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Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

 

Rabbi Yechezkel Ishayek said on you show not to make Brochos on marshamellows 

and on any food that he feels damages you. 

I guess that would include coke, pepsi, orange soda, cake, cookies, crackers, coffee, 

maraschino cherries, hamburgers, hot dogs, cold cuts, cholent, fried chicken, american 

cheese and anything in the entire world that this Rabbi didn't feel is healthy. 

How could he say that? 

What is his source???? 

Zev Roth 

 



I am surprised that, while when it comes to vaccines, you don't tolerate pseudoscience, 

but when it comes to nutrition and health you don't seem to mind spreading debunked 

myths. R' Ishayek spoke about not drinking during, or up to two hours after, eating, 

because the water will dilute one's digestive fluids.  

This is not correct. See here. 

All the best. 

Yehoshua Duker 

------------------- 

Regarding the issue of obesity in the Frum community, attention needs to be given to 

the fact that if Hechsherim are denied to restaurants that have the Israeli flag, then Kal 

Vachomer Hechsherim should be removed from all foods containing the poison of 

SUGAR that destroys the body and kills people no less than heroin or cocaine. The 

question is whether anyone is listening. 

The Hechsherim placed on mass produced manufactured food are a MICHSHOL 

BIFNEI IVER and even worse. We are in danger from having to rely on Hechsherim on 

such “food” which is destroying our health in a society of ignorance and lack of true 

nutritional education. 

David Goldman 
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Rabbi Rietti  

 דעות מהלכותרמב"ם פרק ד 

 הלכה א

הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, 

לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים, ואלו 

שהא נקביו אפילו רגע אחד, אלא הן: לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ואל י

 כל זמן שצריך להשתין או להסך את רגליו יעמוד מיד. 

 הלכה ב

לא יאכל אדם עד שתתמלא כריסו אלא יפחות כמו רביע משבעתו, ולא ישתה מים בתוך המזון אלא מעט ומזוג 

ואפילו כשיתעכל ביין, וכשיתחיל המזון להתעכל במעיו שותה מה שהוא צריך לשתות, ולא ירבה לשתות מים 

המזון, ולא יאכל עד שיבדוק עצמו יפה יפה שמא יהיה צריך לנקביו, לא יאכל אדם עד שילך קודם אכילה עד 

שיתחיל גופו לחום, או יעשה מלאכתו או יתיגע ביגע אחר, כללו של דבר יענה גופו וייגע כל יום בבקר עד 

אם רחץ בחמין אחר שיגע הרי זה טוב ואחר כך שיתחיל גופו לחום וישקוט מעט עד שתתישב נפשו ואוכל, ו

 שוהה מעט ואוכל. 

 הלכה ג

לעולם כשיאכל אדם ישב במקומו או יטה על שמאל, ולא יהלך ולא ירכב ולא ייגע ולא יזעזע גופו ולא יטייל עד 

 שיתעכל המזון שבמעיו, וכל המטייל אחר אכילתו או שיגע הרי זה מביא על עצמו חלאים רעים וקשים. 

 כה דהל

היום והלילה כ"ד שעות, די לו לאדם לישן שלישן שהוא שמונה שעות, ויהיו בסוף הלילה כדי שתהיה מתחלת 

 שנתו עד שתעלה השמש שמונה שעות, ונמצא עומד ממטתו קודם שתעלה השמש. 

 הלכה ה

ל צד ימין, ולא לא יישן אדם לא על פניו ולא על ערפו אלא על צדו, בתחלת הלילה על צד שמאל, ובסוף הלילה ע

 יישן סמוך לאכילה אלא ימתין אחר אכילה כמו שלש או ארבע שעות, ולא יישן ביום. 

 הלכה ו

דברים המשלשלין את בני מעים כגון ענבים ותאנים ותותים ואגסים ואבטיחים ומיני הקשואים ומיני מלפפונות 

מעט עד שיצאו מבטן העליון ואוכל אוכל אותם האדם בתחלה קודם אכילה, ולא יערבם עם המזון, אלא שוהה 

מזונו, ודברים שמאמצין את בני מעים כגון רמונים ופרישים ותפוחים וקרוסטומולין אוכל אותן תיכף למזונו, ולא 

 ירבה לאכול מהן. 



 הלכה ז

כשירצה אדם לאכול בשר עוף ובשר בהמה כאחד, אוכל בתחלה בשר העוף, וכן ביצים ובשר עוף אוכל בתחלה 

בשר בהמה דקה ובשר בהמה גסה אוכל בתחלה בשר דקה, לעולם יקדים אדם דבר הקל ומאחר ביצים, 

 הכבד. 

 הלכה ח

בימות החמה אוכל מאכלים הקרים ולא ירבה בתבלים ואוכל את החומץ, ובימות הגשמים אוכל מאכלים החמים 

ומרבה בתבלים ואוכל מעט מן החרדל ומן החלתית, ועל דרך זו הולך ועושה במקומות הקרים ובמקומות 

 החמים בכל מקום ומקום הראוי לו. 

 הלכה ט

וי לאדם שלא לאוכלן לעולם, כגון הדגים הגדולים המלוחים הישנים, יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאד ורא

והגבינה המלוחה הישנה, והכמהין ופטריות והבשר המליח הישן, ויין מגתו, ותבשיל ששהא עד שנדף ריחו, וכן 

כל מאכל שריחו רע או מר ביותר, הרי אלו לגוף כמו סם המות, ויש מאכלות שהן רעים אבל אינן כמו הראשונים 

לרוע, לפיכך ראוי לאדם שלא לאכול מהן אלא מעט ואחר ימים הרבה, ולא ירגיל עצמו להיות מזונו מהם או 

לאוכלן עם מזונו תמיד, כגון דגים גדולים וגבינה וחלב ששהא אחר שנחלב כ"ד שעות, ובשר שורים גדולים 

יר והבצלים והשומים והחרדל ותישים גדולים והפול והעדשים והספיר ולחם שעורים ולחם מצות והכרוב והחצ

והצנון, כל אלו מאכלים רעים הם אין ראוי לאדם לאכול מאלו אלא מעט עד מאד ובימות הגשמים, אבל בימות 

החמה לא יאכל מהן כלל, והפול והעדשים בלבד אין ראוי לאוכלן לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, 

 והדלועין אוכלין מהן בימות החמה. 

 הלכה י

כלות שהם רעים ואינן כמו אלו, והם עוף המים ובני יונה הקטנים והתמרים ולחם קלוי בשמן או לחם ויש מא

שנילוש בשמן והסולת שנפו אותה כל צרכה עד שלא נשארה בה ריח מורסן, והציר והמורייס, אין ראוי להרבות 

הנזכרים כלום אלא אם נצרך מאכלות אלו, ואדם שהוא חכם וכובש את יצרו ולא ימשך אחר תאותו ולא יאכל מן 

 להם לרפואה הרי זה גבור. 

 הלכה יא

לעולם ימנע אדם עצמו מפירות האילנות, ולא ירבה מהן ואפילו יבשין ואין צריך לומר רטובים, אבל קודם 

שיתבשלו כל צרכן הרי הן כחרבות לגוף, וכן החרובים רעים לעולם, וכל הפירות החמוצין רעים ואין אוכלין מהן 

מעט בימות החמה ובמקומות החמים, והתאנים והענבים והשקדים לעולם טובים בין רטובין בין יבשין אלא 

 ואוכל אדם מהם כל צורכו, ולא יתמיד אכילתם אף על פי שהן טובים מכל פרי האילנות. 

 



 הלכה יב

הדבש והיין רע לקטנים ויפה לזקנים וכל שכן בימות הגשמים, וצריך אדם לאכול בימות החמה שני שלישים מה 

 שהוא אוכל בימות הגשמים. 

 הלכה יג

לעולם ישתדל אדם שיהיו מעיו רפין כל ימיו ויהיה קרוב לשלשול מעט, וזה כלל גדול ברפואה כל זמן שהרעי 

אים, ובמה ירפה אדם מעיו אם יתאמצו מעט, אם היה בחור יאכל בבקר נמנע או יוצא בקושי חלאים רעים ב

בבקר מלוחים שלוקים מתובלין בשמן זית ובמורייס ובמלח בלא פת, או ישתה מי שלק של תרדין או כרוב 

בשמן זית ומורייס ומלח, ואם היה זקן ישתה דבש מזוג במים חמים בבקר וישהא כמו ארבע שעות ואחר כך 

 ויעשה כן יום אחד או שלשה או ארבעה ימים אם צריך לכך עד שירפו מעיו.  יאכל סעודתו,

 הלכה יד

ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין אין חולי בא עליו 

 וכחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים. 

 הלכה טו

או מי שמשהא נקביו, או מי שמעיו קשין, אפילו אכל מאכלות טובים וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל, 

ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכחו תשש, ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המות, והוא 

עיקר לכל החלאים, ורוב החלאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא 

ל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים, הוא ששלמה אמר בחכמתו שומר פיו ולשונו שומר מצרות בטנו ואוכ

 נפשו, כלומר שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוע ולשונו מלדבר אלא בצרכיו. 

 הלכה טז

דרך הרחיצה, שיכנס אדם למרחץ משבעה ימים לשבעה ימים, ולא יכנס סמוך לאכילה, ולא כשהוא רעב, אלא 

תחיל המזון להתעכל, ורוחץ כל גופו בחמין שאין הגוף נכוה בהן, וראשו בלבד בחמין שהגוף נכוה בהן, כשי

ואחר כך ירחץ גופו בפושרין ואחר כך בפושרין מן הפושרין עד שירחץ בצונן, ולא יעבור על ראשו מים לא 

כל גופו, ולא יאריך במרחץ אלא פושרין ולא צונן, ולא ירחץ בצונן בימות הגשמים, ולא ירחץ עד שיזיע ויפרך 

כשיזיע ויפרך גופו ישתטף ויצא, ובודק עצמו קודם שיכנס למרחץ ואחר שיצא שמא יהא צריך לנקביו, וכן בודק 

אדם עצמו תמיד קודם אכילה ואחר אכילה, וקודם בעילה ואחר בעילה, וקודם שייגע ויתעמל ואחר שייגע 

 ר הכל עשרה. ויתעמל, וקודם שיישן ואחר שיישן, ובשיעו

 הלכה יז

כשיצא אדם מן המרחץ ילבש בגדיו ויכסה ראשו בבית החיצון כדי שלא תשלוט בו רוח קרה, ואפילו בימות 

החמה צריך להזהר, וישהא אחר שיצא עד שתתישב נפשו וינוח גופו ותסור החמימות ואחר כך יאכל, ואם ישן 



ישתה מים קרים בצאתו מן המרחץ ואין צריך לומר  מעט כשיצא מן המרחץ קודם אכילה הרי זה יפה מאד, ולא

שלא ישתה במרחץ, ואם צמא כשיצא מן המרחץ ואינו יכול למנוע עצמו יערב המים ביין או בדבש וישתה, ואם 

 סך בשמן במרחץ בימות הגשמים אחר שישתטף הרי זה טוב. 

 הלכה יח

ביותר, ולא יקיז לא בימות החמה ולא בימות לא ירגיל אדם להקיז דם תמיד, ולא יקיז אלא אם יהיה צריך לו 

הגשמים אלא מעט בימי ניסן ומעט בימי תשרי, א ומאחר חמשים שנה לא יקיז כלל, ולא יקיז אדם דם ויכנס 

למרחץ בו ביום, ולא יקיז ויצא לדרך, ולא ביום שיבא מן הדרך, ויאכל וישתה ב ביום ההקזה פחות ממה שהוא 

 א ייגע ולא יתעמל ולא יטייל. רגיל, וינוח ביום ההקזה ול

 הלכה יט

שכבת זרע היא כח הגוף וחייו ומאור העינים וכל שתצא ביותר הגוף כלה וכחו כלה וחייו אובדים הוא שאמר 

שלמה בחכמתו אל תתן לנשים חילך, כל השטוף בבעילה זקנה קופצת עליו, וכחו תשש, ועיניו כהות, וריח רע 

בות עיניו וריסי עיניו נושרות ושער זקנו ושחיו ושער רגליו רבה שיניו נופלות נודף מפיו ומשחיו ושער ראשו וג

והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו, אמרו חכמי הרופאים אחד מאלף מת בשאר חלאים והאלף מרוב 

התשמיש, לפיכך צריך אדם להזהר בדבר זה אם רצה לחיות בטובה, ולא יבעול אלא כשימצא גופו בריא וחזק 

והוא מתקשה הרבה שלא לדעתו, ומסיח עצמו לדבר אחר והקישוי בו כשהיה, וימצא כובד ממתניו ביותר 

ולמטה וכאלו חוטי הביצים נמשכים ובשרו חם, זה צריך לבעול ורפואה לו שיבעול, לא יבעול אדם והוא שבע 

יבעול מעומד ולא ולא רעב אלא אחר שיתעכל המזון שבמעיו, ויבדוק נקביו קודם בעילה ולאחר בעילה, ולא 

מיושב, ולא בבית המרחץ ולא ביום שיכנס למרחץ ולא ביום הקזה ולא ביום יציאה לדרך או ביאה מן הדרך לא 

 לפניהם ולא לאחריהם. 

 הלכה כ

כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו עד שיזקין הרבה וימות ואינו צריך 

גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו, אלא אם כן היה גופו רע מתחילת ברייתו, או אם היה רגיל לרופא ויהיה 

 במנהג מן המנהגות הרעים מתחילת מולדתו, או אם תבא מכת דבר או מכת בצורת לעולם. 

 הלכה כא

ריו חולה וכל המנהגות הטובים האלו שאמרנו אין ראוי לנהוג בהן אלא הבריא, אבל החולה או מי שאחד מאיב

או מי שנהג מנהג רע שנים רבות, יש לכל אחד מהם דרכים אחרים והנהגות כפי חליו כמו שיתבאר בספר 

 הרפואות ושינוי וסת תחילת חולי. 

 

 



 הלכה כב

כל מקום שאין בו רופא, אחד הבריא ואחד החולה אין ראוי לו לזוז מכל הדרכים האלו שנאמרו בפרק זה, שכל 

 מביא.  אחד מהן לאחרית טובה

 הלכה כג

כל עיר שאין בה עשרה דברים האלו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה, ואלו הן: רופא, ואומן, ובית המרחץ, 

ובית הכסא, ומים מצויין כגון נהר ומעין, ובית הכנסת, ומלמד תינוקות, ולבלר, וגבאי צדקה, ובית דין מכים 

 וחובשים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           כתבי רפואה להרמב"ם





 חזון הגאלה עמוד רעג

 

 

  

 



 ב-תלמוד בבלי מסכת תענית דף יא עמוד א

אמר שמואל: כל היושב בתענית נקרא חוטא. סבר כי האי תנא, דתניא: רבי אלעזר הקפר ברבי אומר: מה 

תלמוד לומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין, והלא 

על אחת  -בר ודבר דברים קל וחומר: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל ד

כמה וכמה. רבי אלעזר אומר: נקרא קדוש, שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו. ומה זה שלא ציער עצמו 

ההוא  -על אחת כמה וכמה. ולשמואל, הא איקרי קדוש!  -אלא מדבר אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר 

ומי אמר רבי אלעזר הכי? והאמר  -איב נפשיה. ההוא דס -ולרבי אלעזר, הא נקרא חוטא!  -אגידול פרע קאי. 

כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו, שנאמר בקרבך  מלמדי תינוקת או רופא שו"ע רבי אלעזר: לעולם ימוד אדם עצמו 

דלא מצי לצעורי נפשיה. ריש לקיש אמר:  -דמצי לצעורי נפשיה, הא  -לא קשיא, הא  -קדוש ולא אבוא בעיר! 

נפשו איש +)חסיד(+ ]חסד[ ועכר שארו וגו'. אמר רב ששת: האי בר בי רב דיתיב נקרא חסיד, שנאמר גמל 

ליכול כלבא לשירותיה. )אמר( +מסורת הש"ס: ואמר+ רבי ירמיה בר אבא: אין תענית ציבור בבבל  -בתעניתא 

 אלא תשעה באב בלבד. אמר רבי ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש: אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית, מפני

 שממעט במלאכת שמים.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תענית סימן תקעא סעיף ב

תענים שלא אינו רשאי לישב בתענית, מפני שממעט במלאכת שמים, אלא אם כן כשהצבור מ תלמיד חכם

 כת"ח. יפרוש עצמו מהם; ומלמדי תינוקות דינם 

 ספר הכוזרי מאמר ג

גש בהנאה, כי אם היו מביאים אל השכור כל אשר יתאוה, והוא טז. אמר הכוזרי: כן הוא ליתרון החוש וההר

בענין שכרותו, ויאכל וישתה וישמע הנגונים ויתחבר עם מי שיאהב ותחבקהו אהובתו, ויסופק לו כל זה כשירפא 

משכרותו, היה דואג על זה ויחשוב הכל הפסד ולא ריוח, מפני שלא באו לידו ההנאות ההם והוא בענין שירגיש 

 בהם. וינעם 

יז. אמר החבר: ההזדמנות להנאה והרגשתה, ושיחשוב בהעדרה קודם לכן, כופל ההנאה. וזה מתועלת 

הברכות למי שהוא רגיל בהם בכונה והבנה, מפני שהם מציירות מין ההנאה בנפש והשבח עליה למי שחננה 

ית מזומן למות וכבר היה מזומן להעדרה, ואז תגדל השמחה בה. כמו שאתה אומר שהחיינו וקימנו, וכבר הי

ותודה על שהחייך, ותראה זה ריוח, ויקל בעיניך החולי והמות כאשר יבא, מפני שכבר חשבת עם נפשך וראית 

שרוחת עם בוראך, שאתה ראוי להעדר ממך כל טוב בטבעך כי עפר אתה, והטיב לך בחיים וההנאות, ותודה 

ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך, ותהיה על כן, ובעת שיסירם ממך תודה ותעבוד ותאמר: +איוב א' כ"א+ 

נהנה כל ימיך, ומי שאינו אוחז הדרך הזה, אל תחשוב כי הנאתו הנאה אנושית, אך הנאה בהמית איננו מבינה, 

כאשר אמרנו בשכור. וכן יעלה החסיד אל לבו ענין כל ברכה ויבין הכונה ממנה ומה שהוא נתלה בה. הנה יצייר 

העליון וגודל האישים ההם, וגודל תועלותם, ושהם אצל בוראם כקטן שברמשים,  ביוצר המאורות, סדר עולם

ואם הם גדולים בעינינו לגודל תועלותינו בהם. והראיה שהם אצל בוראם כאשר אמרתי, שחכמתו והנהגתו 



ביצירת הנמלה והדבורה אינה מקצרת מחכמתו והנהגתו לשמש וגלגלה, אך סימני החכמה וההשגחה יותר 

פלאים בנמלה ובדבורה למה שהונח בהם מהכחות והכלים עם קטנותם. יחשוב בזה, כדי שלא יגדלו דקים ונ

בעיניו המאורות ויסיתהו השטן בקצת דעות אנשי הרוחניות, ויעלה בלבו שהם מועילים ומזיקים בעצמם, ואיננו 

ר כי יהל ויפת בסתר לבי. כ"ז+ אם אראה או -כן, אבל באיכותם כרוח וכאש, ויהיה כמו שאמר: +איוב ל"א כ"ו 

וכן יתן אל לבו ב"אהבת עולם", הדבק הענין האלהי בעדה המוכנת לקבולו כהדבק האור במראה הזכה, 

ושהתורה מאצלו התחלת חפץ ממנו להראות מלכותו בארץ כהראותה בשמים, ולא גזרה החכמה שיברא 

ם המדות, כפי התחלפות ההצלחה מלאכים בארץ, אבל אדם מזרע ודם מתגברים בהם הטבעים ומתנצחים בה

ורוע המזל, כאשר נתבאר בספר יצירה. וכאשר יזך מהם יחיד או קהל, יחול עליו האור האלהי וינהיגנו בנפלאות 

ובנוראות יוצאות מסדר העולם הטבעי, ויקרא זה ממנו אהבה ושמחה. ולא מצא הענין האלהי מקבל, מסכית 

רות והגלגלים, אלא חסידי בני אדם, היו יחידים מאדם ועד יעקב, לדברו, דבק בסדר אשר צוה בו, אחרי המאו

ואחר כן שבו קהל, וחל עליהם הענין האלהי לאהבה להיות להם לאלהים, וסדרם במדבר כסדר הגלגלים, 

ארבעה דגלים כארבעת רבעי הגלגל, ושנים עשר שבט כשנים עשר מזלות, ומחנה הלוים בתוך המחנות, 

"והיכל קדוש מכוון באמצע והוא נושא את כלם", וזה כלו מורה על אהבה. ויהיה כאשר אמר בספר יצירה: 

משבח עליה ויסמוך לזה קבולו התורה בקריאת שמע. ואחר כן במה שכולל אמת ויציב מהענינים הנמרצים 

כאלו אחר שנתבאר לו כל אשר קדם והבין אותו והכירו, אסר על נפשו אסר והעיד עדים  -לקבלת התורה, 

ו כאשר קבלוהו האבות לפניו, וכן יקבלוהו הבנים עד עולמי עד, כמו שהוא אומר על אבותינו ועלינו ועל שקבל

בנינו ועל דורותינו דבר טוב וקיים חק ולא יעבור. ואחר כן מסדר הקשרים אשר בהם ישלמו קשרי היהודים, 

מו, ובמופת על כל זה, והוא והוא שיודה באלוהותו יתברך, ובקדמותו ובהשגחתו על אבותינו, ושהתורה מע

החתום והוא יציאת מצרים, כמו שאמר אמת שאתה הוא ה' אלהינו, אמת מעולם הוא שמך, ועזרת אבותינו, 

ואמת ממצרים גאלתנו ה' אלהינו. ומי שהשלים כל אלה בכונה גמורה הוא ישראל אמיתי וראוי לו שיקוה 

מות, ויקל עליו לעמוד לפני השכינה, וישאל ויענה. להדבק בענין האלהי הדבק בבני ישראל מבלעדי שאר האו

והתחייב לסמוך גאולה לתפלה בתכלית החריצות והזריזות כאשר הקדמנו. ויעמוד לתפלה על התנאים אשר 

קדם זכרם בברכות הכוללות כל ישראל, כי הבקשה והתפלה במה שמתיחד בו היחיד, אינם אלא מן הרשות, 

למי שהוא רוצה. ויתן אל לבו מהברכה הראשונה הנקראת אבות, מעלת  וכבר קבעו לזה מקום בשומע תפלה

האבות, ושברית האלהים קיים להם עד עולם לא ימוש, כמו שהוא אומר ומביא גואל לבני בניהם. ומהברכה 

השנית הנקראת גבורות, כי לאלהים בעולם הזה ממשלה מתמדת, ואיננו כאשר חושבים הטבעיים שהוא על 

ם, ויתן אל לבו שהוא מחיה המתים בעת שירצה עם רוחק זה מהקשת הטבעיים, וכן משיב הטבעים אשר נסו

הרוח וזולתו, ובחפצו מתיר אסורים וזולתו, וכבר התבאר זה מעניני בני ישראל. ואחר שיאמין באבות וגבורות 

לה בו דבר שהם מדמות שהוא יתברך נתלה בעולם הזה הגופני, ירוממהו ויקדישהו ויגדלהו שישיגהו או ית

מספורי הגופניים, בקדושת השם יתברך, והוא אתה קדוש. ויתן אל לבו מהברכה הזאת כל אשר ספרוהו בו 

הפילוסופים מהקדושה והרוממות אחר שיקיים אלהותו ומלכותו באבות וגבורות, כי בהם נתברר אצלנו שיש לנו 

הקדמות. והתחייב להקדים אבות וגבורות  מושל ומצוה, ולולא הם היינו מסופקים בדברי הפילוסופים עם אנשי

על קדושת השם, ולאחר שמקדשהו ומרוממהו בזה, יתחיל בבקשת צרכיו בכלל כל ישראל, ולא יעבור זה, כי 

 התפלה הנענית אינה כי אם לקהל או בקהל, או לאחד שיהיה במקום קהל, והוא נעדר בזמננו זה. 



 סעיף יג קיצור שולחן ערוך סימן לב

ידי טחינת השינים והתערבות עם מיץ הרוק, לכן לא יבלע שום מאכל  -התחלת העיכול הוא בפה על מהיות כי 

 בלי לעיסה, כי אז תכבד העיכול באיצטומכא לבדו.

 ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק מז

אבל מה שכתבה בו התורה ממדת ימי האנשים ההם, אני אומר שלא חיה הימים ההם אלא האיש ההוא הנזכר 

לבדו, ואמנם שאר האדם חיו הימים הטבעיים הנהוגים, והיתה הזרות הזאת באיש ההוא אם לסבות רבות 

"ד המופת ונוהג מנהגו, ולא יסבול שיאמר בזה זולת זה, וכן עוד צריך שיתבוננו מאד במזונו והנהגתו, או ע

הענינים הנאמרים ע"צ ההשאלה, מהם מה שהוא מבואר נגלה לא יסופק על אדם, באמרו, ההרים והגבעות 

תרגם  יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף, שזה מבואר ההשאלה, וכן אמרו גם ברושים שמחו לך וגו',

יונתן בן עוזיאל אף שולטניא חדיא לך עתירי נכסין שמחו, מענין המשל, כחמאת בקר וחלב צאן וגו', ואלו 

ההשאלות רבות מאד בספרי הנבואה, מהם מה שירגיש ההמון בהיותם מושאלים, ומהם שיחשבום בלתי 

השאלה ושאין להשם  מושאלים, כי לא יסופק אדם באמרו יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים, שזאת

אוצר יאצר בו המטר, וכן אמרו ודלתי שמים פתח ימטר עליהם מן לאכול, לא יחשוב אדם עוד שיש בשמים 

שער ודלתות, אבל זה ע"צ הדמיון והוא ממין ההשאלה, וכן צריך שיובן אמרו נפתחו השמים וגו', וכן ואם אין 

ים, כל זה ע"צ הדמוי, לא שיש לו ספר לשם ית' מחני נא מספרך אשר כתבת, אמחנו מספרי, ימחו מספר חי

יכתוב בו וימחה, כמו שיחשבו ההמון בהיותם בלתי שוערים במקום ההשאלה הנה, והכל מכת אחת, ושא כל 

מה שלא זכרתי על מה שזכרתיו בזה הפרק והבדל הדברים בשכלך, ויתבאר לך מה שנאמר ע"צ המשל, ומה 

גוזמא, ומה שנאמר כפי מה שתורה עליו ההנחה הראשונה בדקדוק, שנאמר ע"צ ההשאלה, ומה שנאמר ע"צ ה

ויתבארו לך אז הנבואות כלם, ויתגלו וישארו עמך אמונות מושכלות הולכות על סדר נרצות אצל השם, כי לא 

ירצה לו ית' כי אם האמת, ולא ישנא כ"א השקר, ולא יתבלבלו דעותיך ומחשבותיך ותאמין דעות בלתי אמתיות 

אד מן האמת ותחשבם תורה, והתורות כולם אמנם הם אמת גמור כשיתבוננו כראוי, אמר צדק רחוקות מ

עדותיך לעולם, ואמר אני ה' דובר צדק, ובזאת הבחינה גם כן תנצל מדמיון מציאות לא המציאו השם, ומדעות 

ליות, כמו מגונות אפשר שיביא קצתם לכפירה, ואמונת חסרון בחק השם, כעניני ההגשמה והתארים, וההפע

שבארנו, או יחשב בדברי הנבואה ההם שהם שקר, והחלי כלו המביא לזה הוא העלם מה שהעירונו עליו, ואלו 

 הענינים ג"כ מסתרי תורה, אף על פי שדברנו בהם הוא בכללות, קל הוא לדעת פרטיו אחר מה שקדם: 

 

 

 

 

 



                                              כתבי רפואה להרמב"ם









 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סה עמוד ב

ואמר רבי אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא 

. וא"ר לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר: חובה, שנאמר: אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך

אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר: אביך צוה וגו' כה תאמרו 

 ליוסף אנא שא נא וגו'. ר' נתן אומר: מצוה, שנאמר: ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני וגו'.

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכט עמוד א

מקילין לו מזונותיו מן השמים. ואומרים: הוא על  -יל בסעודת הקזת דם רב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל המק

 .חייו לא חס, אני אחוס עליו

 אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כט

איסי בן יהודה אומר מפני מה תלמידי חכמים מתים בלא זמנן לא מפני שמנאפין ולא שגוזלין אלא מפני שהן 

 בוזין בעצמן: 

 מגדל עוז הלכות דעות פרק ד

הואיל והיות הגוף עד לאחרית טובה הוא מביא. כל הדברים שבפ' הזה כלולים מדברי הרפואות במאמרי רז"ל 

מפוזרים בכל התלמוד. בברכות פרק הרואה )דף נ"ט( ובמס' שבת פ' כירה )דף ל"ח( ופרק מפנין )דף קכ"ט( 

)דף ס"ט( ובכתובות ובכמה ופרק המוציא )דף פ"ב( ופרק בתרא דפסחים. ובגיטין פ' מי שאחזו קורדיקוס 

 מקומות. והם פרטים פשוטים וצריכים לכל והכל מודים בהם:
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 פרשה זקהלת רבה 

א [י"ג] ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם 
הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך 

 .דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי בראתי, תן

 הלכה ב רמב"ם הלכות דעות פרק ד

כל אדם עד שתתמלא כריסו אלא יפחות כמו רביע משבעתו, ולא ישתה מים בתוך המזון אלא מעט ומזוג לא יא
ביין, וכשיתחיל המזון להתעכל במעיו שותה מה שהוא צריך לשתות, ולא ירבה לשתות מים ואפילו כשיתעכל 

שילך קודם אכילה עד  המזון, ולא יאכל עד שיבדוק עצמו יפה יפה שמא יהיה צריך לנקביו, לא יאכל אדם עד
שיתחיל גופו לחום, או יעשה מלאכתו או יתיגע ביגע אחר, כללו של דבר יענה גופו וייגע כל יום בבקר עד 
שיתחיל גופו לחום וישקוט מעט עד שתתישב נפשו ואוכל, ואם רחץ בחמין אחר שיגע הרי זה טוב ואחר כך 

 שוהה מעט ואוכל.

 סעיף א הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעשולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת 

בד"ת ודוקא בשעת  אפילו  -אין משיחין בסעודה  ובמשנה ברורה שם ס"ק אוכו'.  בסעודה אין משיחין
ומצוה על כל אדם ללמוד תורה על שלחנו  ,אבל בין תבשיל לתבשיל מותר ,אכילה גופא ומשום סכנה וכדלקמיה

אכלו מזבחי מתים וכתב בשל"ה דילמוד משנה או הלכה או אגדה או  שכל שלחן שלא אמרו עליו ד"ת כאלו
ועכ"פ יאמר איזה מזמור וטוב לומר אחר ברכת המוציא מזמור ה'  ,ר ואינו יוצא במה שמברך בהמ"זספרי מוס

 רועי לא אחסר דהוא ד"ת ותפלה על מזונותיו:

 חקתיבן איש חי שנה ראשונה פרשת בהר ב

ט. לא ימהר בלעיסתו ואכילתו אלא יתנהג לאטו לאט לאט, אפילו אם מסב עם אדם גרגרן, ואם הבשר קשה לא 
יהא נושך בשיניו ומושך בידיו אלא יסלק ידו ממנו, ולא ימצוץ אצבעותיו בפיו בין אכילה לאכילה, ולא יראה חיבה 

פה ברורה, ולא יושיט ידיו לקערה עד שיגמור וחשק על האכילה, ולא ימלא פיו אלא רק בכדי שיוכל לדבר בש
לבלוע מה שבפיו, ויפסיק מעט בין לעיסה אחת לאחרת, ואם המסובין עמו סילקו ידיהם מאותו מאכל גם הוא 

 יסלק ידו אף על פי שעדיין תאב לאכול, דלאו אורח ארעא לאכול יחידי בין המסובין:

ו בבת אחת בלי שיור אלא ישתה כמנהג המדינה, ולא ישתה ולא יאחז בידו פרוסה כביצה ויאכל, ולא ישתה כוס
שתי כוסות זא"ז, ולא יפשוט ידו בקערה בפני מי שגדול ממנו אפילו אם יש קערה בפני כל או"א, וכל העובר על 
הלכות דרך ארץ הנז"ל וכיוצא בהם ה"ז רעבתן וגרגרן מסטרא דההוא דאמר הלעיטני נא והנה הוא נאחז 

הוא בעל תורה ועושה כן ה"ז מחלל ש"ש, ולכן ארז"ל דרך ארץ קדמה לתורה וכאשר בסבך הסט"א, ואם 
 האריכו בזה בספרי המוסר והיראה: 



 סעיף ב הם (בוטשאטש) סימן קנהאשל אבר

פת שחרית. אין ספק שבכלל פת שחרית שאמרו חז"ל [בבא קמא צב, ב] מפסוק ובירך את לחמך כו' [שמות 
כג, נה] לפי הכרעת המ"א [ס"ק ג] ע"ה ומוהר"ר צבי אשכנזי ע"ה [שו"ת חכם צבי סימן טו] שאין קפידא במהות 

ה ושתיה בכלל הברכה דפסוק זה בהחלט, כי רק לענין הפת כידוע, אין קפידא גם כן בפת דוקא רק כל אכיל
הברכות סידרו חז"ל ההדרגות במאכלים ומשקים, וברכת המזון מן התורה הוא דוקא מן הה' מינים דשבח ארץ 
ישראל כמו שלמדו חז"ל לענין כמה מצות, מה שאין כן זה שהוא מצד סדרי כחות הגופניות שלא יהיה טרדא על 

שאין קפידא, וכל אכילה ושתיה שדעתו מפוייסת בה עד זמן קביעות הסעודה בזמן  ידיהם להנפשות, נראה
 דתלמידי חכמים היא בכלל ברכה:

עוד מצאתי. במקום אחר כתבתי אודות פת שחרית שיש זכות לומר שבשתיית הקאוי הנהוגה יש בה גם כן כח 
ב [תהלים פא, יז] ומצור דבש אשביעך, הזנה וטעם כעיקר, וחלב זיין, יערות דבש הצוקר זיין, כמו שאמר הכתו

והשביעה וזיין הוא בחינה אחת. וכן יין זיין וסעיד בפורתא וכתיב [שיר השירים ה, א] ייני עם חלבי, ותיבת עם 
מורה טפילות, הרי מבואר שיש בחלב כח מזין יותר מביין (גם מצד סדר דומם צומח חי, נגד בריאה יצירה 

הוא מעלה יתירה מיין ומכל מקום העיקר מצד ההזנה) ומצד טעם כעיקר הוא עשיה, למפרע. הרי חלב מחי ו
במקום אכילה ושתיה, ויש בזה מעלה בפת שחרית וקיטון של מים, ויש גם כן מעליותא בזה, שגם דיינים 
הממונים על הציבור שאין להם לאכול בפני שלשה, מכל מקום בשתיה זו וכן גם באכילה כל שאיננה קביעות 

אין בזה שום קפידא, וכמו מלאכת ארעי המותרת בחול המועד שמותר לדיינים לעשותן בפני רבים,  סעודה,
וכמו שכתבתי במקום אחר. וכמו כתיבת מושיטא שאין בזה גם מדת חסידות למנוע את עצמו מזה, וכן עשיית 

 : הקולמס שכל זה בכלל מלאכת ההדיוט. וכן הוא באכילת ארעי דמותר לכו"ע וכל שכן שתיה

 תוספות מסכת מועד קטן דף יא עמוד א

ובזמן הזה תופסים סכנה למיכל סמוך לסירחון וגם משתי עלה אבוה דאמר  -כוורא סמוך למסרחיה מעלי 
בסמוך דמעלי ושמא נשתנו כמו הרפואות שבש"ס שאינן טובות בזמן הזה או שמא נהרות דבבל מעלו לו טפי 

שם דג ששמו כוורא ומשונה בדברים האלו משאר דגים כדאמרינן פ' ויש מפרשים דכוורא לא בכלל דגים מיירי ו
כל הבשר (חולין דף קט:) אסר לן גירותא שרא לן לישנא דכוורא ואין נראה שיהא בכל הלשונות של דגים טעם 

 אחד.

 רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן שלוהגהות 

במהרי"ל (בלקוטים שבסוף הספר) איתא וז"ל אמר לנו מהרי"ל כל הרפואות שבכל נתנה התורה רשות לרופא. 
התלמוד אסור לנסות אותם משום דאין אדם יכול לעמוד על עיקרן וכי לא יעלו בידם ילעגו וילגלגו על דברי 

צם חכמים מלבד הא דאיתא בשבת (ס"פ במה אשה) מי שיש לו עצם בגרונו מביא מאותו מין ר"ל מאותו מין ע
ויניחו לו על קדקדו ויאמר הכי (חד חד נחית בלע בלע נחית חד חד) והלחש הזה בדוק ומנוסה לכן אותו לבד 
מתירו ולא שום א' יותר עכ"ל. וראיתי בספר שושני לקט שכתב ומחמת שמצאתי שינוי נוסחאות לכן אודיעך 



חר יקח כלי עם מים קרים מן באר הנוסחא אחרת במפעלות (סי' של"ח) וז"ל מי שנכנס עצם בצוארו או דבר א
ותשים רגלך השמאלית בתוך המים ואיש אחר ילחוש באזנך חד חד נחית בלע בלע נחית בלע נחית חד חד 
וצריך להניח מאותו מין על קדקדו ויאמר לחש הנזכר ג"פ ואחרי הלחש הנזכר יאמר (יזר יזר בלע בלע יזר יזר) 

"י עצם של דג נימא ננעצתא כמחט כו' ושם דף ס"ו ע"ב אמר אביי עכ"ל [אמר המסדר עיין בג' שם לאדרא פירש
 כו' ודלא מפרשי ארבעין וחד זימני]:

 הלכה ט רמב"ם הלכות דעות פרק ד

יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאד וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם, כגון הדגים הגדולים המלוחים הישנים, 
המליח הישן, ויין מגתו, ותבשיל ששהא עד שנדף ריחו, וכן  והגבינה המלוחה הישנה, והכמהין ופטריות והבשר

כל מאכל שריחו רע או מר ביותר, הרי אלו לגוף כמו סם המות, ויש מאכלות שהן רעים אבל אינן כמו הראשונים 
לרוע, לפיכך ראוי לאדם שלא לאכול מהן אלא מעט ואחר ימים הרבה, ולא ירגיל עצמו להיות מזונו מהם או 

מזונו תמיד, כגון דגים גדולים וגבינה וחלב ששהא אחר שנחלב כ"ד שעות, ובשר שורים גדולים לאוכלן עם 
ותישים גדולים והפול והעדשים והספיר ולחם שעורים ולחם מצות והכרוב והחציר והבצלים והשומים והחרדל 

גשמים, אבל בימות והצנון, כל אלו מאכלים רעים הם אין ראוי לאדם לאכול מאלו אלא מעט עד מאד ובימות ה
החמה לא יאכל מהן כלל, והפול והעדשים בלבד אין ראוי לאוכלן לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, 

 והדלועין אוכלין מהן בימות החמה.

 רמב"ם אגרת המוסר

 .כאשר ישנא איש את רעהו, השונאו ומבקש להמיתו המזיקים המאכלים שנאו

 הלכה א רמב"ם הלכות דעות פרק ד

הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, 
לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים, ואלו 

שהא נקביו אפילו רגע אחד, אלא ואל י ולא ישתה אלא כשהוא צמא,הן: לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, 
 כל זמן שצריך להשתין או להסך את רגליו יעמוד מיד.
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רביעי פרקהלכות
רטכ״ם

6דעור

̂ה כשם קינטיס טל^בי״ם הטחבד יד בכתבי טצאתי המו״ז' (אמר  רביעי ״רר <יי£ י־״יי. יי*י״ ?'תרויוי־ על
״ ־הלנית ע, להד־•־, ו«"א m״ .״־י להי־־״־ י

 אפשד אי שהרי הוא השם מדרכי ושלם, בריא הגוף והיות הואיל א יביעי פיק
צריד לתירד חייזז־ ודוא הבורא מידיעת דבי ידע או שיבין ,

?הט?ל'פ'פ! ן’י1הםנ נקביים עצמו ולהנה־ג הניף, את הטאבדץ םדברים עצמו ארם להיתי!
 ,צמא כשהוא אלא •טתה’ ילא יעב, כשהיא אלא אדם יאכל לא (א) לעילם הן, יאלו
רנליו״ את להסך w להשתין שצריך יפן כל אלא אחד, רגע אפילי נקכיו ישהה יאל (נ)

מיד יעמוד

לתרופה<לד?
 משדל על / לפתח כסיל מעדנות , אלמים של פדי להתיר ״ לתרופת (עלה
 מגדים מיני ושמנים דשנים ,ה׳ לפני אשר השלהן על ,והיושר הצדק
 אביר ״ הגדול המלך בבית העומד , הקדוש ן שלד מעל ״ רעננים עלים

 אין מלכים כבוד על ̂ לתדפיות בנוים , הרמב״ם המבעים שר הרופאים
 שכלי שיד מקום עד ולפלפל ,ז״ל התלמוד חכמי הקדושים רבותינו , חקר

:בעז״ה) ההלי וזה ,מגעת
א) ׳ ( פ  מזכן הוה קפרא בר סב) (דף הרואה ב

שחה, אדצחית אכוצ, אדכפנת בדינרי מיצי
ך, קדרך אדרתהח כ, שפו "  שאס ז״ל ופרש״י ע

המאכצ ואין המאכל חאות ממך חעבור חשהה

״כ

 לדעת מכאן סמך יהיה אס ידעתי ולא ,מועיל
 שלא די״ל , שירעב קודס לאכול דאסור הרמב״ס

 משום שיאכל מוכרח דכשירעב רק להזהיר כא
 לידי שמביא ועוד , המאכל תאוח ממנו שתעבור

 של הדרוקן לג) (דף בשבת כמ״ש הדרוקן חילי
ט' רעב  דמכפין בנחמני ביה ידענא שס ואומר ו

 קודם יאכל דלא יאמר מי אכל , ע״ש נפשיה
 אדרתחת שאמר ללשון לדמותו יש ואדרבא ,שירעב
 לנקות מצוה לכן קודס גס ובודאי , שפיך קדרך
 מנו (דף ונדרים נה) (דף בברכות כמ״ש , עצמו
 מערוניתא האי לו שאמרה אלעי בר' בר״י ע״ב)
 אמר וכו׳ ברבית ומלוי מזיריס למגדלי דומים פניך

 מדרשא לבי מאושפיזא לי אית בה״כ וארבעה עשרים
ק בכלהו נפשאי בדיקנא אזילנא דכי  בפ״א אומר ו

 נפשך תקין קדים בריה להייא רב א״ל תמיד ממם'
ט׳ נפשך תקין וחשיך  לקבל הרוצה בברכות וכמ״ש ,ו

 ,וכו׳ ידיו ויסול יפנה שלמה רעים מנכות עול עליו
 דעת היפוך הוא רש״י דדעת מוכרח דנראה ועוד

 ממך תעבוד תמתין שאס רש״י מ״ש כי הרמב״ס
 י' (דף בשבת שכתב לשעתו הולך המאכל תאות
 ואילו מכאן ת״ה של מאכל ששית מ״ש על ע״א)
 אומר ואני שמזיק י״מ ברש״י , לחמת אבן כזורק

 שלא כאן גס חמר זה ולעומת מזיק ולא מיעיל
 דהגס מכאן יש למוד מה המאכל,וא״כ לו הועיל

 אעפ״כ ששית בשעה הוא האדם שירעכ דשיעור
 חעא שאין אלמא , אדם כל מאכל דרביעית אמרו

ק שירעג קודם כשאוכל  שחריש פת על הזהירו י
 זה בעניו שיש הסתירות בביאור שאכתוב מה ועיין

 משמיענ! מאי דאל״ב מזה להרמב״ס לי שיצא ונראה
ר שתיקה יהיה בסגע פלה זבין ואס קפרא ג

 ידעינן דכבר חידוש שוס שאין כיון בתרין
 וע , לחמת אגן כזורק יאילך דמכאן בברייתא

 / שירעב קידם האכילה למנוע שיש להשמיענו שבא
שנשאו עד הראשונים מחכמים מאד מוסכם זה ודבר

לר וכשאין כשהרעב תאכל לך כשיש ע״ז משליהם
 תאכל
המוש,

שכמ־■ אחר מושכל דבר והוא , כשתמצא
 בהק■ כותרים דברים הם והדוחה והמעכל ,
 בעוד־ המעכל כח פעולת להשבית יפריח אם הנובע

 ,, המופך בכס שישתמש מה ע״י פעולתו גמר שלא
 המאכל' סק תובעת אינה שההצסומכא בעוד כי גס

 כדרכר הלב אל הסובב הוא והדס שוקעים והאברים
 העבודם־ להשבית למס פתותי בהכרחיות יבוא והוא

 ממכשול בעוח אינו הראוי באופן שלא אחר סדר על
; החכמים מכל מוסכם וזה

ב) ד ( א  בפרק ,חלוד רגע אפי׳ נקביו ישהה ו
 רב אמר ע״ב) יו (דף ן הצוק הן אצו ׳

 ופסקו ,השקצו בל משוס עובר נקביו המשהה אהאי
 מאכצופ ה׳ qD והרמב״ס קי״ח לאוין הסמ״ג
 י ו: וסיימו ״ אסורות

 נפשו
אצא

כ, יתרחק ״  בעתים להרגיל לו ראוי אלא ומ״ש ע
 נפ:ך• תקין חשיך תמיד במש׳ למ״ש כוון מזומנים

 ילמד לעולם ,עולם באור בהא״ר מביא ו:ן כנ״ל ופי'
 שלא■ כדי וערבית שחרית -להפנות עצמו אח אדם

 לסר הוה תשקצו דבל נאמר סס לי וקשה יתרחק
 שבכללופ לאו דהוה משוס ליקה שאינו ומה גמור
 יעקב; בר אחא רב אמר ס) (דף ביבמות עמ״ש קשה
 הונא דרב מפירקא נעקרו וכלנא הוינא סבי שהין

 הונא דרב מפירקא אעקר ששח דרב שם אוסר וכן
 כך שעשו שמפני ונראה הורה של לאו על עברו ואיך

 ,הדרשה באמצע יניחוהו שלא הונא רב כבוד משוס
 הבריות־ שכביד יס) (דף בברכות הלכה נפסקה וכבר
לששנג וגס העשה ואל בשב שבתורה ל״ת גס לוחה

התוק'

 משקן זה הרי נקביו המשהה וכל _
 בנפבו־ ויההייב גופו על שיבואו הלחים מן הון

שלא■ כדי מזומנים בעתים להרגיל לו ראוי
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 קסן לגנאי גדול גנאי בין שמחלקים בכבועוה ההוס'

 דחו ולזה גדול גנאי זה היה הונא דלרב לומר יש
 מעשה מקרי לא נקביו שהייח כי וא״ח בשב ל״ח

 יש חשוב כלאים של בבגד עצמו אח דהמשהה דאע״ג
 מעשה ע״י היה הלבישה שחחנת משני הוא מעשה גו

 פ״ג למלך ומשנה ע״ב) צ (דף יבמוח חוס׳ ומיץ
 ממ״ש קשה עדיין אבל .ודוק המקדש ניאח מה׳

 לא לנקביו נצרך היה כא) (דף שמחו מי גפרק
 זביד רב אמר ,חועבה חפלהו התפלל ואס יתפלל

 לעמוד יטל שאינו אלא שגו לא יהודא רב ואיתימא
 ורציתי , מוהר עצמו טל לעמוד יטל אבל געצמו

 רב חשקצו בל משום איסורא דאיכא דאע״ג לומר
 והא תפלה הפלהו אם רק מזה מיירי לא זגיד

 לענין היינו מוהר עצמו לעמודעל יכול דאס דאמרינן
 בתשובת ראיתי אך השקצו, דבל איסור שיש אע״ג הפלה

 לנקניו צריך היה שלא במי שאלה קנ״א סי׳ הרשב״א
 לא לקמניס החעורר ההפלה ובתוך התפלה קודם
 וקשה > באריכות ע״ש בעצמו לעמוד שיכול כל יפסיק

 ביד כח דיש בעמוח דמצינו ואע״ג דרבנן תפלה הא
 זה מעשה ואל בשב התורה מן דבר לדהות חכמים

 נראה לכן ̂ וסייג גדר משום בזה שיש היכא דוקא
̂ אקרא ואסמכוה דרבנן רק הוא חשקצו בל דאיסור

 אצטריך שמואל מוסין אלו בפרק ממ״ש להקשות ש ו•
 לאטה ליה אמר אתא גליסא ליה נגדי דרגלא בשבהא

 t מסתכן ליה אפשר דלא עובדא אהדר זיל ליה אמר
 דכבוד פשינוא דא״כ השקצו בל משוס לאו שזה נראה

 רק שהוא שכתבתי למה ובפרט ידחה הציבור
 לכ״ע דרבנן איסור דוהה קל בזיון שאפי׳ דרבנן
 ובזה , שאני סכנה משום רק בשע״ה) (ועיין

 אפי׳ דאמר אשי רב בר במר אח״כ שאמר מה יובן
 ועיין > בטנו (צבתה שעכב גברא מהאי מביא באודנא
 ומקשין בזה הנכונה גירסא כ) (סי׳ הרשב״א השובת
 יש עדיין הא היא רךשיא ומאי הוא/ עלוקה דלמא
 מיס משתינין (א) > ניחא ולפ״ז תשקצו בל איסור

 ש̂ם בכורות רבים בפני מיס שותים ואין רבים בפני
 ברכות לפרזלא כאסתמא השחר בעמוד יציאה (ב)
 אבות רעות הכסא בית של דמעות (ג) ,)סב (דף

 צניעוהא הכסא דבית קבלה (ד) ,מא) (פרק דר״נ
 ואל ושב משמש סב) (דף הרואה בפרק ופתיקותא

 לו עושים אפי׳ וממשמש היושב שכל והמשמש השב
 מרי רב אמר (פס) עליו באים באספמיא כשפים

 מאי הוא מעיס חולי זבליה דנפיש מאן האי ש״מ
 פרש״י מנחמה, משוח פרק סיטה לסרח, הקנחיה

 לחולי רפואות כאן וסעהיק ,לזה רפואוק לבקש
 מביא החוזר סהש״ס.יעמוד בזכרוני אשר מעים

 מביא החוזר סלון הדרוקן לידי האדם את
חילי עם אחד והוא ירקון לידי האדם את

 לא שאביי מה הרא״ש כהב בחולין ועי׳ מעים
 ע״כ מעיים חולי לו שהיה משום כפיו אח נושא היה

 בי/ חש אביי אמר ל) (דף דבשבת סאד צדקו ודבריו
 בנחמני ביה ידעינן אמר שרבא שאע״ג מזה ונראה

מולי סץ ג״כ הוא הפוח, רעב ופל נפשיה, דמכפין

 והנה ,א׳ כל בין בבשר שינוי שיש רק , מעיים
של. הדרוקן נמי חשיב לא אמאי שם מקשה המהרש״א

 מיוחד סימן בו אין בזה דאפשר וכתב החוזר עמוד
 אמר ביה זזש הקטן שמואל ממ״ש • נראים וכדבריו
 עצירה דשל סימן יש הא וקשה מפיס מי רבש״ע

 עמוד• ע״י היה שלו דהדרוקן י״ל ולפ״ז , עבה
 שם שנראה וכמו החולי לפי משתנה שהוא החוזר

 משמע רבה הדרוקן רבה צואה שאומר בבכורות
 הפי״ הוא שכן ואפשר מיוחד סימן לו שאין ג״כ

 ובזה ,נפשיה דמכפין הכיר ההדרוקן סימן שע״י באמת
 רבא והחמר ביה חש רבא אח״כ שאמר מה ניחא
 ומהרש״א־ רש״י ועי׳ כפן מנפיחי קדר קטולי נפישי

 ניחא ולפ״ז קדר מקטולי שהקשה מה בזה שדחקו
 ביה חש וכמו רעב ע״י היה שלא הכירו דברבא
 ע״י שהוא רבא הכיר אביי אצל רק הקטן דשמואל

 עמוד ע״י שהוא לומר מוכרה רעב שאינו וכיון רעב
 והאמר הקשה ושפיר מיוחד סימן בו שאין החוזר

 הדרוקו לעברה סימן אח״כ מ״ש ולפ״ז היסב ודוק רבא
 כשהיא• עבירה ע״י בא הרוב שעל רק דוקא לאו

 ,ירקון חנם לשנאת סימן שאמרו מה דוגמת ,עבה
 האדם את מביא החוזר דסילון ג״כ אמרו וכבר
 ובחולין עניות הרוח לגסות סימן מ״ש וכן ירקון, לידי

 המבטל כל ואמרו לעניות דקשים דברים הרבה חושב
 ואמרו מעוני לבטלה סופה מעושר התורה אה

 ואמרו מעני ואי אמרו ובפי׳ תליא בזכוהא לאו דסזוני
 שלשה מא) (דף ובעירובין עניות לידי סניאץ ג״ד
 משמע והדרוקן וחיה מעיים חולי מספרין כשהן מתין
 ממ״פ וכן נינהו מילי חרי מעיים וחולי דהדרוקן קצת

 נינהו מילי דתרי משמע מעים בחולי צדיקים מיתת
 ‘ר אמר ובשבת לעברה וסימן גנאי הוא הדרוקן כי

 (די> ובנדרים מעיים בחולי ממתים חלקי יהי יוסי
 רש״יי של א׳ ללשון ובורדס מעיים חולי נזכר מא)
 שרצים שמונה בסרק ביותר, שמשלשל ע״י והוא
 חז« דנזרא אגודא יתבי הוו וקדנא שמואל אומר
 וחש אתי רבה גברא שמואל אמר ועכירי דדלי למיא

 יחלש עכורים מים שישתה דממה חוס׳ פי׳ במעיו
 לחולי לבוא שלא הרוצה שאחזו מי בפרק , במעיו
 סעודה , וחורף קין בנייבול רגיל יהיה מעיים

 עצמך תשהה ואל הימנה ידך משוך הימנה שהנאתך
 המקפה מ) (דף בברכות .לנקביך צריך שאתה בשעה
 באבות , מעיים חולי לידי בא איט במים אכילתו

 ג״ה ר״ל להוציא מרבה לאכול המרבה כל דר"נ
 זבליה דנפיש מאן בסוטה וכמ״ש מעיים לבני שמזיק

 נראם ואינו רואה כ״ס בפרק ושם הוא מעיים חולי
 רבי■ חש אחת פעם בשבת , מעיים חולי מכת זו

 £1(ר שגת , ושמן יין לו לטרוף ובקשו במעיו מאיר
 אכלי׳ לביתיה שמיאל עייליה במעיו דחש ברב קח)

 אהוי ולא שברא ואשקיה וכסאדהרסנא דשערי נהמא
 (ד״ פסחים , דלשתצשל היכי כי הכסא בית ניה
 הלהא שערי תלתא יוסף רב תני המצרי ז.«וס מב)

 והוא כרכום והוא (קרוג) מוריקא פרש״י קורטמי
והרו מלחי והלתא כן, ג"כ פי׳ נה) (בדף ססיס ספיחי

צהו
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א (ג) רביע כג־ו יפרות אלא (ד) כרסו, שתתמלא ער אדם יאבל ל

לתרופה עלה
 עצרתא ועד מדנהא להו ושתי להו ופחני להו וקלו להו

 ולאשה ולחולה ליה מרפי ודקמיש ליה קמיע דרפי
 בפרק , מדאי יוחד כמשלשל פרש״י ס:נתא עוברה

 שיתנו אהוי מדאי יותר כששחה באשמדאי שאסזו מי
 מיניה נגידי אמר מדאי יותר וכשאכל לשתות עוד ט

 רב נפנה ואינו לפנות הנצרך פב) (דף שבס ,מינלא
 אמד וחד בו שולעת רעה רוח אמר חד ורבינא חשדא

 , זוהמא דרוח כמ״ד הניא , ט שולמת זוהמא רוח
 אפרו ע״ג שהסיקו לתנור דומה ואוכל לגקגיו הנצרך

m ריח רעה רוח פי' רש״י זוהמא, רוח תחלת היא 
 ראיה מאי דא"כ וק׳ הגוף דכל זוהמא רוח ,הפה

 זוהמא רוח עליו כורה שאכל משום דלמא מברייתא
 שאינו מי (שם) . הפה ריח אלא שריא לא זכנ״ז
 יסיח או לצדדין יסתלק או וישב יעמוד לפנות יכ־ל

 המקנח וכן ,נכשפין קשין במרס מקנח , וע״ש דעתו
 (שם). נושרות התחתונות שיניו בו שולע שאור ■בדבר

 לתחתוניות קשים דברים עשרה נה) (דף ב־כוח
 התולה אף וי״א הבירו בו שקנה בצרור המקנח ואחד
 חייך והיו שמחו מי פרק ברכות .הכסא בבית עצמו

 ברכות ,הכסא בבית עצמו התולה זה מנגד לך ת;ואים
 בבית המאריך הדס של ימיו מאריכים דברים כלשה
 מרחיבין שלשה ,מהרה לידי מביא נקיות ,•הכסא
 שלשה ,ונקיות בשמים ריח ערב קול אדם של דעתו
 כתב קנ״ז בסי׳ הב״ח ,נקבים תשמיש עוה״ב מעין

 חגורה התר למפרע ואקחה ר״ת להם פת ואקחה
 :מעיים מולי לידי תבוא סן לחם פת האכילה, דם ק

( ג ם ; ד ו  וענינו שחרית של פת ענין לבאר ראיתי מ
 דברים שבעה אי׳ קינ) (דף בפסחים

 מפני בקיץ ואכול השכם בנו יהושע אח ר״ע צוה
ף וכן הצנה מפני ובגשמים החמה ד ק(  ע״ב) כב בב״
 רבנן דאמרי מילתא הא מנא ע״ב) קד (דף ובב״מ
 שיהין אינשי ואמרי החמה מפני בקיץ ואכול השכם
 דכתיב כריך דמצפרא לגברא ממי ולא רהוס רהומי

 מהכא ואק ושמש שרב יכם ולא יצמאו ולא ירעבו לא
 אס וברך והפלה ק״ש זו ה' את ועבדתם צה ■מתנינן
 מחלה והסירותי מים של וקיתון במלח פת זו לחמך

 על מ״ש וברש״י בתום׳ ועיין , שבמרה חלאים כ״ג
מי, שיחין המנין דוקא שהפס מה  קצת ונראה רהו

 ואקחה אברהם גבי שנאמר ממה זה להם שיצא •גומר
 מנא וקשה ,עבדכם על עברתם כן על כי לחם ׳פת

 בודאי מנרתיקה חמה הוציא שאז כיון הא זה ידע
 נדמו כערבים והס הממה מפני בחמה לאכול השכימו

 הוא שאז רביעית בשעה זה היה שכבר <בפרפ לו
 שעות, בארבע היום כחס מז״ל כמ״ש אדם כל מאכל

 רץ והוא לפ״ד לדרכם הלכו דהס דכיון לתרץ ויש
 שהריח, בפת נזהרו שלא הניר מזה והגיעם אחריהם
 רזא סודי בשם הביא וירא פ׳ ש ר ראובני ובילקימ
 בחליו מש׳ א׳ נ־סנ החולה את שהמבקר כיון סהר.שה
לז סביב גטרים ששים עם בא כודאי ״הקב״ה

 כשרץ והנה .באורך ע״ש מהליו התירו לא ולמה
 דהששים ומשמע , יעבור שאל להקב״ה בקש אברהם
 שחרית פת כורכין היו ואס לכבודו עמי הלכו גבוריס

 רהומי דשיתין מוכח ושפיר אותם מגיעים היו לא
 בשבת ממ״ש לי וקשה .שחרית פת להאוכל יגיעו לא

ם(ד׳ ע״א) י (ד׳  ח״ח של מאכל דששית ע״ב) יב ופסחי
 אי כמ״ש לכן קידם שיאכל לת״ה דגנאי שם ומשמע

 ועלה שם מהרש״א ועי׳ וכו׳ נער שמלכך ארץ לך
 אסורים דהם בדין העוסקים ה״ה בין לחלק בדעתי,
 מנכסיהון יורדים דג׳ אמרו וכבר , בשחרית לאכול

 ציבור בצרכי לעסוק שצריכים בשעה שאוכלים כו׳
 ומריעי קצירי מאן אמרו זה דמכיעס להוס־ף ואפשר

 ולא שחרית בפת לי;הר יכולים שאינם משום רבנן
 מ״ש יובן ובזה , מחלה והסירותי בהו מקוייס
 כשהיו מריס של דבארה יומא בילקוס הובא בתד״א
 שהיה פעמים לאו ואם בבוקר עולה היה זוכים ישראל
 יוצאים ה״ח שהיו עד בו׳ בה׳ בד׳ בג׳ בב׳ בא׳ עולה

 ישראל דכשהיו ניחא ולפ״ז , תמוה והוא לקראתו
 עונה והיה ומימיך לחמך את וברך מקוים היה זוכים

 עד המתין לאו ואס שחרית, פת בזמן בשחרית
 , שחרית פת מקיימים אינם שהם ח״ח סעודת שעת

 שהיה יהושע ר׳ לפני כן צוה ר״ע דהא דוחק זה אך
 הי בפרק וכן שחרית, פת לקיים צו וצוה גדול ח״ח

 הביתי ליה נפתה לעחלא אומר ע״ב) סע שאחזו(דף
 אשי לרב דרבא בריה אחא רב ליה אמר דחמרא

 אלא דמר לקמיה אתי לא דחמרא חביתי ליה אית אי
 ואס ,ע״כ גופא לכילא דמעלי שחרית בפת מרגיל
 צריך עדיין שחרית פת לקיים יכול אינו דת״ח איתא
 בעירובין בפלוגתא דחיקא קצת ויש ת״ח לגבי זו הקנה

 ובפר״א , לגירסא או לשינתא אלא לילא אברי לא אי
 אמר בריות לפרנס כה בי אין אמרה דהארץ אומר

 אין שישן בשעה א״כ בשינה חצי אפרנס אני הקב״ה
 לא סברה דשבת הברייתא וא״כ פעולתו פועל העיכול

 מחה-ל שהעיכול כיון ולזה לשינהא רק לילא אברי
 עיכול שיעור שהוא שעות ו׳ להמתין צריך בבוקר
 לגירסא אלא סיהרא איברי לא סברי הברייתות ואידך

 השמיע ולזה , בשחרית לאכול דצריך אמרו לזה
 לשינהא דלילא שסובר משום שחרית פת מנין הרמב״ם

 קו׳ על רות במדרש ממ״ש קשה וגס דוחק הוא אבל
 אקום צילה חצת כתיב ג) (דף בברכות שהקשו
סעודת סועד כשהיה אשמורות עיני קדמו וכתיב
 וכשהיה מצות עד וישן הערב עד סועד היה מלכים
 ויכן שעות ס׳ עד אוכל היה עצמו סעודה סועד

 שנמד אע״פ ומשמע , הראשונה אשמורה עד
 השיעי, עד סעד ועי״כ ששית בשעה אוכל היה בלילה

 רק כלל הסעידה מענין אינה שחרית דפת נראה צכן
היה הסעודה ועיקר בקביעות לא סעודה קינוח
לשין מדיקדק וכן ברביעית ב״א ושאר בששית לש״ח
המדרש לבית שילך קודם שכתב קנה) {בסי' העוד
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 שעה וכשתגיע כתב קנ״ז ובסי׳ שתריח שח יאכל

 כביצה שחריה סח ושיע־ר בעיגי במר והוא ;דביעיגן
 כדטעים לסוכי: ז ה עראי ואוכל כו) בסוכה(דף כמ״ש

 דהוא שס הרא״ש וכת״ש לכלה ועייל רב בי בר
 נהיגין אין דאגו המרדני בשס הב״ח כחי: ̂ כביצה ,

 באה איגה שהרית דסת ששמענו משום שחריח ■בפת
 קול שמעה ונא הישוב מן הרחוקה בחבואה אלא

 ועיין ע״ש וכי׳ באניות מושכין קול ולא חרנגולת
 עעותם דיצא נתכוונו אחד לדבי ובמנ״א ח"צ בשו״ת ■

 דאין ח״צ בשו״ח וסיים א״ר ועי׳ סו) (דף משבת
 הרמב״ס על גדול צ״ע ולכן ,וכלל כלל לזה ■לחוש

 נועם לבי אל נתתי ושוב ,שחריח פת ענין שהשמיע
 דרך דבמסנת משום שהרית בפת זהירים שאין לווה
 שעות ד׳ עד אדם יאכל לא חיתא מא) (דף רבה סרן

:סומכין וע״ז שעות ד׳ עד ירחץ ולא.
א <ד) ל  )ורה לכ .משבעו רביע כמו יפחות א

 נחן לר׳ אליהו שא״ל הגמרא נגד הוא
 על תעמוד חכעוש שאס שליש ושתה שליש אכל

 לדברי אמת סמך מצאתי העיון אחר אכל ■מלואך^
 הקשו אשר עצומה קושיא בזה ויתיישב הרמב״ס

 יונה רבינו תלמידי בשם מקובצת בשימה ׳הראשונים
 (דף בכתובות שאומר מה על ז״ל צרפת רבני בשם
 יפחות לא שליש ע״י אשתו את המשרה ע״ב) ס״ר
 ומסיק גרוגרות וקב קמניות קב וסצי המין קבין מב׳

 סעודה דשיעור החשבון ובא ב״ב יוחנן כר׳ דהחיא
ם צי שיחעריסותיכם לבי  ובעירובין(דףפ״ג)איהארא

 מדבר עיסח כדי עריסותיכם וכמה עריסותיכם כדי
 הרי זו כמדה האוכל אמרו מכאן וכו׳ האיפה עשירית

:  מכאן פחות רעבתן כן על יתר ומבורך בריא ז
 שיעור מצי סעודה דשיעור אלמא ̂ במעיו מקילקל

 שאיכלת משוס ותרצי ועוד וחצי ביצים כ״א שהוא חלה
 תירץ ועוד בשירובין מהשיעור פחות אוכלח בלפתן

 ושיעור למעלה שיעור שנהנו ז״ל גאון שלום בר
 הפחות השיעור הוא לאשה שנתנו ר ע הש ומה למניה
 נודע ובשו״ה באריכות ע״ש שבישראנ לעני שנתנו

 על האלה תירוצים השואל דהה ל״ז) (סי׳ ביהידה
 הלפתן של וחצי הקב נחלוק שאם וכתב הה׳ התירוץ

 ושליש ביצים ב׳ סעודה לכל יעלה סעודות לס״ו
 אוכל דאין והאריך חלה^ שיעור כאן אין ועדיין
על הלפתן ע״י פחית  מעירובין הקשה השני תירוץ ,ו
 אלא לחוד לעני לא זה דשיעיר משמע שם ל׳) (דף
עי' מישראל אדם לכנ  מהר״י שהג׳ון ל״ח סי' שס ו

 דדי <.(״ ביצים שלש דשיעור התירוצים החזיק לנדא
 שביעה מיגי שני יש כי מסד ניחא ולפ״ז , נפש קיום
 הצי שהוא בעירוגין המוזכר והוא הכרס מלוי תחד

 אמד וע״ז ;לאכול יכול אינו מכאן ויותר הלה ־שיעור
 שיעור שהוא זה משיעור שליש רק שיאכל אליהו

 ס1שיע ויהי׳ הכרס במילוי תלוי אין שביעה כי ־שביעה
 ומזה . ועוד ושתות ביצים שבעה בערך ־שביעה

 נהפחית הרמב״ס צוה שביעה שיטור שהוא השיפור
 ורביע ביצים חמש יעלה משבעה רביע צא .רביע

 המין סח ביצים שלש היא לאשה שנוהניס מזון ושיעור
ושליש ביצים החש הם מהקשיניות ושליש ביצים ושני

 רביע הוצא מי״ב אאד חלק מרביע יותר שליש כמה
 ביצה שמינית השאר שביעה שיעור של ביצה מהשתיח

 חלק משליש יותר משהו יהיה הרביעית על הוסף
 ממש והוא ושליש ביצים חמש ויהיה מביצה כ״ד

 שר׳ מה יובן (ובזה הרמב״ם שקצב אכילה שיעור
 משלש לככד ידות שתי פ״ב בעירובין הביא שמעון

 משוס ביצה ושליש ביצים ה׳ סעודות שני דהיינו לקב
 לסע'דה ומגיע הלחם כמו לפתן עוד דאוכל שסוגר

 דברי גדולים כמה וראה בוא ,ושליש) ביצים ה׳
 כדברינו האמת יהיה ולו השלום עליהם חכמים
 בו שאנח-־ו לענין ששייך מה מבא מרגייתא העלנו
 וחצי ביצים כ״א הוא הכרם מלוי ששיעור להיות כעה,
 שיפור דהוה נראה מכאן ויותר עשירית חלק ועוד

 היה וזה מלקות לענין אכילה שמי׳ דלאו גסה אנינה
 בגינו למלא שירצה למי לישראל שירד סעודה שיעור
 ושחוח ביצים שבעה הוא שביעה ושעור לגלגלת עומר

 עם ושליש ביצים ה׳ הוא הרפואה ע״פ לאכול והנאות
 מו פעמים ששה לחם שיאכל הריפמים כתבו הלפתן,
ס פעמים וארבעה לבשר פעמים ושלשה הבצניס  למי

 שלשתי התלמוד מחכמי מוסכם וזה ולפירוח ולעשבים
 הרופאים מן יש .נרוגרוה קב חצי נתנו חטים קבים

 שריבוי בסעודחו אחד מיך לאכול טוב שיוסר אומרים
 העיכול ומפסידים בטבעם מתנגדים אוכלים מיני
 באצטומכא יתבשל ולא האכילה האות שמסיריס ועוד
 מן, מתלקט המאכלים מיני בריבוי שאדרבא וי״א

 יזונו באדם משונים שאברים כיון _ ועוד האצטומכא
 הראשונה שדעה בצ׳יר• וכתב מאכלים מיני מכמה
 ואם מזה זה משונים המאכלים טבעי בהיות צודקת

 .מהם כרסו יצבה שלא בתנאי חשובים אחד ממין הס
 אחזהו דבר מכל כריסו הממלא ע) שאחזו(דף מי בפרק
 מתמרים ואפילו עצמות של אש אחינו מאי אחילו
 בנבנה וישן בלסת שור בשר האוכל ,דמשלשלן אע״ג
 מאי אחילו אחזתו חמוז בהקופה ט״ו או י״ד בלילי

 ג׳ שקייני סלהו אס לי אמרה אביי אמר הקנשיה
 אליבא שקייני סלהו דמתסי עד והאי וי״ב ז׳

 הכסא לבית ועייל ושתי דאכיל בתר והאי ריקנא
 דסלפהי דשחיחא בונא לי׳ ומייתו ידיה ומשי ונפיק
 ונכרוך וניכול כהדדי ונגבליגהו עחיקא דחמרא ובונא

 קסי וכי מנפשיה דקאי עד דנוקמיה וליכא בסדיני'
 ביאור עלויה, הדר צא ואי מיניה לסדיני׳ לשקלי׳
 והוא הטבעי אש מכסה כרסו הממצא כי הדבר

 החגברוס ומפני כבה,!הולך שהנר הנר על שמן כמרבה
 ויקד החולי אש חבערח מחעכב והפעולה ההתנגדות

 וכן ושקויו, שמנו העלח לבער והיה בעצמותיו יקוד
 בהסלהו שהרבה ע״ה במשה צ״ב) (דף ברכוה אמרו

ג כי אחילו של אש שאחזתו עד מ  יגרש ההתפעלות מ
 האוכל ג״כ ועז״א y בעצמותיו עצור אש הטבעי חום
 אצל חסקבל המאכל היות מפני בלפת שור בשר

 שמינא בבשרא לי׳ חבר בבלכוה כמ״ש האצטומכא
 הזך האויר צריך ואז 5הל על להשתופף חומו ויגביר

 הנוף להעמיד הנשימה כח ע׳יי רוח! להניף והממוצע
ג ניצוז אויר כי הטבעיים בדברי וידוע השוה, בנ׳

הלינה
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לתרופה עלה
 עיניו כו שהמסתכל פד מאד ומזיק ולח קר הלכנה
 והאילנות והכרמים הלחים מים אויר וכן כהות

 יוכן וכזה ,סכעיהם כשינוי הקצות מן לאחד הנוטים
 הוה סולי חמשה קי״כ) (דף כפכחים שחושכ מה

 העכירות קנין שקנה משום דערכא מולי יחשיכ
 דנפישי דמילהא כללא שם ואומר המים מהתמזת

 מהנ״ל מוכן והוא , סוליה קשי סילוי׳ וקשי ענפוי
 מאד רב שאז המוז כתקופת כלכנה אז הישן וע״ז

ל האויר התנגדות  עד היום חמימות מעוצם הקצוות מ
 הלכנה קרירות ומגודל מרירי הקטכ שולט שאז

 מכולכל האויר ואז לזה זה מע־כה ועורכת המנגדת
 חק ושוגג וחומס כוגד הטכעי והחום מאד ומקולקל
 יאכל תקנתי' ומהו מעשהו, זר מעשהו ועושה הטכעי
 מאמצים ששניהם עתיקי חמרא וישתה סלפחי

 לחום מאד נאותים והס הגוף ומחממים האצסומכא
 גריר טוכא חמרא מאמרם וידוע ,שכאדם הטכעי
 הסכע כורא מנפלאות רכה כחכמה והוא סעיד פורתא

 שהארי כמ״ש האדם את הזן הוא העצמי החום ני
 האש כי הקדחת חולי לו שהיה מפני כחכה אכל לא

 כח שמגדיל סעיד פורתא ולזה האדם, אח זן והחמימות
 הוא רכויו ע״י הרכה כששותה משא״כ החמימות

 הנר את שמכנה השמן כרוכ הטכעי כח מכסה
 ושוהה כשאוכל וא"כ ,המאכל גורר הוא אדרכה

 האש אזי שיזיע עד עצמו ומכסה המחממים הדכריס
 שמככה העשן כלהכ הזרה האש את יגרש כלה הטנעי

 הסכעייס כדכרי כנזכר הימנו שלמעלה הנר להכ חת
 דזכין רב בי בר כ״ח) (דף בשבת ,רפואתו והוא

 בשרא מיני הלחא בה דאית אונקא לזבין אומצא
 אמר (ק״י) ובדף הבסיס דבר טוב דיותר משמע

 לעיל עיין דגריר משוס ירקא ליכול לא רב בי בר
 בשר שהוא באונקא וגס וניחא, ל״ח בשם מ״ש

 הרוצה בחולין כמ״ש מעליוהא עוד יש הצואר
 ע״ש ו:ו׳ שחיטתו מבית בשר כזית חותך שיבריא
 שהנאתך סעודה שכיחא לבסימא ריחא במגילה
 מתיזין ג׳ שאחזו מי בפרק הימנה. ידך משוך הימנה

 ועיין שם מעומד ושתה מעומד אכל אדם של גופו
: בזה מ״ש לא׳׳ח בביאורי

ה) ה ( נ  בפרק ז״ל רש״י כתב ביין ומזוג מ״ש ה
מבטלן מים של וקיתון עי״ש המקבל - י

 שימעט הרמב״ס שכתב מה רק יין לו שאין למי הוא
 המקפה מ״ב) ברסת(דף V'w דעת נגד הוא בשהיה
 אמר וכמה מעיים חולי לידי בא איט במים אכיליזו

 אכל מ״א) (דף בשבח וכן ,לפת קיתון חסדא רב
 וכן מעיים מולי תמלת וזה דם אכילתו שתה ולא

j פת לענין וכן שליש ושתה שליש אכול שאחזו מי בפרק 
העיון עם אבל ,לפת מיס של קיתון הזכירו [^קרית

 תורה של שדת חז״ל שלמדו מצינו כי מתאימים שניהם
 הוא אכילתו להשרות ומ״ש משהיה מרובה אכילה
 גבי על המאכל שיצוף לא אבל מים מעוט שיעור

 שתיית ,הבישול לעומק לרדת יוכל ולא האצטומכא
 העיכול כח ומחזק הטבעי כח ומחזיק מגדל היין

) (דף ברכות סעיד סובא  מצהיל ל') (דף ופסחים ל
 פקחין וריחני חמרא זכה ,לו וטוב שותהו יש ,הפנים
 בריש השוה בנתיב דרכו מעגל כשמפלס הלב משמח
 דברים ה' בהוריות קמ״ג.ן, דף (ב״ב חמר אנא אסוון
 הזבל ממעטין שלשה וכו' ביין הרגיל לתלמוד יפין

 ,וכו׳ ישן יין העיניס את ומאירין הקומה וזוקפין
 יש אבל (שם), גופא לכולא מעלי מ״ב) (דף פסחים
 אבוי למי אוי למי בגופו רש ונעשה בשתייתו מרבה

 השכל מחשיך הטבעי כח מכבה משממו זכה לא וכו׳
 רע לכל היין מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה והרואה

קר, הוא  קר שטבעם לזקנים טוב יותר והוא חו
 (דף בשבת נזכר ולזה אצלם, חלש העיכול וכח ולח

 ארבעין עד שיננא יהודא לרב שמואל לי׳ שאמר קנ״א)
ע כי מעלי משתי ואילך מכאן מעלי מיכלא שנין  ידו
 וע״> בטבע ויבש חס שהוא מצד בא החריפות דכח
 ארבעין עד לשתיה לך א״צ חס שטבעך שיננא א״ל
 על ישתהו, לא להתקרר, הגוף כחות מהחילין שאז שנין

 הקר נמזג סוב השחור היין וחריפים חדים מאכלים
 נ״א) (ברכות מעיים לבני יפה מיושן ,לחם והלבן

 שם רש״י שנים ג׳ של מיושן כמה ס״ו) דף (נדרים
 יין יפה ומיעוטן קשה רובן שמונה ,צ״ח) מב״ב(דף

 ובמס' (דל״ז) דר״נ אבות ,שאחזו מי בפרק וכו׳
ס ע״ב^), מ״א ארץ(דף דרך  שיחין היו אספרגוס ט

 ,נ״א) (דף ברכות פרש״י כן לרפואה ריקנא אליבא
 אחרוג תחלה לו נתן pTO ברב ל׳) ובקדושין(דף

 ,נ״א) (דף בברכות אספרגוס שהוא אנפקא ואח״כ
 קשה, תחתוניות מעיס לראש יפה, טחול עין ללב יין של

 אוהו וסומכין אחריו ירוק ולא מעים לבני סוב ומיושן
 לרוק וצריך יפה לרמ״ת קשה ללע״ס שכר ושל בפח,
 מ׳׳ט (דף בנדרים (מ״ש , המלך בפני אפילי אחריו
 מקרא בר רבך קמי תפלוט לא מדעם כל ע״ב)
 סומכין ואין וצ״ע) אספרגוס איכא הא קשה וכו'

 ושותהו בימין מקבלו מלא חי שוההו במינו, רק אותו
 ואסור ,בו מפסיקין ואין אחריו משיחין ואין בשמאל

 אין זה וכל סכנה משוס צו שנתנו למי רק להחזירו
פ הזקנה בימי סוב חמין שתית .האידנא נוהג ״ מ  י
 קשה רובן שמונה ,לנערותו והחזיר חמין ששהה בר'

:כנ״ל) שאחזו(שם מי פרק חמין יפה, ומיעוטן
ה (י) ו ס לסעודת. הנכנס רבנן הנו יין המוציא פרק ב

סר אמות ד׳ פעמים עשרד יהלך קבע
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 לחום, גופו ש־־תחיל עד בבקר, יום כל וייגע גופו יענה דבר, של בללו אהד, ביגע יתיגע

ב, הרי שיגע, אהר בחמין רחץ ואם ואוכל, נפשו, שתתישב עד מעט וישקוט  והטו
: ואוכל מעט שוהה כך ואחר

 ולא יהלך ולא ,שמאל על יטה או ,במקומו ישב אדם כשיאכל לעולם (ח) ג
 המטייל וכל .שבמעיו המזון שיתעכל עד יטייל ולא גופו יזעזע ולא ייגע ולא ירכב

:וקשים רעים חלאים עצמו על מביא זה הרי שיגע או אכילתו אחר
 בםוןש ויהיו שעות, ח׳ שהוא שלישן, לישן לאדם לו די שעות כ״ד והלילה היום (מ) ד

 ממטתו עומד ונמצא שעות ח' השמש שתעלה עד שנתו מתחלת שתהיה כדי הלילה
השמש; שתעלה קודם

 צד על הלילה בתהלת ,צדו על אלא ,ערפו על ולא פניו על לא אדם יישן לא ה
 אחר ימתין אלא לאכילה סמוך יישן ולא ימין. צד על הלילה ובסוף שמאל

; ביום יישן ולא ,(י) שעות ארבע או שילש כמו אכילה

לתרופה עלה
: וננגס מפנה אמות כ' פעמים ד׳

( ן (ז  מלאכה יעשה או כנ״ל המוציא בפרק אומר כ
יוכף רב ע״כ) סז (דף שאחזו מי פרק י
 אמר בכשורי, מחעסק ששה רב ברחיים איעסק
 שם רש״י עמ^׳ש בעליה, שמחממה מלאכה גדולה
 ,מוכרח אינו אכל שם שנזכר החלגא לחולי דקאי

 אמרו ולזה חלשי מבדי לא אי דמהוזא אוכלסי הני
 מחעמלים שאינם משום י״ל רבק וחריעי קצירי מאן

 שחבר באפרוסימו רבינו לשון העתיק ובל״ח במלאכה
 אהד פלשה התנועה תועלת כתב, הרפואה בענין

 המבעי חום מרבה ב׳ באברים ועוצם קישוי נותן
 לא הא׳ ע״י תועלותיו המה שלשה הרוחות, מניע נ׳

 וע״י , ודומיהם בזמן ההוים משינוים האברים יזיקו
 ע״י יותרת מירוק ימשך הג׳ וע״י סוב עכול יולד הב'

 ומיבש רע נ"כ התנועה ריבוי אבל ,וכדומה זיעה
 והתנועה האדם לפי והכל החום ומכבה הלימות

 לזהר צריך התנועה ואחר צרכיו שעשה אחר הראויה,
 וכללא יאכל ואח״כ נפשו שתתישב עד הקור מן מאד
 והעוסק המלאכה מיעוס לפי האוכל ימעס כי הוא

 ומתוקן, בריא גופו כי יותר לאכול לו הורשה במלאכה
 עליו אכף כי לו עמלה עמל נפש החכם מ״ש יובן ובזה
 שעמל מה ע״י כי הסבה גוררת שהמסובב ר״ל פיהו

 פיהו עליו אכף העמל דע״י משוס לעמול מוכרח
 האכילה ריבוי לפי יותר התנועה לריבוי וא״כ לאכילה

ע״י  אמר זה ונגד לעולם סובב וכן התנועה ירבה ו
 גם ועי״כ מלאכה עושה שאינו בצלחת ידו עצל ממן

 שהוא מי ולעומת ג״כ אוכל שאינו ישיבנה לא פיהו ל6
 נזצן בטנו למלא האוה יחאוה ואעפ״כ במלאכה מצל

 הרי לעשות ידיו מאנו כי תמיתנו עצל תאות אומר
 והכל במשליו החכמים ראש שפרם הדברים כל

: צדק במאזני מפולס
ח) ן (  יותר למיתה קרובים חמשה בגיסין אמר כ

לילד צריך ועכ״פ ועמד אכל החיים מן י
 וכמ״ש לאצטומכא המזון שחרד כדי אמות ארבע

אמות; ד׳ הלך ולא אכל בשבח
ס) ן (  אן לי ינוח אז ישנתי סימן ונתנו חז״ל אמרו כ

פסען יצחק גבי מציע והנה ח׳. בגמסריא י

 הבלתי אדם בני רוב כי ראיה אין דלילותא פלגא דל
 כל מטותיהס על סובבים מכוונת באזהרה זהירים
 שעות בו׳ לו די הבריא דלאיש הזכירו ומ״מ הלילה

 בביאורי מ״ש וע׳ ,אקום לילה חצות אמר בדוד וכן
 הלילה בתחלח עומד שהיה ולמ״ד סק״ג) (פ״א לא״ח
 עסק לנו ואין וקיס חי ישראל מלך דוד משום הוא

 בס' אוכל דכשהיה מ״ד הזכרתי ולעיל בנסתרות
 שעות ח׳ שהוא ראשונה אשמורה עד ישן היה שעות

 סעודת אוכל וכשהיה בכלל עד ולא עד נחשוב אם
 שיחנא גמלא ולפום שעות ו׳ בחצות עומד היה מלכים

 התענוג מיעס הסעודה ע״י תענוגו כשהרבה כי
 הרמב״ם דברי עם לזה ישוב אין עדיין ומ״מ ,בשינה
 האכילה, אחר שעות ד' או ג׳ כמו השינה שיהיה שכתב

 שכתב הזוהר דברי נצדקו הרמב״ם דברי עם אך
 השהיה רק נשמי משיחין יותר מעולם ישן לא דדוד
שיהיה ומ״ש האכילה, אחר שהונח מה ע״י היה

 שינה הרואה בפרק אומר כן השחר בעלות עומד
 שם כמהרש״א ודלא לפרזלא כאסתמא השחר בעמוד
 שאינו ת״ח על בוכה הקב״ה ג׳ על דאמרו ואע״ג
 לא הרמב״ם התחתונה, באשמורה בתורה עיסק
 בענין הקפידו לא ובת״ח הבריאה מדרך רק מיירי

 כתבתי וכבר העבודה לענין שמתנגד בזה כלל הבריאה
.המצאנו ושם לא״ח בביאורי

ה כ ו ס  משיתין פחות לישן דמוחר ע״ב) כו (דף ב
 ביום לישן דמוחר ,כתב וכן ,נשמי

 קשה רובן שמונה אמרו ,לתורה צלולה דעתו שיהיה
 כי ,דר״נ אבות ,שאחזו מי בפרק יפה ומיעוסן

 ליחות ומעלת הסבעי חום מקררת היתירה השינה
 מגולה בראש יישן ולא הראש אל רעים ואדים רעות
 הא בברכות אמרו ק ערפו מל יישן לא הרמכ״ם ומ״ש
 חוסי אל המותרות מוריד אז הי דמי שפיר סגני

 הרמב״ס ומ״ש .נאמנים מחלאיס בסוח ואינו השדרה
 אמונה בשבילי כתב שמאל בצד הלילה בהחלת דיישן

 זימהר אותה ויחמם האצסומכא על הכבד שיהיה כדי
 מענין דברים הרבה עוד הניא בל״ח וע׳ העיכול

 באתי לא כי כסת בהם לדקדק פנאי לי ואין שינה
. .התלמוד דברי להביא רק

פ׳ימ
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ם (יא) י ר ם די ^י ש בל מ׳ ת ה י א ם בנ עי ם כנין ט בי ם ענ אני ת ם ו תי תו  ■ ואג, ו

ם חי טי ב א מיני ו ם (יג) ו אי שי ק מיני ה ת ו פונו ל ל בל (יג) מ ם או ת ם או ר א ת ה ל ח ת  ב
ם ד ה קו ל כי לא א ם ו ב ר ע ם י א המזון ע ה אל ה ט שו ע ד מ או ע צ טן שי ב כל העליון מ או  מזינו ו

ם ,(יד) דברי ן ו צי מ א מ ת ש ם בני א עי פ בגון ט ני מו ם ר שי פרי ם ו חי תפו לין ו מו שטו קרו ל ו כ  או
תן ף או כ לא מזונו ל תי ה ו ב ר ל י אכו הן ל :מ

ה ז צ ר שי ם (טי) כ ד ל א אכו ר ל ש ף (כיז) ב ר עו ש ב ה ו מ ה , ב ד ח א כל כ ה או ל ה ת  ב
ר ש ף ב עו ם וכן ,ה צי ר (יז) בי ש ב ף ו כל ,עו ה או ל ח ת ם ב צי ר . בי ש ת ב מ ה  ב

ה ק ר ד ש ב ה ו מ ד ה, ב ם ל ג כ ה או ל ח ת ר ב ש ה ב ק ם .ד ל עו ם ל קדי ם י ר אד ב קל ד תר ה א מ ד ו ב כ  :ה
ת ח מו ה בי מ ח בל ה ם או לי כ א ם. מ רי ק א (יח) ה ל , ו ם י ל ב ת ב ה ב ר כל י או ) ו ט י ) ת . א ץ מ ו ח  ה

ת מו בי ם ו מי ש כל הג ם או לי ב א ם, מ טי ח ה ה ב ר מ ם (כ) ו לי ב ת , ב

לתרופה עלה
י ע"נ) (י)(מ"ט ״  בלוספינון לקמייהו אייתי יהכי ור״ש ר

 ביותר שנתבשלו תאנים פרש״י
 מבני יוצאין שאין מפני אכל לא ר״ש אכל ר״י מדאי

 עליהם שנסמוך כ״ש אמר יהודא ורב עיקר כל מעיים
 בדרך רק זה אמר לא יהודא דרב נראה .ע״כ למחר
 רק מאד לגוף רע העיכול קשה שדבר ידוע כי הלציי

 אית הכסא בית ׳כ״ד בברכות משמו נזכר יהודא רב
 נפשאי בדיקנא אזלינא דכי מדרשא לבי מביתא לי

 הדוהה לכה מאד הטבע מרגיל שהיה מפני כי בכולהון
:ודוק לזה השש לא

א) א (י ת ק י ס פ  שאמרו במתאוננים דמ״ש אומר ב
 טעם במן טועמים היו שלא

 ספים שומים ובצלים 'הציר אבטיחים קישואין אלו
 טעמו דלמה הדא מוכרה דאינו נראה , לתלמוד שקשים

 ועוד ,לתלמוד דקשה בהוריות שאומר זיתים מעם
 נ'׳כ לחוש אין לק אחרים טעמים אומר דבספרי

ב) .זה לדבר ף (י ד ) ע״ז  נקרא למה שומר כני) ב
 (דף בע״ז אך כחרבות לגוף שקשים קישואים שמן
 מעיים בני מרהיבין וזוטרי ברברבי לה מוקי יא)

 . שלחנם מעל קישות פסקה לא ורבי ובאנטונינוס
 אחר יאכלם ואם להתעכל קל שאלו מפני השעם (יג)

 בתוך מונח הפת יהיה המזון עם יערבם או האכילה
 הרמב״ם שכתב מסברת והוא יקדמס, לכן מעיו

 והנה .ליציאה ראשון ויהיה להתעכל הקל להקדים
 המרי לפניהם הביאו אומר מברכין כיצד בפרק
 וראוי המשלשלים מדברים הס ותמרים וכו׳ ורמוני

 רב לו הקש^ ואעפ״כ הרמב״ם, לדרך להקדימם
 שקדומיס משום וניםVהר! להקדים צריך להיה חסדא

 זה .הברכה הקדמת דלענין מזה ללמוד יש ,בפסוק
 בזה ודי יעשה וכתורה האלה הרפואות דברי דוחה

 ואין סז) (דף דשם ממעשה להוכיח יש וכן ,למעיין
 אומר ע״ב) י׳ (דף דבכתובות וצ״ע ,כאן .להאריך
 פדש״י טובים וערבית שחרית שמשלשנין משוס דתמרים

 כהוא משוס רעים במנחה אכילה אחר שהוא משום
.ליישב וצ״ע אכילה קודם

ד) ל (י י ב ו ר י ע  ברימון דדי משמע כש) (דף ב
, ודוק עי״ש לסעודה אחד י

ק כט) (דף ע״ש תפוחים ד  תיכף אותם יאכל ,ו
 ומחזיק האצשומכא פי סיגר המאמן הדבר כי למעט

;היטב צבשל הטבעי נזיס

טו) ר ( ב  הרמב״ס שאמר למה הטעם נתבאר כ
טז) להתבשל. הקל להקדים  בבא (

 ממרעיהו שור שבבהמות מובחר פו) (דף מציעא
 ועיין מאשפתה תרנגולת בעופות מובחר ,אניס דלא

 . תקומה וזוקפין הזבל ממעטים שלשה שם בב״מ
 דלא בציפרתא ומפרש וכו׳ שמן בשר .עיניס ומאירין
״ז, ופ״ק ילדה, ע  שמן לבשר (דמ״ט) ובנדרים ד

 טובים הכבד ויותרת הרת קיבה פרסי, תלתא רון
 דאטמא בשרא לייתי דליבא לח־לשא ,ע״ש דכ״ט) (ע״ז

ט׳ דדיכרי  אין ומ״מ , ודוק ע״ש דכ״ט) (עירובין ו
 לא פא) (דף בכתובות כמ״ש מאד אחריהם לרדוף

 ברכות בירושלמי ועיין ,האי כולי לפנוקי ליה איבעיא
 קל הוא (יז) :דוקא שמן בשר שרצה על ליצן שקראו
 הימנה טובה ביצה כביצה שהוא כל ,דבר לכל העיכול

 קייסא משיתא ,מגולגלתא ביעתא טבא ,מבשר בר
ע, ורכה מעש צלויה פירש״י סילחא. מו  CD לג

 עוד .לתלמוד טוב מגילגלתא דביצה אומר ובהוריות
 משויתא^ משיתא מגולגלתא ביעתא טבא ,בברכות אומר

ש, מכושלתא מארבע  ג״כ מטויתא דביצה משמע ע״
 ובע״: .מבושלתא מן שליש פחות רק והוא טוב
 בשבת וצ״ע חולי מחזרת צלויה דביצה אומר כש) (דף

 מהם ואכלנו מצומקות ביצים לפנינו הביאו (דצ״ח)
 :מהנ״ל קשה זה וגס להם ויפה דמצנימק ואומר הרבה
ח) ר (י א ו ב  זה ודבר ,בזה חז״ל דעת צנון גבי י

 הטבעי החום בקין כי .בטבע מושכל
 קרורים דברים לאכול וצריך ,החיצוני החום ע״י מלש

 טבעו ירגיל והדמיי האדומי לבעל הדין וכן ,וחמוצים
 הליהה ובעל הגשמים, בימות גס כן יזז:ו, לפי

 מחממים דברים לסיעו יבקש דמים וקר השחורה
 בידו ויש הוא נפש בעל אס ,הצדק בפלס ישקול והכל

ט) יושר: מאזני  יפם דחומן מאמרם ידוע (י
. לכבד קשה חומץ קני) (דף r:•: .לשרב

ז (כ) י ב ו ר י ^  ואינו אכילה, בני לאו דתכלין אמרו ב
ק ר ף הקדירה,ובנדה את למתק י ד ) 

 ואינם אוכלין טומאת מטמאין שאינם אומר כא)
 דבריו סוהר הרמב״ס ובאמת ,מעשר בכסף נלקחים

 דתזיין בהם משתהפין תבלין כתב דעירובין בפ״א
ה, את גלפה פ  כר,י;ם פסק אוכלי; טומאת ובה׳ ה

̂ חחר במקום אי״ה וינואר ,אוכלין טומאת מטמאין
מ״מ
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כל או ט ו ע ל מן מ ד ר ח מן (כא) ה ת ו תי ל ח על (כב) ה רך ו ה ד ך ז ל ה הו ש עו ת ו מו קו מ ם ב רי ק  ה

ת מו קו מ ב ם ו מי ח ל ,ה כ ם ב ם מקו מקו אוי ו :לו הר
ש ט ת י לו כ א ם מ ה ם ש ר רעי ת ד ביו ד ע א ם וראוי ,מ אד א ל ל ם לאכלן ש ל עו  כגון , ל

ם ם הדגי לי דו ם (כג) הג חי לו ט ם. ה י נ ש ה (כד) הי נ בי הג ה ו ח לו מ , ה ה נ ש הי
ן (כה) הי ס כ ה ט ו פ ת ו ר ,ריו ש ב ה ח ו לי מ שן (כו) ה תו ויין ,הי ל (כז) ,מג שי ב ת ה ו ה ש ד ש  ע

ף ד . שנ ו ח י ל כל וכן ר כ א חו מ רי ע, ש י או ר ר, מ ת ו ף אלו הרי בי מו לגו ס כ ת. ס ו מ  ה
ש ת וי לו כ א ם מ ה ם ש ל רעי ב ם א מו אינ ם כ שוני א ר ע. ה רו י ל או ר ך' כ פי ם ל ד א א ל ל של אכו  ל
הן א מ ל ט א ע אחר ,מ ם ו מי ה י ב ר ל ולא ,ה רגי מו י צ ת ע היו ם מזונו ל ה ם לאכלן או ̂ מ  ע

ר מזונו מי ם כגון ,ת ם דגי לי דו ה ג נ בי ג ב ,ו ל ח א (כה) ו ה ש ב אחר ש ל ח ד שנ ת כ״ עו .ש

לתרופה עלה
 ונחוס׳ לאכילה הראויים בתכלין מיירי הרמב״ם ומ״מ

 גהיין אסור ההנצין מן הנודר נדרים הרא״ש הביאה
 בלסהיס לאכילה, היין סהמן אלמא במבושלין ומותר

 ואין ,נפלא והוא , ופלפולא זנגגילא אומר מב) (דף
 וזנגכילא דפלפולא ב׳) (דל״ו ברכוה עיין כאןמקומו,

 .בסיס' עיי״ש ראויין אינן יכישחא לאכילה, ראוי רנייבהא
א) כ ת ( ו כ ר ב  אהד בחרדל הרגיל מ) (דף ב

 מתוך מלאים מונע יום לשלבים
 כתב ולזה ̂ דלב.;■ להולשא דקשה ,לא יומא כל ,ביתו
 רק מיירי לא הגמרא דגם וי״ל ,החרדל מן מעכו
 למלאכים שהאכיל מאברהם קשה ומ״מ .הגשמים בימי

 .גדול היוהר השרב שעת היה ואז בהרדל לשונות ג׳
 הוא דהלהיח מפרשים ראיתי .שאני מיכול דע״י וי״ל

 מאד אצלי רהוקה זו ודעת נלשוננו(קאווע) הנקרא
ה, דבר לקבל ורחוק  הדבר הוא ההלהית שהרי ז
 שנזכר הריף דבר לענין הדברים מכל חריף היותר

 שלא (קאווע) על כן שיאמר יצוייר ולא בפוסקים
 דין ס״א) (כלל בח״ח ועיין ,חריפות שום בה ראינו

 והחסיד ,ע״ש הוא קשה דבר חלתיח והלא הקשה ז׳
 המה צז) (סי׳ ליו״ד בחידושיו סופר לאנד יונה מו״ה
 ולפ״ז קשה, דבר הוא שחלתית לו הגיד מי עליו

 ויש (קאווע) הנקרא הוא דחלתית דידע קצת נראה
 דידן שלגבי מה אינו החריפות כי השכל אל לקרב
 מה יש באמת אבל ,במעס שהריף מה .חריף קרוי

 חריף דבר הוה זית כי והראיה .במבע שהריף
 . חריף דבר הוה זית דשמן .בע״ז מוס׳ ובפסקי

ר. במקום בזה והארכתי ח  אנו כאשר לא כי א
ס, רואים  במבע המשוממות העינים ראו לעיני

 דמאן מריפות(דנ״ס) באלו ממ׳׳ש קשה ומ״מ הנמצאים,
 משתלח ריקנא אליבא חלתית ןלי5ה תצתא דאכל

 משקה ששותין בתמידות בימינו הנהוג היפוך .משכיה
 לכן ,ריקנא אליבא בבוקר דוקא (מקאווע) העשוי

 מדרך מעה שאמרה ומי אצלי, במלה זאת דעת
 הלהא צייתי דליבא ליוקרי ק״מ) (דף שבת האמת.

: יומי בתלתא הלתיהא חקלי
כג) ג (  לתחתוניות, קשה צרכו כל בישל שלא מליח ד

 דג של ובשבת(ד״צ)שדרו נה) ברכות(דף
 קשה ניסן ביומא שיבומא ;שם) י , להחתוניות מביא
 הלב או בשר עס דגים (דקי״ב), פסחים אחר, לדבר
 מ.יר. ובשבח פז) סי׳ יור״ד (עיין אחר לדבר קפה
שנה של ישן פידש״י ,גמר'מלאכתו הדחתו הישן

 מוליד שהדג משום ,כתבו בזה והפעם , שעברה
 מליחה ההיה מלוח הוא ואם ממבע, לבנה ליחה
 קמנים דגים אבל ,מהמכשול רב פיו חל ויגיח ג"כ

 של גופו ומרכין שמפרין מברכין כיצד בפ' אומר
 בפרק מעיים מולי לידי בא אינו בהם והרגיל אדם
 וכן ,מעלי למסרהי סמוך דכוורי אומר דמ״ק קמא

 בקיחיס אנו ואין מים ר״ל אבו עליה למישתי
 ,הסכנה רשת פרופה זה מעגל ליד כי ,זה בדבר
ם(דקי״ב), אחר לדבר קשים דהרסנא כסא שיורי  פסחי
 , לעיל ועיין דהרסנא כסא משיורי בא השינים חולי

 בפרק (דנ׳־ד), נדרים עיין לעינים, קשים דגים
 מעילה ועיין ,גדולים בדגים השבת יכבד כתבי כל

 : נזה מ״ש ביומי׳ בד״ה ובתום' ע״ב) (ד״כ
( י כ ה ( נ י ב ג  לעיכול וקפה ויבש מס מבעה ה

 מצמחת ,הכבד דרכי וסיגרת
 כתבו ומ״מ ,הדס הילוך דרכי סוגרת ,בכליות אבן

 גבינה,לסגור מעם מוב הסעודה בסוף כי הרופאים
 בע״ז , קצת החום ויתגבר , האצסומכא עפ״י

 מהנ״ל מובן והוא ,לחליו חולה מחזיר גבינה (דכ"מ)
 אסורין דפמריות איתא דהרומוח בתוספתא .(כה)
 שמואל אמר א) (דמ״ז ובברכות ,נפשות *סכנת משוס

 פירש״י ,אכלינן לא מי ארדילייא לי מייהי אלו
 , סכנה משוס אשור הא וקשה ,ופטריות כמהין

 מקומות בכמה כנזכר מומחה רופא היה דשמואל וי״ל
 וגם והמעופשים, הסובים בין להכיר וידע בש״ס
 ומ״מ ,מזיק שאין הידוע ביניהם מין יש עכשיו

 רבות רעוח וגורמים ,עב מזון שהם כתבו הרופאים
 ראוי כן על אשר והשתן והנשימה התנועה ומונעת

• : מהם להרחיק נפש לבעל
 , שהורה ומרה גס’ דם שמוליד בתבו (כי)

ה, ירחק נפש בעל ולכן  במעילה מז
 ובשר ועופות הדגים על לא מקיזין אין (דכ״א)

'מלוח  משיב אין דשוב אחד ולילה ימים שני ופרש״י ,
 ממנו סרו שלא מפני מאד רע מגתו ויין ,הנפש את

ק ומזה המותרות,  הילדים• מן הלומד שהמשילו מה יו
 עדיין ג״כ הילדים כלמוד כי ,מגתו יין לשוהה

 קו על דעתם נצלל ולא הקושיות פסולת הוסר לא
: היושר , .

 דבר• כל כי אומר נודף שריחו ותבשיל (כז)
א״צ: וזו , מאד ירע מעופש

לבאר
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c( (':) והס״יר והעדשים (צא) והפו^ (צ) נהלים, ותיישים נחלים שוודים ונשר ^(נס) r t 

ור״רדל והשוטים, (צז) והנעלים, <צו) (צה)וד,חציר והנרוב (צד) טצור,, ולחם (צג) '■ישעוריפ

לתרופה עלה
, י א נ ג ה ועיי! ' ט ר  את מכתיש וכאתסים (דמ׳׳ד) נ

 וכו׳: מעופש פח דאומא.פרש״י קומניחא משוס מגוף̂ 
ח) כ ) ( ב ״ מ ל ) ם י ח ס  נסיוגי משוס הלב ממממס פ

דם לגונה פוכ עז חלב :דהלבא •
ה כמ״ש פנ  מיס של לארם סוב חוורחא עז הלג ̂ נ

, ק״פ (דף שנת מגוליס ( ) (דק״ט שנת (כני) ל  ל
^ ומיא ריקנא אלינא מחומצא נא ארקתא  אלי
 שור נשר ועוד ריקנא אלינא שמינא ומנישרא ריקנא
 מחזיר צלי נשר כ״פ) (ד׳ בע״ג ,כו' ע״ש בלפת

 :לעיכול שקשים משום הסעס והכל ,למליו חוצה 1
ל (.} ) ן י נ רו עי ) כ״ה נ  מקשה ולא נפולין מערנין ל
 וי״ל , טוכ מאכל שהוא משסע חרדץ על כמו

עו ̂ להס יפה דצימוק אומר לס) (ד' דנשנת  קר טנ
 ומולידים למהשנה שים!מזיק והה השכל ומנלנל וינש

 כעדשים הרגיל מ) (ד׳ כרנוה (לא) :רעים הלומות
 כל אנל ,מניתי השכרה מוציא יום צשלשים אמד
 הרמל׳ם פעם דזה וי״ל ,הפה צריח דקשה לא ■יומא
 הסכעייס והרופאים !מהם אכילתו יתמיד ̂ שגא

 נדכרי מצאתים לא אשר רעות הרכה עליהם העלילו
 לפרש ראיתי אך ̂ מלהעתיקס נמנעתי לכן הז״ל^

 לו ונתן ליעקג נא כאשר דעשו מ״ש/ בדנריהס
 ̂ הדין מרה פצע זקן כאותו אף אמר ,עדשים גזיד

 אמרו הז״ל כי ,עדשים כנזיד זה תליא מה וקשה
 והרופאים כעולם ההוזר גלגל מפום עדשים טעם
 מרה שמולידים משום עדשים לאכל נהנו דצזה כתנו

 ויכש הס טכעו כי ,כזה והאריכו הרכה שהורה
א כאשר עשו הנין ולפ׳׳ז > ע״ש מאד  השדה מן נ

 לו נתן איך מאד כסכנה היה שאז כולמום ואחזתו
 ,זה כאופן מאד מסוכן דנר הוא לפ״ז אשר עדשים

 משום עדשים שאוכל טעם רק פוכ שטכפס למד לזה
 אמר ולזה ,הגלגל מפאת שהכל ומיכה החוזר גלג^

: ודוק הגלגל הזד זקן כהותו אף
ב) ל ת ( ח), לתנמוד יפה חיטין פ  קיכר פת (היייו

 מסמא הקומה את כופף הזנל מרכה
 (דף שכת מג) (דף כרכות מנ) (דף פסהיס עיניס
 דשערי קימהא לו) (דף כרטה י). (דף תענית קיג)
 אם רק אומר ע״כ) כס (דף וכשנת לקוקייני קשה
 ואין לכרכוח עיון קצת ויש ,יומין ארכעין עציו הציף
 הושלא ערסן לזה, הרפואה כשנת וע״ש מקומו באן

: (לס) נדרים סוב, דפערי
? <לג) ו ד  שכן עני, לחם נקרא זה שמסעם 5י

 ומוליד ,בלוסה בעיסה פתו אוכל העני ׳
ה יכשה לימה ענ  מאד להסורהים אס כי ראוי יאק ו

 מצות של הסימן ג״כ היה שלזה ונראה ,במלאכה
 פת אח״ז, שצריך המלאכה על מורה זה כי נפשת

 לדייסא ,(הוריות) לתלמוד קשה צרכו כל נישל שלא
' ' ז מט) (נדרים פרסה רו; ' י

( י ל ת ( מ א  אומר מ"כ) מ״ד (דף כנרפוח ב
ף למזון כרוכ ד ע״ז(  אוסר כ״ס) ונ

 וצ״ע הרמכ״ם נו מצא עול ומה מחולי, מרפא לכרוב
:דזיין עדיף כרוב אומר ל״ט ונדף

ה) ל ם (  מעים לכני ויפין לשנים קשים כרשין ה
 בס״ק מ״ש ועיין בשבת(דמ״ד) אוסר ק

;ותבין שאח״ז
? (לי) ן5ב י ב ו ר  מי ובבצלים אמרו כ״ס) (דף י

 הא כעלין הא ל״ק וכו' מערכין ’
 מת ממה אומרים אין ומת בצל אכל דחניא באמהית

 אבצל דלא רק אמרו לא ונעלין וכו' שמואל ואמר
 הם בצל בש״א וכתב וע״ש שכרא שתי ולא זרהא

 הלנן מן יותר סריף והאדום ויבש הס וי״א ולח
 הסתומים ופותח ומחתך מדיח הרטוב מן והינש
 ויכלכל המוח יפסיד ממנו לאכול והמרכה וכו׳ בדוחק
 הראש ומכאיב למוח מזיק עשן יעלה כי הדעת
 הם והשום באצסומכא רעות ליחות בחריפתו ויוליד
p חשק חימום הגוף מחמם ויכש h רה סוב אין 

 דברים ה׳ וארז״ל החמים ובארצות החום בימות
 שבבני כניס הורג הפנים מצהיל משביע בשום נאמרו

 : קנאה ומוציא אהכה מכניס הזרע מרבה מעיס
ן (לז) י ב ר ר י ע  הונא רב אמר אומר נ״ו) (דף ב

ה שאין עיר כל  ח״ה אין ירק ג
 והתניא מעלי דירק למימרא ומקשה בתוכה נדור רשאי
 ונוט״ין הקומה וכושפין הזנל מרבים דכריס שלשה
ט׳ עיניס ממאור מח״ק אחת  קשיא לא וכו' ירק ו
 fP’טי®. כדחטא ירק בשאר הא וכרתי בתומי הא

 לגנאי מפרשים יש רש״י וכתב ע"כ ירק הצי כרשין
 , וכי דמעלי כעיני ונראה מעלי לא וכרתי ותומי
 דש לגנאי כמפרשיס דס״ל הרמב״ם מדברי ונראה
 דשאר צ', לרש״י כי הרסכ״ם לדכרי ראיה להניא
 כה שאין ובעיר טובים וכרתי תומי רק רעים ירקות
 שמצ/ו מה וכן .כה לדור רשאי ת״ח אין וכרתי תומי

הי״ הונא דרב בתענית
מי- ’'"I ״’י’” ״יי' ה-יאי אצל  .ע דכ, המאמר בעל שהוא לשיטתו הלך הונא ורב

,p ׳ ,,יק ט וכרתי לתומי רק p־ עשה לא ,ן
 דחכל אימר קי״ד) (דף ובפסחים , ירקות לשאר ולא

 דמתא אקיקצא קיקולי דאכיל בעליתא טשי אליחא
 כל ע״ב) מ״ר (דף ברכות ירקות קיקולי פירש״י שכיב
 הרבה וע״ש הקזה שאחר בסעודה מוריק מי ירק

 מלוחים ניכול שאמר ובקידושין ירק לענין דכריס
 שיח סלי סלוח והוא אקיקולי נקראים ירקות פירש״י
 וא״כ טובים ירקות שאר דגם אלמא באיוב שנזכר

 למעיזה כ״כ ראיה זה אין אך רעים. וכרתי תומי ע״כ
 דרב מימרא על הקשו כל בד״ה שם בתים׳ והנה
(דף בשבת הא וכו' ירק בה שאין עיר דכל הונא

ק״ם



לא דעותרב״עי פרההלכות
צנון (לה) ה ם אלו כל ,ו לי אכ ם מ ם רעי ם ראוי אין ,ה אד ל ל אכו אלו ל א מ ט אל ע ד מ  מאד, ע

ת מו בי ם ו מי ש ל .הג ב ת א מו ה בי מ ה א , ה ל ל אכ הן י ל ,כלל מ הפו ם ו שי ד ע ה ד ו ב ל  אין ,ב
י אי א לאכלן י ה ל מ ח ה ת. מו ת ולא בי מו ם בי מי ש עין (לס) הג הדלו כלין ו ם או ה ת מ מו ה בי מ ח  :ה

ש י ת יי לו כ א ם מ ה ם ש אינן ,רעי מו ו הם . אלו כ ף (מ) ו ם עו מי בני ,ה ה (מא) ו  יונ
ם טני ק ם )5(מ ה רי מ ת ה ם (מג) ו לח מן קלוי ו ש ם או ב ח ש ל לו מן שני ש ב

לתרופה עלה
i באפריור! אכול החהפיל מן הגודר מ״ס) בנדרים(דף ירקא אכלי לא בעגיוהא אנא הכדא רב אמר מ)
 מבושל אבל הי בירק דההס וחרצו וכו׳ דגריר משוס

כ, קל בדבר משכיע  למה דבריהם על וקשה ע״
 בתומי הא בנמרח כמ״ש תירצו ולא זה לחי׳ הוצרכו
 הסדא דרב נאמר דאם ונראה .ירק בשאר הא ■וניתי
 דגריי משום טעמת אמר למה קשה ירק כשאר מיירי

 וכו׳ הקומה דכוהפין בהו איתנהו רעותא הני כל לא
 רק וכרתי בחומי מיירי השדא רב דגם קרצו לזה

 למה לתמוה שיש מה ג״כ ניהא בזה .מבושלים גאינס
 מבושל בירק מיירי הונא דרב בגמ׳ הרצו לא

 מ״ב) דבפסחים(דף וביותר מי בירק מיירי וברייתא
 חשדא מרב יקשה דא״כ אך / הי ירק בהדיא נרים

ר מה רק דירק ריפוחא אין שלדידי׳  ע"כ והוא מרי
 התוס/ כקושיה הונא מרב יקשה דאל״כ חי בירק מיירי

 כמ״ש מי בירק דברייתא בהיפוך יאמר להקשות <אין
 הונא ורב ירקות שאר של במבושל משדא ורב בהדיא
 נראה דיוהר משום .מבושל בין מי בין וכרתי בתומי
 דברי ולפ״ז .ירק שום אכל שלא הסדא רב מדברי

 הרמב״ס כי רש״י לנירסת גס מיושבים הרמב״ס
 שפיר ובזה וכרתי בחומי גס דקשה חי בירק מיירי

 : ודוק ירקות שאר משבח הרמב״ם שהשמיט מה
ח) ל ן ( י ב ו ר י ע  כס נראה צנון נראה נ״ו) (דף ב

 נראה צנון נראה והחניא ,חיים ’
 באמהות הא בעלין הא קשיא לא ממוח רע סס
 ופרש״י , הגשמים בימות כאן החמה בימות כאן

 ̂ ע״כ הגוף אח שמצננין החמה בימות יפין אמהות
 לשיטת להיפוך לפרש וצריך הרמב״ם דברי היפוך וזה

 יפין הגשמים בימוח קשים התמה בימות הרמב״ם
 וכן ברעים דפהח דרישא דומיא דסיפא חילוק ויהיה

 י״א) (דף מפ״ק התום׳ קושית קשה לפ״ז אך בסיפא.
 שלחנם מעל פשקה שלא ורבי אנסונינום גבי שאמר

 דמיירי קושיא תרצו דע״ג בפ״ק ראיתי שוב וחזרת צנון
 ביאיר על לעמוד אוכל ולא חיים סם שהוא בעת

 בימות או החמה בימוח או עכ״פ הא דבריהם
 לא פסקה שלא אמר וכאן מוח סש הם הגשמים

 נראה ולי .וצ״ע הנשמים בימוח ולא החמה בימוח
 לאכלר וטוב ולח חס כתבו הצנון שבטבע מפני לפרש

 החזרה ובטבע האויר קרירות לנצח הגשמים בימות
 לנצח החמה בימוח לאכלו וטוב ורטוב קר שהוא כתבו
 הכל שוקלין היו איך מודיע הוא וא"כ האויר מום
 בימוש ובין החמה בימית שבין משקל ומאזני פלס על

 ר״ל וחזרח צנון שלחנם מפל פסקה לא הגשמים
 צנון הגשמים ובימות חזרח אוכלין היו הקיץ שבימות

 ואפשר נכון נ״ל וזה מזגו בהיפוך החיצוני האויר לנצח
ט) : ההוס׳ כוונו שלזה ל למ״ש מוסכס הוא (

 בהם אוכלין שהחולין רכים) דלועין (פרש״י רכות
 האי לגביה הלש^על ירמי׳ רבי והא ומקשה פתים
 של בביתו המות מלאך אמר דתנהא קרא חזא השיא

 מולין מאן אמר רבא באשוני הא ברכיכי הא וכי׳ זה
 לאכוג טוב אצלם חלש העיכול שכח דצרבנן הרי רבנן

 בימות לאכלס טיב וכן העיכול מתזיקין שהש דלועין
 ההוס מסיבת נבזה 'עצב חלש העיכול שכה החמה

 דוקא הנראה ולפי דלועין. לאכול שטוב החיצוני
 בחגיגה ממ״ש נראה וכן למסקנת גס סיבים הרכין
 ושם הס קשים דסשונא משום מקרא טוב בוצינא
 לר) מילי כל בנדרים עוד בסילקא, דקרא לוליבא אומר

 שבילי (ועיין ודייסא קרא מן בר רבך קמי תפלוט
 מאה רב מכריז ע״ב) (קכ״ט שבש מדלועין), אמונה

י : ודוק לגנאי פי׳ רש״י ועיין בזוזא קרא
מ) ה ( ך  ממנו הנולד ודם רעים מותרות מילד המיס ע

 ולו טוב זיון זן ואינו העיפוש אל קרוב י
ע״ז :חזקה חמימות ב א)( מ  קטנים צפרים בשר כס) (
 קטן כל ע״ב) מד (דף ובברכות לחליו חוצה מחזירין

 רבעא ביה דלית זוזא בר נדיא אפי׳ ומפרש מקטין
) :רביעית גדל שלא פי ב מ  שאמר מה נגד הוא (

) (דף בניטין  פשיסא מהמרי אפי׳ פפא רב אמר ע׳
 ומשחנן משבען תמרי מר דאמר הואיל דחימא מהו

 ופרש״י קמ״ל לא אימא מפנקן ולא ומאשרן ומשלשלן
 כ״כ לגוף יפים הם שהתמריס מר ואמר הואיל

 אומר ושם ג״כ זה דבר הביא ע״ב) י (לף ובכחובוס
 מעיים וחולי רעה מחשבה דברים ג׳ ומבטלות עוד

 פולט אומר ס) (דף דחענית בפ״ק והנה . ותחתוניות
 מצא אמר בזוזא דחמרי צ;א מלא הזא לבבל אקלע

 בליליא באורייתא מסקי לא וככלאי כזוזא דדובשא צנא
 מסמג׳ ובבלאי בזוזא דסכינא צנא מלא אמר צערוהו

 ויומסק. הרמב״ס לדברי קצש מסכים והוא באורייתא^
 המולידים הס התמרים כי במ״ש מאד זה מאמר

 סכר מתחלה והנה לשלשול^ ומועילים ועב גס דם
 בני׳ על ותעה משלשלן תועלת מצד טובים הם כי

 ר%רון להם יס כי בחורה לעסוק מתמידים שאינם בבל
 שאינם על רכק וסריעי קצירי מאן משום זה על

 וכנזכר פעולתו פועל העיכול ואין במלאכה עוסקין
 באכילה הקנה להס יש כי מר צעק וע״ז צעיל

 שמולידים רעיס ;רובם ראה כאשר ואח״כ ,׳התמרים
 עצו* תמה לזה ולהר־;וה לזכרון מזיק וזה עכור דם

 ללמודס, מזיקין ד.:.ריס‘־ ואין גדולים ת״ח בבל שגני
 רק. כלל מדבריו חזר ולא יחדו צדקו דבריו ובזה

מציאות על ואח״כ ההתמדה מניעת על המה' תחצה
החכמה

הא
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 ,והמוריים והציר .מורסן ריח בה נשארה שלא עד צרכה כל אותה שנפו והסלת <מד)

 אחר יטשוך ולא ,יצרו את וכובש חכם שהוא ואדם .אלו מאכלים להרבות ראוי י:ין
:גבור זה הרי ,לרפואה להם נצרך אם אלא ,כלום הנזכרים מן יאכל ולא תאות;

א  יבשין, ואפילו מהן ירבה ולא האילנית, מפירות עצמו אדם ימנע לעולם י
 כררבות הן הרי ,צרכן כל שנתבשלו קודם אבל .דטובין לומד צריך ואין

 אל>ו מהן אוכלין ואין רעים החמוצין הפירות וכל ,לעולם רעים החרובים וכן(מה) ,לגוף
 לעולם והשקדים, והענבים(מה) (מז) (מו)והתאנים . החמים ובמקומות החמה, בימות ■מעט

 פי על אף ̂ אכילתם יתמיד ולא ,צרכו כל מהם אדם ואוכל ,יבשין בין דטובין בין טובים
: האילנות פרי מכל טובים שהם

ב  וצריך (נ) . הגשמים בימות שכן וכל לזקנים ויפה ,לקטנים רע ,והיין הדבש (מנו) י
:הגשמים בימות אוכל שהוא מה שלישית, שני החפה בימות לאכול אדם  מעט, לשלשול קרוב ויהיה ימיו, כל רפין מעיו שיהיו אדם ישתדל לעולם יג

 רעים הלאים ,בקושי יצא או ,נמנע שהרעי זמן כל ברפואה, גדול כלל וזה
 מלווים בבקר בבקר יאכל בחור היה אם ,מעט יתאמצו אם ,מעיו אדם ירפה ובמה .באים
א ובמורייס זית בשמן מתובלים שלוקים (נא) בל מלח, ת. וב שלק מי ישתה או ;נב) פ

לתרופה עלה
 (ק״כו שית ע״ב) כח (דף עירובין ועיין החכמה
ס); מג) ק״  וגס עכ מאכל הוא כי עליו ספרו (

 הקמח ההדבקות בסיכת גסה לבנה ליחה ויוליד
 ועל הנזק, מעכו יקל דבש עס יאכלה ואם והשמן
 ומפסידה/ האצסומכא שמנפח כתבו הקלוי הקמח

 אביי אמר בהיפך אומר ע״ב) כנן (דף ובעירובין
^י כסאני אם לי אמרה  מחשבחא, ומבטלי לליכא מ

והקליוס: הקמח בין לחלק ויש
ד) מ ף ( ד ) ת כ ש  דשם בהיפוך משמע ע״ב) עו ב

 לכגרוגרח מצכורפין האוכלין כל אומר
 ומשני שמצפרפין מחלה ומקשה ומורסנין מסובין חון
 לענין אבל פרש״י בלוסה בעסה פתו אוכל עני שכן

 מג) (דף בפסחים וכן בעיק דהשיב מידי שבת
 הזבל ממעכוין שלשה אומר ובב״מ נו) ובעירובין(דף

 בשלא דהרמב״ם ונראה נקיה. פת וכו׳ הקומה וזוקפין
 כתבו וכבר מהנפה הנקלע ראשון הראשון רק לקח
 וקשה גסה ליחה מולידה הסלס כי גאלינוס בשם

 יבואר ובזה .נזיקין אבות הרבה ועוד מאד העיכול
 סלת אמרה והיא קמח אמר הוא בב״מ שאמר מה

 מתקשין והעולם באורחים צרה עיניה שהאשה מכאן
 ניחא ובזה ,בזה הרמה כונתם מבין באין מאד בו
 לאכול צריך גדול היותר החום אז שהיה אחר כי

 מאד אז חלש העיכול כח כי העיכול קלי דברים
 יפה מנה להם לתת חש ולא קמח אמר הוא לז״א

 רק בנפשו שער כמו יהיה ואח״כ שעה לפי אפים
ת  רבי את בזה ששבח וכמו להם להועיל למזג מאו

 לא הוא אבל ,ל״ח באות למעלה כנזכר ואנהונינוס
 העין בצר ועז״א שעה לפי בו להתכבד רק כוונה
 והוא בנפשו שער כמו כי וכו׳ לך יאמר ושתה אכול

: וברור אמת
ה) מ ע ( ו ד  העזים והיו אדם מאכל היה שלא י

 בני וחנינא ואמרו אותס אוכלים
מו) . חרובין בקב לו די  אמונה בשבילי כתג (

ונווביסיותר ויבש מס והיבשיס ולח חם עבעס הרעוביס

/ I

 דם ומולידות רעות מליחות הגוף ומשמרות מהלחים
 האדומים ואחריהם הלבנים הם והמשובחים מוב

 ועיין נווביס יוחר הם והמבושלים השחורים ואחריהם
ם יו״ד: בס״ק מז)הענני  והנלקטים במצוע ולמים חמים (

 טובים והלבנים טובים יוהר הם ימים ג' מקודם
 וישלשלו הגוף ישמינו מהחמוצים והמתוקים מהשחורים

ח) .הזרע וירבו ט  ורטובים חמים המחוקין שקדים (
 לידי ומביאין במוח ומוסיפים הגוף וירטיבו במצוע

:תועלת כמה ועי״ש ממוצעת שינה
ט) מ ו ( ר מ  pינוPל כחלב לזקנים יין יפה חז״ל א

 נוחה זקנים שדעת ישן יין ואמרו
 אצלם. אפס הטבעי וכח ולח קר שטבעם מפני הימנו

 הטבעי חוס מחזיק והיין מאד אצלם חלש והעיכול
 ונזם האצטומכא, ומחזק ויבש חס הוא והדבש
 ומועיל בטבעו קר הוא החלב כי לקטנים כחלב המליצו
 לזקנים ומועיל. בטבעו הם הוא והדבש צקסניס
 כי לשונך החת וחלב דבש לומר הענין מזה והמשילו

ע  שיולד יהוייב ובהתמזגם מתנגדים וחלב הדבש טי
 דרכיה ההורה כן והחמימות הקרירוח בין ממוצע דבר
 בימות וכ״ש ומ״ש ,נפש לכל השוה דבר נועם דרכי

 קר האדם ומזג גובר הקרירות שאז משום הגשמים
: בכ״מ כנ״ל

ל (נ) כ  ועיין ,כנ״ל אז מלש שהעיכול מפני ה
 שהרמב״ס ויל״ע ד׳ ס״ק למעלה מ״ש

 ושתם שליש אכל שם הנז׳ הגמרא עפ״י כאן דרך
 וזה משביעה שלישים שני רק אוכל אינו וא״כ שליש
 עפ״י מהנהג הבלתי אפי׳ אדם כל במדת מיירי

:הרפואה .
א) ה (נ ל מ  ולזה ויבש חס וטבעו המעיס מרכך ה

 כטבעו זית שמן עם לבחורים טוב
 מסיר שהשמן וגס אמונה בשבילי כמ״ש לשלשל ג״כ
 קח) (דף בשבח אומר .למעיים יזיק לבל המלח כח

 הלתא חרי דגים של למורייסא עזין, מלה מי מאי
: מיא והלתא. משחא

נ״ב .



C3 לב דעותרביעי פרקהלבות
 דמיש במים מזוג דבש ישתה זקן היה ואם .ומלח ומויייס זית בשמן כרוב או ,תרדין שר

 ד׳ או ג׳ או אחד יום כן ויעשה סע־דתו, יאכל בד ואחר ,שעות ארבע כמו וישהה בבקר,
■ : מעיו שירפו עד לכך^ צריך אם ימים

ד ן כל הגיף, בבריאות אמרו אחר כלל ועוד י  שבע, ואינו הרבה ויגע מתעמל שארם ̂ז
ו הרעים: מאכלות אוכל ואפילו . מתחזק וכחו עליו בא חולי אין ,רפין ומעיו  מי, וכל ט
 אפילו .קשין שמעיו מי או .נקביו שמשהא מי או . מתעמל ואינו > לבטח יושב שהוא

 . תשש וכחו מכאובים יהיו ימיו כל הרפואה, פי על עצמו ושטר , טובים מאבלות אכל
 החלאים ורוב . החלאים לכל עיקר והוא .המות סם כמו ״ אדם כל לגוף גסה ואכילה
 ואוכל בטנו ממלא שהוא מפני או , רעים מאבלים מפגי או אלא אינם ,הארם אל שבאים
 שומר ולשונו פיו שומר בחכמתו אמר ששלמה הוא .טובים ממאכלים אפי׳ ,גסה אכילה
 אלא מלדבר ולשונו , מלשבוע או ,רע מאכל מלאכול פיו שומר כלומר .נפשו מצרות
ז .*בצרכיו  יכנס ולא , ימים לשבעה ימים משבעה , למרחץ אדם שייכנס הרחיצה דרך ט

 בחמין, גופו כל ורוחץ להתעכל, המזון כשיתחיל אלא רעיב. כשהוא ולא לאכילה. סמוך
 גופו ירחץ כך ואחר בהן. נכוה שהגוף בחמין, בלבד ורא.שו בהן נכוה הגוף שא.ין

 ראשו על יעבור ולא ,בצונן שירחץ עד הפושרין מן בפושרין כך ואחר בפושרין
 עד ירחץ ולא .הגשמים בימות בצונן ירחץ ולא .צונן ולא פושרין לא מים

 ובירק . ויצא ישתטף גופו ויפרך כשיזיע אלא ,במרחץ יאריך ולא גופ;. כל ויפרך שיזיע
 עצמו אדם בודק וכן .לנקביו צריך יהא שמא ,שיצא ואחר ,למרחץ שיכנס קודם עצמו
 ואחר ויתעמל שייגע וקודם .בעילה ואחר בעילה וקודם .אכילה ואחר אכילה קודם ,תמיד
 מ; אדם כשיצא ין : עשרה הכל ובשיעור שישן. ואחר וקודם■שיישן, ויתעמל. שייגע

 . קרה רוח בו תשלוט שלא כדי ,החיצון בבית ראשו ויכסה בגדיו ילבש , המרחץ
 גופו וינוח נפשו שתתישב עד , שיצא אחר וישהה להזהר. צריך החמה, בימות ואפילו
 ,אכילה •קודם המרחץ מן כשיצא מעט ישן ואם . יאכל כך ואחר החמיתות ותסור

 שלא לומר צריך ואין .המרחץ מן בצאתו קרים מים ישתה ולא .מאד יפה זה הרי
 המים יערב עצמו, למנוע יכול ואינו המרחץ מן כשיצא צמא ואם במרחץ. ישתה

 שישתטף, אחר הגשמים בימות במרחץ בשמן סך ואם וישתה. בדבש או ביין
 לו צריך יהיה אם אלא יקיז ולא תמיד^ דם להקיז אדם ירגיל לא יח : טוב זה הרי

 בימי ומעט ניסן בימי מעט אלא ,הגשמים בימות ולא. החמה בימות לא יקיז ולא .ביותר
 «ביום בו למרחץ ויכנם דם אדם יקיז ולא .כלל יקיז לא שנה חמשים ומאחר .תשרי

 ממה פחות ההקזה ביום וישתה ויאכל הדרך. מן שיבא ביום ולא לדרך. ויצא יקיז ולא
 היא זרע שכבת יט יטיילו ולא יתעמל ולא ייגע ולא ההקזה, ביום וינוח רגיל, שהוא

 ,אובדים וחייו ,כלה וכחו ,כלה הגוף ,ביותר שתצא וכל ,העינים ומאור וחייו הגוף כח
 קופצת זקנה ,בבעילה השטיף כל .חילך לנשים תתן אל בחכמתו שלמה שאמר הוא
עיניו וגבות ראשו ושער ומשח*ו מפיו נודף רע• וריח .כהות ועיניו ,־תשש וכחו עליו

וריסו

לתרופה עלה
( ב ו ן לי) דף (כרכוה ( ט ט  ע״י ליה דשחי זיה *

 אומר ושם אויגדו! י
 ובנדרים חרדין, של שלק מי פרש״י דסלקא מיא אנינרון

 צהובים היו יהודה רבי של שפניו אומר מש) (דף
 במלם אוכלס היה ואס חרדין שאכל מפני שהוא ואמר

ר, צהובים היו ח  שאמר מה ע״פ מבואר והוא יו
 ■יהודא רבי אש ממרוניהא דשאלה נה) (דף בברכוח

 עשרים והשיב צהובים פניך מה מפני אילעאי בר
 אזילנא דכי לבהמ״ד מאושפיזא לי איח בה״כ וארבעה
 לכן בנקביו רגיל שהיה וא״כ בכולהו נפשאי בדיקנא

 במלח אוכלם היה שאס לז״א צהובים פניו היו
הד, צהובים פניו היו כנ״ל השלשול מרם שהוא יו

 מחליו הוני מרפאין שחרדין אומר כש) (דף ובע״ג
א) כש (דף עירובין ,הנ״ל הכוונה על ג״כ והוא  ע״

 יפה הרדין של חבשיל חשדא א״ר לש) (דף ברכוש
 והוא אביי אמר מעיים לבני וכ״ש למינים ושוב ללב

 משוס וכוונתו הוך תוך ועביד שפי׳ אבי דישיב
 חייא גברא קמיל חייא דלמעלה(דףנז)נזכרדםלקא

 אניגרוו■ ע״ב) קס (דף בשיל,,שבת ולא בבשיל לה ומוקי
 הארם כח על שמתגבר והשעס ,ולכשפים לגלוי מעלי

 ושרד.ן■ למזון ע״ב)כרוב מד (דף ובברכות ומחלישין,
 3בתבשי השבת את מכבד• כתבי כל נפרק. ,לרפואה

;תרדין של



דעותרביד פרקהלכות
 כאבים ודיבה ̂ נופלות שיניו ,רבה דגליו ושער ושחיו זקנו ושער ,נושרות עיניו ?ריסי
 והאלף ,חלאים בשאר מת מאלף אחד הרופאים חכמי אמרו ,עליו באים מאלו זחוץ

 ולא .בטובה לחיות רציה אם ,זה בדבר להזהר האדם צריך לפיכך .התשמיש מרוב
 ומסיח ,לדעתו שלא הרבו. מתקשה והוא ,ביותר וחזק בריא גופו כשימצא אלא ,יבעול

 הביצים חוטי וכאלו ולמטה ממתניו כובד וימצא ,כשהיה בו והקישוי אחר לדבר צמו7
 שיבע' והוא אדם יבעול לא שיבעול. לו ורפואה לבעול צריך זה הם, ובשרו ׳!משכים

 ולאחר בעילה קידם נקביו ובדוק שבמעיו. המזון שיתעכל אחר אלא רעב ̂ולא
 שיכנס ביום ולא המרחץ, בבית ולא מיושב, ולא מעומד, יבעול ולא 'פעילה,
 ולא לפניהם לא ,הדרך p ביאה או ,לדרך יציאה ביום ולא ,הקזה ביום ולא ,למרחץ

 כל חולי לידי בא שאינו לו ערב אני ,שהורגו אלו בדרכים עצמו המנהיג כל כ * לאחריהם
 J ימיו כל בוריו על ועומד שלם נופו ויהיה ,לרופא צריך ואינו וימות הרבה שיזקין עד ,'״ימיו
 הרעים המנהגות מן במנהג רגיל היה אם או ברייתו. מתהלת רע נופו היה כן אם אלא

 המנהגות וכל כא :לעולם בצורת מכת או ,דבר מכת תבא אם או ,מולדתו עתחלת
 שאחד מי או ,החולה אבל .הבריא אלא בהן לנהוג ראוי אין ,שאמרנו האלו הטובים
 והנהגות אחרים דרכים מהם אחד לכל יש ,רבות שנים רע מנהג שנהג מי או ,חולה -מאבריו

 בו שאין מקום כל כב * חילי תחלת וסת ושנוי הרפואות בספר שיתבאר כמו חליו בפי
 זה בפרק שנאמרו האלו הדרכים מכל לזוז לו ראוי אין החולה ואחד הבריא אחד .•רופא
ג :מביא טובה לאחרית מהן אחד שכל  תלמיד אין ,האלו דברים י' בה שאין עיר כל כ
 ומיםמצויין .הכסא ובית המרחץ. ובית ואומן. רופא. הן. ואלו בתוכה לדור רשאי הכם
 דין ובית צדקה, וגבאי ולבלר• תינוקות. ומלמד הכנסת. ובית ומעין. נהר בגון

והובשים: מכים ׳



Is Orthodoxy Unhealthy?
August 1, 2015 
by Rabbi Reuven Spolter

About a decade ago, a short time after I arrived in Oak Park, Michigan, I visited 
a doctor for a checkup. I already knew the drill. He’d come in, examine me, draw 
blood and adjust my medications based on the results. The examination began, and 
everything was going well — until the doctor started talking.

“If you don’t lose weight, in ten years you’ll have type-2 diabetes.”
Then the doctor, a secular Jew, added, “You Orthodox eat too much.”
“Why’s he picking on us?” I thought.
But upon further reflection, I realized that he was right. Consider a typical 

Shabbat. Friday night begins with a big meal: wine, challah, appetizer, soup, main 
course and dessert. Then we might attend a Shalom Zachar: some beer, a couple 
pieces of cake. Drag yourself home and conk out. We wake up on Shabbat morning 
with a piece of cake and cup of coffee before davening. (For now, I’ll ignore the 
halachic issues of eating before davening.) After davening, we head for the kiddush, 
a mainstay at shuls looking to attract and retain members. At best, we sample a few 
pieces of cake and some chips. At worst, we’ve loaded up on cholent, kugel, maybe 
some herring — without a doubt a full meal on any other day of the week. And then we 
head home and do what? Eat another meal-and a large one at that. Again with wine, 
challah, maybe some chicken, cholent, cold cuts, and dessert. After minchah-seudah 
shelishit. At most shuls this is a simple affair, but it’s still a meal; maybe a roll, some 
tuna fish, and a piece of now stale cake left over from the kiddush. Often we were 
not even hungry for seudah shelishit, but it’s a social thing; everyone’s eating, and 
hey, it’s a mitzvah! And whether we call it a melaveh malkah or not, what’s Saturday 
night without a slice of pizza (or two or three), a movie, some popcorn too, perhaps?

Orthodoxy, of course, does not demand overeating and unhealthy living. Yet, 
especially in America, the Orthodox lifestyle has led many into a dangerous cycle of 
overeating and indulgence.

A rabbi I know once lost a great deal of weight. When I asked him how he did it, 
he said simply, “I decided that at simchas I was only going to eat one meal, either 
at the shmorg or at the sit-down dinner.” Think about it: How many functions do we 
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attend at which we eat more than one meal? How many Bar Mitzvahs, school dinners, 
weddings?

I started thinking about our unhealthy lifestyle after reading a recent issue of 
Jewish Action that featured an article about the challenges of eating healthfully at a 
kiddush (Shira Isenberg, “A Kiddush Conundrum,” [winter, 2010]). Soon after reading 
it, I received, via e-mail, a number of photos of a frum wedding. The people in the 
photographs were total strangers. Yet, looking at them, I was struck by the fact that 
they were all overweight — significantly so.

I remember when the frum community of Oak Park waged a battle to open a 
kosher Dunkin’ Donuts in the area (for reasons I cannot fathom, the parent company 
was giving the franchise a hard time about going kosher). After the battle had been 
won and the store opened, I got a call from a local columnist. When he asked me how 
I felt about the victory I said, “I’m not sure that we’ve struck a blow for the waistlines 
of Orthodox Jews, but it’s a great win for our community. I only hope we can bring the 
same energy to more important issues down the road.”

I call upon Jewish organizations to undertake a study of the collective health of 
Orthodox people. I worry about the long-term health of Orthodox Jews, especially in 
America. I fear an epidemic of heart disease, diabetes, and of course, unnecessary 
deaths resulting from complications of obesity.

Our community rightly protects the value of life. We’ll fight for the right to cling 
to every last second of life, devoted to the notion that every moment is precious and 
holy. And yet, at the very same time, under the banner of frumkeit, we’ve adopted a 
lifestyle that’s literally going to cut years and perhaps decades from our lives.

Copyright © ou.org
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Maintaining Good Health as a 
Halachic Imperative

The consistent, well-documented rise in obesity rates in the United States and 
throughout the Western world has not skipped over the Orthodox Jewish 

community, as a casual glance at waistlines in a typical synagogue will show. 
In fact, there are some indications that Orthodox Jews are even more likely to 
be dangerously overweight. Already in 2011, Israel’s Ministry of Health issued 
a report stating that obesity rates were seven times higher among the country’s 
ultra-Orthodox population than among secular Israelis. The report cast the 
blame on the prominent place occupied by food in religious observance, as well 
as the tendency among ultra-Orthodox Jews not to engage in serious physical 
activity.1

In light of the well-known risks associated with overeating and obesity — 
most notably, type-2 diabetes and heart disease — the widespread unhealthful 
habits in the Orthodox Jewish world, such as overeating and lack of physical 
activity, are troubling. Halacha very clearly and emphatically requires us to avoid 
activities and habits that endanger our physical wellbeing, and to implement 
reasonable measures to ensure our personal safety and health. This essay will 
present just a small sampling of the halachic literature on this critically impor-
tant topic, and show the severity with which halacha approaches the religious 
imperative to care for one’s physical wellbeing, in the hope of spurring discus-
sion and generating greater awareness of this mitzva.

ונשמרתם מאד לנפשותיכם

Numerous poskim famously cite as the source of this obligation the verse in 
Sefer Devarim (4:15), ונשמרתם מאד לנפשותיכם. For example, the Peri Megadim (O.C. 
328:6) writes that a seriously ill patient may not refuse to take his medication, due 
to the command of ונשמרתם מאד לנפשותיכם. It should be noted that the Rambam 
(Hilchos Rotzei’ach 11:4) and the Shulchan Aruch (C.M. 427:8) cite as the source 
of this requirement an earlier verse from that same chapter in Devarim (verse 
 The Gemara in Maseches Berachos (32b) cites both .רק השמר לך ושמור נפשך מאד :(9

1. The findings were reported by Ynet on September 1, 2011.
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verses in the context of the obligation to care for one’s physical wellbeing and 
to avoid danger.

The Chasam Sofer, in one of his responsa (Y.D. 241), indicates that this 
requirement constitutes an outright Biblical obligation and that the entire 
institution of נזיקין — liability for damage caused to people — was established 
as a safeguard to the obligation of ונשמרתם. By imposing financial liability for 
damage, the Chasam Sofer explains, the Torah incentivizes responsible and safe 
conduct. It therefore appears that at least in the Chasam Sofer’s view, maintain-
ing one’s physical wellbeing constitutes a Torah obligation.2

The Levush (116:1), by contrast, writes that this requirement was enacted by 
Chazal, and the Biblical source was noted merely as an אסמכתא (an allusion in 
the Biblical text to a law enacted later).3

Regardless, the halachic obligation to refrain from dangerous activities is 
codified in the conclusion of the Choshen Mishpat section of the Shulchan Aruch. 
After noting the example of drinking unprocessed water without first inspecting 
it for insects, the Shulchan Aruch writes:

כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם ואומר הריני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עלי בכך, או 
איני מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות, והנזהר מהם עליו תבא ברכת טוב.

Whoever violates these and similar matters, saying, “I will endanger 
myself — why does anyone else’s opinion about this matter to me?” or 
“I am not careful about this,” he should be given lashes for his betrayal. 
And one who is careful in this regard — a blessing of goodness shall 
come upon him.

Elsewhere (O.C. 613:5), the Shulchan Aruch rules that walking through מים רודפים 
— a gushing river — is forbidden due to the danger entailed, even if the water 
does not extend any higher than one’s waist. The contemporary application of 
this ruling would be going into the water at a beach where no lifeguard is present.

Another vitally important contemporary application of the requirement 
to avoid danger is road safety. In a published collection of Rav Yosef Shalom 
Elyashiv’s letters (Kisvuni Le-Doros, p. 315), a letter appears bearing his and other 
leading sages’ signatures,4 lamenting the sore lack of awareness of this halachic 
imperative and urging greater caution in this area:

2. The Chasam Sofer here mentions not only ונשמרתם, but also the prohibition of לא תעמוד 
 לא ignoring the life-threatening danger facing others (Vayikra 19:16) — and — על דם רעך
.having hazardous items in one’s possession (Devarim 22:8) — תשים דמים בביתיך

3. See Rav Asher Weiss, Minchas Asher, Devarim 7:1.
4. The other rabbis who signed the letter were Rav Simcha Kook, Rav Shmuel Eliezer Stern, 

and Rav Naftali Nussbaum, who were members of the ועדת הרבנים לזהירות ובטיחות בדרכים 
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הנה חובת שמירת הגוף והנפש היא מהחובות הגדולים שהאדם מחויב בהם בחובה גמורה 
על פי דין תורתנו הקדושה, וכן אמרו חז״ל חמירא סכנתא מאיסורא. לדאבוננו ישנו רפיון 
נורא בעניין הזה גם בקרב מחננו וגם בני התורה הזהירים בדקדוק ההלכה מתרשלים בחובת 
הזהירות בדרכים ונכנסים לסכנה או לספק סכנה הי״ו ובחלקו הגדול מחוסר ידיעה וחינוך 
לדבר זה בפרט רבה העזובה בקרב ילדי ובני נוער אשר מחוסר חינוך מספיק לחומרת הדבר 
וגודל החובה להישמר לנפשותם לפעמים מסכנים עצמם בסכנת נפשות ממש וכמה וכמה 
אסונות נגרמו בעקבות כך… ויהי רצון שבזכות ההתעוררות בציבור להיזהר ולהישמר כדין 

נזכה כולנו להישמר ולהינצל מכל פגע…

The obligation to protect one’s body and life is among the great obliga-
tions to which a person is bound as an outright requirement accord-
ing to the law of the sacred Torah. Indeed, our Sages said, “Matters of 
danger are stricter than matters of prohibition.” To our dismay, there is 
grave disregard of this matter even among our camp, and even Torah 
students, who are careful about halachic details, are negligent with 
regard to road safety and enter situations of danger or possible danger 
— may Hashem guard and protect them! This is mostly due to a lack of 
knowledge and education about this matter. The problem is especially 
pronounced among children and youth, who, due to a lack of adequate 
education about the severity of this matter and the great obligation to 
guard their lives, sometimes place themselves in real life-threatening 
danger. Numerous tragedies have been caused as a result… May it be 
His will that in the merit of the awakening of the public to exercise care 
and caution as required, we will all earn protection and safety from all 
harm…

The sources cited thus far have all dealt with the obligation to avoid hazardous 
activities and situations. The Rambam, in a famous passage in Hilchos Dei’os 
(4:1), speaks of the need to also lead a healthy lifestyle by accustoming oneself 
to habits that promote health and avoiding habits that threaten one’s wellbeing:

הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת 
הבורא והוא חולה לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף ולהנהיג עצמו 

בדברים המברין והמחלימים.

Since having a healthy, complete body is among the ways of God, as it 
is impossible to understand or know anything about the Creator if one 

— “The Rabbinic Council for Road Caution and Safety.” Before appending his signature, 
Rav Elyashiv wrote, על כל אחד לקיים ונשמרתם מאד לנפשותיכם, עי׳ ברכות לב ב׳ — referencing the 
Gemara’s interpretation of the command ונשמרתם מאד לנפשותיכם as an obligation to care 
for one’s personal safety.
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is ill — a person must therefore distance himself from things that harm 
the body and accustom himself to things that strengthen [the body] and 
maintain health.

The Rambam proceeds to delineate numerous measures that ought to be taken, 
and those which should be avoided, in order to maintain good health, based on 
the medical knowledge of his time.

Similarly, the Shulchan Aruch (Y.D. 116) sets forth laws forbidding the 
consumption of potentially hazardous foods. He begins with the prohibition 
of מים מגולין — drinking water that was left exposed and may have thus been 
contaminated by a snake’s venom. (The Shulchan Aruch then adds that this law 
does not apply in societies in which snakes are uncommon.) In the next pas-
sage, the Shulchan Aruch codifies the prohibition against eating meat together 
with fish, which was thought to cause leprosy. Later (116:4), the Shulchan Aruch 
warns against ingesting human perspiration, which was considered toxic. He 
also forbids placing in one’s mouth objects that may be infected by germs, as well 
as consuming foods or beverages that had been kept under a bed overnight, as 
such foods were believed to be contaminated (116:5).

It clearly emerges from the Shulchan Aruch’s rulings that one may not ingest 
foods or beverages that are deemed harmful to one’s health. Presumably, then, 
the Shulchan Aruch would forbid nowadays the regular consumption of foods 
and drinks deemed harmful by the mainstream medical community, such as 
those with high sugar and salt content, excessive quantities of carbohydrates, 
or foods with high levels of fat and cholesterol. If halacha forbids the consump-
tion of meat with fish due to the belief that it could potentially cause leprosy, 
then it would certainly forbid excessive consumption of sugar, or overeating 
in general, which today’s medical experts have universally and unequivocally 
deemed dangerous.

חמירא סכנתא מאיסורא

The Gemara in Maseches Chullin (9a-10a) establishes the famous rule of חמירא 
 halacha treats matters of physical danger with greater stringency — סכנתא מאיסורא
than it treats matters of ritual law. The practical implication of this rule is that 
although halacha allows relying on statistical probability in matters pertaining 
general ritual prohibitions (issurim), with respect to physical harm, even small 
risks of physical danger must be avoided.

The Gemara there discusses a case in which a kosher animal was slaughtered, 
whereupon a beast of prey took the slaughtered animal’s intestines. When the 
intestines were retrieved, they contained perforations. If these perforations were 
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caused by the beast that preyed on the slaughtered carcass, then the animal 
would be kosher, but if the perforations were present before the slaughtering, 
then the animal would be a טריפה (stricken with a terminal illness), and its meat 
may not be consumed. The Gemara rules that one may rely on the statistical 
probability that the perforations were caused by the beast, and had not been 
present before שחיטה. However, the Gemara rules differently in the case of a fruit 
that was pecked at by a bird, and in which one later saw holes. Although the 
holes were most likely caused by the bird’s pecking, the fruit may not be eaten, 
given the remote possibility that the hole resulted from the bite of a snake whose 
venom may now be present in the fruit. The Gemara explains that when the issue 
at stake is a possible violation of the Torah’s dietary code, one may rely on the 
statistical probability that the food is kosher. When, however, the concern is one 
of physical safety, then a heightened level of caution is required. Even though 
the holes in the fruit are most likely benign, halacha forbids consumption of the 
fruit because of the minute risk that the holes signify the presence of venom.

The Gemara proceeds to note the aforementioned example of מים מגולין — the 
prohibition against drinking water that had been left exposed overnight, which 
may have been contaminated by a poisonous snake. This prohibition applies 
even to cases of ספק מים מגולין, where it is uncertain whether the water had been 
left uncovered. In parallel cases involving ritual laws, the Gemara observes, 
we would certainly allow relying on the statistical probability that the water 
is permissible. However, since the concern pertains to physical danger, we are 
required to avoid water if there is any doubt regarding its safety.

Accordingly, the Rama (C.M. 116:5) rules, יש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור 
— one must be stricter in situations of uncertainty involving danger than in 
situations of uncertainty involving ritual prohibitions.

What is the rationale underlying this distinction between סכנתא and איסורא? 
Why does halacha require us to avoid even slight possibilities of risk to our 
physical wellbeing, while allowing us to rely on statistical probability with regard 
to ritual prohibitions?

The answer to this question appears, albeit somewhat ambiguously, in the 
comments of the Chasam Sofer (Chiddushim on Chullin):

החילוק קל להבין — באיסורא אפי׳ יזדמן לו ממיעוט טריפות אין לו עון אשר חטא דכתורה 
עשה לסמוך על הרוב, ומי שהזהיר על הטריפה הוא התיר לסמוך על רובא, משא״כ בסכנת 

נפשות אם יזדמן לו מהמיעוט ויסתכן א״א להשיב נפש, ופשוט.

The distinction is easy to understand: With regard to prohibitions, even 
if he ends up with the minority, which is non-kosher, he is not guilty 
of any violation, for he acted appropriately by relying on the majority, 
and the One who forbade טריפה allowed him to rely on the majority. By 
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contrast, when it comes to risk to life, if he ends up with the minority 
and endangers himself, his life cannot be retrieved. This is obvious.5

The Chasam Sofer explains that God Himself, who introduced the Torah’s pro-
hibitions, stipulated that one need not avoid slight risks of violation in certain 
situations of uncertainty. The loss of human life, however, is permanent, and so 
God indeed expects us to exercise great caution to maintain our physical well-
being. The Torah forbade certain activities, but also allowed performing those 
very activities in certain doubtful situations. When it comes to maintaining our 
physical wellbeing, however, not only is suicide forbidden, but, given the high 
value the Torah assigns to human life, it mandates exercising special caution to 
protect it even in situations that entail only a slight risk of harm.6

The Status of “Mystical” Dangers
Several poskim distinguish between two different types of hazards: activities 
that are scientifically established as dangerous, and those which are considered 
harmful due solely to mystical theories and beliefs. This distinction was pro-
posed by Rav Meir Eisenstadter (Imrei Eish Y.D. 60) in response to a question 
posed by a man who was considering selecting as a match for his daughter 
someone whose name was the same as his. Rabbeinu Yehuda Ha-Chasid, in his 
famous tzava’a, or ethical will (#23), warned that a girl’s marriage to a man with 
the same name as her father could pose danger. This man was therefore wary of 
such a match, despite the fact that the young man was otherwise a perfectly suit-
able mate for his daughter. Although the Noda Be-Yehuda (Mahadura Tinyana, 
E.H. 79) claimed that Rabbeinu Yehuda Ha-Chasid issued these warnings only 
to his descendants, the man wrote to Rav Eisenstadter that he has heard that his 
family descends from Rabbeinu Yehuda Ha-Chasid. Therefore, in light of the 
rule of חמירא סכנתא מאיסורא, he felt that perhaps he should not pursue this match.

In his response, Rav Eisenstadter dismisses the factor of חמירא סכנתא מאיסורא, 
claiming that this principle applies only with respect to natural dangers. The 
dangers of which Rabbeinu Yehuda Ha-Chasid warned are mystical by nature, 
and not grounded in natural science. When it comes to mystical risks, Rav 
Eisenstadter writes, we need not be concerned in situations of uncertainty, as 

5. See also the Chasam Sofer’s comments in Maseches Avoda Zara (30a).
6. We should also note the comments of Rav Moshe Rivkis in Be’er Ha-Gola (end of 

Choshen Mishpat): המסכן את עצמו כאלו מואס ברצון בוראו ואינו רוצה לא בעבודתו ולא במתן שכרו ואין 
 one who endangers himself demonstrates a disregard for the — לך זלזול אפיקורתא יותר מזה
life given to him by God in order for him to serve his Creator and thereby earn reward.
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we are in situations of potential natural danger. Rav Eisenstadter conceded, 
however, that he had no source supporting this distinction.

Rav Amram Blum (Beis She’arim, Y.D. 196) suggests proving this theory 
from a passage in the Rambam’s commentary to the Mishna (Yoma 83a), where 
he writes that a gravely ill patient may not eat on Yom Kippur food to which 
people ascribe mystical healing powers. The Rambam asserts that eating on Yom 
Kippur is permitted only if the food will naturally sustain the person so that he 
can survive, but not if it is considered therapeutic only according to mystical 
teaching, because such remedies are not scientifically verified and their benefit 
is therefore questionable.7 Therefore, if a seriously ill patient’s only remedy on 
Yom Kippur is eating food that is perceived to have mystical healing powers, the 
patient may not eat that food.8 Rav Blum reasons that if the Rambam discounts 
the effectiveness of mystical remedies and does not permit violating Yom Kippur 
to employ an allegedly life-saving mystical remedy even when one is already in a 
state of danger, he would certainly not require one to avoid an action that would 
potentially be harmful according to mystical belief. These comments seem to 
support Rav Eisenstadter’s hypothesis that the rule of חמירא סכנתא מאיסורא does 
not apply to mystical dangers.9

Rav David Sperber (Afarkasta De-Anya 1:169) draws proof from elsewhere in 
the Rambam’s writings: a responsum (Pe’er Ha-Dor 146) regarding the status of 
a קטלנית — a woman who was twice widowed. Chazal appear to forbid marrying 
such a woman, but the Rambam insists that this was intended as a suggestion for 
those concerned about the possibility that the woman possesses some dangerous 
mystical powers. The Rambam thus ridiculed those who questioned whether 
the obligation of יבום (marrying one’s deceased brother’s wife if the brother had 
no children) applies if the widow is a קטלנית. Clearly, according to the Rambam, 
one may be lenient with regard to potential mystical dangers in situations of 
uncertainty, as such dangers need not be taken so seriously to begin with.10

7. The Rambam’s formulation is כי כוחם חלוש, אינו מצד הדעת ונסיונו רחוק.
8. Below, we will show that others disputed this position of the Rambam concerning mysti-

cal remedies.
9. We should note, however, that one could distinguish between actively taking mystical 

remedial measures on Yom Kippur, which the Rambam maintains is not permitted, 
and knowingly performing an action mystically associated with dangers, which even he 
might forbid. As such, the Rambam’s comments regarding the situation of an ill patient 
on Yom Kippur do not necessarily prove that one may run the risk of violating Rabbeinu 
Yehuda Ha-Chasid’s warnings in situations of uncertainty. (See also next note.)

10. In truth, however, it seems very difficult to prove from the Rambam’s comments that 
Rabbeinu Yehuda Ha-Chasid’s warnings need not be observed in situations of uncer-
tainty. The Rambam denied, or at least doubted, the veracity of mystical, non-scientific 
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Similarly, Rav Sperber elsewhere (3:264) cites the comments of Rav Avraham 
David of Buchach, in his Mili De-Chasidusa commentary to Rabbeinu Yehuda 
Ha-Chasid’s tzava’a, who writes that one may be lenient in regard to Rabbeinu 
Yehuda Ha-Chasid’s warnings if there is any kind of question or doubt.11

Numerous other poskim also follow this view that one may disregard mysti-
cal dangers in situations of uncertainty.12

Others, however, disagree. Rav Eliezer Deutsch (Chelkas Ha-Sadeh 25) cites 
the comments of the Chida (Birkei Yosef, Y.D. 339:8) regarding the practice to 
discard water that was drawn from a well in the vicinity of a deceased person. 
This practice is codified by the Shulchan Aruch (Y.D. 339:5), and one of the rea-
sons given (as noted by the Shach) is that the Angel of Death places a drop of the 
deceased’s blood in this water, and drinking it is thus considered dangerous. The 
Chida raises the question of whether this custom applies even to water drawn in 
the vicinity of a deceased gentile, and he concludes that there is no conclusive 
answer. One should therefore discard this water, because חמירא סכנתא מאיסורא. 
This clearly indicates that in his view, mystical dangers are no different from 
natural danger with respect to the rule of חמירא סכנתא מאיסורא even in doubtful 
situations.

The Chida here is consistent with the view he expresses elsewhere in Birkei 
Yosef (O.C. 301:6). The case under discussion is writing an amulet on Shabbos 
to cure a patient who had ingested poison. The Chida rules that it is permis-
sible to violate Shabbos in order to save a gravely ill patient through a mystical 
remedy. In direct contrast to the Rambam, who, as we saw, forbade breaking the 
Yom Kippur fast for the sake of utilizing a mystical life-saving cure, the Chida 
permits Shabbos desecration to save someone’s life through a mystical remedy. 
The Chida clearly accepted the position that mystical medical guidelines and 
procedures are halachically equivalent to natural ones, and thus, Shabbos may 
be violated for a life-saving mystical procedure just as it may be violated to save a 
person’s life through natural means. By the same token, according to the Chida, 

safety measures and precautions altogether, and he would not have afforded any legiti-
macy to Rabbeinu Yehuda Ha-Chasid’s warnings to begin with. Those who accept the 
validity of Rabbeinu Yehuda Ha-Chasid’s warnings clearly do not accept the Rambam’s 
rejection of mystical theories, and so the Rambam’s views on the subject are of no 
practical relevance in determining the extent to which these warnings must be heeded.

 See .על ידי אמתלא כל דהוא מקילין ואין חשש עוד בכך, והלכה כדברי כל המקיל בכך ואינו סגנון קבוע היזיקא .11
also Even Yekara, E.H. 15; Kenesses Yaakov, p. 121.

12. Rav Shlomo Kluger, Tuv Ta’am Va-Da’as, Mahadura Telisa’a 2:198; Rav Menachem 
Mendel Schneersohn, Tzemach Tzedek, E.H. 27:6; Rav Schneur Zalman Fradkin, Toras 
Chesed, E.H. 5:5; Rav Shimon Greenfeld, Shu”t Maharshag 2:240.
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one must exercise as much caution to avoid mystical risks as one must to avoid 
dangers posed by natural forces.

Similarly, Rav Chaim Palagi (Ruach Chayim, E.H. 62:15) writes that one must 
heed Rabbeinu Yehuda Ha-Chasid’s warnings even in cases of uncertainty, given 
that they involve risks of danger. Rav Palagi rules that this applies even in situa-
tions of ספק ספיקא — where there are two different uncertainties involved. Since 
the person’s physical wellbeing is at stake, he must avoid even a slight possibility 
of risk.13 A contemporary posek, Rav Yaakov Chaim Sofer, follows this view in 
his Borchi Nafshi (pp. 136–147), citing many authorities who require avoiding 
mystical dangers even in situations of uncertainty.

In concluding this section, we should note the significance of the fact that 
such a debate exists. Several poskim discount the effectiveness of mystically-
based safety and health measures. Certainly, then, it would be wholly irrational 
to turn the tables and treat mystical risks with greater severity and concern than 
natural risks. Hence, if we are careful — as we should be — not to eat meat with 
fish and to eat them with separate utensils, due to the belief that eating them 
together can cause leprosy, we cannot be any less strict when it comes to the 
scientifically confirmed risks of an unhealthful diet. It is simply inconsistent to 
regularly consume hamburgers, French fries, and soda while making sure to 
keep the burger separate from fish! Our strict compliance with the guidelines 
of contemporary health professionals is as halachically mandated as complying 
with the Shulchan Aruch’s warning against eating meat with fish, and perhaps 
even more so.

Endangering Oneself for a Mitzva
Some have argued that indulging on Shabbos and Yom Tov is acceptable, and 
perhaps even to be encouraged, given the mitzva to enjoy oneself through food 
and drink on these occasions. Even if a person’s cardiologist warns against 
excessive consumption of red meat and fried foods, for example, he might 

13. Rav Shlomo Kluger issues a similar ruling in his Ha-Elef Lecha Shlomo (E.H. 46) regard-
ing the situation of a קטלנית. Even in a case in which a woman’s קטלנית status hinges on 
two uncertainties, he writes, one should not marry her, given the risk entailed. This 
ruling, at first glance, appears to contradict Rav Kluger’s position expressed elsewhere 
(see above, n. 12) that the rule of חמירא סכנתא מאיסורא does not apply to the custom to 
discard water drawn near a deceased person, as the risk of danger is mystical by nature. 
The likely explanation is that Rav Kluger viewed marriage to a קטלנית as posing natural, 
rather than mystical, danger, as the deaths of her previous husbands may likely testify 
to an illness that she transmits to her mates. This theory was, in fact, suggested by Rav 
Sperber (Afarkasta De-Anya 3:263).
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nevertheless insist on enjoying hefty portions of cholent and fried chicken at 
his synagogue’s kiddush, at the Shabbos table, or at his grandson’s bar-mitzva, 
since he is, after all, fulfilling a mitzva. Assuming the food poses no immediate, 
life-threatening risk, and the concern relates to the potential adverse long-term 
effects of these foods, is such an argument valid?

A similar question is raised by Rav Yom Tov Lipman Halperin (Oneg Yom 
Tov 41), who addresses the case of someone for whom eating matza poses 
danger, but who insists on eating matza despite the risk entailed. Rav Halperin 
cites Rashi’s comment in Maseches Yevamos (64b) that if someone circumcises 
an infant on Shabbos who is exempt from the bris mila obligation, he is guilty of 
Shabbos desecration. The case under discussion pertains to an infant whose two 
older brothers had died after being circumcised and is thus presumed to suffer 
from hemophilia, and hence exempt from bris mila. Since there is no mitzva to 
circumcise this child due to a health concern, this circumcision does not justify 
Shabbos desecration. Rav Halperin applies this principle to other mitzvos as well, 
concluding that whenever one is absolved of a mitzva due to the risk it poses to 
his physical wellbeing, there is no value whatsoever in performing the mitzva. 
He receives no credit for the mitzva; he actually violates halacha by unnecessar-
ily exposing himself to danger.

Rav Moshe Sternbuch cites Rav Halperin’s comments in his Teshuvos 
Ve-Hanhagos (2:241) and suggests a distinction between different levels of risk. 
In the case of a child whose two older brothers died as a result of bris mila, the 
child can be presumed to be genetically incapable of surviving a circumcision. 
Therefore, given the high risk, there is no mitzva whatsoever to circumcise this 
infant. However, in situations in which doctors warn a patient that eating matza 
or drinking wine poses a small risk of danger, it is possible that one fulfills 
a mitzva if he partakes of the matza or wine against the doctor’s advice. Rav 
Sternbuch asserts that under such circumstances, where the mitzva entails just 
a small risk of danger, people of spiritual stature may apply the principle, שומר 
 He who observes a command will know no evil” (Koheles“ — מצוה לא ידע דבר רע
8:5). Indeed, Rav Sternbuch observes, there are accounts of great tzaddikim who 
exposed themselves to a degree of danger for the sake of performing mitzvos.

Rav Sternbuch refers to the comments of the Tiferes Yisrael commentary to 
the Mishna (Berachos 1:3) allowing one to expose himself to a small degree of 
risk for the sake of a mitzva. The Tiferes Yisrael notes the precedent of Rabbi 
Akiva, who risked his life while he was in prison to fulfill the mitzva of netilas 
yadayim (Eiruvin 21b). Thus, as long as the level of danger is low, one may expose 
himself to such risk for the sake of fulfilling a mitzva.

Nevertheless, Rav Sternbuch concludes that it is preferable for a person not 
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to fulfill a mitzva under such circumstances, when it poses a small risk, as such 
allowances are reserved for spiritual giants like Rabbi Akiva.14

Of course, this would depend on the level of risk involved. Rav Yitzchak 
Zilberstein (Chashukei Chemed, Yoma 84b) addresses the question of whether 
one should travel on dangerous roads in Israel for the sake of a mitzva. He 
mentions the example of a doctor who is asked to come and treat a patient or 
a mohel who is asked to perform a bris in communities in the West Bank when 
the roads to these areas are being targeted by terrorist sniper fire. Rav Zilberstein 
concludes that if these roads are safely traveled by thousands of motorists every 
day, and shootings take place on very rare occasions, one should not refuse to 
perform the mitzva due to the danger involved. As long as the risk of danger is 
very slight, one should be prepared to expose himself to such a risk for the sake 
of a mitzva.

Returning to the question concerning eating heartily on Shabbos and Yom 
Tov despite health concerns, the halacha would likely depend on the level of risk 
involved. If occasionally breaking one’s diet does not pose any significant health 
risk, then it would seem perfectly acceptable to indulge for the sake of enhancing 
one’s Shabbos and Yom Tov observance. If, however, the doctor warns that even 
occasional indulgence can be harmful, the mitzva of enjoying Shabbos and Yom 
Tov would not be legitimate grounds for risking one’s health.

14. The Menoras Ha-Maor (3:18) writes that an especially pious person who is exceedingly 
meticulous with regard a particular mitzva may perform that mitzva even in situa-
tions of grave danger, and rely on God’s protection. Rav Yitzchak Zilberstein cites this 
source in his Chashukei Chemed (Sukka 23a) amidst his discussion of the story told of 
Rav Chaim Yaakov Rotenberg, who erected a makeshift sukka in a Nazi labor camp 
during the Holocaust in order to fulfill the mitzva of sukka, despite the obvious danger 
involved. Rav Zilberstein suggests that either Rav Rotenberg felt that he would not likely 
be discovered in the short time it took him to build the sukka, eat a portion of bread, 
and dismantle the sukka, or he relied upon this view of the Menoras Ha-Maor. He also 
raises the possibility of making an exception during שעת השמד — periods of religious 
persecution against Jews, when it would be deemed admirable to risk one’s life for the 
sake of fulfilling mitzvos.
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