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ברביםהחמישיהכלל חבירו פני ילבין שלא
ל חלקים:שונחלק ני

הרא קל.שהחלק בדבר הון, חמור.שהחלק בדבר ני,

הראשון קלהחלק בדבר

אחדשוי פרק בו

הפרקנז

ּדבריםכּ ל ּבכּונה, חבירֹו ּכנגד האֹומר ¨¨¥§¤¤£¥§©¨¨§¨¦

ּפניו מלּבין ּכׁשּׁשֹומעם, חבירֹו ¨¨¦©¨§¤§¥£¥©¦¤ׁשּמתּבּייׁש

ׁשם העֹומדים ׁשּכל וחֹוׁשב ׁשּמקּבל הּבֹוׁשת ¨¦§¨¨¤¥§¥©§¤¤©©Ÿ¦מּכח
ׁשהאֹומר ּפי על אף ּכנגּדֹו, הם ׁשהּדברים ¥¨¤¦©©¤§¥¦¨§©¤§̈ידעּו

הּמלּבין זה ועל הּדבר. מן עצמֹו להּציל ¦©©¤©§¨¨©¦©¦©§©יּוכל

לברכה זכרֹונם ׁשוה[כדלקמן]אמרּו ׁשחטאֹו , ¨§¦¨¦¨¨¤¤Ÿ¤

מּמּנּו סרה ׁשהּמתּבּייׁש לפי ּדמים. ¤¦¨¨¥©¦©¤¦§¦¨¥§לׁשֹופך
עליו, ׁשעברה הּבּוׁשה ּבכח ּדמֹו ¨¨¨§¨¤¨©©Ÿ§¨¦©אדמימּות

ּתֹולדת עׂשאּוהּו ּכן ועל הרגֹו, ּכאּלּו לֹו ¤¤¨£¥©§¨£¦§¤§ודֹומה

ּבמּסכת ּכדּגרסיּנן לֹו. והׁשוּוהּו ּדמים ¤¤©§©¦©¦¦§¦¨¥ׁשֹופך
הזהבמציעא נח:]פרק ,[דף §¦¨

ּדרב° קּמיּה ּתּנא ¨§¥©¨©¥©ּתאני

ּפני הּמלּבין ּכל ¥§¦©©¨¨©נחמן,

ּכאּלּו ּברּבים, ¦§¦©¨¥£חבירֹו
ליּה, אמר ּדמים. ¥©£¦¨¥ׁשֹופך

ּדקא קאמרּת! ©§©£©¦©ׁשּפיר

סּוּמקא ּדאזיל ¨»©¥»©§¨¥£חזינא

ליּה אמר חיּורא. ¥©£¨©¦¥»©§ואּתי
ּדימי, לרב ¥¥¨§¥©©אּביי

זהירי ּבמאי ¥¦§©§¨§©©ּבּמערבא,

זהירי ליּה, אמר ¥¦§¥©£¥§טפי?

אנּפיה. יֹורדיןÒּבאחוורי הּכל חנינא, רּבי ּדאמר §©©¥©¥©£©¦¦£¦¨©Ÿ§¦
ּדעּתך?! סלקא הּכל, מּׁשלׁשה. חּוץ ¨©¨©Ÿ¨©Ÿ§¦¨¦¥§לגיהּנם,

חּוץ ועֹולים, לגיהּנם יֹורדין הּכל אימא, ¦§¨¦¥§¦§Ÿ©©¥¨¥אלא

הּמכּנה הן, ואּלּו עֹולים. ואינם ׁשּיֹורדין ¤©§©¤¥§¦¨¥§¦§¤¨Ÿ§¦מּׁשלׁשה

והּבא ּברּבים, חבירֹו ּפני והּמלּבין לחבירֹו, ¨©§¦©¨¥£¥§¦©©§¥£©¥ׁשם
מלּבין!? היינּו מכּנה, היינּו איׁש. אׁשת [והריעל ©¥¤¦©§©¤©©¦

מלבין!?] כן) (גם הוא הרי לחבירו), (שם צריכא,המכנה ¨¦§̈לא

ּבׁשמיּה ּביּה ּדדׁש ּגב על שאףּדאף לומר, צריך [אלא §©©©§¨¥¦¥

אסור מקום מכל מתבייש, אינו (וכבר זה בכינוי הורגל שכבר פי על

מכנה)] רּבימשום אמר חּנה ּבר ּבר רּבה אמר .£©©¨©©©¨£©¦¦

איׁש, אׁשת ספק על ׁשּיבֹוא לאדם לֹו נֹוח ¦¤¥¥§©¨¤¨¨¨©¨¨יֹוחנן,
ּכדּדרׁש מּדוד. לן? מנא חבירֹו. ּפני ילּבין ©¨¦¦¨¦©¨§¥£¥§¦©©§ואל

שדרש] ּדכתיב[כמו מאי ט"ו]רּבא, ל"ה, ּובצלעי[תלים ©«¨©§©¦©¦

ונאספּו .וגו'ׂשמחּו ¨§§¤¡¨

ּוׁשפיכּותנמצא, עריֹות ׁשּגּלּוי ּפי על ׁשאף ¦¨¤©©¦¤¦£¨¦

אׁשר החמּורים מהּדברים הם ¤£¦£©¦¨§©¥¥¦ּ̈דמים
אליהם הׁשוּו יעבֹור, ואל יהרג עליהם ¤¥£¦£©©§¥¨¥¤¥£§̈אמרּו

יצרֹו ׁשאין ּומאחר ּברּבים. חבירֹו ּפני ¦¥§©©¥¦©¨¥£¥§¦©מלּבין

ׁשּתֹוקפֹו ּכמֹו ּכאּלּו, ּדברים לאמר לאדם §¤§¥§¦¨§Ÿ¥¨¨¨§ּתֹוקפֹו

ּדמים ולׁשפיכּות ההנאה ּבגֹודל עריֹות ¦¨¦¦§¨¨£©¤§¨£¦§לּגּלּוי
ראה והּׂשנאה. הּכעס לאדםּבגֹודל לֹו יׁש ּכּמה §¤©©©§©¦¨§¥©¨¥¨¨¨

ּולהלּבין לחבירֹו מּלצער ּולׁשֹונֹו ּפיו ¦©¥£©¤©§¦¦¦לׁשמֹור

ּגדֹולה, הנאה ּבּדבר ׁשּיקּבל ּפי על אף ¨§¨¨£¨¨©¥©§¤¦©©¨ּ̈פניו,

מּדינּה ויּנצל הנאתֹו, ּבלי ׁשהּוא ׁשּכן ¨¦¦¥¨¦§¨¨£¦§§¥¤ּ̈כל
¨¦¥§¤ׁשּל־ גיהּנם:

השני חמורהחלק בדבר

אחדשוי פרק בו

הפרקנח

חבירֹו,וּ מי ּכבֹוד ּכנגד ּדברים ּברּבים, ׁשאֹומר ¦¤¥¨©¦§¨¦§¤¤§£¥

הּׁשֹומעים ּכל ׁשּיֹודעין ּברּור ּדבר ¦§©¨¦§¤¨¨¨§ׁשהּוא

אדם, ּבעיני חמּור ּדבר והּוא עליו ׁשאֹומרם ¨¨¥¥§¨¨¨§¨¨¨§¤ׁ̈שם
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו זה ּדבר ¨¨¦¨¦¥¦§¨¤¨¨©על

איׁש[כדלקמן] אׁשת על מהּבא יֹותר חמּור ׁשהּוא ,§¨¥¥©¨©¥¤¦

Ëכל נחמן, רב לפני התנא שנה

ברבים, חבירו פני המלבין

יפה לו, אמר דמים. שופך כאילו

רואים אנו שהרי אמרת!

[מפניו אדמומית שמסתלקת

במקומה ובא המתבייש] של

דימי, רב את אביי שאל חיוורון.

זהירים במה ישראל, בארץ

בהלבנת זהירים לו, ענה יותר?

פנים.


