


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The Talmud tells us that a certain Rabbi, Rebbe Yochanan, was known for his extreme beauty (Bava 
Metziah 84a).  In the following passage, the Talmud explains that the source of his beauty was found 
in an unexpected place. 
 

Talmud Brachos 5a 
Rebbe Eleazer was sick.  He was visited 
by Rebbe Yochanan, who found him in a 
darkened room.  Rebbe Yochanan 
exposed his arm and it lit up the entire 
room.  He asked him, “why are you 
crying…”  Rebbe Eleazer responded, “I 
am crying over your beauty that will one 
day become dust.” 

רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה 
קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא 

חזייה דהוה קא בכי ר' אליעזר א"ל אמאי קא 
בכית אי משום תורה דלא אפשת שנינו אחד 

המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו 
לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי 

דין גרמא דעשיראה ביר שלחנות ואי משום בני 
 אא"ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינ

 
A Nazir is someone who takes a vow which requires abstinence from alcohol and shaving.  At the end 
of the process a Nazir is required to shave off all of his hair.  The Torah is hesitant in endorsing 
people to become Nazirs, however, in the following story we are told of what the true values of a Nair 
should be. 

 
Talmud Nedarim 9b 

Rebbe Shimon the Righteous said: I 
never ate from the offering of a Nazir.  
The one time I did, I had met a certain 
Nazir who came from the South and I 
saw that he has beautiful eyes and was 
very good looking with beautiful hair. 
 
I asked him, “My son, Why would you 
choose to cut off all of your hair?” 
 
He responded: I used to be a shepard 
and one day I went to a spring to fill up a 
pitcher.  I gazed at my reflection in the 
water and I was seized by a feeling of 
narcissism that sought to remove me 
from the world.  I said to myself, ‘How 

שמעון הצדיק: מימי לא אכלתי אשם נזיר אמר 
 .טמא אלא אחד

פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתיו 
שהוא יפה עינים וטוב רואי, וקווצותיו סדורות 

 .לו תלתלים
אמרתי לו: בני, מה ראית להשחית את שערך זה 

 ?ההנא
אמר לי: רועה הייתי לאבא בעירי. הלכתי 

למלאות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה 
שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם. 

אמרתי לו: רשע! למה אתה מתגאה בעולם 
שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רימה 

 !ותולעה? העבודה שאגלחך לשמים
בני,  מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו:

 …כמוך ירבו גוזרי נזירות בישראל! 

beau·ty 
 noun \ˈbyü-tē\ 
: the quality of being physically attractive 

: the qualities in a person or a thing that 
give pleasure to the senses or the mind 



unbecoming, why are you so self-
absorbed in a world that is not yours 
that will eventually turn you to dust.  I 
swear that I will become a Nazir! 
 
Rabbi Shimon stated that at that moment 
he stood up and kissed him on his 
forehead and said, ‘My son, there should 
be more people vowing to become a 
Nazir like you.” 

 
The following verse explains the purification process for gold, silver and people.  There are two 
different approaches for how to interpret the verses explanation for what purifies a person. 
 

Proverbs 27:21 
A refinery is for silver and a furnace for 
gold, And a man according to his praises.  ;ְוִאיׁש, ְלִפי ַמֲהָללוֹ    ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף, ְוכּור ַלָּזָהב. 

 
 

Rashi, Proverbs 27:21 
…A person is purified and valued by the 
praise they are given.  Through a 
person’s reputation and what people say 
about them you can determine whether 
the person is good or not. 

כלי עשוי לצרוף כסף והכור עשוי לבחון זהב 
ואיש נצרף ומתחשב לפי מהללו ע"י שהבריות 

ם נבחן לרבים אם מהללות אותו במעשיו הטובי
 .טוב אם רע

 
Rabbeinu Yonah, Shaarei Teshuva, 148 

…The value of a person is based on what 
that person praises.  If a person praises 
good deads and righteous leaders, you 
can be sure that the inner roots of that 
person are good… 

 ,"מצרף לכסף, וכור לזהב, ואיש לפי מהללו
 :פירושו, מעלות האדם לפי מה שיהלל

אם הוא משבח המעשים הטובים והחכמים 
והצדיקים, תדע ובחנת כי איש טוב הוא ושורש 
הצדק נמצא בו, כי לא ימצא את ליבו רק לשבח 
את הטוב והטובים תמיד בכל דבריו, ולגנות את 

העבירות, ולהבזות בעליהן, ואם ייתכן כי יש 
בידו עוונות נסתרים, אבל מאוהבי הצדק הוא, 

 .והוא מעדת מכבדי השם ולו שורש בבחירה,
והמשבח מעשים מגונים, או מהלל רשעים, הוא 

 .הרשע הגמור, והמחלל את עבודת השם יתברך
 

 

Questions to Consider 

� What do you think makes you beautiful? 
� In what ways are you praised by other? 
� What things do you praise? 
� In what ways do you wish you were more beautiful? 


