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"חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו, אם דל ואם עשיר, וזאת מן 
החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם... וחייב אדם לחשוב מחשבות ולהעלות עצות הגונות ומתוקנות 

לחברו, וזה אחד מעיקרי דרכי גמילות חסדים"... (רבינו יונה שע"ת שער ג-יג,נד)
החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם... וחייב אדם לחשוב מחשבות ולהעלות עצות הגונות

 וז
ו

ל ל ל ל ל "חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו, אם דל ואם עשיר,ל
הגונות עצות ולהעלות מחשבות לחשוב אדם וחייב האדם מן הנדרשים העיקרים ומן החמורות

המשך בעמוד הבא



המשך: "סוד המצות"

רע.  הוא  בלחם  שאור (=שמרים)  שמיעוט  שמציין  דרומיא'  יהושע 
מפרש ה'יפה מראה': "מיעוטו משאיר הלחם מצה - וקשה העיכול". 
על אחת כמה וכמה, מצה כשרה שאין בה שום שאור, תפיחה וחמוץ 

ח"ו.

לפיכך, על מנת להימנע מעצירות יש לנקוט בצעדים הבאים:

שהמצה לא תהיה המנה העיקרית.  (1

אמנם  יום.  מידי  נוזלים  כוסות  לפחות 8  לשתות  להקפיד   (2
השתייה  את  להקדים  יש  אלא  הארוחה  באמצע  מים  לשתות  אין 
מחצית השעה לפני האורחה, או כשעה לאחריה. כאשר שותים לפני 
את  לה  ומעניקים  העיכול  מערכת  את  "משקים"  המים  הארוחה, 

הנוזלים הנצרכים לתהליך העיכול - שיהיה בקלות יתר.

ללעוס את המצה היטב - לכל הפחות 15-20 לעיסות לפני   (3
הבליעה (זה אולי נשמע הרבה - אך זה לא הרבה כלל!)

יש לצרוך בימי החג הרבה ירקות, וכן מעט פירות שמכילים   (4

סיבים תזונתיים אשר מסייעים מאוד לתהליך העיכול.

מומלץ לעשות הליכה כל יום למשך חצי שעה לפחות בקצב   (5
של 100 צעדים בדקה.

* * *

לסיום: המצב מסמלת את מידת הענווה - היפך הגאווה התופחת. 
כדאי מאוד להרהר בשעת אכילת מצה על טעמי המצווה:

תאכלו  ימים  שבעת  של  התורה  מן  עשה  מצות  לקיים  א) 
מצות!

לתקן את פגם אדם הראשון! ב) 

להפנים את מידת הענווה! ג) 

עם  מהחג  נצא  ואכילה,  אכילה  בכל  בזאת  להרהר  נשתדל  אם 
אוצרות מופלאים!

בברכת חג כשר ושמח!


