
  
 

 

SOURCES BEAUTY 

 
By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish 
Values: Man to G-d” to be published in the future.  

 
 
 .( מגילה טו1

 .תנו רבנן ארבע נשים יפיפיות היו בעולם שרה )ואביגיל רחב( רחב ואביגיל ואסתר
 
 ( מדרש, אסתר רבה א:טז וקדושין מט:2

  .עשרה חלקים של יופי בעולם תשעה בירושלים ואחד בכל העולם
 
 ( במדבר לה:ב3

ִוִים ִמַנח  -ַצו ֶאת נּו ַללְּ ָנתְּ ָרֵאל וְּ ֵני ִיש ְּ ִוִים:בְּ נּו ַללְּ ִביב ֵתיֶהם ִתתְּ ָרש ֶלָעִרים סְּ ֻחָזָתם ָעִרים ָלָשֶבת ּוִמגְּ  ַלת א 
 
 ( פירוש רש"י על במדבר לה:ב 4

ואין רשאין לבנות שם בית ולא לנטוע כרם ולא  לנוי לעירריוח מקום חלק חוץ לעיר סביב להיות  - מגרש

 לזרוע זריעה: 
 
 ( עבודה זרה כ.5

בן גמליאל שהיה על גבי מעלה בהר הבית וראה עובדת כוכבים אחת נאה ביותר  מעשה ברבן שמעון
אמר מה רבו מעשיך ה' ... ורב אודויי הוא דקא מודה דאמר מר הרואה בריות טובות אומר ברוך 

  .שככה ברא בעולמו
 
 ( תלמוד ירושלמי, עבודה זרה ח.6

 ך לו בריות נאות בעולמו. שכן ראה אפילו חמור נאה או גמל נאה סוס נאה אומר ברוך שכ
 
 ( משנה אבות ו:ח7

והכח, והעשר, והכבוד, והחכמה,  הנוי, רבי שמעון בן מנסיא אומר משום רבי שמעון בן יוחאי,
 .והזקנה, והשיבה, והבנים, נאה לצדיקים ונאה לעולם

 
 ( משלי לא:ל8

 שקר החן והבל היפי אשה יראת ד' היא תתהלל:
 
 ( עבודה זרה כ.9

יבא ראה אשת טורנוסרופוס הרשע רק שחק ובכה רק שהיתה באה מטיפה סרוחה שחק ואף רבי עק
 .דעתידה דמגיירא ונסיב לה בכה דהאי שופרא בלי עפרא

 
 ( משנה אבות ג:ז10

רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, 
 .מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו

 
 ( משנה אבות ה:טז11

 כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם.
 



  
 

 

 ( משנה אבות ד:כ12
 רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו:

 
 ( משלי לא:ל13

ֶהֶבל ַהֵחן ֶשֶקר ִפי וְּ ַאת ִאָשה ַהי  ַהָלל ִהיא ד'-ִירְּ  :ִתתְּ
 ( בראשית ט:כז14

תְּ ֱאֹל ָאֳהֵליִק ַיפְּ כ ן בְּ ִישְּ ֶיֶפת וְּ ַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:-ים לְּ  ֵשם ִויִהי כְּ
 ( מגילה ט:15

אמר קרא יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם דבריו של יפת יהיו באהלי שם ואימא גומר ומגוג אמר 
 טעמא דכתיב יפת אלהים ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי שם: רבי חייא בר אבא היינו 

 
 ( כתובות טז:16

תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה 
וחסודה אמרו להן בית שמאי אומרים לבית הלל הרי שהיתה חיגרת או סומא אומרי' לה כלה נאה 

ה מדבר שקר תרחק אמרו להם בית הלל לבית שמאי אומרים לדבריכם מי וחסודה והתורה אמר
 .שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו

 
 שמות כג:ז( 17

ַבר ַצִדיק ַאל-ִמדְּ ָנִקי וְּ ָחק וְּ ג ִכי ל א-ֶשֶקר ִתרְּ ר  ִדיק ָרָשע:-ַתה   ַאצְּ
 

 זר סה:א( שולחן ערוך, אבן הע18
 .מצוה לשמח חתן וכלה ולרקד לפניה, ולומר שהיא נאה וחסודה אפילו אינה נאה

 
 ( שו"ת ציץ אליעזר חלק יא, מא:כט19

...אבל יש לדעתי השלכות לחידושו זה לניתוחים פלסטיים שמבצעים כעת הרופאים אצל הרבה בני 
ל לטענה זאת שלא על כגון דא אדם לשם יפוי אבריהם וכדו' באין שום מחלה או כאב, ויש מקום גדו

הוא שנתנה תורה רשות לרפאות... ואין רשות לבני אדם לתת לרופאים לחבול בעצמם לשם מטרה 
זאת, וגם אין רשות לרופא לבצע זאת, ויש לדעת ולהאמין כי אין צייר כאלוקינו והוא ית"ש צר 

 וממנו אין לגרוע. והטביע לכאו"א מיצוריו בצלמו ובדמותו ההולמת לו ועליו אין להוסיף
 

 ( שולחן ערוך, אורח חיים רכה:י'20
הרואה אילנות טובות ובריות נאות אפילו עובד כוכבים או בהמה אומר בא"י אמ"ה שככה לו 
בעולמו ואינו מברך עליהם אלא פעם ראשונה ולא יותר לא עליהם ולא על אחרים אלא אם כן היו 

 נאים מהם: 
 


