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ואמר רבא בר שמואל משמיה דרבי חייא: אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתה מים, ואי אתה 

נזוק. תניא נמי הכי: אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתה מים, ואי אתה נזוק. תניא אידך: אכל 

ידאג מפני אסכרה.  -ה, ובלילה ידאג מן ריח הפ -כל מאכל ולא אכל מלח, שתה כל משקין ולא שתה מים, ביום 

אינו בא לידי חולי מעים. וכמה? אמר רב חסדא: קיתון לפת. אמר רב מרי  -תנו רבנן: המקפה אכילתו במים 

 -מונע אסכרה מתוך ביתו. אבל כל יומא, לא. מאי טעמא  -אמר רבי יוחנן: הרגיל בעדשים אחת לשלשים יום 

מונע חלאים מתוך  -בי יוחנן: הרגיל בחרדל אחת לשלשים יום משום דקשה לריח הפה. ואמר רב מרי אמר ר

משום דקשה לחולשא דלבא. אמר רב חייא בר אשי אמר רב: הרגיל  -ביתו, אבל כל יומא לא. מאי טעמא 

בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מעים; ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין ומברין כל גופו של אדם. אמר 

אחד  -חנינא: הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב. מיתיבי, רבי שמעון בן גמליאל אומר: קצח  רבי חמא ברבי

דמו בראשו! לא קשיא: הא בריחו, הא בטעמו. אימיה דרבי  -מששים סמני המות הוא, והישן למזרח גרנו 

 ירמיה אפיא ליה ריפתא, ומדבקא ליה ומקלפא ליה.

 רש"י מסכת ברכות דף מ עמוד א

 שהחולי בא מחמת עצור בני מעים, והעדשים משלשלים. -רה מונע אסכ
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אסור לספר הימנו. מאי טעמא? משום ריחא. ואמר רבי  -ואמר רבי יצחק: כל האוכל ירק קודם ארבע שעות 

מימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי, אייתו קמייהו ירק יצחק: אסור לאדם שיאכל ירק חי קודם ארבע שעות. א

דאמר רבי יצחק: כל  -חי קודם ארבע שעות, אמימר ורב אשי אכול ומר זוטרא לא אכל. אמרו ליה: מאי דעתיך 

והא אנן דקא אכלינן וקא משתעית בהדן! אמר  -האוכל ירק קודם ארבע שעות אסור לספר הימנו, משום ריחא 

 רבי יצחק סבירא לי, דאמר רבי יצחק: אסור לאדם שיאכל ירק חי קודם ארבע שעות.להו: אנא כאידך ד

 רמב"ם הלכות דעות פרק ג הלכה ב. 3

צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ברוך הוא בלבד, ויהיה שבתו וקומו ודבורו הכל לעומת 

זה הדבר, כיצד כשישא ויתן או יעשה מלאכה ליטול שכר, לא יהיה בלבו לקבוץ ממון בלבד אלא יעשה דברים 

וף צריך להם מאכילה ושתיה וישיבת בית ונשיאת אשה, וכן כשיאכל וישתה האלו כדי שימצא דברים שהג

ויבעול לא ישים בלבו לעשות דברים האלו כדי ליהנות בלבד עד שנמצא שאינו אוכל ושותה א אלא המתוק 

לחיך ויבעול כדי ליהנות, אלא ישים על לבו שיאכל וישתה כדי להברות גופו ואיבריו בלבד, לפיכך לא יאכל כל 

החיך מתאוה ככלב וחמור אלא יאכל דברים המועילים לגוף אם מרים אם מתוקים, ולא יאכל דברים הרעים ש

 לגוף אף על פי שהן מתוקים לחיך,

 ספר החינוך מצוה קיז. 4

ובענין הרחקת הדבש נאמר אל הילדים רכים כדי לייסרם, שהוא סיבה לדמיון שימעט האדם מלרדוף אחר 

תן לבו כי אם אל המאכלים המתוקים לחכו כמנהג הזוללים והסובאים ימשכו לעולם אחר כל מתוק, ולא י

המאכלים המועילים לגופו וצריכים למחייתו ושומרים בריאות איבריו. ולזה ראוי לכל בעל שכל לכוין במזונו 

ושתייתו, לא לכוונת הנאת מישוש הגרון. ולו חכמו בני אדם ישכילו זאת, כי כל עניין חוש המישוש חרפה היא 

ו, רק הצריך אל הטבע בהכרח. ומאנשי החכמה כתבו חוש להם, כל שכן שאין ראוי להם לכוין אליו ולהנות ב

 המישוש אשר הוא חרפה לנו.

 ספר שולחן של ארבע שער ב. 5

ועל כן האיש הירא ראוי לו שתהיה מחשבתו מתקשרת עם העליונים, ושתהיה אכילתו לקיום גופו בלבד ולא  

ת שישכח את העיקר, כי להמשך אחר התענוגים, כי ההמשך אחר התענוגים סבת אבדן הגוף והנפש וסב

 מתוך האכילה והשתיה יגבה לבו ויבא לידי מכשולות וחטאים גדולים ולעשות מעשים אשר לא נעשו.



 ספר שולחן של ארבע שער ב

וזהו לפי דעתי ביאור הכתוב )משלי ג( בכל דרכיך דעהו, יאמר גם בעת האכילה שאתה קרוב שתשכחנו 

ק בו, ואם אתה עושה כן והוא יישר את ארחותיך יישר דרכיך ותפריד שכלך מדעתו באותה שעה דעהו והדב

בארחות חיים היא הצלחת הנפש לעוה"ב, ואם כן אין ראוי לו לאדם שיאכל אלא לקיום הגוף בלבד. ואסור לו 

להמשך אחר שום תענוג אלא אם כן עשה להבריא את גופו ולפקוח עיני שכלו בלבד, כדי שיהיה גופו בריא 

ו ולרצון בוראו, כי איבריו מזוגים בעלי כח שיעור שיוכל לסבול עול תורה ומצותיה, כענין וחזק נמשך לרצונ

שכתוב בענין שבטו של יששכר )בראשית מט( ויט שכמו לסבול, הוא הלשון של מתן תורה )תהלים יח( ויט 

 המות נדמו.שמים וירד, ומי שזאת כונתו מלאך ה' צבאות הוא, ומי שאינו מכוין את התכלית הזה נמשל כב

 קדושת האכילה )א( -של"ה שער האותיות אות הקו"ף . 6

תורה רז. וכתב בעל שבילי אמונה בהקדמה נתיב החמישי, וזה לשונו: מבואר הוא בעיני כל בעל שכל, כי ה

הקדושה והטהורה שניתנה לנו מפי הגבורה על ידי משה רבינו ע"ה, ניתנה לנו לׁשֵלמותינו. ועם היות שחלקיה 

משתרגים, שיש בה)ן( שס"ה מצות לא תעשה כמנין ימות החמה, ורמ"ח מצות עשה כנגד אבריו של אדם, 

הם הנהגת בריאות הגוף, והנהגת שכלל כולם תרי"ג מצות )מכות כג ב(, אמנם כולם נכללים בשתי כוונות, ו

בריאות הנפש, רצוני לומר תיקון הגוף ותיקון הנפש. תיקון הגוף יהיה בתיקון עניני מחייתו, ולהנהיג גופו 

בהנהגת הבריאות, וישתדל בענין שלא יבא לידי מחלה. ואולם תיקון הנפש הוא לעבוד בוראו יתברך, 

לידע דרך אמונתו, כי לכך ניתנה בו נשמתו. ותיקון הגוף הוא ולהתעסק בחכמות שכליות, שיהא משכיל בפועל ו

קודם בזמן ובטבע לתיקון הנפש וכו', עד... כי האדם אי אפשר לו שיצייר מושכלות, ואפילו )י(למדוהו אליו, וכל 

שכן שיתעורר לו מעצמו, בעוד שיש לו כאב, או חום או קור חזק, או רעב או צמא, אבל אחר ]ש[הגיע השלמות 

אשון, אזי אפשר לו להגיע אל השלמות האחרון אשר הוא נכבד ממנו בלא ספק כו', עד... ועל כן צריך הר

]להיות כוונת[ האדם )להיות( בכל מעשיו, במאכלו ובמשתהו ותנומתו והקיצו וכל תנועותיו, כדי לקיים בריאות 

תעלה[, והגוף אין לו קיום כי אם הגוף לעבודת בוראו, ויחשוב כי קיום הגוף לעבודת )השם( ]האל[ יתברך ]וי

בהנהגות הבריאות, כי בה יהיו כלי הגוף בריאים ויכולים לעשות עסקיהם הראוין, כי כשתמצאם הנפש בריאים 

וחזקים, אזי תוכל הנפש לעשות מעשיה, ולעבוד עבודתה, ולקנות המדות הטובות כמו שביארתי. וכשיסתכל 

ן צריך האדם לשמור חוקי בריאות הגוף ודרכי רפואותיו, כמו חוקי המשכיל בענין הזה, אזי ישכיל וידע כי כ

בריאות הנפש שהם המצות וכל )דתות( ]דעות[ הבורא יתברך, כי היא ]כמו[ התורה והמצות, כי לא יתקיימו 

 המצות אלא בבריאות הגוף כמו שנתבאר היטב. והאריך בזה במקצת.

ו מן החלאים הוא עבודה מעבודת הבורא יתברך, כי בשלום וסוף דבריו, הנה ידעת כי בריא]ו[ת הגוף ושלמות

הגוף תתחזק הנפש לעשות מעשיה ולקנות המדות הנכבדות, ולא יתכן כל זה כי אם בבריאות הגוף, )עכ"ל(. 

)וזה לשון הרמב"ם בהלכות דעות פרק ג' )הלכה ב'(: צריך האדם שיכוין לבו וכל מעשיו כולם כדי לידע את 

וכו', והאריך בזה עד שכתב בסוף אותו הפרק )הלכה ג'( זה לשונו: אלא ישים על לבו  השם ברוך הוא בלבד

שיהא גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה' ברוך הוא, שאי אפשר שיבין )וישכיל בחכמה( 

 ]וישתכל בחכמות[ והוא רעב וחולה או אחד מאבריו כואב וכו'(.

ביעי, זה לשונו: והנהגתו באכילה על פי הבריאות, ביארתי בנתיב חמישי וכתב עוד )בשבילי אמונה( בנתיב ש

)שביל השלישי(, ושם ביארתי בהקדמה שהוא מצוה להתנהג בהנהגת הבריאות, ולא לאכול כל דבר להנאתו. 

וכן אמר הפייט: תהא מחשבתך לעד באכלך, לתועלת )בדיני( ]בדרכי[ הרפואה, ולא תהיה אכילתך לטעם ולא 

צאו( ]מצוא[ החיך הנאה, עד כאן. ובעל ראשית חכמה האריך בזה בשער הקדושה )פרק ט"ו(, וזה מצד )מו

קיצור לשונו שם )אות לג(, וכן ראוי למי שהוא רוצה להתקדש, שלא יאכל אכילתו אלא לרפואה, כדי שלא יחלה 

ובים לא ישלים ויתבטל מהתורה ומהמצות. לכן ראוי שלא ימלא נפשו ממאכלים גסים, ואפילו מדברים ט

 תאותו, )עכ"ל(.

וכבר הבאנו לעיל )בעמק ברכה( )בסימן מ"ב( בשם הטור )אורח חיים סי' קנ"ה, וסי' רל"א(, דמצוה להנהיג 

עצמו במדה טובה לשמור בריאותו, כדי שיהא בריא וחזק לעבודת השם יתברך. על כן ראיתי לזכור כאן מקצת 

 חיי הבריאות. אותן הדברים אשר יעשה אותו האדם וחי בהם

 

 


