






Scores of juice shops have opened here in the past
four years, fueled by New Yorkers' growing taste for
liquefied spinach, kale, wheatgrass and other
vegetables and fruit—with prices as high as $10.99 for
a 17-ounce cup. A handful of the bigger juice brands
have opened more than 50 locations.
And those new restaurants don't include the gyms and
health-food stores—even mighty Starbucks—that have
also started hawking juices in recent months.
Juice-bar sales last year totaled $1.3 billion
nationwide, roughly double the level of a decade
earlier, according to research firm Euromonitor
International ltd. No wonder that Starbucks' coolers
today include neat rows of 15.2-ounce bottles of
evolution fresh juice for $5, and that wall street
investors have hopped on the bandwagon, checkbooks
in hand. Last year, private-equity firm Weld North
swallowed New York-based Organic Avenue, following
tea maker Hain Celestial Group, which bought juice-
cleanse brand blueprint cleanse two years earlier.
The folks behind these libations say they offer
impatient, health-conscious and affluent New Yorkers
a way to get the nutrients they need. And for now,
that's a big sell.



IS IT REALLY IMPORTANT TO TALK ABOUT HEALTH? 



לפטוריכוליןונשמהגוףלרביאנטונינוסליהאמר-.צאסנהדרין'מס
ממנישפירשהשמיום,חטאתנשמהאומרגוף?כיצד,הדיןמןעצמן
שמיום,חטאגוףאומרתונשמה.בקברדומםכאבןמוטלהריני

,משללךאמשול,ליהאמר.כצפורבאוירפורחתהריניממנושפירשתי
בכורותבווהיה,נאהפרדסלושהיה,ודםבשרלמלךדומההדברלמה
חיגרלואמר.סומאואחדחיגראחד,שומריםשניבווהושיב,נאות

.לאכלםונביאםוהרכיבניבא.בפרדסרואהאנינאותבכורותלסומא
אמר.פרדסבעלבאלימים.ואכלוםוהביאום,סומאגביעלחיגררכב
-בהןלהלךרגליםליישכלום:חיגרלואמרהןהיכןנאותבכורות:להן

גביעלחיגרהרכיב-עשהמה,לראותעיניםליישכלום:סומאלואמר
,בגוףוזורקהנשמהמביאהואברוךהקדושאף.כאחדאותםודןסומא

.כאחדאותםודן



מלאלנודדומהשהאדםמפני,"לעשותומפליא"-א:וח"אוע"שו
והאדם.יוצאהרוח,מחטשלכחודהנקבבנודאדםיעשהואם,רוח
.פלאזההרי,בתוכומשתמרתורוחונקביםמלא

נהניתדהנשמהכתובובכוונת-רוחנידבר-שםברורהמשנה
קשוריםזהומכחהמאכלמגשמיותנהנהוהגוףהמאכלמרוחניות

:]א"מ[המאכלי"עבזהזה

האדםרוחששומרבמהלעשותשמפליאלפרשישועוד-שםא"רמ
רופאשהואידיעלהואוהכל,גשמיבדבררוחנידברוקושר,בקרבו

דברי(בקרבומשתמרתונשמתוהבריאותבקוהאדםאזכי,בשרכל
.)עצמו





Rav Schwab on Prayer p. 22



Do We Have בעלות
Over Our Bodies?



“I do not want to die. But I am dying.
And I want to die on my own terms.
Having this choice at the end of my life
has become incredibly important. It has
given me a sense of peace during a
tumultuous time that otherwise would be
dominated by fear, uncertainty and
pain. I would not tell anyone else that he
or she should choose death with dignity.
My question is: Who has the right to tell
me that I don't deserve this choice? That
I deserve to suffer for weeks or months in
tremendous amounts of physical and
emotional pain? Why should anyone
have the right to make that choice for
me?”



Do We Have בעלות
Over Our Bodies?





שרבאבדרךמתפללשהיהאחדבחסידמעשהר"ת-:לבברכות'גמ
תפלתושסייםעדלוהמתיןשלוםלוהחזירולאשלוםלוונתןאחד

רק)דדברים(בתורתכםכתובוהלאריקאל"אתפלתושסייםלאחר
לנפשותיכםמאדונשמרתם)שם(וכתיבנפשךושמורלךהשמר

ראשךחותךהייתיאםשלוםליהחזרתלאלמהשלוםלךכשנתתי
שאפייסךעדליהמתןל"אמידידמךאתתובעהיהמיבסייף

לךונתןחברךובאודםבשרמלךלפניעומדהייתאילול"אבדברים
לךעושיםהיומהלומחזירהייתואםלאול"אלומחזירהייתשלום

אתהומהו"קדבריםוהלאל"אבסייףראשיאתחותכיםהיול"א
אניכךבקברומחרכאןשהיוםודםבשרמלךלפניעומדשהיית
לעדוקייםחישהואה"הקבהמלכיםמלכימלךלפניעומדשהייתי
ונפטרהשראותונתפייסמידוכמהכמהאחתעלעולמיםולעולמי

לשלוםלביתוחסידאותו



דפרקדברים
ֶמרַרק ָ מֹרְלךָ ִהׁשּ ךָ ּוׁשְ ןְמאֹדַנְפׁשְ חּפֶ ּכַ ׁשְ ָבִריםהַ ֶאתּתִ רּדְ ּוֶפןֵעיֶניךָ ָראוּ ֲאׁשֶ

ָבְבךָ ָיסּורוּ  יךָ ְיֵמיּכֹלִמּלְ ם,ַחּיֶ ריֹום.ָבֶניךָ ֵניְוִלבְ ְלָבֶניךָ ְוהֹוַדְעּתָ ָעַמְדּתָ ֲאׁשֶ
חֵֹרבֱאלֶֹהיךָ ְיהָוהִלְפֵני ֱאמֹר,ּבְ ִמֵעםָהָעםתאֶ ִליַהְקֶהל:ֵאַליְיהָוהּבֶ ֶאתְוַאׁשְ

ָבָרי ר,ּדְ לאִֹתיְלִיְרָאהִיְלְמדּוןֲאׁשֶ ִמיםּכָ רַהּיָ יםםהֵ ֲאׁשֶ ְוֶאת,ָהֲאָדָמהַעלַחּיִ
ֵניֶהם דּוןּבְ ְקְרבּון.ְיַלּמֵ ַעְמדּוןַוּתִ ַחתַוּתַ ֵאׁש ּבֵֹערָהרְוהָ ,ָהָהרּתַ ֵלבַעדּבָ

ַמִים ָ ךְ ,ַהׁשּ ר.ַוֲעָרֶפלָעָנןחֹׁשֶ ָבִריםקֹול,ָהֵאׁש ֹוךְ ִמּת ֲאֵליֶכםְיהָוהַוְיַדּבֵ םּדְ ַאּתֶ
ד.קֹולזּוָלִתירִֹאיםֵאיְנֶכםּוְתמּוָנהׁשְֹמִעים ּגֵ רִריתוֹ בְּ ֶאתָלֶכםַוּיַ הֲאׁשֶ ִצּוָ
ֶרת,ַלֲעׂשֹותֶאְתֶכם ָבִריםֲעׂשֶ ֵבם,ַהּדְ ְכּתְ ֵניַעלַוּיִ הְואִֹתי.ֲאָבִניםחֹותלֻ ׁשְ ִצּוָ

ֵעתְיהָוה דַהִהואּבָ יםֶאְתֶכםְלַלּמֵ ִטיםֻחּקִ ּפָ ָאֶרץ,אָֹתםׂשְֹתֶכםַלעֲ ,ּוִמׁשְ ּבָ
ר םֲאׁשֶ העְֹבִריםַאּתֶ ּמָ הּ ׁשָ ּתָ ם.ְלִרׁשְ ַמְרּתֶ י,ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםדְמאֹ ְוִנׁשְ לֹאּכִ

לְרִאיֶתם מּוָנהּכָ יֹוםּתְ רּבְ ּבֶ חֵֹרבֲאֵליֶכםְיהָוהּדִ ן.ָהֵאׁש ֹוךְ ִמּת ּבְ ִחתּוןּפֶ ׁשְ ,ּתַ
יֶתם ֶסלָלֶכםַוֲעׂשִ מּוַנת,ּפֶ לּתְ ְבִנית,ָסֶמלּכָ .ֵקָבהנְ אוֹ ָזָכרּתַ



לנפשכלישהגוףלפי,זומצוהמשרשי-עגמצוההחינוךספר
כןועל,לעולםמלאכתהתשלםלאוזולתו,פעולתהתעשהובו

ייטיבאבליריעלאהאלכיבאמת,לרעתהולאבצילובאה
עמואשרהנפחבידהצבתכמוידיהביןהגוףכינמצא,לכל

לאחוזומכווןחזקהצבתבהיותכיובאמת,למעשהוכלייוציא
לאטובהצבתיהיהלאואם,טוביםהאומןיעשםהכליםבו

שוםבגוףבהיותכןוכמו,ונאיםמכווניםהכליםלעולםיבואו
אותוכפיהשכלפעולתתתבטלשיהיהעניןזהמאיהפסד
בוהגורםדברמכלהשלמהתורתנוהרחיקתנוכןועל,הפסד
.הפסד

PROTECTION OF THE BODY = PROTECTION OF THE SOUL



התורהשהזהירההטעם-תכזמ"חו,הגולהבאר
אתבראה"שהקבמטעםהואהנפששמירתעל

גדולתושיכירו,לנבראיםלהטיבבחסדוהעולם
עצמואתוהמסכן…מצוותיובקיוםעבודתוולעבוד
בעבודתולארוצהואינובוראוברצוןמואסכאילו
יותראפקירותאזלזוללךואין,שכרובמתןולא
.מזה

DEMONSTRATES RECOGNITION AND APPRECIATION



אין,לברכהזכרונםחכמינופיעלכיחושבאני"
והטובה,טובהכפוימלהיותיותרגדולחטאלך

לאדםהואברוךהקדוששנותןביותרהגדולה
בריאשהאדםידישעל,הגוףבריאותהיא

שאינוומי,השםאתלעבודביכולתוישבגופו
בכללשהואחוששני,גופובריאותעלשומר

)ל"זצסלנטרישראל'ר(."טובהכפוי



ושלםבריאהגוףוהיותהואיל-א:דדעות'הלם"רמב
דברידעאושיביןאפשראישהרי,הואהשםמדרכי
אדםלהרחיקצריךלפיכך,חולהוהואהבוראמידיעת

עצמוולהנהיג,הגוףאתהמאבדיןמדבריםעצמו
והמחלימיםהמבריןבדברים

טובהבמידהעצמולהנהיגמצוה-ה"קנח"אוטור
וחזקבריאשיהאכדיבריאותולשמורטובהוהנהגה
יתעלההבוראלעבודת

ESSENTIAL FOR PROPER SERVICE OF ה'



)ל"רב חיים דוד הלוי זצ(א :ספר עשה לך רב ב



)ל"זצשךלהרב(לונודעכאשר
הואמלאמקמחהאפוישהלחם

תמידלאכולהקפיד,לבריאותחשוב
שבתולכבוד,מלאמקמחלחםרק

ארבעעםשקיתלומביאהייתי
מאפייתשלמלאמקמחלחמניות

בוצעהיהסעודהובכל"אנגל"
שהניחואחתבשבתובזכרוני,עליהן
דרש,לבןמקמחלחמניותלפניו
שלהשחורותהיכן"ושאל

אסחייקיחזקאלהרב(!?"יחזקאל
)א"שליט

Rav Elazar Menachem 
Man Shach zt”l

(1899-2001)



Positive responsibility to live a 
healthy lifestyle and promote 

physical wellbeing 
AND

Prohibition of engaging in 
harmful, hazardous and 

unhealthy behaviors 



לאכולשאסורכשם-א:קטזד"יוהשלחןערוך
ולשתותלאכולאסורכןכמואיסורדברולשתות

חמיראדסכנתאס"בשומרגלאסכנהשלדבר
אתואך]ה,טבראשית[כתיבוהרימאיסורא

]טו,דדברים[וכתיבאדרושלנפשתיכםדמכם
אדםיעמידאלולעולם…לנפשתיכםונשמרתם

לאדשמאנסלושיעשולומרסכנהבמקוםעצמו
שבת[מזכיותיולומנכיןלויעשוואםנסלויעשו

]בב"ל



שישדברכלואחדהגגאחד-ה-ד:יאהנפשושמירתרוצח'הלם"רמב
בוראובארלושהיתהכגון.וימותאדםבהשיכשלוראויסכנהבו

גבוההחוליאלעשותחייבמיםבושאיןביןמיםבושישביןבחצירו
כלוכן.וימותאדםבהיפולשלאכדיכסוילהלעשותאו.טפחיםעשרה
ולהזהרממנוולהשמרלהסירועשהמצותנפשותסכנתבושישמכשול
והניחהסירלאואם.נפשךושמורלךהשמרשנאמר.יפהיפהבדבר

.דמיםתשיםבלאועברעשהמצותביטלסכנהלידיהמביאיןהמכשולות

העוברוכל.נפשותסכנתבהםשישמפניחכמיםאסרודבריםהרבה
מקפידאיניאובכךעלילאחריםומהבעצמימסכןהריניואומרעליהן
.מרדותמכתאותומכיןבכך



ומצות,עצמווסכנתאיבודאיסור'זבפרק,החוקיםפרקיחורב-ל"זצהירשרפאלשמשון'ר
עליפהבמציאותךהיותךעתבמשךהקצרזמנךגם,כוחותיךגם,גופךגםכילךדע-גופושמירת
אתבהםלמלאת,ואמצעייוצרכליבתורבהםלהשתמשרקלךניתנוהלא...הםלךלא,אדמות

רצוןלפירק,במוחוננתאשר,המתנותשארעםכמובגופךלהשתמש,החובהעליךלכן,חובותיך
מעשותלךחלילה,חלילה...יוצרהכליאתולכלותלבטל,להרוסאבל,השםוסדרהשם

ידיעללךחלילה...שלךיקרמכלהיקרעלוחמורנוראוחשבוןדיןממךהשםידרושכי...כזאת
הקלוהשחתהרפיוןכל...עצמךאתלהחלישלךוהמותריםהנחוציםהדבריםאתממךמונעך

בכלנזהרלהיות,האפשרככלוהמצוההחובהעליך,לכן.'חלקיתרציחה'היא,בצידיהשבקלים
עצמךתסמוךואלהשםאתתנסהאל...בריאותךאתלסכןיוכלאשרמדברעצמךולמנועאלה

...נפשוחרוףהדעתקלות,לבבזדוןבעד,ומחסהמגןאיננהההשגחהיען,ההשגחהשלהנסעל
.מאיסוראסכנתאחמירא

ברכהמחזיקכליתמידלךיישארלמען,גופךאתכהוגןלכלכללבךושיםמאדנפשךשמורלכן
אתולהרוסלגופךלהזיקיוכלאשרדברמכללךחדל,חייךלפעולתוחזקבריאבהיותולשרתך

בריאות,כחלגוףלתתיוסיפושהמההדבריםעםחייךבסדרוהשתמשלךקחאף,בריאותו
.וחילאומץ



Now… lets get practical…

WHAT ARE THE FIVE MOST 
UNHEALTHY HABITS OF 

ORTHODOX JEWS?



Stay tuned…
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