
Tu ne feras pas honte publiquement à ton prochain… 
 

  ב עמוד נח דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד
 

 רוצה אינו והוא זה חפץ בכמה לו יאמר לא. בדברים אונאה כך וממכר במקח שאונאה כשם. משנה
 זכור ול יאמר לא גרים בן הוא אם, הראשונים מעשיך זכור לו יאמר לא תשובה בעל היה אם. ליקח
  .תלחצנו ולא תונה לא וגר )ב"כ שמות( שנאמר, אבותיך מעשה

(...) 

 

 על הבא: הן ואלו. עולין ואין שיורדין משלשה חוץ, עולים לגיהנם היורדין כל: אימא אלא" גמ
  -. לחבירו רע שם והמכנה, ברבים חבירו פני והמלבין, איש אשת

 

 

  א עמוד נט דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד
 

. רבא  מדדרש -? לן מנא -.  ברבים חבירו פני  ילבין ואל איש אשת ספק על שיבוא לאדם לו וחנ
 לפני דוד אמר. דמו ולא קרעו... ונאספו שמחו ובצלעי+ ה"ל תהלים +דכתיב מאי: רבא דדרש
 שותת דמי היה לא בשרי מקרעים היו שאם לפניך וידוע גלוי, עולם של רבונו: הוא ברוך הקדוש
 איש אשת על הבא, דוד: לי אומרים ואהלות בנגעים שעוסקין בשעה אפילו אלא, עוד ולא. לארץ
 חבירו פני את המלבין אבל, הבא לעולם חלק לו ויש, בחנק מיתתו: להם אומר ואני -? במה מיתתו
 בר חנא רב אמר לה ואמרי, רב אמר טוביה בר זוטרא מר אמר. הבא לעולם חלק לו אין - ברבים
 לאדם לו נוח: יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר לה ואמרי, חסידא שמעון רבי אמר ביזנא
 היא )ח"ל בראשית( דכתיב, מתמר - לן מנא. ברבים חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל
  .חמיה אל שלחה והיא מוצאת

 
Talmud Bavli, traité Baba Metsia, page 58B 
 
Mishna : de même qu’il existe une volonté de nuire dans le domaine du commerce, il en 
existe une en parole. Par exemple : il est interdit de demander à un commerçant le prix d’un 
objet, alors que nous n’avons pas l’intention de l’acheter. Ou encore, s’adressant à un 
pénitent, nul n’a le droit de lui dire : «Souviens toi de tes actions passées.» Enfin, si on 
s’adresse à un fils de prosélyte, on ne doit pas  lui dire : «Souviens toi des actions de tes 
ancêtres». C’est dans ce sens, qu’il faut comprendre le verset de l’Exode : «tu ne 
contristeras pas l’étranger ni ne le molesteras». 
(…) 
 
Talmud : Toute personne qui descend dans le guéhinam, y remonte, sauf trois : celui qui 
s’unit à une femme mariée, celui qui fait honte en public et celui qui calomnie le nom de son 
prochain. 

 
Talmud Bavli, traité Baba Metsia, page 59A 
 
 Il est préférable qu’un homme ait une relation avec une femme dont il doute qu’elle soit 
mariée, plutôt que de faire honte à quelqu’un en public. (…) Rabbi Yohanan au nom de 
Rabbi Shimon dit : qu’un homme tombe lui-même dans une fournaise ardente, plutôt que de 
faire honte en public à une personne. D’où le sait-on? Car il est écrit : «Elle sortit et envoya 
dire à son beau-père» (à propos de Tamar qui préféra ne rien dire et se faire brûler, plutôt que de 
faire honte à Juda). 
 
Source : Aaron Laskar 


