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Selected Quotations on Health from Chumash, Talmud, and Rambam

Shemos, Parashas Beshalach 15:26
…I am G-d your healer.

(כו) ויאמר אם שמוע תשמע לקול יקוק אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו
:כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יקוק רפאך
Shemos, Parashas Mishpatim 21:19
The double lashon, rapo y’rapeh—“You shall surely heal”—is expressed in the context of two
men quarreling, in which the aggressor strikes the other with a stone or his fist.

:(יח) וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב
:(יט) אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא
Devarim, Parashas Va’Eschanan 4:9
Only beware for yourself and greatly beware for your soul (life), lest you forget the things that
your eyes have beheld and lest you remove them from your heart all the days of your life, and
make them known to your children and your children’s children—

(ט) רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי
:חייך והודעתם לבניך ולבני בניך
Devarim, Parashas Va’Eschanan 4:15
Take very good care of your lives…

:(טו) ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יקוק אליכם בחרב מתוך האש
Devarim, Parashas Ki Seitzei 22:2
…and you should return [a lost object] to him.

(ב) ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו
:לו
Babylonian Talmud, Berachot 57b
Three things restore a person’s good spirits: beautiful sounds, sights, and smells (music therapy,
art therapy, and aromatherapy?).

. קול ומראה וריח: אלו הן,שלשה משיבין דעתו של אדם
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Babylonian Talmud, Shabbat 108b
R. Shmuel says: A drop of cold water for the eyes in morning and hot water for the limbs at night
are far better than all the collyria(salves) in the world.

. מכל קילורין שבעולם, ורחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית, טובה טיפת צונן שחרית:אמר שמואל
Babylonian Talmud, Gittin 70a
Elijah said to R’ Nassan: Eat a third and drink a third and leave the remaining third of your
stomach empty. Then, when you get angry, there will be sufficient room for your rage.

. לכשתכעוס תעמוד על מילואך, אכול שליש ושתה שליש והנח שליש:אמר ליה אליהו לר' נתן
Rambam, Hilchos Deos, Perek Daled (4:1)
Since having a healthy and whole body is of the way of [G-d’s+ name—as it is impossible to
understand or know anything about the Creator when on e is sick—one must stay far from
things which destroy the body and accustom himself to things which preserve one’s health. And
they are *as follows+: One should eat only when he is hungry and drink only when he’s thirsty.
He also should not delay urination or defecation (“he should not delay his holes”) even one
minute. Rather, whenever one needs to urinate or defecate, he should go immediately.

הלכה א
 שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא,הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא
 ולהנהיג עצמו בדברים, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף,והוא חולה
, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב: ואלו הן,המברין והמחלימים
. אלא כל זמן שצריך להשתין או להסך את רגליו יעמוד מיד,ואל ישהא נקביו אפילו רגע אחד
Rambam, Hilchos Deos, Perek Daled (4:4)
A day and night together lasts 24 hours. It is sufficient that a person sleep one third of that time,
which is eight hours. It should be at the end of the night so that there will be from the beginning
of his sleep till sunrise eight hours. One will then be found to rise from his bed before sunrise.

הלכה ד
 ויהיו בסוף הלילה כדי שתהיה, די לו לאדם לישן שלישן שהוא שמונה שעות,היום והלילה כ"ד שעות
. ונמצא עומד ממטתו קודם שתעלה השמש,מתחלת שנתו עד שתעלה השמש שמונה שעות
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Responsa related to Smoking from
HaRav Moshe Feinstein (z”tz”l)
Iggros Moshe, Yoreh Deah, Part 2, #49
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Iggros Moshe, Choshen Mishpat, Part 2, #76

