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Hilkhot Dé'ote

Halakha 2 - Chapitre 3

[ב] צָרִיךְ הָאָדָם שֶׁיְּכַוַּן כָּל מַעֲשָׂיו, כֻּלָּם, כְּדֵי לֵידַע אֶת הַשֵּׁם בָּרוּךְ
הוּא, בִּלְבָד; וְיִהְיֶה שִׁבְתּוֹ וְקוּמוֹ וְדִבּוּרוֹ, הַכֹּל לְעֻמַּת זֶה הַדָּבָר.
כֵּיצַד--כְּשֶׁיִּשָּׂא וְיִתֵּן אוֹ יַעֲשֶׂה מְלָאכָה לִטֹּל שָׂכָר, לֹא יִהְיֶה בְּלִבּוֹ
קִבּוּץ מָמוֹן בִּלְבָד, אֵלָא יַעֲשֶׂה דְּבָרִים הַלָּלוּ כְּדֵי שֶׁיִּמְצָא דְּבָרִים
שֶׁהַגּוּף צָרִיךְ לָהֶן, מֵאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וִישִׁיבַת בַּיִת וּנְשִׂיאַת אִשָּׁה.

ו וְכֵן כְּשֶׁיֹּאכַל וְיִשְׁתֶּה וְיִבְעֹל, לֹא יָשִׂים עַל לִבּוֹ לַעֲשׂוֹת דְּבָרִים
הַלָּלוּ, כְּדֵי לֵהָנוֹת בִּלְבָד, עַד שֶׁנִּמְצָא שְׁאֵינוּ אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה

אֵלָא הַמָּתוֹק לַחֵךְ וְיִבְעֹל כְּדֵי לֵהָנוֹת; אֵלָא יָשִׂים עַל לִבּוֹ
שֶׁיֹּאכַל וְיִשְׁתֶּה, כְּדֵי לְהַבְרוֹת גּוּפוֹ וְאֵבָרָיו בִּלְבָד. לְפִיכָּךְ לֹא

יֹאכַל כָּל שֶׁהַחֵךְ מִתְאַוֶּה, כְּמוֹ הַכֶּלֶב וְהַחֲמוֹר, אֵלָא יֹאכַל דְּבָרִים
הַמּוֹעִילִים לוֹ, אִם מָרִים אִם מְתוּקִים. וְלֹא יֹאכַל דְּבָרִים הָרָעִים
לַגּוּף, אַף עַל פִּי שְׁהֶן מְתוּקִים לַחֵךְ.

ז כֵּיצַד: מִי שֶׁהָיָה בְּשָׂרוֹ חַם--לֹא יֹאכַל בָּשָׂר וְלֹא דְּבַשׁ וְלֹא יִשְׁתֶּה
יַיִן, כְּעִנְיַן שֶׁאָמַר שְׁלֹמֹה דֶּרֶךְ מָשָׁל "אָכֹל דְּבַשׁ הַרְבּוֹת לֹא-טוֹב"
(משלי כה,כז), וְשׁוֹתֶה מֵי הָעֻלְשִׁין, אַף עַל פִּי שְׁהוּא מַר:

שֶׁנִּמְצָא שְׁהוּא אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה דֶּרֶךְ רְפוּאָה בִּלְבָד כְּדֵי שֶׁיַּבְרִיא וְיַעֲמֹד
שָׁלֵם, הוֹאִיל וְאֵי אִפְשָׁר לָאָדָם לִחְיוֹת אֵלָא בַּאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה.

ח וְכֵן כְּשֶׁיִּבְעֹל, לֹא יִבְעֹל אֵלָא כְּדֵי לְהַבְרוֹת גּוּפוֹ וּכְדֵי לְקַיַּם אֶת
הַזֶּרַע; לְפִיכָּךְ אֵינוּ בּוֹעֵל כָּל זְמָן שֶׁיִּתְאַוֶּה, אֵלָא בְּכָל עֵת שֶׁיֵּדַע

שְׁהוּא צָרִיךְ לְהוֹצִיא שִׁכְבַת זֶרַע כְּמוֹ דֶּרֶךְ הָרִפְאוּת, אוֹ לְקַיַּם אֶת
הַזֶּרַע.
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