דבש תמרים( עם מיני אגוזים ושקדים ,מתובלים במעט
יין או מיץ ענבים אדום .החרוסת משמשת זכר לטיט שבו העבידו המצרים את אבותינו .היין האדום הוא
זכר לדם ילדי ישראל ששפך פרעה .נזכור גם את הדם הנשפך היום ,דמם של העגלים הזכרים הנשחטים
בגיל צעיר מפני שאינם יכולים לתת חלב ודמם של האפרוחים הזכרים בני יומם ,שאינם יכולים להטיל
ביצים.
מרור וחזרת – "על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים" .כמרור משמשים חסה ,עלי עולש או
שורש החזרת .ככל הנראה ,החזרת המוזכרת במשנה היא החסה ולא שורש החריין המוכר כיום כחזרת.
במקומות רבים שמים שני סוגי מרור – חסה וחזרת .יש הרואים במרור סימן נוסף ,זכר למזון הצמחי
שאכלו אבותינו במצרים .המרור הוא צמח בר שעליו אכילים והוא מייצג את צמחי המדבר השונים
שמשמשים מזון במדבר .על פי המשנה ,חמישה צמחים יכולים לשמש כמרור – חסה )חזרת בלשון
המשנה( ,חזרת )תמכא במשנה( ,עולש ,חרחבינה ומרור.
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כרפס –ירק המסמל את האביב ושפע המזון שהתברכה בו הארץ .הכרפס משמש גם כמתאבן לקראת
הארוחה הגדולה .נוהגים לאכול סוגים שונים של ירק כמו סלרי ,פטרוזיליה ,צנון ,צנונית או תפוחי אדמה.
את הכרפס נוהגים לטבול במי מלח .את הכרפס אוכלים פעמיים בסדר ,זכר לעבר ולעתיד – העבר בגן
עדן ,כשהאדם אכל את המזון הצמחי שקיבל מאלוהים והעתיד כשבני האדם יחיו בשלום עם שאר יושבי
כדור הארץ ויחיו שוב על תנובת הארץ.
שני תבשילים – זכר לקורבנות שהוקרבו בבית המקדש .הקורבנות בימי קדם היו חלק מהפולחן של
תאוות הבשרים .עוד אצל עובדי האלילים הקדמונים נהגו להקריב חלק מהחיה הנשחטת לאלילים.
בתקופת בית ראשון ושני ,היווה המקדש מעין ווסת שהגביל את הכניעה לתאוות הבשרים ,כאשר זו
מומשה רק שלוש פעמים בשנה ,בשלושת הרגלים .לא תמיד העם קיבל מגבלה זו בהבנה ופעמים רבות
אנו קוראים בתנ"ך על הקמת במות ברחבי הארץ ,שהיו למעשה בתי מטבחיים שאיפשרו לאנשים לשחוט
חיות מחוץ לשלושת הרגלים .במות אלו היוו לא אחת מטרה לתוכחת הנביאים .לאחר חורבן בית שני,
בתחילת ימי הביניים ,הפסיקו היהודים לאכול בשר ,אך בהמשך חזרו לסורם .היום אנשים רבים אוכלים
חיות במקום  3פעמים בשנה ,כפי שאכלו בתקופת המקדש ,אפילו  3פעמים ביום .בחג הפסח נזכור לא רק
את הקורבנות בעבר ,אלא גם את הקורבנות הרבים של תעשיית המזון מהחי בימינו ולקוות שגם בעלי-
החיים יזכו להיות בני חורין.
כזכר לקורבנות ניתן להשתמש בכל דבר שיזכיר לנו אותם .במשנה נכתב שיש לציין את קורבן הפסח ע"י
"שני תבשילין" ,ללא פירוט נוסף .שני התבשילין נועדו להזכיר לנו את קורבן הפסח וקורבן החגיגה
שבהם קיפחו חיות רבות את חייהן .כדי לזכור את הקורבנות ,אין צורך להוסיף על הכאב בקורבנות
נוספים .בתלמוד יש דיעות שונות לגבי אותם שני תבשילים .אחד מציע שני סוגי "בשר" ,אחר דג וביצה,
אחר מציע אפילו עצם מבושלת ויש גם את האפשרות שרבי הונא מציע  -הוא מהדר ב``סילקא וארוזא`` -
סלק ואורז.
אנו נבחר בדרכו של רבי הונא ונשתמש במאכלים מהצומח .את הסלק יש הנוהגים לצלות ,כך שיפריש
נוזל אדום המזכיר את דם הקורבנות .לצידו נוסיף אורז ובעדות שבהן לא נהוג לאכול אורז בפסח נחליפו
בקינואה ,דגן כשר לפסח שניתן להכינו בדומה לאורז .ניתן גם להוסיף קמח מצה בלול בשמן זית זכר
למנחות מן הצומח שהיו נהוגות בבית המקדש – סולת ומצות בלולות בשמן.
ליד הקערה נוהגים להניח כוס לאליהו הנביא ,סמל נוסף להכנסת אורחים.
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קדש
בשבת מתחילין

ויהי ערב ויהי בקר
יום הששי .ויכלו השמים והארץ וכל צבאם.
ויכל א$להים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה
וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה.
ויברך א$להים את יום השביעי ויקדש אותו
כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא א$להים לעשות.
בחול מתחילין:

סברי מרנן ורבנן ורבותי

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקדשנו במצותיו.
ותתן לנו יי א$להינו באהבה )בשבת :שבתות למנוחה ו(מועדים לשמחה ,חגים וזמנים לששון ,את
יום )השבת הזה ואת יום( חג המצות הזה ,זמן חרותנו )באהבה( ,מקרא קדש ,זכר ליציאת מצרים.
כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים) ,ושבת( ומועדי קדשך )באהבה וברצון (,בשמחה ובששון
הנחלתנו .ברוך אתה יי ,מקדש )השבת ו (ישראל והזמנים.
במוצאי שבת מוסיפין:

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,בורא מאורי האש .ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם המבדיל בין
קדש לחל ,ין אור לחשך  ,בין ישראל לעמים ,בין יום השביעי לששת ימי המעשה .בין קדשת שבת
לקדשת יום טוב הבדלת ,ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת  .הבדלת וקדשת את עמך
ישראל בקדשתך .ברוך אתה יי המבדיל בין קדש לקדש.
ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,שהח$ינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
שותה רב כוס היין בהסבה.

ורחץ
נוטלין את הי דים ואין מברכין "על נטילת ידים".
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כרפס
טובלין כרפס פחות מכזית במי מלח ,ומברכין.

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,בורא פרי האדמה.

הכרפס מסמל את פרי האדמה – שפע המזון שנתברכה בו הארץ .את הכרפס טובלים במי מלח ,זכר
לדמעות בני ישראל שעבדו בפרך .ניתן לראות בכך גם תזכורת לעמל עובדי האדמה ,הזורעים בדמעה.
רבי ג'יי מרקוס רואה את הקשר בין סימן זה ה"כרפס" ,לסימן הבא" ,יחץ" .הכרפס מציין את ההסתפקות
בפרי האדמה ואילו ה"יחץ" ,חלוקת המצה לשני חלקים ,מסמל את השיתוף עם הזולת .ר' מרקוס לומד
מכך שאלו הניזונים מפרי האדמה הם גם אלה שתורמים מחלקם ,על מנת שגם לאחרים לא יחסר .גידול
מזון מהחי דורש שטחי קרקע גדולים ומים רבים .על ידי גידול ישיר של מזון צמחי לאדם ,ניתן לחסוך
משאבי קרקע ומים רבים ולהאכיל בעזרתם אנשים מזי רעב.

יחץ
בעל הבית יבצע את המצה האמצעית לשתים ומצפין את החצי הגדול לאפיקומן.

מגיד
מגלה את המצות מגביה את הקערה ואומר בקול רם:

הא לחמא

עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים.

כל דכפין ייתי וייכל ,כל דצריך ייתי ויפסח.
השתא הכא ,לשנה הבאה בארעא דישראל.
השתא עבדי ,לשנה הבאה בני חורין.

זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים .כל רעב שיבוא ויאכל ,כל נצרך שיבוא ויפסח.
בקטע זה אנו קוראים לעניים לחלוק איתנו את מזוננו .הדרך היפה להוציא זאת לפועל הינה מעבר למזון
צמחי .גידול פרה או תרנגולת דורש מזון צמחי רב המשמש להאכלתן .אם נגדל ישירות מזון צמחי לאדם,
ניתן יהיה להאכיל אנשים רבים בעזרת אותם משאבי כסף ,קרקע ומים הדרושים היום להאכלת אדם בודד
במזון מהחי.
אנשים רבים ברחבי העולם סובלים מרעב ,מכיוון שבמקום לגדל עבורם מזון ,מגדלים מזון עבור החיות
שאוכלים בעולם השבע.
בחג הפסח נזכור את רעבי העולם ,נחלוק איתם את משאבי כדור הארץ ובעזרת הצמחונות נאבק ברעב,
למען נהיה כולנו בשנה הבאה בני חורין.
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מסיר הקערה מעל הש*לחן ,מוזגין כוס שני וכאן הבן או אחד מן המס*בים שואל:

מה נשתנה

הלילה הזה מכל הלילות?

שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה ,הלילה הזה  -כולו מצה!
שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות - ,הלילה הזה מרור!
שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת - ,הלילה הזה שתי פעמים!
שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסבין - ,הלילה הזה כלנו מסבין!
מניח את הקערה על הש*לחן .המצות תהיינה מגלות בשעת א+מירת ההגדה.

עבדים היינו לפרעה במצרים ,ויוציאנו יי א$להינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה .ואלו לא
הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים ,הרי אנו ובנינו ובני בנינו משעבדים היינו לפרעה
במצרים .ואפילו כלנו חכמים ,כלנו נבונים ,כלנו זקנים ,כלנו יודעים את התורה ,מצוה עלינו לספר
ביציאת מצרים .וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משבח.

עבדים היינו לפרעה במצרים ועתה בני חורין.
ואילו לא הוציא הקדוש-ברוך-הוא את אבותינו ממצרים ,הרי אנו ובנינו ובני-בנינו משועבדים היינו
לפרעה במצרים.
לפיכך ,עלינו לזכור כי עבדים היינו ובני חורין אנו ,אבל יצורים אחרים עודם משועבדים .כל עוד לא
נעלמה העבדות מעל פני האדמה ,מצווה עלינו לפעול למען שחרור כל בעלי-החיים מעבדות לחרות וכל
המרבה לפעול למען שחרור בעלי-החיים הרי זה משובח.
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מעשה ברבי א$ליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה
ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסבין בבני ברק ,והיו
מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו
תלמידיהם ואמרו להם :רבותינו ,הגיע זמן קריאת שמע
של שחרית.
אמר אלעזר בן עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה ,ולא
זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן
זומא :שנא$מר,
למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי
חייך
ימי חייך  -הימים ,כל ימי חייך  -הלילות .וחכמים
אומרים :ימי חייך  -העולם הזה ,כל ימי חייך  -להביא
לימות המשיח.

הידעת?
צומת מסובים ,הסמוך למיקומה של
בני ברק הישנה נקרא על שם קטע זה
בהגדה .על חורבותיה של בני ברק
הישנה הוקם יישוב ערבי בשם חיריה
שנתן את שמו גם למזבלה הסמוכה.
היום מזבלת חיריה משמשת מוקד
למחזור ואיכות הסביבה .במקום
מרכז מחזור פסולת הממיין את
הפסולת למטרות מחזור .במקום
תחנת כח המפיקה חשמל מהפסולת
האורגנית ומתוכננת הפקת חשמל
מהגזים הנפלטים מהר הפסולת
שהצטבר במשך השנים.
בסמוך לחירייה מתוכנן לקום פארק
איילון שישמש כריאה הירוקה של
דרום גוש דן.

ברוך המקום ,ברוך הוא .ברוך שנתן תורה לעמו
ישראל ,ברוך הוא .כנגד ארבעה בנים דברה תורה .אחד חכם ,ואחד רשע ,ואחד תם ,ואחד שאינו
יודע לשאול.

חכם

מה הוא אומר?
מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה יי א$להינו אתכם? ואף אתה א$מר לו כהלכות
הפסח :אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן.

רשע מה הוא אומר?
מה העבדה הזאת לכם? לכם  -ולא לו .ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר
בעקר .ואף אתה הקהה את שניו וא$מר לו :בעבור זה עשה יי לי בצאתי
ממצרים .לי  -ולא לו .אילו היה שם ,לא היה נגאל.
תם מה הוא אומר?
מה זאת? ואמרת אליו :בחזק יד הוציאנו יי ממצרים ,מבית עבדים.

ושאינו יודע

לשאול –

את פתח לו ,שנא$מר :והגדת לבנך ביום ההוא לאמר ,בעבור זה עשה יי לי
בצאתי ממצרים.
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יכול מראש חדש ,תלמוד לומר ביום ההוא ,אי ביום ההוא יכול מבעוד יום,
תלמוד לומר בעבור זה  -בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מנחים
לפניך.
מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ,ועכשיו קרבנו המקום לעבדתו ,שנא$מר:
ויאמר יהושע אל כל העם ,כה אמר יי א$להי ישראל :בעבר הנהר ישבו אבותיכם
מעולם ,תרח אבי אברהם ואבי נחור ,ויעבדו א$להים אחרים .ואקח את אביכם את
אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען ,וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק,
ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו .ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אתו ,ויעקב ובניו
ירדו מצרים.
ברוך שומר הבטחתו לישראל ,ברוך הוא .שהקדוש ברוך הוא חשב את הקץ ,לעשות
כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ,שנא$מר :ויאמר לאברם ,ידע תדע כי
גר יהיה זרעך בארץ לא להם ,ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה .וגם את הגוי
אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול.
מכסה את המצות ומגביה את הכוס.

והיא שעמדה לאבותינו ולנו!
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו,
אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו,
והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
יניח הכוס מידו ויגלה את המצות.
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בכל דור ודור עומדים אנו לכלותנו  -אילו האכילנו את המן ולא דרשנו את השליו
פרשת המן ,השליו וקברות התאווה עוסקת בתאוותו של העם לאכילת בשר ומעבירה מסר ברור כנגד תאווה זו.
לאחר צאתם של בני ישראל ממצרים ,נתן אלוהים לבני ישראל את המן .הכתוב משבח מזון צמחי זה" :והמן
כזרע-גד הוא ועינו כעין הבדולח....והיה טעמו כטעם לשד השמן" ולפי ספר שמות" :טעמו כצפיחית בדבש".
העם לא הסתפק במזון זה ודרש לאכול את המזון הבשרי שאליו הורגל במצרים:
"והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר ,זכרנו את הדגה אשר
אכלנו במצרים...ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו".
גם משה וגם אלוהים אינם רואים בעין יפה את התאווה הזו לאכילת בשר" :ויחר אף ה' מאד ובעיני משה רע".
לאור זאת ,התשובה של אלוהים נראית מפתיעה בהתחלה" :ונתן ה' לכם בשר ואכלתם .לא יום אחד תאכלון ולא
יומיים ולא חמישה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום .עד חודש ימים"....
מדוע נותן ה' לעם בשר ,אם הדבר רע בעיניו? ההסבר לכך מובא מייד בהמשך הפסוק" :עד אשר יצא מאפכם
והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם ."....אלוהים אינו צריך לבחור עונש לעם ,הוא למעשה נותן
לעם את העונש שהם ביקשו עבור עצמם .מפסוק זה ניתן גם ללמוד שאכילת בשר מנוגדת לרוח האל שבצלמו
נברא האדם .על פי רוח האל שנמצאת בקרב האדם ,עליו לאכול מזון צמחי ,כפי שנמסר לו בבריאת העולם .אדם
האוכל בשר פועל על כן בניגוד לרוח האלוהים אשר בקרבו.
הסיפור מסתיים בתוצאה המרה של אכילת הבשר ,סוף המבהיר היטב את הסכנה הבריאותית שבכך .לאחר 30
יום של אכילת חיות – יונקים ,עופות ודגים ,הדבר גרם למחלה קשה אשר המיתה רבים מהעם" :הבשר עודנו
בשיניהם טרם יכרת ואף ה` חרה בעם ויך ה` בעם מכה רבה מאד .ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאווה,
כי שם קברו את העם המתאווים".
ניתן לראות בפרשייה זו הקבלה לסיפור בריאת העולם והמעבר מתזונה צמחית שניתנה לאדם בבריאה לתזונה
מהחי בדור שלאחר המבול .בבריאת העולם ,כמתואר בספר בראשית ,ניתנו לאדם תחילה רק עשב זורע זרע ועץ
נושא פרי .ביציאת מצרים ניתן תחילה המן .בשני המקרים ,העם לא הסתפק במזון הטוב שניתן לו ורצה לאכול
חיות .בדור המבול לא הסתפק האדם במזון הצמחי והחל לאכול חיות .ביציאת מצרים ,לא הסתפקו בני ישראל
במן ודרשו את סיר הבשר .בפעם הראשונה הושמד חלק גדול מהאנושות במבול ובפעם השנייה מתו רבים
בחולי.
בשני המקרים ניתן הבשר ,תוך העברת מסר ברור לגבי השלילה שבכך .ההיתר לאכול חיות ,לאחר המבול ,ניתן
במגבלה" :כי תאווה נפשך" .היתר זה קיים רק כאשר אדם אינו עומד ביצרו וחייב לאכול בשר .המסר של
הכתוב הוא כנגד אכילת בשר ,אך במקרה שאדם אינו עומד בייצרו ואוכל בשר ,מוצבות לפניו מגבלות שנועדו
להפחית את העבירה ולהזכיר את השלילה שבכך .מגבלות אלו כוללות את חוקי הכשרות השונים .גם בפרשיית
קברות התאווה מבהיר אלוהים שהבשר ניתן רק "כי בכיתם באזני ה' לאמור מי יאכילנו בשר" ,כלומר הבשר
ניתן רק לאחר שהעם אינו מסוגל לעמוד בייצרו ותאוותו גוברת עליו.
נסיון חדש לחזור על הניסוי המדברי נעשה בסרט "לאכול בגדול" .בסרט זה ניסה על עצמו במאי הסרט דיאטה
מהחי מבית היוצר של מקדונלדס ,במשך  30יום .התוצאות היו חמורות ,כולל נזק משמעותי לכבד ,עלייה חדה
בכולסטרול ,כאבי ראש ,הקאות ,אימפוטנציה ,השמנת יתר והשפעות נפשיות.
מסתבר שהנזקים הבריאותיים הנובעים מאכילת חיות היו ידועים הרבה לפני כן ,עוד מימי יציאת מצרים .למרות
זאת לא הסקנו את המסקנות וגם בדורנו אנו ממשיכים לכלות את עצמנו – במחלות הנגרמות מאכילת הבשר
ובהרס כדור הארץ בשל הנזקים האקולוגים הכרוכים בכך – מדבור ,אפקט החממה ,זיהום מקורות מים וכריתת
יערות עד.
עם ישראל יצא מעבדות לחרות ,אבל עדיין לא היה בשל כדי להיות מודע לשיעבודם ולסבלם של יצורים אחרים
וכדי להמנע מלהיות שותף לכך .היום ,כאשר אנו בני חורין בארצנו ,מוטב שנהיה קשובים לסבלם של בעלי-
החיים המשועבדים לנו ,נתגבר על תאוותנו לאכילת חיות ונפסיק להיות שותפים לשיעבוד של יצורים חיים.
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צא ולמד מה בקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו .שפרעה לא גזר אלא על הזכרים
ולבן בקש לעקור את הכל ,שנא$מר:

ארמי אבד אבי ,וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ,ויהי שם לגוי
גדול ,עצום ורב
וירד מצרימה  -אנוס על פי הדבור.
ויגר שם  -מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם ,שנא$מר:
ויאמרו אל פרעה ,לגור בארץ באנו ,כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך  ,כי כבד הרעב
בארץ כנען .ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן.
במתי מעט  -כמה שנא$מר :בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ,ועתה שמך יי א$להיך
ככוכבי השמים לרב.
ויהי שם לגוי  -מלמד שהיו ישראל מצינים שם.
גדול ,עצום  -כמו שנא$מר :ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ,ותמלא
הארץ אתם.
ורב  -כמה שנא$מר :רבבה כצמח השדה נתתיך ,ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים,
שדים נכנו ושערך צמח  ,ואת ערם ועריה .ואע$בר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ,
ואמר לך בדמיך חיי ,ואמר לך בדמיך חיי

צא ולמד מה ביקש האדם לעולל לכדור הארץ ויושביו ,שלא גזר רק על משפחתו ולא רק בני עירו ,לא רק
על ארצו ולא רק על עמו .שלא גזר רק על בני האדם אלא על כלל בעלי-החיים ,בארץ בשמיים ובמים.
שלא גזר רק על בני דורו אלא על ילדיו ,נכדיו וניניו וכלל החיים בארץ לדורי דורות.
אלא שלא זאת ביקש האדם ,אך תאוותו גברה עליו עד כדי שעצם עיניו ולא היה מוכן לשמוע ולהקשיב
להשלכות מעשיו .ואתה ,פקח את עיניו ואמור לו" :על מנת שגם בניך ובני בניך יזכו להנות מעושרו של
עולם זה ,עליך לשנות מהרגליך ולא לחסל את משאבי העולם בדור אחד".
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וירעו אתנו המצרים ויענונו ,ויתנו עלינו עבדה קשה.
וירעו אתנו המצרים  -כמו שנא$מר :הבה נתחכמה לו פן ירבה ,והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם
הוא על שנאינו ונלחם בנו ,ועלה מן הארץ.
וויענונו  -כמה שנא$מר :וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם .ויבן ערי מסכנות לפרעה.
את פתם ואת רעמסס.
ויתנו עלינו עבדה קשה  -כמו שנא$מר :ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך .

ונצעק אל יי א$להי אבתינו ,וישמע יי את קלנו ,וירא את ענינו ואת
עמלנו ואת לחצנו.
ונצעק אל יי א$להי אבתינו  -כמה שנא$מר :ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ,ויאנחו בני
ישראל מן העבודה ויזעקו ,ותעל שועתם אל הא$להים מן העבדה.
וישמע יי את קלנו  -כמה שנא$מר :וישמע א$להים את נאקתם ,ויזכור א$להים את בריתו את
אברהם ,את יצחק ואת יעקב.
וירא את ענינו  -זו פרישות דרך ארץ ,כמה שנא$מר :וירא א$להים את בני ישראל וידע א$להים.
ואת עמלנו  -אלו הבנים .כמה שנא$מר :כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון.
ואת לחצנו  -זו הדחק ,כמה שנא$מר :וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם.
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ויוצאנו יי ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ,ובמרא גדל ,ובאתות
ובמפתים.
ויוצאנו יי ממצרים  -לא על ידי מלאך  ,ולא על ידי שרף ,ולא על ידי שליח  ,אלא
הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ,שנא$מר :ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה ,והכיתי
כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ,ובכל א$להי מצרים אע$שה שפטים .אני יי.
ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה  -אני ולא מלאך
והכיתי כל בכור בארץ מצרים  -אני ולא שרף
ובכל א$להי מצרים אע$שה שפטים  -אני ולא השליח .
אני יי  -אני הוא ולא אחר.
ביד חזקה  -זו הדבר ,כמה שנא$מר :הנה יד יי הויה במקנך אשר בשדה ,בסוסים,
בחמרים ,בגמלים ,בבקר ובצאן ,דבר כבד מאד.
ובזרע נטויה  -זו החרב ,כמה שנא$מר :וחרבו שלופה בידו ,נטויה על ירושלים.
ובמרא גדל  -זו גלוי שכינה ,כמה שנא$מר :או הנסה א$להים לבא לקחת לו גוי מקרב
גוי במסת באתת ובמופתים ,ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים גדלים,
ככל אשר עשה לכם יי א$להיכם במצרים לעיניך.
ובאתות  -זה המטה ,כמה שנא$מר :ואת המטה הזה תקח בידך  ,אשר תעשה בו את
האתת.
ובמפתים  -זה הדם ,כמה שנא$מר :ונתתי מופתים בשמים ובארץ.
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נוה+גין להטיף טפה מן הכוס בא+מירת דם ואש ,...עשר המכות דצ "ך עד "ש באח "ב ,ביחד ,ט"ו פעם.

דם ואש ותימרות עשן.
דבר אחר :ביד חזקה  -שתים ,ובזרע נטויה  -שתים ,ובמרא גדל  -שתים ,ובאתות -
שתים ,ובמפתים  -שתים .אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים
במצרים ,ואלו הן:

שחין
ברד
ארבה
חשך
מכת בכורות

דם
צפרדע
כנים
ערוב
דבר

רבי יהודה היה נותן בהם סמנים :דצ "ך עד "ש באח "ב.

דם ,צפרדע וכינים
הארץ החיות הים והדגה,
ניתנו לאדם למשמורת,
לכבדם ,ויחד לחיות על האדמה,
בהערכה עבודה ואהבה.
והאדם הארץ והימים זיהם,
שינה והנדס את החי הצומח והגידולים
את החיות כלא ובסבל כילה ועיוות,
עשה אותם כמותו משועבדים,
שלא כדרך הטבע חולים וכאובים.
הזורע סבל וכאב -רינה לא יוכל לקצור,
המשעבד וגורם סבל לאחר,
ומתחשב ברצונו שלו בלבד,
אל לו להתפלא אם בערבו של יום
יבקש רחמים לעצמו בשל כאבו ומחלתו
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רבי יוסי הגלילי אומר :מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים
לקו חמשים מכות?

במצרים מה הוא

אומר? ויאמרו החרטמים אל פרעה :אצבע א$להים

הוא,
ועל הים מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יי
במצרים ,וייראו העם את יי ,ויאמינו ביי ובמשה עבדו.
כמה לקו באצבע? עשר מכות .א$מור מעתה :במצרים לקו עשר מכות ועל
הים לקו חמשים מכות.
רבי א$ליעזר אומר :מנין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים
במצרים היתה של ארבע מכות?
שנא$מר :ישלח בם חרון אפו ,עברה וזעם וצרה ,משלחת מלאכי רעים.
עברה  -אחת,
וזעם  -שתים,
וצרה  -שלש,
משלחת מלאכי רעים  -ארבע.
א$מור מעתה :במצרים לקו ארבעים מכות ועל הים לקו מאתים מכות.
רבי עקיבא אומר :מנין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים
במצרים היתה של חמש מכות?
שנא$מר :ישלח בם חרון אפו ,עברה וזעם וצרה ,משלחת מלאכי רעים.
חרון אפו -אחת,
עברה  -שתים,
וזעם  -שלוש,
וצרה  -ארבע,
משלחת מלאכי רעים  -חמש.
א$מור מעתה :במצרים לקו חמשים מכות ועל הים לקו חמשים ומאתים
מכות.
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ואלו עשר המכות שהביא האדם על עצמו וסביבתו:
דם –וישפוך האדם דם רב למען סיפוק תאוותיו ,ונשחתה נפש האדם.
צפרדע – ומחנכי הדור השחיתו נפש התלמידים ובגיל צעיר לימדום כיצד לבתר צפרדעים חיות.
כינים – והאדם גירד פדחתו ,ישב וחשב ולא הבין מדוע הוא חולה ,מדוע אנשים רעבים ,מזג האוויר
משתגע והאלימות משתוללת .ישב וחשב ולא הבין כי הביא זאת על עצמו .וימשיכו המכות לנחות על
ראשו.
ערוב – ויבואו הקרקסים הגדולים ,אשר צלפו באריות במוטות ברזל ,חנקו קופים ברצועות חנק ,הרקידו
דובים על רצפת פח לוהט והובילו ג'ירפות בכלובי סדום נמוכים .וימלטו הנמרים ומורא גדול נפל על כל
תושבי העיר.
דבר – ולאחר טבח האדם בתרנגולות ובפרות ,התמלאה הארץ בפגרים ובחיות חולות .והאדם המשיך
וטבח בחתולים והחולדות עלו ופשטו בכל הארץ .ובארץ פרצו מגיפות קשות :דבר ,שפעת ספרדית,
שפעת העופות ,פרה משוגעת ,אבולה ,איידס וסארס וחללים רבים נפלו מקרב האדם.
שחין – וימרח האדם מיני תכשירים על ארנבים ועכברים .ויסבלו החיות מאד .ולא ידע האדם כי הוא אינו
עכבר וימרח על עצמו את קרם העכברים ויאכל תרופות עכברים .ויסבול גם האדם מאד.
ברד – ותמלא הארץ פרות רבות לספק תאוות האדם .ויפלטו הפרות מתאן רב ותהפוך הארץ לחממה.
והפך אקלימה לסדום ועמורה ,כפרים נשטפו במבול ,יבול רב הושמד בברד ובצורת קשה תקפה איזורים
אחרים .וירעב האדם.
ארבה – ויגדלו האירים תפוחי אדמה רבים ותמלא ארצם תפוחי אדמה .והארץ השנייה תמלא חיטה,
אחרת בסויה ואחרות בתירס או אורז .ויסגוד האדם למונוקולטורה .1ויפשוט הארבה ומחלות הצמחים
ותושמד כל תבואת הארץ ורעב כבד פשט בה.
חושך – והאדם הקים מפעלים מזהמים אשר מלאו את הארץ בעשן רב .ולא נותר מקום בארץ לגדל מזון
לחיות הרבות שהאדם גידל וטבח .ויכרות האדם יערות עד לגדל תחתם פרות .ויהפכו היערות למדבריות,
אבק רב עלה השמיימה וחושך רב כיסה את הארץ.
מכת בכורות – ויאכל האדם חיות רבות ,חלב וביצים עתירי הורמונים .ויפן האדם לקיים מצוות פרו ורבו
ולא עלה אונו בכך.

1חקלאות המבוססת על גידול מין בודד על שטחים נרחבים .החקלאות האורגנית ,בניגוד לכך ,דוגלת בשילוב מיני צמחים
השומר על פוריות הקרקע ועמידות הצמחיה.
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כמה מעלות טובות למקום עלינו!
אלו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים,
אלו עשה בהם שפטים ,ולא עשה באלהיהם,
אלו עשה באלהיהם ,ולא הרג את בכוריהם,
אלו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם,
אלו נתן לנו את ממונם ולא קרע לנו את הים,
אלו קרע לנו את הים ולא הע$בירנו בתוכו בחרבה,
אלו הע$בירנו בתוכו בחרבה ולא שקע צרנו בתוכו,
אלו שקע צרנו בתוכו ולא ספק צרכנו במדבר ארבעים שנה,
אלו ספק צרכנו במדבר ארבעים שנה ולא הא$כילנו את המן,
אלו הא$כילנו את המן ולא נתן לנו את השבת,
אלו נתן לנו את השבת ,ולא קרבנו לפני הר סיני,
אלו קרבנו לפני הר סיני ,ולא נתן לנו את התורה,
אלו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל,
אלו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה,

דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.
דיינו.

על אחת ,כמה וכמה ,טובה כפולה ומכפלת למקום עלינו :שהוציאנו ממצרים,
ועשה בהם שפטים ,ועשה באלהיהם ,והרג את בכוריהם ,ונתן לנו את ממונם ,וקרע
לנו את הים ,והע$בירנו בתוכו בחרבה ,ושקע צרנו בתוכו ,וספק צרכנו במדבר
ארבעים שנה ,והא$כילנו את המן ,ונתן לנו את השבת ,וקרבנו לפני הר סיני ,ונתן לנו
את התורה ,והכניסנו לארץ ישראל ,ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל
עונותינו.

אילו רק העברנו את חוק צער בעלי-חיים בכנסת – לא דיינו
אילו רק הפסקנו ניסויים בבעלי חיים בבתי הספר – לא דיינו
אילו רק הכרנו בזכותם של חיילים שלא לנעול נעלי עור – לא דיינו
אילו רק מנענו מקרקסי חיות להגיע לארץ – לא דיינו
אילו רק אסרנו על קיצוץ זנבות ושאר ניתוחי קוסמטיקה – לא דיינו
אילו רק הפכנו את הפרוות למוקצה מחמת מיאוס – לא דיינו
אילו רק הפסקנו את קרבות התנינים – לא דיינו
אילו רק מנענו ניסויים למטרות קוסמטיקה – לא דיינו
אילו רק הקמנו לובי נרחב של חברי כנסת למען בעלי-חיים – לא דיינו
אילו רק פרסמנו מגזין שמביא את דבר בעלי-החיים לעשרות אלפי קוראים בשבוע – לא דיינו
אילו רק הפכנו אנשים נוספים רבים לצמחונים – לא דיינו
אילו רק הפכנו רבים אף לטבעונים – לא דיינו
אילו רק הפסקנו גדיעת קרניים בלהביור וסימון בכוויות – לא דיינו
אילו רק הבאנו את דבר הסויה לכל סופר – לא דיינו
אילו רק הקמנו מערך חינוך שמעביר אלפי הרצאות בשנה – לא דיינו
אילו רק קופות חולים היו מוציאות חוברות על תזונה צמחונית – לא דיינו
ועל אף שהשגנו הישגים רבים ,בכוחם של פעילים מסורים ונחושים שהקדישו ממיטב זמנם ומרצם
לטובת בעלי-החיים ,עוד רבה הדרך לפנינו ועד שלא נביא לשחרור אחרון בעלי-החיים משיעבוד – לא
דיינו.
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רבן גמליאל היה אומר :כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח ,לא יצא ידי חובתו,
ואלו הן:

פסח ,מצה ,ומרור.
מראה ביד על הזרוע ויזהר שלא להגביה אותה.

פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קים ,על שום מה? על שום
שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים ,שנא$מר :ואמרתם זבח פסח הוא
ליי ,אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ,ואת בתינו הציל?
ויקד העם וישתחוו.
מראה את המצות למס*בים ואומר:

מצה זו שאנו אוכלים ,על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו
להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא ,וגאלם ,שנא$מר:
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות ,כי לא חמץ ,כי גרשו ממצרים
ולא יכלו להתמהמה ,וגם צדה לא עשו להם.
מראה את המרור למס*בים ואומר:

מרור זה שאנו אוכלים ,על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו
במצרים ,שנא$מר :וימררו את חייהם בעבדה קשה ,בחמר ובלבנים ובכל עבדה
בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך.
בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים ,שנא$מר :והגדת
לבנך ביום ההוא לאמר ,בעבור זה עשה יי לי בצאתי ממצרים .לא את אבותינו
בלבד גאל הקדוש ברוך הוא ,אלא אף אותנו גאל עמהם ,שנא$מר :ואותנו הוציא
משם ,למען הביא אתנו ,לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתנו.
מגביהים את הכוס עד הללויה.

לפיכך אנחנו חיבים להודות ,להלל ,לשבח  ,לפאר ,לרומם ,להדר ,לברך  ,לעלה
ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו :הוציאנו מעבדות לחרות
מיגון לשמחה ,ומאבל ליום טוב ,ומאפלה לאור גדול ,ומשעבוד לגאלה .ונאמר לפניו
שירה חדשה :הללויה.
הללויה הללו עבדי יי ,הללו את שם יי .יהי שם יי מברך מעתה ועד עולם .ממזרח
שמש עד מבואו מהלל שם יי .רם על כל גוים יי ,על השמים כבודו .מי כיי א$להינו
המגביהי לשבת ,המשפילי לראות בשמים ובארץ? מקימי מעפר דל ,מאשפת ירים
אביון ,להושיבי עם נדיבים ,עם נדיבי עמו .מושיבי עקרת הבית ,אם הבנים שמחה.
הללויה.
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בצאת

ישראל ממצרים ,בית יעקב מעם לעז,

היתה יהודה לקדשו ,ישראל ממשלותיו.
הים ראה וינס,
הירדן יסב לאחור.

מה לך הים כי תנוס,
הירדן  -תסב לאחור,

ההרים רקדו כאילים,
גבעות  -כבני צאן.

ההרים  -תרקדו כאילים,
גבעות  -כבני צאן.

מלפני אדון חולי ארץ ,מלפני א$לוה יעקב.
ההפכי הצור אגם מים ,חלמיש  -למעינו מים.

מגביהים את הכוס עד גאל ישראל.

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים ,והגיענו
ללילה הזה לא$כל בו מצה ומרור .כן יי א$להינו ואלהי אבותינו יגיענו למועדים
ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום ,שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך .
ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ,ונודה לך
שיר חדש על גאלתנו ועל פדות נפשנו .ברוך אתה יי גאל ישראל.

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
שותין את הכוס בהסבת שמאל.

ויצאנו מעבדות לחירות?! עדיין לומדים אנו כיצד יוצאין לחירות....
רחוקים אנו בדורנו מהחירות המוחלטת ,עדיין לומדים אנו כיצד יוצאין מעבדות לחירות .ועד כי לא נלמד
לאהוב את חירותם של רעינו ולו הם בעלי חיים ,אין אנו בני חורין.
ויפרצו בני האדם מאוד-מאוד ויבנו להם בתי חרושת ,ארמונות ומגדלים ,וישתלטו על בתיהם של בעלי
החיים וימנעו מהם אוכל ומשקה ,ויהרגו בהם ביד חזקה וזרוע נטויה ,במישרין ובעקיפין ,ויעבידום בכל
עבודה קשה וינצלום למאכל ,לבוש ומשחקים ויעשו בהם ניסויים.
ויהי הדבר חזיון נפרץ ,את אשר יענו התעשיינים ובני העם את החיות ,ויגזלו את חייהן ואת חירותן ואת
כבודן ויפגעו בגופן ובבריאותן ,וידבקו רוב בני האדם במנהג זה.
ואף אנו ,שליבנו פתוח לכאב ואיננו עומדים על דם רעינו ,עושים אנו כאשר נוכל למען הקטDן את הפגיעה
בבעלי החיים ,איש איש כאשר ידבנו ליבו ,איש איש בדרכו שלו :זה לא ילבש עור ופרווה ,זה יהא
צמחוני או טבעוני ,וזה לא יקנה את אשר נוסה על בעלי החיים.
וייטב הדבר בעינינו ,ונשמח בכל איש אשר יעשה ולו במעט ,ונעדיפם על אלה שעיניים להם ולא יראו,
אוזניים להם ולא ישמעו ,ולב להם ולא יחוש בסבל.
ואל יקל הדבר בעיניכם .שהתעשייה ,המשווקים ,המפרסמים ,התאגידים כולם עושים יד אחת וממררים
את חיינו ומקשים עלינו לקיים את דרכינו .ונדבוק בדרכנו ובאמונתנו ,באשר גם אם אינן מושלמות,
טובות המה על פני האדישות והבטלה ממעש.
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ולפיכך ,על כל אחד מאיתנו לבדוק את עצמו בטרם יעיר לרעהו ובטרם יבקרנו ,וישאל כל איש את עצמו
היאך יוכל להקטין את הפגיעה בבעלי החיים ,ויסב כל אדם את עיניו אליו פנימה ויחשוב וישאל חירות
אמיתית בדורנו מהי היא.
חירות – בדור בו אנו שבויים בחוקים ומוסכמות והרגלים ותקנות ,אשר לא כולם יהיו ראויים.
חירות – ונהיה חופשיים ולא יאנסונו לנצל את חברינו.

רחצה  /רחץ
נוטלים את הידים ומברכים

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים.

מוציא ,מצה
יקח המצות בסדר שהניחן ,הפרוסה בין שתי השלמות ,ויאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא"
בכוונה על העליונה ו"על אכילת מצה" בכונה על הפרוסה .אחר כך יבצע כזית מן העליונה השלמה
וכזית שני מן הפרוסה ויטבלם במלח ,ויאכל בהסבה שני הזיתים

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ.
ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מצה.
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מרור
כל אחד מהמס*בים לוקח כזית מרור ומטבלו בח+רוסת ,חוזר ומנער הח+רוסת ,מברך ואוכל בלי הסבה.

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מרור.

מרור על שום מה? "על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים" .זה ההסבר המוכר יותר המופיע
בהגדה ,אך יש סיבה נוספת לאכילת המרור .בתורה ,המרור נזכר פעמיים בתור מאכל שבני ישראל אכלו
בצאתם ממצרים" :על מצות ומרורים יאכלוהו" .מדוע בני ישראל היו צריכים לאכול מרור? הרי הם לא
היו צריכים שיזכירו להם כיצד המצרים מיררו את חייהם ,שהרי הם הדור שעבר זאת בעצמו.
כדי להבין זאת ,יש לבחון את הצמחים המשמשים כמרור .המשנה מפרטת" :ואלו ירקות שאדם יוצא בהן
ידי חובתו בפסח--בחזרת ,ובעולשין ,ובתמכה ,ובחרחבינה ,ובמרור" .החזרת המופיעה במשנה היא החסה,
כשבעבר הייתה הכוונה לחסת הבר ,חסת המצפן .העולש ,החרחבינה והמרור הם גם כן שלושה צמחי בר
הגדלים בכל חלקי הארץ ,כולל באיזורים מדבריים .לא ידוע לאיזה צמח הכוונה ב"תמכה" .יש המייחסים
אותו לחריין ,המוכר כיום כחזרת ,אך ככל הנראה זו השלכה של מסורת מאוחרת יותר שהתפתחה
באירופה כתוספת לחסה.
החסה ,העולש ,החרחבינה והמרור הם כולם עשבים ירוקים הזמינים בעונת האביב וטובים למאכל אדם.
הם מזינים ועשירים בין השאר בויטמין סי ,ברזל ,סידן ומגנזיום .פרט לעלים ,גם לשורשים שימושים
שונים כמו הכנת תחליף קפה משורש העולש )ציקוריה( ,שורשים קלויים ואף הכנת דברי מתיקה משורש
החרחבינה .בשנת השמיטה היוו צמחים אלה מקור חשוב למזון "עולשין חשובות הן לטמא טומאת אוכלין
בשביעית" .בארצות שונות ייחסו סגולות רפואיות רבות לצמחים אלה .אין פלא שגם אבותינו שיצאו
ממצרים ראו בעשבי מאכל אלה מקור מזון חיוני ותוספת נאה למצות.
חסת המצפן מתאפיינת בתכונה מעניינת שנתנה לה את שמה .זוגות העלים הסדורים לאורכה מסתדרים
כשהם מצביעים לכיוונים צפון-דרום .כך פני העלים מופנים לשמש בשעות הבוקר והערב וצידם הצר
פונה לשמש בשעות הצהריים החמות ,כדי למנוע התאיידות מיותרת .יוצא שעלי החסה הראו לבני ישראל
את הכיוון ממצרים הדרומית ,צפונה לעבר ישראל.
משחקים טלויזיונים מנסים להציג את ההישרדות בטבע כסרט פעולה רווי אלימות ודם .הישרדות אמיתית
אינה מבוססת על הרג תרנגול מסכן שהובא לשטח על ידי ההפקה .כדי לשרוד בטבע ,צריך קודם כל
להכיר את הטבע ,כמו אבותינו .אם מכירים את הטבע וצמחי המאכל הרבים הגדלים בר ,ניתן למצוא מזון
אפילו במדבר.

כורך
כל אחד מהמס*בים לוקח כזית מן המצה השלישית עם כזית מרור וכורכם יחד ,אוכלים בהסבה ובלי ברכה .לפני א+כלו
אומר.

זכר למקדש כהלל .כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים :היה כורך מצה ומרור
ואוכל ביחד ,לקיים מה שנא$מר :על מצות ומררים יאכלהו.
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שלחן עורך
אוכלים ושותים הסעודה הערוכה ונוהגים לאכול תחלה תפוחי אדמה מבושלים .ולא יאכל יותר מדי ,שלא תהיה עליו
אכילת אפיקומן אכילה גסה.

צפון
אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהמצה שהיתה צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה .וצריך
לאכלה קדם חצות הלילה.

ברך
מוזגין כוס שלישי ומברכין ברכת המזון

שיר המעלות
בשוב יי את שיבת ציון היינו כחלמים.
אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה.
אז יאמרו בגוים :הגדיל יי לעשות עם אלה.
הגדיל יי לעשות עמנו ,היינו שמחים.
שובה יי את שביתנו כאפיקים בנגב.
הזרעים בדמעה ,ברנה יקצרו.
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע,
בא יבא ברנה נשא אלמתיו.

בשוב העם אל הצמחונות ,היינו כחולמים
אז ימלא שחוק פינו ,ולשוננו רינה
נכין מעדנים בריאים וטעימים
נוסיף זרעים ,בלי דמעה ,ומיני אגוזים
את אלומות הדגן המלא נקצור ברינה
ירקות ,פירות וקטניות נאכל בבינה
אז יאמרו בגויים :הגדיל ה` לעשות עם אלה
הגדיל ה` לעשות עימנו ,היינו שמחים
ויהיו הגויים גם הם צמחונים
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שלשה שאכלו כאחד ח+יבין לזמן והמזמן פותח:

רבותי ,נברך
המס*בים עונים:

יהי שם יי מברך מעתה ועד עולם.
המזמן אומר

ברשות מרנן ורבנן ורבותי ,נברך )א$להינו( שאכלנו משלו.
המס*בים עונים:

ברוך )א$להינו( שאכלנו משלו ובטובו חיינו
המזמן חוזר ואומר

ברוך )א$להינו( שאכלנו משלו ובטובו חיינו
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כ*לם אומרים:

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם הזן את העולם כלו בטובו בחן בחסד וברחמים
הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו .ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ,ואל
יחסר לנו מזון לעולם ועד .בעבור שמו הגדול ,כי הוא אל זן ומפרנס לכל ומטיב
לכל ,ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא .ברוך אתה יי הזן את הכל.
נודה לך יי א$להינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ,ועל
שהוצאתנו יי א$להינו מארץ מצרים ,ופדיתנו מבית עבדים ,ועל בריתך שחתמת
בבשרנו ,ועל תורתך שלמדתנו ,ועל חקיך שהודעתנו ,ועל חיים חן וחסד שחוננתנו,
ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד ,בכל יום ובכל עת ובכל שעה:
ועל הכל יי א$להינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך ,יתברך שמך בפי כל חי תמיד
לעולם ועד :ככתוב ,ואכלת ושבעת וברכת את יי א$להיך על הארץ הטובה אשר נתן
לך .ברוך אתה יי על הארץ ועל המזון:
רחם נא יי א$להינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל
מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו :א$להינו אבינו,
רענו זוננו פרנסנו וכלכלנו והרויחנו ,והרוח לנו יי א$להינו מהרה מכל צרותינו .ונא
אל תצריכנו יי א$להינו ,לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם ,כי אם לידך
המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה ,שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד.

בברכת המזון אנו מבקשים שלא נהיה זקוקים למתנת בשר ודם.
אנו רגילים לראות בפסוק זה אמירה על אי רצוננו להזדקק לנדיבות לבם של בני תמותה ,אשר בניגוד
לאל הרי הם בשר ודם ,גשמיים .אנו מתפללים שלא נגיע לעוני ולחוסר אונים או למצב בו לא נוכל
לעשות לעצמנו.
אבל מה באשר ל"מתנות" שאנו לוקחים בכח הזרוע מברואים אחרים ,חסרי אונים וחסרי יכולת להגן על
עצמם? והרי לא מדובר בנדבת לב רחב  -מדובר בבשרם ובדמם של אותן בריות ,פשוטו כמשמעו .ואין זו
מתנה הניתנת בנדיבות ,אותה נדיבות שאיננו רוצים להזקק לה כאשר היא מגיעה מבני מיננו  -זהו הרג
אכזרי.
הלוואי ואותו רצון שלא להיות לעול על בריות אנושיות נדיבות יחול גם על בריות לא אנושיות.
הלוואי שכפי שאיננו רוצים ליטול מתנות הנתנות לנו מרצון ,כך נראה בברור כי איננו רוצים ליטול את
מתנת החיים מחיות אחרות.
ואל תצריכני לידי מתנת בשר ודם.
אמן.
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בשבת מוסיפין:

רצה והחליצנו יי א$להינו במצותיך ובמצות יום השביעי השבת הגדול והקדוש הזה.
כי יום זה גדול וקדוש הוא לפניך לשבת בו ולנוח בו באהבה כמצות רצונך .וברצונך
הניח לנו יי א$להינו שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו .והראנו יי א$להינו
בנחמת ציון עירך ובבנין ירושלים עיר קדשך כי אתה הוא בעל הישועות ובעל
הנחמות.
א$להינו ואלהי אבותינו ,יעלה ויבא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זכרוננו
ופקדוננו ,וזכרון אבותינו ,וזכרון משיח בן דוד עבדך  ,וזכרון ירושלים עיר קדשך ,
וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך ,לפליטה לטובה לחן ולחסד ולרחמים ,לחיים
ולשלום ביום חג המצות הזה זכרנו יי א$להינו בו לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו
בו לחיים .ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו ,כי אליך עינינו ,כי
אל מלך חנון ורחום אתה.
ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו .ברוך אתה יי בונה ברחמיו ירושלים .אמן.
ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,האל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גאלנו יוצרנו
קדושנו קדוש יעקב רוענו רועה ישראל המלך הטוב והמטיב לכל שבכל יום ויום
הוא הטיב ,הוא מטיב ,הוא ייטיב לנו .הוא גמלנו הוא גומלנו הוא יגמלנו לעד ,לחן
ולחסד ולרחמים ולרוח הצלה והצלחה ,ברכה וישועה נחמה פרנסה וכלכלה ורחמים
וחיים ושלום וכל טוב ,ומכל טוב לעולם על יחסרנו.
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הרחמן הוא ימלוך עלינו לעולם ועד.
הרחמן הוא יתברך בשמים ובארץ.
הרחמן הוא ישתבח לדור דורים ,ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים ,ויתהדר בנו לעד
ולעולמי עולמים.
הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד.
הרחמן הוא ישבור עלנו מעל צוארנו ,והוא יוליכנו קוממיות לארצנו.
הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרבה בבית הזה ,ועל שלחן זה שאכלנו עליו.
הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ,ויבשר לנו בשורות טובות
ישועות ונחמות.
הרחמן הוא יברך את )אבי מורי( בעל הבית הזה .ואת )אמי מורתי( בעלת הבית
הזה ,אותם ואת ביתם ואת זרעם ואת כל אשר להם .אותנו ואת כל אשר לנו ,כמו
שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל ,כן יברך אותנו כלנו יחד
בברכה שלמה ,ונאמר ,אמן.
במרום ילמדו עליהם ועלינו זכות שתהא למשמרת שלום .ונשא ברכה מאת יי,
וצדקה מאלהי ישענו ,ונמצא חן ושכל טוב בעיני א$להים ואדם.

בשבת :הרחמן הוא ינחילנו יום שכלו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
הרחמן הוא ינחילנו יום שכלו טוב) .יום שכלו ארוך  .יום שצדיקים יושבים
ועטרותיהם בראשיהם ונה$נים מזיו השכינה ויהי חלקינו עמהם(
הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא.
מגדול ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם .עשה שלום
במרומיו ,הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו ,אמן.
ראו את יי קדשיו ,כי אין מחסור ליראיו .כפירים רשו ורעבו ,ודרשי יי לא יחסרו כל
טוב .הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו .פותח את ידך  ,ומשביע לכל חי רצון .ברוך
הגבר אשר יבטח ביי ,והיה יי מבטחו .נער הייתי גם זקנתי ,ולא ראיתי צדיק נע$זב,
וזרעו מבקש לחם .יי עז לעמו יתן ,יי יברך את עמו בשלום.
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הנני מוכן ומזמן לקים מצות כוס שלישי שהוא כנגד בשורת הישועה ,שאמר הקדוש
ברוך הוא לישראל וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים.

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
שותין בהסבת שמאל.

שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו .כי אכל
את יעקב ואת נוהו השמו .שפך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם .תרדף באף
ותשמידם מתחת שמי יי.

הלל
לא לנו ,יי ,לא לנו ,כי לשמך תן כבוד ,על חסדך ,על אמתך  .למה יאמרו הגוים:
איה נא א$להיהם? וא$להינו בשמים ,כל אשר חפץ עשה .עצביהם כסף וזהב מעשה
ידי אדם .פה להם ולא ידברו ,עינים להם ולא יראו .אזנים להם ולא ישמעו ,אף
להם ולא יריחון .ידיהם ולא ימישון ,רגליהם ולא יהלכו ,לא יהגו בגרונם .כמוהם
יהיו עשיהם ,כל אשר בטח בהם .ישראל בטח ביהוה ,עזרם ומגנם הוא .בית אהרן
בטחו ביהוה ,עזרם ומגנם הוא .יראי יהוה בטחו ביהוה ,עזרם ומגנם הוא.
יי זכרנו יברך  .יברך את בית ישראל ,יברך את בית אהרן ,יברך יראי יי ,הקטנים
עם הגדלים .יסף יי עליכם ,עליכם ועל בניכם .ברוכים אתם ליי ,עשה שמים וארץ.
השמים שמים ליי והארץ נתן לבני אדם .לא המתים יהללויה ולא כל ירדי דומה.
ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם .הללויה.
אהבתי כי ישמע יי את קולי ,תחנוני .כי הטה אזנו לי ובימי אקרא .אפפוני חבלי
מות ומצרי שאול מצאוני ,צרה ויגון אמצא .ובשם יי אקרא :אנא יי מלטה נפשי!
חנון יי וצדיק ,וא$להינו מרחם .שמר פתאים יי ,דלתי ולי יהושיע  .שובי נפשי
למנוחיכי ,כי יי גמל עליכי .כי חלצת נפשי ממות ,את עיני מן דמעה ,את רגלי מדחי.
אתהלך לפני יי בארצות החיים .הא$מנתי כי אדבר ,אני עניתי מאד .אני אמרתי
בחפזי :כל האדם כזב.
מה אשיב ליי כל תגמולוהי עלי .כוס ישועות אשא ובשם יי אקרא .נדרי ליי
אשלם נגדה נא לכל עמו .יקר בעיני יי המותה לחסידיו .אנא יי כי אני עבדך  ,אני
עבדך בן אמתך ,פתחת למוסרי .לך אזבח זבח תודה ובשם יי אקרא .נדרי ליי אשלם
נגדה נא לכל עמו .בחצרות בית יי ,בתוככי ירושלים .הללויה.
הללו את יי כל גוים ,שבחוהו כל האמים .כי גבר עלינו חסדו ,וא$מת יי לעולם.
הללויה.
הודו ליי כי טוב  -כי לעולם חסדו .יאמר נא ישראל  -כי לעולם חסדו .יאמרו נא
בית אהרן  -כי לעולם חסדו .יאמרו נא יראי יי  -כי לעולם חסדו.
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מן המצר קראתי יה ,ענני במרחב יה .יי לי ,לא אירא  -מה יעשה לי אדם? יי לי
בעזרי ואני אראה בשנאי .טוב לחסות ביי מבטח באדם .טוב לחסות ביי מבטח
בנדיבים .כל גוים סבבוני ,בשם יי כי אמילם .סבוני גם סבבוני ,בשם יי כי אמילם.
סבוני כדברים ,דעכו כאש קוצים ,בשם יי כי אמילם .דחה דחיתני לנפל ,ויי עזרני.
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה .קול רנה וישועה באהOלי צדיקים :ימין יי עשׂה חיל,
ימין יי רוממה ,ימין יי עשׂה חיל .לא אמות כי אחיה ,ואספר מעשי יה .יסר יסרני
יה ,ולמות לא נתנני .פתחו לי שערי צדק ,אבא בם ,אודה יה .זה השער ליי ,צדיקים
יבאו בו .אודך כי עניתני ותהי לי לישועה .אודך כי עניתני ותהי לי לישועה .אבן
מאסו הבונים היתה לראש פנה .אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה .מאת יהוה
היתה זאת היא נפלאת בעינינו .מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו.
אנא יי ,הושיעה נא .אנא יי ,הושיעה נא.
אנא יי ,הצליחה נא .אנא יי ,הצליחה נא.
ברוך הבא בשם יי ,ברכנוכם מבית יי .ברוך הבא בשם יי ,ברכנוכם מבית יי .אל יי
ויאר לנו .אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח  .אל יי ויאר לנו .אסרו חג בעבתים עד
קרנות המזבח .אלי אתה ואודך ,א$להי  -ארוממך .אלי אתה ואודך  ,א$להי  -ארוממך .
הודו ליי כי טוב ,כי לעולם חסדו .הודו ליי כי טוב ,כי לעולם חסדו.
יהללוך יי א$להינו כל מעשיך ,וחסידיך צדיקים עושי רצונך  ,וכל עמך בית ישראל
ברנה יודו ויברכו ,וישבחו ויפארו ,וירוממו ויעריצו ,ויקדישו וימליכו את שמך ,
מלכנו .כי לך טוב להודות ולשמך נא$ה לזמר ,כי מעולם ועד עולם אתה אל.
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הודו ליי כי טוב
הודו לאלהי הא$להים
הודו לאדני האדנים
לעשה נפלאות גדלות לבדו
לעשה השמים בתבונה
לרוקע הארץ על המים
לעשה אורים גדלים
את השמש לממשלת ביום
את הירח וכוכבים לממשלות בלילה
למכה מצרים בבכוריהם
ויוצא ישראל מתוכם
ביד חזקה ובזרוע נטויה
לגזר ים סוף לגזרים
והע$ביר ישראל בתוכו
ונער פרעה וחילו בים סוף
למוליך עמו במדבר
למכה מלכים גדלים
ויהרג מלכים אדירים
לסיחון מלך הא$מרי
ולעוג מלך הבשן
ונתן ארצם לנחלה
נחלה לישראל עבדו
שבּשפלנו זכר לנו
ויפרקנו מצרינו
נתן לחם לכל בשר
הודו לאל השמים

כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.
כי לעולם חסדו.

נשמת כל חי תברך את שמך ,יי א$להינו ,ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך  ,מלכנו,
תמיד .מן העולם ועד העולם אתה אל ,ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע  ,פודה
ומציל ומפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה .אין לנו מלך אלא אתה .א$להי הראשונים
והאחרונים ,א$לוה כל בריות ,אדון כל תולדות ,המהלל ברב התשבחות ,המנהג
עולמו בחסד ובריותיו ברחמים .ויי לא ינום ולא יישן  -המעורר ישנים והמקיץ
נרדמים ,והמשיח אלמים והמתיר אסורים והסומך נופלים והזוקף כפופים .לך לבדך
אנחנו מודים.
אלו פינו מלא שירה כים ,ולשוננו רנה כהמון גליו ,ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ,
ועינינו מאירות כשמש וכירח  ,וידינו פרושות כנשרי שמים ,ורגלינו קלות כאילות -
אין אנחנו מספיקים להודות לך ,יי א$להינו ואלהי אבותינו ,ולברך  ,את שמך על
אחת ,מאלף ,אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים ,הטובות שעשית עם אבותינו ועמנו.
ממצרים גאלתנו ,יי א$להינו ,ומבית עבדים פּדיתנו ,ברעב זנתנו ובשבע כלכלתנו,
מחרב הצלתנו ומדבר מלטתנו ,ומחלים רעים ונא$מנים דליתנו .עד הנה עזרונו
רחמיך ולא עזבונו חסדיך ,ואל תטשנו ,יי א$להינו ,לנצח .על כן אברים שפלגת בנו
ורוח ונשמה שנפחת באפינו ולשון אשר שמת בפינו  -הן הם יודו ויברכו וישבחו
ויפארו וירוממו ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו .כי כל פה לך יודה ,וכל
לשון לך תשבע ,וכל ברך לך תכרע ,וכל קומה לפניך תשתחוה ,וכל לבבות ייראוך ,
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וכל קרב וכליות יזמרו לשמך ,כדבר שכתוב ,כל עצמתי תאמרנה :יי ,מי כמוך מציל
עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו .מי ידמה לך ומי ישוה לך ומי יערך לך האל
הגדול ,הגבור והנורא ,אל עליון ,קנה שמים וארץ .נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את
שם קדשך ,כאמור :לדוד ,ברכי נפשי את יי וכל קרבי את שם קדשו.
האל בתעצמות עזך ,הגדול בכבוד שמך ,הגבור לנצח והנורא בנוראותיך  ,המלך
היושב על כסא רם ונשא .שוכן עד מרום וקדוש שמו .וכתוב :רננו צדיקים ביהוה,
לישרים נאוה תהלה.
בפי ישרים תתהלל,

ובדברי צדיקים תתברך ,

ובלשון חסידים תתרומם,

ובקרב קדושים תתקדש.

ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל ברנה יתפאר שמך ,מלכנו ,בכל דור ודור ,שכן
חובת כל היצורים לפניך ,יי א$להינו ואלהי אבותינו ,להודות להלל לשבח  ,לפאר
לרומם להדר לברך ,לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך ,
משיחך.
ישתבח שמך לעד מלכנו ,האל המלך הגדול והקדוש בשמים ובארץ ,כי לך נאה ,יי
א$להינו ואלהי אבותינו ,שיר ושבחה ,הלל וזמרה ,עז וממשלה ,נצח ,גדלה וגבורה,
תהלה ותפארת ,קדשה ומלכות ,ברכות והודאות מעתה ועד עולם .ברוך אתה יי ,אל
מלך גדול בתשבחות ,אל ההודאות ,אדון הנפלאות ,הבוחר בשירי זמרה ,מלך אל חי
העולמים.
הנני מוכן ומזמן לקים מצוות כוס רביעי שהוא כנגד בשורת הישועה ,שאמר הקדוש
ברוך הוא לישראל ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לא$להים.

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
ושותה בהסיבת שמאל

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,על הגפן ועל פרי הגפן ,על תנובת השדה ועל ארץ
חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלת לאבותינו לא$כל מפריה ולשבע מטובה רחם נא
ד' א$לקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מזבחך ועל
היכלך ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו והעלנו לתוכה ושמחנו בבנינה
ונאכל מפריה ונשבע מטובה ונברכך עליה בקדשה ובטהOרה )בשבת :ורצה והחליצנו
ביום השבת הזה( ושמחנו ביום חג המצות הזה ,כי אתה ד' טוב ומטיב לכל ונודה לך
על הארץ ועל פרי הגפן .ברוך אתה ד' על הארץ ועל פרי הגפן) .על יין ומיץ ענבים
מתוצרת הארץ מסיים :כי אתה ד' טוב ומטיב לכל ונודה לך על הארץ ועל פרי גפנה.
ברוך אתה ד' על הארץ ועל פרי גפנה.

30

נרצה
חסל סדור פסח כהלכתו,

זך שוכן מעונה,

ככל משפטו וחקתו.
כאשר זכינו לסדר אותו

קומם קהל עדת מי מנה.
בקרוב נהל נטעי כנה

כן נזכה לעשותו.

פדוים לציון ברנה.

לשנה הבאה בירושלים.
בארץ ישראל אומרים:

לשנה הבאה
בירושלים הבנויה.
יש נוה+גין בחוץ לארץ בליל שני של פסח לספור כאן ספירת העמר:

ברוך אתה יי א$להינו מלך העולם ,אשר קדשנו במצוותיו וצונו על ספירת העמר.
היום יום אחד בעמר.

31

בליל ראשון אומרים:

ובכן ויהי בחצי הלילה
אז רוב נסים הפלאת בלילה,
גר צדק נצחתו כנח$לק לו לילה,

בראש אשמורת זה הלילה,
ויהי בחצי הלילה.

דנת מלך גרר בחלום הלילה,
וישר ישראל למלאך ויוכל לו לילה,

הפחדת ארמי באמש לילה ,
ויהי בחצי הלילה.

זרע בכורי פתרוס מחצת בחצי הלילה,
טיסת נגיד חרשת סלית בכוכבי לילה,

חילם לא מצאו בקומם בלילה,
ויהי בחצי הלילה.

יעץ מחרף לנופף אווי ,הובשת פגריו בלילה,
נגלה רז חזות לילה,

כרע בל ומצבו באישון לילה ,לאיש חמודות
ויהי בחצי הלילה.

משתכר בכלי קדש נה$רג בו בלילה,
שנאה נטר אגגי וכתב ספרים בלילה,

נושע מבור אריות פותר בעתותי לילה,
ויהי בחצי הלילה.

עוררת נצחך עליו בנדד שנת לילה,
ושח אתא בקר וגם לילה,

פורה תדרוך לשומר מה מלילה ,צרח כשומר
ויהי בחצי הלילה.

קרב יום אשר הוא לא יום ול א לילה,
שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה,

רם הודע כי לך היום אף לך הלילה,
תאיר כאור יום חשכת לילה,
ויהי בחצי הלילה.
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כי לו נאה ,כי לו יאה.
אדיר במלוכה ,בחור כהלכה ,גדודיו יאמרו לו:
לך ולך  ,לך כי לך  ,לך אף לך  ,לך יי הממלכה ,כי לו נאה ,כי לו יאה.
דגול במלוכה ,הדור כהלכה ,ותיקיו יאמרו לו:
לך ולך  ,לך כי לך  ,לך אף לך  ,לך יי הממלכה ,כי לו נאה ,כי לו יאה.
זכאי במלוכה ,חסין כהלכה טפסריו יאמרו לו:
לך ולך  ,לך כי לך  ,לך אף לך  ,לך יי הממלכה ,כי לו נאה ,כי לו יאה.
יחיד במלוכה ,כביר כהלכה למודיו יאמרו לו:
לך ולך  ,לך כי לך  ,לך אף לך  ,לך יי הממלכה ,כי לו נאה ,כי לו יאה.
מושל במלוכה ,נורא כהלכה סביביו יאמרו לו:
לך ולך  ,לך כי לך  ,לך אף לך  ,לך יי הממלכה ,כי לו נאה ,כי לו יאה.
עניו במלוכה ,פודה כהלכה ,צדיקיו יאמרו לו:
לך ולך  ,לך כי לך  ,לך אף לך  ,לך יי הממלכה ,כי לו נאה ,כי לו יאה.
קדוש במלוכה ,רחום כהלכה שנאניו יאמרו לו:
לך ולך  ,לך כי לך  ,לך אף לך  ,לך יי הממלכה ,כי לו נאה ,כי לו יאה.
תקיף במלוכה ,תומך כהלכה תמימיו יאמרו לו:
לך ולך  ,לך כי לך  ,לך אף לך  ,לך יי הממלכה ,כי לו נאה ,כי לו יאה.
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אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב.
במהרה ,במהרה ,בימינו בקרוב .אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתך בקרוב.
בחור הוא ,גדול הוא ,דגול הוא יבנה ביתו בקרוב.
במהרה ,במהרה ,בימינו בקרוב .אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתך בקרוב.
הדור הוא ,ותיק הוא ,זכאי הוא יבנה ביתו בקרוב.
במהרה ,במהרה ,בימינו בקרוב .אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתך בקרוב.
חסיד הוא ,טהור הוא ,יחיד הוא יבנה ביתו בקרוב.
במהרה ,במהרה ,בימינו בקרוב .אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתך בקרוב.
כביר הוא ,למוד הוא ,מלך הוא יבנה ביתו בקרוב.
במהרה ,במהרה ,בימינו בקרוב .אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתך בקרוב.
נורא הוא ,סגיב הוא ,עזוז הוא יבנה ביתו בקרוב.
במהרה ,במהרה ,בימינו בקרוב .אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתך בקרוב.
פודה הוא ,צדיק הוא ,קדוש הוא יבנה ביתו בקרוב.
במהרה ,במהרה ,בימינו בקרוב .אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתך בקרוב.
רחום הוא ,שדי הוא ,תקיף הוא יבנה ביתו בקרוב.
במהרה ,במהרה ,בימינו בקרוב .אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתך בקרוב.
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אחד מי יודע ? אחד אני יודע  :אחד א$להינו שבשמים ובארץ.
שנים מי יודע ? שנים אני יודע  :שני לחות הברית .אחד א$להינו שבשמים ובארץ.
שלשה מי יודע ? שלשה אני יודע  :שלשה אבות ,שני לחות הברית ,אחד א$להינו שבשמים ובארץ
ארבע מי יודע ? ארבע אני יודע  :ארבע אמהות ,שלשה אבות ,שני לחות הברית ,אחד א$להינו
שבשמים ובארץ
חמשה מי יודע ? חמשה אני יודע  :חמשה חומשי תורה ,ארבע אמהות ,שלשה אבות ,שני לחות
הברית ,אחד א$להינו שבשמים ובארץ
ששה מי יודע ? ששה אני יודע  :ששה סדרי משנה ,חמשה חומשי תורה ,ארבע אמהות ,שלשה
אבות ,שני לחות הברית ,אחד א$להינו שבשמים ובארץ
שבעה מי יודע ? שבעה אני יודע  :שבעה ימי שבתא ,ששה סדרי משנה ,חמשה חומשי תורה ,ארבע
אמהות ,שלשה אבות ,שני לחות הברית ,אחד א$להינו שבשמים ובארץ
שמונה מי יודע ? שמונה אני יודע  :שמונה ימי מילה ,שבעה ימי שבתא ,ששה סדרי משנה ,חמשה
חומשי תורה ,ארבע אמהות ,שלשה אבות ,שני לחות הברית ,אחד א$להינו שבשמים ובארץ
תשעה מי יודע ? תשעה אני יודע  :תשעה ירחי לדה ,שמונה ימי מילה ,שבעה ימי שבתא ,ששה
סדרי משנה ,חמשה חומשי תורה ,ארבע אמהות ,שלשה אבות ,שני לחות הברית ,אחד א$להינו
שבשמים ובארץ
עשרה מי יודע ? עשרה אני יודע  :עשרה דבריא ,תשעה ירחי לדה ,שמונה ימי מילה ,שבעה ימי
שבתא ,ששה סדרי משנה ,חמשה חומשי תורה ,ארבע אמהות ,שלשה אבות ,שני לחות הברית,
אחד א$להינו שבשמים ובארץ
אחד עשר מי יודע ? אחד עשר אני יודע  :אחד עשר כוכביא ,עשרה דבריא ,תשעה ירחי לדה ,שמונה
ימי מילה ,שבעה ימי שבתא ,ששה סדרי משנה ,חמשה חומשי תורה ,ארבע אמהות ,שלשה אבות,
שני לחות הברית ,אחד א$להינו שבשמים ובארץ
שנים עשר מי יודע? שנים עשר אני יודע  :שנים עשר שבטיא ,אחד עשר כוכביא ,עשרה דבריא,
תשעה ירחי לדה ,שמונה ימי מילה ,שבעה ימי שבתא ,ששה סדרי משנה ,חמשה חומשי תורה,
ארבע אמהות ,שלשה אבות ,שני לחות הברית ,אחד א$להינו שבשמים ובארץ
שלשה עשר מי יודע ? שלשה עשר אני יודע  :שלשה עשר מדיא .שנים עשר שבטיא ,אחד עשר
כוכביא ,עשרה דבריא ,תשעה ירחי לדה ,שמונה ימי מילה ,שבעה ימי שבתא ,ששה סדרי משנה,
חמשה חומשי תורה ,ארבע אמהות ,שלשה אבות ,שני לחות הברית ,אחד א$להינו שבשמים ובארץ
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שעשועון אחד מי יודע
נסו למצוא את התשובות שלכם למספרים השונים .ראו עד איזה מספר תצליחו להגיע בלי להתבלבל או
לשכוח את התשובות הקודמות .אפשר לשחק במשותף ולחפש תשובות מקוריות או כמשחק תחרותי,
כשכל אחד שר משפט בתורו .מי שנפל בתורו לשיר "*** אני יודע" צריך למצוא תשובה מתאימה
וכמובן שהאחרים צריכים להקשיב ולזכור אותה לשלבים הבאים.
הנה דוגמה באווירת ההגדה הצמחונית:
אחד מי יודע? אחד אני יודע :אחד  -כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ.
שתיים מי יודע? שתיים אני יודע :שתיים באוקטובר ,יום ההזדהות עם בעלי-חיים במשקים .אחד  -כל
אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ.
שלושה מי יודע? שלושה אני יודע :שלושה זה אומגה  ,3שתיים באוקטובר ,אחד  -כל אחד יכול לשנות
שיהיה טוב יותר בכדור הארץ
ארבעה מי יודע? ארבעה אני יודע :ארבעת אלפים בעלי-חיים כל צמחוני מציל ,שלושה זה אומגה ,3
שתיים באוקטובר ,אחד  -כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ
חמישה מי יודע? חמישה אני יודע :חמישה צבעים של ירקות ביום ,ארבעת אלפים בעלי-חיים ,שלושה זה
אומגה  ,3שתיים באוקטובר ,אחד  -כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ
שש מי יודע? שש אני יודע :שש זכויות יסוד לכל אחד ,חמישה צבעים של ירקות ,ארבעת אלפים בעלי-
חיים ,שלושה זה אומגה  ,3שתיים באוקטובר ,אחד  -כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ
שבעה מי יודע? שבעה אני יודע :שבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו ,שש זכויות יסוד לכל אחד ,חמישה
צבעים של ירקות ,ארבעת אלפים בעלי-חיים ,שלושה זה אומגה  ,3שתיים באוקטובר ,אחד  -כל אחד
יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ
שמונה מי יודע? שמונה אני יודע :שמונה חומצות אמינו חיוניות ,שבעת המינים ,שש זכויות יסוד לכל
אחד ,חמישה צבעים של ירקות ,ארבעת אלפים בעלי-חיים ,שלושה זה אומגה  ,3שתיים באוקטובר ,אחד
 כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץתשעה מי יודע? תשעה אני יודע :תשע מדליות זהב לטבעוני אחד ,2שמונה חומצות אמינו חיוניות ,שבעת
המינים ,שש זכויות יסוד לכל אחד ,חמישה צבעים של ירקות ,ארבעת אלפים בעלי-חיים ,שלושה זה
אומגה  ,3שתיים באוקטובר ,אחד  -כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ
עשרה מי יודע? עשרה אני יודע :עשרה דורות ראשונים של צמחונים ,תשע מדליות זהב לטבעוני אחד,
שמונה חומצות אמינו חיוניות ,שבעת המינים ,שש זכויות יסוד לכל אחד ,חמישה צבעים של ירקות,
ארבעת אלפים בעלי-חיים ,שלושה זה אומגה  ,3שתיים באוקטובר ,אחד  -כל אחד יכול לשנות שיהיה
טוב יותר בכדור הארץ
אחד עשר מי יודע? אחת אחת אני יודע H1N1 :שפעת החזירים שנוצרה במשקים מהחי ,עשרה דורות
של צמחונים ,תשע מדליות זהב לטבעוני אחד ,שמונה חומצות אמינו חיוניות ,שבעת המינים ,שש זכויות
יסוד לכל אחד ,חמישה צבעים של ירקות ,ארבעת אלפים בעלי-חיים ,שלושה זה אומגה  ,3שתיים
באוקטובר ,אחד  -כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ
שנים עשר מי יודע? שנים עשר אני יודע :שנים עשר  H1N1 ,B12שפעת החזירים ,עשרה דורות של
צמחונים ,תשע מדליות זהב לטבעוני אחד ,שמונה חומצות אמינו חיוניות ,שבעת המינים ,שש זכויות יסוד
לכל אחד ,חמישה צבעים של ירקות ,ארבעת אלפים בעלי-חיים ,שלושה זה אומגה  ,3שתיים באוקטובר,
אחד  -כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ

2

קרל לואיס ,ספורטאי טבעוני ושיאן עולם זכה בתשע מדליות זהב אולימפיות ,בריצות למרחקים קצרים ובקפיצה לרוחק.
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חד גדיא ,חד גדיא דזבין אבא בתרי זוזי ,חד גדיא ,חד גדיא.
ואתא שונרא ואכלה לגדיא ,דזבין אבא בתרי זוזי ,חד גדיא ,חד גדיא.
ואתא כלבא ונשך לשונרא ,דאכלה לגדיא ,דזבין אבא בתרי זוזי ,חד גדיא ,חד גדיא.
ואתא חוטרא והכה לכלבא ,דנשך לשונרא ,דאכלה לגדיא ,דזבין אבא בתרי זוזי ,חד גדיא ,חד גדיא.
ואתא נורא ושרף לחוטרא ,דהכה לכלבא ,דנשך לשונרא ,דאכלה לגדיא ,דזבין אבא בתרי זוזי ,חד
גדיא ,חד גדיא.
ואתא מיא וכבה לנורא ,דשרף לחוטרא ,דהכה לכלבא ,דנשך לשונרא ,דאכלה לגדיא ,דזבין אבא
בתרי זוזי ,חד גדיא ,חד גדיא.
ואתא תורא ושתה למיא ,דכבה לנורא ,דשרף לחוטרא ,דהכה לכלבא ,דנשך לשונרא ,דאכלה
לגדיא ,דזבין אבא בתרי זוזי ,חד גדיא ,חד גדיא.
ואתא השוחט ושחט לתורא ,דשתה למיא ,דכבה לנורא ,דשרף לחוטרא ,דהכה לכלבא ,דנשך
לשונרא ,דאכלה לגדיא ,דזבין אבא בתרי זוזי ,חד גדיא ,חד גדיא.
ואתא מלאך המות ושחט לשוחט ,דשחט לתורא ,דשתה למיא ,דכבה לנורא ,דשרף לחוטרא ,דהכה
לכלבא ,דנשך לשונרא ,דאכלה לגדיא ,דזבין אבא בתרי זוזי ,חד גדיא ,חד גדיא.
ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המות ,דשחט לשוחט ,דשחט לתורא ,דשתה למיא ,דכבה
לנורא ,דשרף לחוטרא ,דהכה לכלבא ,דנשך לשונרא ,דאכלה לגדיא ,דזבין אבא בתרי זוזי ,חד גדיא,
חד גדיא.

האדם
כורת מיליוני דונם של יערות
והורג מיליוני חיות בר שגרו שם.
במקומן הוא מגדל חיות אחרות – פרות ותרנגולות,
רק כדי להרוג גם מיליארדים מהן ולאכול את גופותיהן.
מיליוני אנשים מתים ממחלות קשות הנגרמות מאכילת אותן חיות.
מיליוני חיות נרצחות במעבדות בנסיונות כושלים לרפא מחלות אלו.
אלפי אנשים מתים כתוצאה ממסקנות מוטעות של הניסויים בבעלי-חיים.
במקום אחר מתים מרעב מיליוני אנשים שמזונם ניתן לפיטום בעלי-חיים.
מדינות יוצאות למלחמות והורגות אלפי בני אדם ,כדי להשיג קרקעות ומים לגידול מזון.
קרקעות הופכות למדבר ומקורות מים מורעלים בשל זיהומם מגידול אינטנסיבי של בעלי-חיים.
מגפות חדשות מתפתחות בקרב ריכוזי בעלי-החיים ומאיימות לחסל אחוזים ניכרים מהאנושות.
אנטיביוטיקה שיכלה לרפא חלק גדול מהמחלות ,משמשת כמאיץ גדילה לבעלי-חיים
בינתיים החיידקים נעשים עמידים וצוחקים על האנטיביוטיקה והאדם
ויש גם אנשים המתים מצחוק עצוב ,על האבסורד שבאדם
ההורג כה בקלות ,אך קורא לעצמו ...
אנושי.
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מתכונים
חרוסת
החומרים:
 2תפוחי עץ בינוניים
 1/2כוס אגוזים
מיץ מחצי לימון
 1/3כוס מיץ ענבים
 100ג' תמרים ללא חרצנים
 1כפית קינמון
מרסקים את כל המרכיבים בממחה )בלנדר( או במעבד מזון.

חזרת אדומה
שורש חזרת
 2-3סלקים מבושלים
קורט מלח
מעט סוכר
חצי לימון סחוט )אפשר להחליף בחומץ תפוחים או הדרים(
מרסקים את שורש החזרת במעבד מזון ,טוחנים את החזרת עם הסלק ושאר החומרים עד לקבלת מחית
אחידה.
טיפ :לקרר את הסלק לפני שמכניסים  -החום מגביר את האדים המאוד לא נעימים בעינים.
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סלט כרפס
 2כוסות ירקות עלים קצוצים דק :סלרי ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ,שמיר ,נענע ,ריחן
חצי כוס זרעים :שומשום ,גרעיני חמניות קלופים ,גרעיני דלעת קלופים
 1/3כוס שמן זית
 1/3כוס מיץ לימון טרי
קורט מלח
מערבבים היטב את כל החומרים
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קניידלך
 1כוס קמח מצה
 3-4כפות קמח תפוחי אדמה
כוס מים
תבלינים לפי הטעם  -מלח ,פלפל ,פטרוזיליה ,שום ,בצל מאודה
מערבבים היטב את קמח תפוחי האדמה עם המים )זה יכול לשמש כתחליף ביצה גם למתכונים אחרים
בפסח( .את התוצאה מערבבים עם שאר החומרים.
מניחים במקרר  15-60דקות ,מוציאים ומכינים כדורים .זורקים למרק רותח ומבשלים בנוזל המרק 10-
 30דקות ,עד שהם צפים .לא בטוח שהם יצופו ,אז אם הם לא צפים תוציאו אותם לאחר  20-30דקות או
על סמך טעימה.
כדאי לעשות קודם נסיון על כדור או שניים ולתקן לפי הצורך .לכדורים קשים יותר  -להוסיך קמח מצה.
לכדורים רכים  -להוסיף מים .אם הם מתפרקים  -להוסיף קמח תפו"א .אם הם דביקים מדי  -פחות קמח
תפו"א או להוסיף קמח מצה.
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סלט קינואה
 1כוס קינואה לא מבושלת
 2כוסות מים
 1פלפל ירוק חתוך לקוביות קטנות
 1עגבניה חתוכה לקוביות קטנות
 1/2בצל קטן קצוץ דק-דק
 1/2כוס אגוזי פקאן או אגוזי מלך קצוצים
 1כף שמן זית
 2כפות מיץ לימון
מלח ,פלפל
לקלות מעט את הקינואה בסיר חם ולהוסיף את המים.
להביא לרתיחה ולהמשיך לבשל על אש בינונית.
בינתיים לחתוך את שאר המרכיבים ולערבב בקערה.
כשהקינואה רכה והמים נספגו להסיר מהאש ולהוסיף לקערה.
לצנן ולהגיש.
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פאי טופו ודלעת
לתבנית פאי של  26-28ס"מ או  6תבניות אישיות של  12ס"מ.
למלית:
 500ג` דלעת
 200ג` טופו
 1בצל בינוני קצוץ
שמן לטיגון
לרוטב:
 1/2כוס מים
½ כוס קאשיו
 4כפות מיץ לימון
 3כפות שמן זית
 1כפית אבקת שום
½ עגבניה בשלה
 1/2כפית מלח
 1/2כפית שום גרוס
לבצק:
½  2כוסות קמח מצה
 1כוס מרגרינה
 1/4כפית מלח
חותכים את הטופו והדלעת לקוביות בגודל כ  1ס"מ .מטגנים את הבצל כחמש דקות ,מוסיפים את הטופו
לחמש דקות נוספות ולבסוף את הדלעת לעוד  5-10דקות עד שתתרכך מעט .אם אין מקום במחבת ,אפשר
לבשל את הדלעת בסיר נפרד או במיקרוגל ,כך שתתרכך מעט )לא יותר מדי ,שלא תמעך(.
מערבבים בממחה )בלנדר( את החומרים לרוטב עד לקבלת עיסה חלקה .משאירים בצד מעט מתערובת
הדלעת והטופו לקישוט מלמעלה ואת השאר מערבבים עם הרוטב.
מערבבים ולשים את החומרים לבצק .מרפדים בבצק את תבנית הפאי או תבניות אישיות קטנות .אופים
בתנור  10דקות בחום בינוני .מוציאים מהתנור ,ממלאים בתערובת עם הרוטב ולבסוף מקשטים מלמעלה
בתערובת ללא הרוטב .אופים בתנור כחצי שעה בחום בינוני.
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לזניה
 4-5מצות
 3כוסות חלב צמחי )סויה ,קוקוס ,שקדים או קאשיו(
 2כוסות פתיתי תפוחי אדמה )פתיתים להכנת מחית( או מחית משני תפוחי אדמה
מלח ופלפל לפי הטעם
 2בטטות בינוניות קלופות ופרוסות לעיגולים
 1צנצנת רוטב עגבניות מוכן )או רוטב תוצרת בית(
 1.5כוס גרעיני תירס
 3כפות מים
 3כפות שמן
 1/4כוס שקדים לא קלויים
קורט מלח
רוטב לבן :מחממים את החלב הצמחי ומערבבים היטב עם פתיתי תפוחי אדמה או המחית .מתבלים לפי
הטעם.
בטטות :מבשלים מעט את הבטטה )אפשר במיקרו( עד שתתחיל להתרכך.
רוטב תירס :מערבבים בבלנדר את התירס עם  3כפות מים עד לקבלת עיסה חלקה .מוסיפים את השמן
וממשיכים לערבל כדקה נוספת .מרתיחים בסיר ,תוך כדי ערבוב ומורידים מהאש.
מזרה שקדים :טוחנים את השקדים והמלח בבלנדר.
הכנת הלזניה :מסדרים בתבנית לסירוגין שכבות של מצות )ניתן לשבור לרצועות כדי לכסות את שטח
התבנית( ,רוטב לבן ,בטטות ורוטב עגבניות .מצפים ברוטב תירס )לנמנעים מקטניות ,שכבה נוספת של
רוטב עגבניות או לבן( ובוזקים מזרה שקדים .אופים כחצי שעה בחום בינוני.
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ממרח פקאנטי
½ חבילת טופו
 1בצל קצוץ מטוגן
 3כפות רוטב סויה
 1כוס אגוזי פקאן
 1שן שום או יותר ,לפי הטעם
פלפל שחור
לטגן את הבצל עד להזהבה.
לטחון הכל במעבד מזון ולתבל לפי הטעם .אם הממרח יבש מדי ,אפשר להוסיף כפית מים.
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עוגת אגוזים תמרים צימוקים ושוקולד צ'יפס
מתכון
החומרים:
 3כוסות קמח מצה
 1כפית אבקת אפיה
 1.5כוס סוכר חום
 1כוס אגוזים או שקדים טחונים
 100ג‘ צימוקים
 100ג‘ תמרים קצוצים
 100ג‘ שוקולד צ‘יפס
 1כפית קינמון
 1שקית סוכר וניל
 1.5כוס חלב סויה או מים
 3כפות שמן
הכנה
מערבבים את כל החומרים היבשים .מוסיפים את השמן ומערבבים היטב .מוסיפים את חלב הסויה )או
המים( ומערבבים היטב .אם העיסה יבשה מדי ,ניתן להוסיף חלב סויה או מים .מעבירים לתבנית משומנת.
אופים בחום בינוני כחצי שעה ,עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא יבש.
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