
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
.כעבודה זרה   

ג "מיתיבי מעשה ברשבאמר רב אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת כוכבים זו 
שהיה על גבי מעלה בהר הבית וראה עובדת כוכבים אחת נאה ביותר אמר 

ע ראה אשת טורנוסרופוס הרשע רק "ואף ר' מה רבו מעשיך ה( כד, תהלים קד)
שהיתה באה מטיפה סרוחה שחק דעתידה דמגיירא ונסיב לה בכה שחק ובכה רק 

דהאי שופרא בלי עפרא ורב אודויי הוא דקא מודה דאמר מר הרואה בריות 
( י, דברים כג)טובות אומר ברוך שככה ברא בעולמו ולאסתכולי מי שרי מיתיבי 

ונשמרת מכל דבר רע שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה באשת איש 
אשה ולא בחמור ולא בחמורה ולא בחזיר [ של]ולא בבגדי צבע  מכוערת' ואפי

 קרן זוית הואי]...[ ולא בחזירה ולא בעופות בזמן שנזקקין זה לזה 
 
Avoda Zara 20a 
Rav dit: il est interdit à un homme de dire : "Qu'elle est belle cette femme païenne!".  
Objection: Raban Chimon fils de Gamliel, se trouvait juché sur un toit sur le mont du Temple, 
il aperçut une très belle femme païenne, et s’exclama: "Que tes œuvres sont grandes, ô 
Seigneur!" (Psaumes 104,24). De la même manière lorsque Rabbi Akiva aperçut la femme 
de Turnus Rufus l’impie, il cracha, rit et pleura. Il cracha, car elle provenait d’une goutte 
dégoutante, il rit’ car elle allait devenir son épouse après s’être convertie et il pleura car [il se 
dit] une telle beauté s’abîmera dans la poussière.  
Rav s’accorde à ce propos selon l’enseignement de Mar: quiconque voit de belles créatures 
énonce [la bénédiction]: "Bénis soit Celui [Dieu] qui a ainsi créé en Son monde. Mais est-il 
bien permis de regarder une femme? On objecte du verset suivant "tu te garderas de toute 
chose mauvaise" (Deutéronome 23,10), un homme ne doit pas regarder: une belle femme 
même si elle est célibataire, une femme mariée et laide, des habits de couleur appartenant à 
une femme, un âne et une ânesse, un cochon et une truie, des oiseaux, lorsqu'ils 
s'accouplent. […] Réponse: [l'histoire de Rabbi Akiva s'est produite] au coin d'une rue (c’est-
à-dire qu’elle est apparue subitement en face de lui). 

 
 'ם הלכות איסורי ביאה פרק כא''רמב

ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות או ]...[ ב 
 ביפיהלשחוק עמה או להקל ראש ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט 

 

Beauté divine 
 

Contempler une belle femme 
 

Il faut louer Dieu pour la beauté qu'il a placé dans le 
monde. La beauté des femmes fait l'objet de discussion 
parmi les sages du Talmud: doit-elle être exaltée ou 
dissimulée? 
Aux yeux des hommes elle est à la fois la chose la plus 
noble et la plus périlleuse qui soit. 

Admirer une belle femme, d'après certains sages du 

Talmud, s'apparente à un acte religieux.  

http://www.sefarim.fr/Hagiographes_Psaumes_104_24.aspx
http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_23_10.aspx
http://www.sefarim.fr/Hagiographes_Psaumes_104_24.aspx
http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_23_10.aspx


 

 

Maïmonide, lois sur les relations interdites, chapitre 21 
[…] Il est interdit à un homme de faire des gestes suggestifs par ses mains, par ses pieds ou 
par le regard à l’adresse d’une femme qui lui est interdite ou de s’amuser avec elle, d’avoir 
un comportement frivole, de sentir le parfum qu’elle porte ou de contempler sa beauté. 

 
 'רכה ימןס חיים חשולחן ערוך אור

הרואה אילנות טובות ובריות נאות אפילו עובד כוכבים או בהמה אומר ברוך י 
אלהינו מלך העולם שככה לו בעולמו ואינו מברך עליהם אלא פעם ' אתה ה

 :על אחרים אלא אם כן היו נאים מהם ראשונה ולא יותר לא עליהם ולא

 
Choul’han Arou'h, section Ora'h 'Haïm, chapitre 325 
10 Si l'on voit de beaux arbres et de belles créatures, même idolâtres ou animales, on énonce 
[la bénédiction]: béni sois-Tu Hachem notre Dieu, roi du monde, qui a ainsi créé dans Son 
monde. Toutefois, il ne récitera [cette bénédiction] qu’une seule fois, à leur propos et sur 
d’autres, sauf si elles sont plus belles que les premières. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction: David Horowitz 


