
5 Parsha Highlights for Further Discussion 

x בית  יעקב  הכולל  ריש  פ׳  תזריע: After giving birth, tumas yoledes sets in in order to restore balance. 
Birth is the most God-like activity people can achieve, and thus, we must disengage in order to 
maintain the notion that we are still human. 

x משך  חכמה  יב:ו: The yoledes brings a korban olah to thank Hashem for the privilege of returning the 
mikdash. This is analogous	  to	  the	  korban	  re’iyah	  that	  is	  brought	  on	  yom	  tov. 

x נצי"ב  יג:יג: If the nega tzaraas engulf his entire body, he is tahor. The Netziv explains this 
counterintuitive din as as severe mussar for the metzora - Hashem has decided that the regular 
process of tuma and tahara would not work for this person, and thus it is the nega tzaraas that is 
tahor, but the man himself is in desperate need of teshuva. 

x רש״ר  הירש  יג:א: Aharon HaKohen is included in the original tzivui about tzaraas, since these dinim 
are not simply intellectual halachos, but require great emotional strength. 

x אור  החיים  יג:לז:	  See	  the	  Ohr	  Hachaim’s	  essay	  here	  on the idea of paskenin halacha vs absolute truth. 

 

 

 

 רמב"ן על התורה
Selected	  Pieces	  from	  the	  Ramban’s	  Commentary	  on	  the	  Torah 

 מלוקט ע"פ קונטרוס של הרה"ג ירחמיאל פרייד
 ענין פסוק פרק

 ביאור ענן טומאת נדות ד ד"ה והנכון יב
 הטעם להבאת קרבן יולדת  ז 
 הנס והפלא בנגעי הגוף, בגד ובית מז יג
 קרבנות המיטהר מצרעתוהטעם להבאת  יח יד
 אשר שולח הצרעת ע"י נס יד ה' לד 
 רוח רעה השורה בבית המנוגע בנגעי בתים מג 
 הטעם לטומאת זב וקרבנותיו יא ד"ה וטעם טו

 גור אריה להמהר"ל
Selected	  Pieces	  from	  the	  Maharal’s	  Gur	  Aryeh 

 מלוקט ע"פ קונטרוס של הרה"ג יהושע דוד הרטמן
 ענין הוצאת ממכון ירושלים) אות (ע"פ פרק

 הסדר בבריאה הוא הסדר בתורה, כי אין התורה אלא גמר תיקונם א יב
 האשה נבראה קודם לאיש, ולכך האשה ממהרת להיות גדולה לפני האיש א ד"ה ואם 
 יולדת אסורה גם בתרומה, ומקור הדבר ח 
 מדוע השיעור הוא "שתי שערות", ולא שערה אחת  ג יג
 קושית העולם על רש"י שכתב שאם הנגע עמד במראיתו שהוא טמא ט 
 דיני פריעה ופרימה של מצורע אינם מחמת טומאתו, אלא מחמת אבילותו יא 
 מחלוקת חכמים ורבי יהודה בכהה מראה הנגע לג 
 לשון רש"י "פרט לעוף טמא" ולא אמר "פרט לטומאות" ב יד
 במצועבגאוה יש צורך לפרוש ממנה בתכלית, ולא  ד 
 הטעם שאף החכם צריך לומר "כנגע נראה לי", ולא "נגע נראה לי" כו 
 גזירת מלך שתטמא אשה בביאה, אע"פ שהוא מגע בית הסתרים יד טו
 "ימים" שנים, "רבים" שלשה יט 
 אין הבנם כלולים בחיוב כרת של אמם, והטעם כג 
 

  



  

Foundations  
  לשון  הרע

Negative	  Speech 

A sin that is typically associated with tzaraas is lashon harah.  This week we will examine that connection and some of the 
ideas and laws associated with lashon harah 

1. Tzaraas and Lashon Harah 
a. In Parshas Ki Teitzei (24:8-9), the Torah juxtaposes the danger of tzaaras to the memory of Miriam.  From 

here, Sifrei learns that tzaaras is a punishment for the sin of lashon harah, just as Miriam spoke lashon harah 
about Moshe (see Bamidbar 12:1-2). 

i. Talmud Arachin 16b explains further that the reason a metzorah is sent to live alone outside of the 
community is because through their lashon harah they cause loneliness within the community. 

ii. See	  Rambam	  (Laws	  of	  Tumas	  Tzara’as 16:10) who concludes the laws of tzaaras with a long warning 
about the dangers of speaking lashon harah. 

b. Ohr HaChaim 13:2 explains how the different forms of tzaraas correspond to the different forms of Lashon 
Harah. 

2. Severity of Speaking Lashon Harah 
a. Devarim Rabbah 6:14 explains	  that	  God’s	  presence	  leaves	  because	  of	  the	  presence	  of	  those	  who	  speak	  lashon	  

harah.  See also Sotah 42a for a similar warning. 
b. Arachin 15b explains that this sin is worse than idolatry, murder, and adultery. 

i. The Talmud discusses the severity of lashon harah in Tractate Arachin.  The connection is worth 
considering. 

c. Maharal (Netzach Yisroel ch. 7 and 9) explains that all destruction of the Beis HaMikdash is rooted in the sin 
of lashon harah, beginning with the sin of the meraglim (see Rashi beginning of Parshas Shelach). 

3. Laws of Lashon Harah 
a. Primary laws of lashon harah can be found in Rambam Hilchos Deos Ch. 7. 
b. See Sefer Chofetz Chaim (10:2) for a list of conditions for when it is permissible to speak lashon harah 

 ”.לתועלת“
c. In	  terms	  of	  accepting	  lashon	  harah	  that	  has	  been	  heard,	  see	  Responsa	  Teshuvos	  V’Hanhagos	  vol.	  1	  #555	  which	  

discusses what is in fact required when we insist a person not accept lashon harah.   
d. There seems to be a special cherem for saying lashon harah on those that are already deceased see Shulchan 

Aruch Ohr HaChaim 606:4 and Chofetz Chaim 8:9. 
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T Z A R A A S  A N D  L A S H O N  H A R AH  

  דברים  פרק  כד

  ט.    ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשְמרּו--ִצִּויִתם  ַּכֲאֶׁשר,  ַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ֶאְתֶכם  יֹורּו-ֲאֶׁשר  ְּכֹכל:    ְוַלֲעׂשֹות,  ְמֹאד  ִלְׁשֹמר  ַהָּצַרַעת-ְּבֶנַגע  ִהָּׁשֶמר  ח
ֶהי  ְיהָוה  ָעָׂשה-ֲאֶׁשר  ֵאת,  ָזכֹור   .ִמִּמְצָרִים  ְּבֵצאְתֶכם,  ַּבֶּדֶר,  ְלִמְרָים  ֱא

  במדבר  פרק  יב

  ְּבֹמֶׁשה  ְוַאֲהֹרן  ִמְרָים  ַוְּתַדֵּבר  א   ָלָקח  ֲאֶׁשר  ַהֻּכִׁשית  ָהִאָּׁשה  ֹאדֹות-ַעל,      ֻכִׁשית  ִאָּׁשה-ִּכי:   ָלָקח,      ַוּיֹאְמרּו  ב.   ְּבֹמֶׁשה-ַא  ֲהַרק,
  .ְיהָוה,  ַוִּיְׁשַמע;;  ִדֵּבר  ָּבנּו-ַּגם,  ֲהלֹא--ְיהָוה  ִּדֶּבר

  תלמוד  בבלי  מסכת  ערכין  דף  טז  עמוד  א

  ועל,  שוא  שבועת  ועל,  דמים  שפיכות  ועל,  הרע  לשון  על:  באין  נגעים  דברים  שבעה  על  יוחנן  ר"א  נחמני  בר  שמואל  ר"א
  .העין  צרות  ועל,  הגזל  ועל,  הרוח  גסות  ועל,  עריות  גילוי

  רמב"ם  הלכות  טומאת  צרעת  פרק  טז  הלכה  י

  ונפילת,  צרעת  קרוי  האדם  עור  לובן  שהרי,  לזה  זה  דומין  שאין  הרבה  עניינים  כולל  בשותפות  האמור  שם  הוא  הצרעת
  ובבתים  בבגדים  האמור  השינוי  וזה,  צרעת  קרוי  הבתים  או  הבגדים  עין  ושינוי,  צרעת  קרוי  הזקן  או  הראש  שיער  קצת

,  הרע  מלשון  להזהירן  כדי  בישראל  היה  ופלא  אות  אלא  עולם  של  ממנהגו  אינו  השם  בשותפות  צרעת  תורה  שקראתו
  העור  כלי  משתנין  הבית  שהותץ  עד  ברשעו  עמד  אם,  הבית  יטהר  בו  חזר  אם,  ביתו  קירות  משתנות  הרע  בלשון  שהמספר
  בו  חזר  אם,  שעליו  הבגדים  משתנין  שישרפו  עד  ברשעו  עמד  ואם,  יטהרו  בו  חזר  אם,  עליהן  ושוכב  יושב  שהוא  שבביתו
  הרשעים  בשיחת  יתעסק  שלא  עד  לבדו  ומפורסם  מובדל  ויהיה  ויצטרע  עורו  משתנה  שישרפו  עד  ברשעו  עמד  ואם  יטהרו
  הרע  ולשון  הליצנות  שהוא   אלהיך  י"י  עשה  אשר  את  זכור  הצרעת  בנגע  השמר  ואומר  בתורה  מזהיר  זה  עניין  ועל,
  על  וגידלתו  בשנים  ממנו  גדולה  שהיתה  באחיה  שדיברה  הנביאה  למרים  אירע  מה  התבוננו  אומר  הוא  הרי,  בדרך  למרים
  כל  על  הקפיד  לא  והוא  נביאים  לשאר  שהשותו  טעתה  אלא  בגנותו  דברה  לא  והיא  הים  מן  להצילו  בעצמה  וסכנה  ברכיה
  הטפשים  הרשעים  אדם  לבני  וחומר  קל  בצרעת  נענשה  מיד  כן  פ"ואע  מאד  ענו  משה  והאיש  שנאמר  האלו  הדברים
  שלא  כדי  עמהן  ומלדבר  מישיבתן  להתרחק  אורחותיו  לכוין  שרוצה  למי  ראוי  לפיכך.  ונפלאות  גדולות  לדבר  שמרבים
  וקול  שנאמר  כענין  הבאי  בדברי  מרבין  בתחילה  הרשעים  הלצים  ישיבת  דרך  וזה,  וסכלותם  רשעים  ברשת  אדם  יתפס
,  עתק  צדיק  על  הדוברות  שקר  שפתי  תאלמנה  שנאמר  כענין  הצדיקים  בגנות  לספר  באין  כך  ומתוך,  דברים  ברוב  כסיל
  ובוזים  האלהים  במלאכי  מלעיבים  ויהיו  שנאמר  כענין  בדבריהם  דופי  ולתת  בנביאים  לדבר  הרגל  להן  יהיה  כך  ומתוך
  אשר  דברים  ישראל  בני  ויחפאו  שנאמר  כענין  בעיקר  וכופרין  באלהים  לדבר  באין  כך  ומתוך,  בנביאיו  ומתעתעים  דברים

  לשונם  פיהם  בשמים  לשית  להם  גרם  מי  בארץ  תהלך  ולשונם  פיהם  בשמים  שתו  אומר  הוא  והרי,  אלהיהם  י"י  על  כן  לא
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  בתי  וישיבת  הארץ  עמי  של  כנסיות  וישיבת  קרנות  ישיבת  להן  שגורמת  הרשעים  שיחת  היא  זו,  בארץ  תחילה  שהלכה
  ידן  על  עוזר  הוא  ברוך  הקדוש  לפיכך,  וחכמה  תורה  בדברי  אלא  אינה  ישראל  כשרי  שיחת  אבל,  שכר  שותי  עם  משתאות
  ולחושבי  י"י  ליראי  לפניו  זכרון  ספר  ויכתב  וישמע  י"י  ויקשב  רעהו  אל  איש  י"י  יראי  נדברו  אז  שנאמר,  בה  אותן  ומזכה
  .שמו

  אור  החיים  ויקרא  פרק  יג  פסוק  ב

  וגו  ספחת  או  שאת   א"מ  א"פ  נגעים(  ל"ז  אמרו'.   פי  כי)   לו  ודומה  נקי  צמר  שאת  כי  לשאת  הדומה  מין  הוא  ספחת'
  שיעור  הוא  וזה,  בהרת  של  ספחתה  הדין  הוא,  שאת  גבי  אלא  ספחת  נאמרה  שלא  הגם  והנה  ההיכל  כסיד  לו  שניה  בהדרגה
  הוא  שהבהרת  אחר  לבהרת  קודם  השאת  זכרון  הכתוב  הקדים  למה  לדעת  ויש.  וספחתה  בהרת  או  ספחתה  או  שאת  הכתוב
  להקדים  לו  היה  כן  אם,  נקי  כצמר  שאת  שהיא  לה  שניה  כשלג  עזה  בהרת)  שם(  ל"ז  כמאמרם  ממנו  למעלה  שאין  לובן

  שהבהרת  לצד  שאת  או  ספחת  או  בהרת  הכתוב  אומר  היה  שאם  ונראה.  ממנה  שלמטה  מדרגות  כך  ואחר  הגדולה  מדרגה
  מיני  שלשה  אלא  לנו  שאין  אומר  והייתי,  השאת  ספחת  ממנה  נלמוד  לא  ספחת  או  כשיאמר  ביותר  היא  שלבנוניתה  עזה

  שהיא  שלישי  נגע  מין  שיש  יודע  הייתי  לא  ספחת  או  שאת  או  בהרת  אומר  היה  אם  גם.  ספחת  שאת  בהרת  והם  נגעים
  שהצרעת)  ב  טו  ערכין(  ל"ז  שאמרו  ולמה.  האמור  סדר  לפי  כן  שאין  מה  באחרונה  הספחת  זכרון  שבא  כיון  הבהרת  ספחת
  הרע  לשון  לשונו  וזה  דעות  מהלכות'  ז  בפרק  ם"רמב  שכתב  מה  פי  על  נגעים  מראות'  בב  הכתוב  ירמוז  הרע  לשון  על  באה
  הנה  כאן  עד  חברו  על  רע  שם  מוציא  נקרא  הוא  שקר  האומר  אבל  אמת  שאומר  פי  על  אף  חברו  בגנות  המספר  הוא

  אלו'  ב  וכנגד.  רע  שם  מוציא  נקרא  שקר  והאומר,  הרע  לשון  בעל  נקרא  אמת  שאומר  הגם  חברו  על  גנאי  דברי  האומר
  לשון  כנגד  בהרת,  שוא  שמע  תשא  לא)  א  כג  שמות(  ד"ע  שאת  ואמר,  רע  שם  מוציא  כנגד  שאת,  בהרת  או  שאת  אמר
  הרע   ויסובבו  הם  מאוסים  כן  פי  על  ואף  הם  כנים  כי  הנאמרים  הדברים  הצדקת  שיורה  בהירות  בהרת  לשון  ואמר,

  :אותה  יסובב  אשר  הדבור  כבחינת  ולבהרת  לשאת  ספחת  ה"ב'  ה  עשה  לזה,  הבחינות'  בב  הדרגות  שיש  ולצד.  הצרעת

S E V E R I T Y  O F  S P E A K I N G  L A S H O N  
H A R A H 

  דברים  רבה  פרשה  ו  אות  יד

  מי  אתנו  שפתינו  נגביר  ללשוננו  אמרו  אשר)  יב  תהלים'  (שנא  ה"בהקב  שכופר  עד  ר"לה  אומר  אדם  אין  אסי  ר"א  א"ד
  הגיע  כך  ורביה  פריה  בשביל  דברה  אלא  הרע  לשון  לומר  נתכונה  שלא  הצדקת  מרים  אם  ומה  שמעון  ר"א  לנו  אדון
  שם'  (שנא  לשונם  את  ה"הקב  שיחתוך  ו"עאכ  חייהם  את  לחתוך  חבריהן  על  הרע  לשון  לומר  שמתכונים  הרשעים,  אותה

  ב"י  תהלים/   ה  יכרת/)   וגו  חלקות  שפתי  כל'   את  סלקתי  הרע  לשון  בעלי  ביניכם  שהיו  י"ע  הזה  בעולם  ה"הקב  אמר'
  (שנא  מביניכם  שכינתי   תהלים/  שם'   נז/   הרע  יצר  עוקר  שאני=  לבוא  לעתיד=  ל"לע  אבל  אלהים  השמים  על  רומה)
  (שנא  מביניכם   לו  יחזקאל'   ג  יואל(  שנאמר  מנין  ביניכם  שכינתי  מחזיר  אני  מבשרכם  האבן  לב  את  והסירותי)   והיה)
  וגו  בשר  כל  על  רוחי  את  אשפוך  כן  אחרי   בשלום  ויושבין  לתורה  זוכין  כולכם  עליכם  שכינתי  משרה  שאני  ומתוך'
  .בניך  שלום  ורב'  ה  למודי  בניך  וכל)  נד  ישעיה(  שנאמר  בעולם

  תלמוד  בבלי  מסכת  סוטה  דף  מב  עמוד  א

.  הרע  לשון  מספרי  וכת,  שקרים  וכת,  חניפים  וכת,  ליצים  כת:  שכינה  פני  מקבלות  אין  כיתות  ארבע,  אבא  בר  ירמיה  ר"א
  שקרים  ודובר':  דכתי,  שקרים  כת;;  יבא  חנף  לפניו  לא  הכי:  דכתיב,  חניפים  כת;;  לוצצים  את  ידו  דמשך:  דכתיב,  ליצים  כת



Foundations: Tazria - Metzorah Page 3 
 

  עיני  לנגד  יכון  לא   הרע  לשון  מספרי  כת;;   דכתיב,   רע  יגורך  לא  אתה  רשע  חפץ  אל  לא  זכי:   ה  אתה  צדיק,   יגור  לא'
  .רע  במגורך

  תלמוד  בבלי  מסכת  ערכין  דף  טו  עמוד  ב

  ושפיכות  עריות  וגילוי  כוכבים  עבודת,  עבירות  שלש  כנגד  עונות  מגדיל  -  הרע  לשון  המספר  כל:  ישמעאל  רבי  דבי  תנא
:  כתיב  עריות  בגילוי,  גדולה  חטאה  הזה  העם  חטא  כאנא:  כוכבים  בעבודת  וכתיב,  גדולות  מדברת  לשון:  הכא  כתיב,  דמים

  .מנשוא  עוני  כבגדול:  כתיב  דמים  בשפיכות,  הזאת  הגדולה  הרעה  אעשה  כאואיך

  נצח  ישראל  פרק  ז

  לשון  ידי  על  מתחלה  חרב  היה  ירושלים  כי,  שלשתן  כל  נחרבו  הרע  לשון  ידי  שעל  כלומר,  כאן  זה  קבע'.  וכו  דאמר  והיינו
  להם  היה  לא  המקדש  בית  חרב  וכאשר,  ישראל  ארץ  כל  על  מגין  המקדש  בית  היה  קיים  המקדש  שבית  זמן  כל  כי,  הרע
  ידי  על  היה  אלקינו  בית  חורבן  שנגזר  הגזירה  תחלת  כי  תראה  והנה.  ביתר  וחרב,  מלכא  טור  וחרב,  עליהם  שמגין  מה
  לך  ויש.  מהם  נפרע  הרע  לשון  ידי  על  ועתה),  לב,  יג  במדבר(  הארץ  דבת  שהוציאו  המרגלים  חטא  הוא,  הרע  לשון  חטא
  ה  איוב"  (תחבא  לשון  בשוט"  שאמר  זה  בדבר  כי  לדעת   כא,   מאוד  נפלא  דבר  לך  גלה)   לפעל  לצאת  ראוי  היה  שלא,
  ולהאריך  זה  לבאר  עתידים  אנחנו  והנה.  הלשון  רק  הכל  ומשחית  מחריב  אין  כי,  הלשון  ידי  על  אם  כי  אלקינו  בית  חורבן
  .השם  בעזרת  בזה

  רב  אמר  יהודה  רבי  אמר   מד  תהלים(  דכתיב  מאי,   "כג,   היום  כל  הורגנו  עליך  כי)   בניה  ושבעה  אשה  זו",   אלו  ולא.
  לים  עצמם  שהפילו   הורגנו"  כי,   הופעל  מלשון"   הפעולה  שמקבל,   בים  שטבעו  מה  ואילו,   עצמם  טבעו  הם,   זה  ואין,
  .המקרא  בלשון

  נצח  ישראל  פרק  ט

  שהקדימו  המרגלים  מפני,  ן"לעי  ה"פ  הקדים  מה  מפני  יוחנן  רבי  אמר  רבא  אמר)  א  קד  סנהדרין(  כן  גם  שם  דרש  ולכן
  יכרת)  "ד,  יב  תהלים(  וכדכתיב),  לב,  יג  במדבר(  בשקר  הארץ  על  דבה  שהוציאו  המרגלים  כי  לומר  ורוצה.  ן"לעי  ה"פ
  ללכת  הארץ  מן  נכרתין  להיות  גרמה,  הארץ  על  דבה  שהוציאו,  הזה  החטא  ולכך",  גדולות  מדברת  לשון  חלקות  שפתי'  ה

  שנאמר,  הקודש  ברוח  דוד  כרתו  שכבר,  תקנה  לו  אין  הרע  לשון  סיפר,  אמר  חנינא  בר  אבא  רבי)  ב  טו(  ובערכין.  לגולה
  ה  יכרת"   גדולות  מדברת  לשון  חלקות  שפתי'   ביותר  לכריתה  מיוחד  הזה  החטא  כי  הרי".   אחר  במקום  בארנו  והטעם.
  יג  ויקרא(  תורה  אמרה  ולכך,  לחברו  איש  בין  והבדל  פירוד  עושה  שהוא  הלשון  ענין  זהו  כי),  ח"פ  הלשון  נתיב( )  מו,
  למחנה  מחוץ  ישב  בדד"   לחברו  אדם  ובין  לאשתו  איש  בין  והבדל  פירוד  עושה  היה  הוא", ,  כן  גם  ישב  בדד  ולפיכך,

.  עושה  כך  ואחר  רואה  הוא  מתחלה  כי,  התחלה  היא  העין  כי  ודע.  הבדלה  עושה  הוא  כאשר  משרשו  ונבדל  נכרת  שיהיה
  התחלה  הוא  שהעין  וכמו   גומר  הפה  כן,   לפעל  הדיבור  מוציא  שהוא,   לפה  העין  מקדים  וכאשר. ,  התחלה  אחר  נמשך,
  עד,  תליא  בליבא  דעינא  שוריינא)  ב  כח  ז"ע(  ל"רז  שאמרו  כמו,  השכל  אל  דבק  הוא,  הראיה  שהוא,  והעין.  העין  שהוא
  בו  דביקים  היו  כאשר  הארץ  מן  גולים  היו  לא  כך  ומפני.  יתברך  בו  דביקות  לו  יש  והשכלי,  לגמרי  בשכלי  דבק  הוא  שבזה
  -  הפה  שהוא  -  הזה  לגמר  היה  ולא,  העין  שהוא  ההתחלה  אל  נמשך  הגמר  היה  ולא,  לעין  הפה  הקדימו  הם  אבל.  יתברך
  .ממנו  ההרחקה  שהוא,  הגלות  גורם  היה  זה  ודבר,  יתברך  השם  מן  מסולקים  היו  ובזה,  השכלית  בהתחלה  דביקות

  ועוד   המדברת  לנפש  הוא  הדיבור  כי,   נפש  נכרת  בזה  -  הרע  לשון  לדבר  -  הרע  אל  המדברת  בנפש  נוטה  וכאשר,
  והדבר.  המציאות  אל  דבק  העין  לכך,  לפניו  הנמצא  רואה  שהוא  העין  כי,  לעין  הפה  שהקדים  ומה.  העיקר  מן  המדברת
  שייך  שהוא  מה  רק  האדם  ידבר  שלא,  העין  אחר  הפה  ולכך.  הרע  מן  עינו  לסור  ויש,  כלל  נמצא  אינו  כאילו  רע  שהוא
  ולכך,  כלל  מציאות  לו  שאין  מה  מדברים  שהיו,  לעין  הפה  הקדימו  אלו  אבל.  והמצוה  התורה  כמו,  המציאות  הוא,  לעין
,  כסדר  ביתא  האלפא  הראשון  באיכה  כי  גב  על  ואף.  עמוקים  עוד  והם,  מאוד  ברורים  אלו  ודברים.  המציאות  מן  נכרתו
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  ן"העי,  כסדר  הראשון  באיכה  ביתא  האלפא  שסדר  אחר  ולפיכך,  לעין  קודם  הפה  להיות  יש  כך  כי  האדם  יאמר  שלא  היינו
  .שלהם  חטא  על  לרמוז,  העין  קודם  ה"הפ  זה  אחר  סדר,  ה"הפ  קודם

  כריתה  חייבים  היו  מרגלים  חטא  היה  לא  אם  מקום  מכל,  כריתות  ו"ל  ידי  על  שנכרתו  כן  גם  רמז"  איכה"  במלת  אמנם
.  אינם  הם  הרי,  חטאו  אבותם  כי  ואף.  יתברך  השם  מן  נכרתים  היו  לא,  כריתות  ו"ל  היה  לא  ואם.  הארץ  מן  לא,  בעצמם

  יתברך  השם  מן  נכרתים  שהיו  ביחד  שניהם  גרמו  עתה  אך   שאמר  מה  כנגד  כריתות  ו"ל  כי  ונראה.  הארץ  מן  ונכרתו,
  ואלו".  לו  חוכי  כל  אשרי)  "יח,  ל  ישעיה(  שנאמר,  המאירה  באספקלריא  שמסתכלים  צדיקים  ו"ל  שיש)  ב  מה(  בסוכה

  הם  והפכו  ודבר,  לגמרי  יתברך  השם  מן  נכרתים  כריתות  ובעלי,  לגמרי  יתברך  השם  עם  הצדיקים  כי,  זה  הפך  הם  ו"ל
  .שוים

  רש"י  במדבר  פרק  יג  פסוק  ב

  הללו  ורשעים,  באחיה  שדברה  דבה  עסקי  על  שלקתה  לפי,  מרים  לפרשת  מרגלים  פרשת  נסמכהא  למה  -  אנשים  לך  שלח
  :מוסר  לקחו  ולא  ראו

,  לפנינו  אנשים  נשלחה)  כב,  א  דברים(  ואמרו  ישראל  שבאו  לפי,  שלח  תרצה  אם,  לך  מצוה  איני  אני  ב,לדעתך  -  לך  שלח
,  ג  שמות(  שנאמר,  טובה  שהיא  להם  אמרתי  אני  אמר.  בשכינה  נמלך  ומשה',  וגו  כלכם  אלי  ותקרבון)  שם(  שנאמר  כמה
  :יירשוה  לא  למען  המרגלים  בדברי  לטעותג  מקום  להם  נותן  שאני  חייהם',  וגו  מצרים  מעני  אתכם  אעלה)  יז

L A W S  O F  L A S H O N  H A R A H 

  רמב"ם  הלכות  דעות  פרק  ז

  א  הלכה

  בעמיך  רכיל  תלך  לא  שנאמר  תעשה  בלא  עובר  בחבירו  המרגל   וגורם  הוא  גדול  עון  זה  דבר  על  לוקין  שאין  פ"ואע,
    .האדומי  לדואג  אירע  מה  ולמד  צא,  רעך  דם  על  תעמוד  ולא  לו  נסמך  לכך,  מישראל  רבות  נפשות  להרוג

  ב  הלכה

  זה  הרי  אמת  שהוא  פ"אע  פלוני  על  שמעתי  וכך  כך  פלוני  אמר  כך  ואומר  לזה  מזה  והולך  דברים  שטוען  זה  רכיל  זהו  אי
  א  פ"אע  חבירו  בגנות  המספר  והוא,  הרע  לשון  והוא  זה  לאו  בכלל  והוא  מאד  עד  מזה  גדול  עון  יש,  העולם  את  מחריב
  חבירו  על  רע  שם  מוציא  נקרא  שקר  האומר  אבל,  אמת  שאומר   עשה  וכך  כך  ואומר  שיושב  זה  הרע  לשון  בעל  אבל,
  חלקות  שפתי  כל'  ה  יכרת  הכתוב  אמר  זה  על,  גנאי  של  דברים  ואמר  עליו  שמעתי  וכך  וכך  אבותיו  היו  וכך  וכך  פלוני
  קשה  אלא  לא  א"א.  פלוני  איש  עשה  כך  ואומר  שיושב  הרע  לשון  בעל  אבל/  ד"הראב  השגת.  +/גדולות  מדברת  לשון

    +.זאת  בינה,  עצמו  את  אלא  הורג  ואינו  תנין  והשני  נפשות  והורג  תליתאי  הוא  שהראשון  השני  מן  הראשון

  ג  הלכה

  ושפיכות  עריות  וגילוי  כוכבים  עבודת,  הבא  לעולם  חלק  לו  ואין  הזה  בעולם  האדם  מן  נפרעין  עבירות  שלש  חכמים  אמרו
  כולם  ב  כנגד  הרע  ולשון  דמים   בעיקר  כופר  כאילו  הרע  בלשון  המספר  כל  חכמים  אמרו  ועוד,   אמרו  אשר  שנאמר,

  שאומר  וזה,  והמקבלו,  האומרו  ג:  הורגת  הרע  לשון  שלשה  חכמים  אמרו  ועוד,  לנו  אדון  מי  אתנו  שפתינו  נגביר  ללשוננו
    .האומרו  מן  יותר  והמקבלו  ד,  עליו
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  ד  הלכה

  רוצה  איני  מפלוני  שתקו  שיאמר  או,  עתה  שהוא  כמות  שיהיה  לפלוני  יאמר  מי  כיצד,  הרע  לשון  אבק  שהן  דברים  ויש
  שזה  הרע  לשון  אבק  זה  הרי  שונאיו  ה  בפני  חבירו  בטובת  המספר  וכל,  האלו  בדברים  וכיוצא  היה  ומה  אירע  מה  להודיע
  בגנותו  שיספרו  להם  גורם   לו  תחשב  קללה  השכם  בבקר  גדול  בקול  רעהו  מברך  שלמה  אמר  הענין  זה  ועל,   שמתוך,
  ששלמה  הוא,  בשנאה  מדבר  שאינו  כלומר  ראש  קלות  ודרך  שחוק  דרך  הרע  בלשון  המספר  וכן,  רעתו  לידי  בא  טובתו
  שיספר  והוא  רמאות  דרך  הרע  לשון  המספר  וכן,  אני  משחק  הלא  ואמר  ומות  חצים  זקים  היורה  כמתלהלה  בחכמתו  אמר
  שאלו  או  הרע  לשון  זה  שדבר  יודע  איני  אומר  בו  כשממחין  אלא  הוא  הרע  לשון  שדבר  זה  שדבר  יודע  אינו  כאילו  לתומו
    .פלוני  של  מעשיו

  ה  הלכה

  חבירו  להזיק  איש  מפי  איש  נשמעו  אם  שגורמים  ו  דברים  והמספר,  בפניו  שלא  או  חבירו  בפני  הרע  בלשון  המספר  אחד
  הדבר  נשמע  כבר  שלשה  בפני  אלו  דברים  נאמרו  ואם,  הרע  לשון  זה  הרי  להפחידו  או  לו  להצר  ואפילו  בממונו  או  בגופו
  ונודע   הרע  לשון  ז  משום  בו  אין  אחרת  פעם  השלשה  מן  אחד  הדבר  סיפר  ואם,   ח  הקול  להעביר  יתכוין  שלא  והוא,

    .יותר  ולגלותו

  ו  הלכה

  דבריהם  ולשמוע  עמהם  לישב  שכן  וכל  בשכונתם  לדור  שאסור  הרע  לשון  בעלי  הם  אלו  כל   על  דין  גזר  נחתם  ולא,
    .לבד  הרע  לשון  על  אלא  במדבר  אבותינו

  חפץ  חיים  כלל  י  סעיף  ב

 :ְוֵאּלּו  ֵהן

,  ֶׁשה ַ   .ֱאֶמתָּדָבר  א  (ה)  ֶׁשִּיְרֶאה  ֶזה  ַהָּדָבר  ְּבַעְצמֹו,  ְולֹא  ַעל  ְיֵדי  ְׁשִמיָעה  ֵמֲאֵחִרים,  ִאם  לֹא  ֶׁשִּנְתָּבֵרר  לֹו  ַאַחר  ָּכ

ק  ִיְתּבֹוִנן  ֵהיֵטב  ֶאת  ֶעֶּצם  ָהִעְנָין,  ב  ֶׁשִּיָּזֵהר  ְמֹאד,  ֶׁשּלֹא  ַיְחִליט  ֵּתֶכף  ֶאת  ָהִעְנָין  ְּבַדְעּתֹו  ְלְגֶזל  ְועֶשק  אֹו  ְלֶהֵּזק  ְוַכּיֹוֵצא  ָּבֶזה,  (ו)  ַר  
 .ִאם  הּוא  ַעל  ִּפי  ִּדין  ִּבְכַלל  ֶּגֶזל  אֹו  ֶהֵּזק

ע  לֹו,  ֵטא  ִמְּתִחָּלה  (ח)  ּוְבָלׁשֹון  ַרָּכה,  אּוַלי  יּוַכל  ְלהֹוִעיל  לֹו,  ְוֵייִטיב  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ֶאת  ְּדָרָכיו,  ְוִאם  לֹא  ִיְׁשמ ַ ג  (ז)  ֶׁשּיֹוִכיַח  ֶאת  ַהחֹו
ְחּתֹו,  ְיֹבַאר  ְלַקָּמן,  ִאם  ִיְרֶצה  ָאז  יֹוִדיַע  ָלַרִּבים  ֶאת  ַאְׁשַמת  ָהִאיׁש  ַהֶּזה,  ַמה  ֶּׁשֵהִזיד  ַעל  ֵרֵעהּו.  (ְוִאם  יֹוֵדַע  ּבֹו,  ֶׁשּלֹא  ְיַקֵּבל  ּתֹוכ ַ 

 .ה',  ְּבָסִעיף  ז')

 .ד  (ט)  ֶׁשּלֹא  ַיְגִּדיל  ָהַעְוָלה  יֹוֵתר  ִמַּמה  ֶּׁשִהיא

ֲחֵברֹו,  ְולֹא  ִמַּצד  הּוא  נֹוֵתן  ּב ַ ה  (י)  ֶׁשְּיַכֵּון  ְלתֹוֶעֶלת,  ּוְכמֹו  ֶׁשְּנָבֵאר  ְלַקָּמן  ְּבָסִעיף  ד',  ְולֹא  ֵלָהנֹות,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ֵמַהְּפָגם  ַההּוא,  ׁש ֶ 
 .ִׂשְנָאה,  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ָעָליו  ִמְּכָבר

  ְלַסֵּפר  ֶאת  ע ִ  ְנַין  ַהָלׁשֹון  ָהָרע  ָעָליו,  ו  ִאם  הּוא  (יא)  ָיכֹול  ְלַסֵּבב  ֶאת  ַהּתֹוֶעֶלת  ַהּזֹאת  ּגּוָפא  {עצמה}  ְּבֵעָּצה  ַאֶחֶרת,  ֶׁשּלֹא  ִיְּצָטֵר
 .ֲאַזי  ְּבָכל  ַּגְוִני  ָאסּור  ְלַסֵּפר

יו  ְּבֹאֶפן  ֶזה  ַעל  ָּדָבר  ֶזה  ְּבֵבית  ז  (יב)  ֶׁשּלֹא  ְיסֹוֵבב  ַעל  ְיֵדי  ַהִסּפּור  ֶהֵּזק  ְלַהִּנּדֹון  יֹוֵתר  ִמְּכִפי  ַהִּדין,  ֶׁשָהָיה  יֹוֵּצא,  ִאּלּו  הּוַעד  ָעל ָ 
 .ֹומֹוִּדין,  ּוֵבאּור  ָּדָבר  ֶזה  ַעֵּין  ְלַקָּמן  ְּבִהְלכֹות  ְרִכילּות  ִּבְכָלל  ט',  ִּכי  ָׁשם  ְמק
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(ה)  שיראה  זה  הדבר  בעצמו  וכו'.  דהלא  על  השמיעה  אין  לו  רק  לחוש,  ואכ  איך  ילך  ויספר  זה  לאחרים  בגדר  ודאי.  וגם  
אין  שייך  בזה  התירא  דר'  יונה  שכתב  דומיא  דהתירה  התורה  עד  אחד,  דהלא  עדות  אין  שייך  רק  אם  הוא  יודע  את  הדבר  

 .בעצמו  ולא  על  ידי  שמיעה  מאחרים

  להקשות     מה  ששמע  ואין   דאם  יספר  אחד  לחבירו   שמשמע  מדבריו   ג'   דה  ומד  בפני על  זה  מרשבם  דבב  (דף  לט  עב)
מאנשים  שפלוני  אמר  על  פלוני  שהוא  מחזיק  שדהו  בגזלנותא,  דאין  זה  בכלל  לישנא  בישא  (דאלה  איך  יכול  לבוא  לבסוף  

שיכול  להיות  שכל  עצם  הענין  הוא  לאזני  המחזיק)  משום  שיוכל  לצמוח  לבסוף  טובה  להמחזיק  עיז  שיזהר  בשטרו,  אף  
שקר  שלא  אמר  עליו  מעולם  שהוא  גזלן.  ואכ  הכי  נמי  אם  כוונתו  שתצמח  מזה  תועלת  להנידון  אמאי  יהיה  אסור.  דיש  
לחלק,  דהתם  אינו  אומר  סתם  שהוא  מחזיק  שדהו  של  פלוני  בגזלנותא,  או  שפלוני  המערער  אמר  על  הלוקח  זה  שהוא  

שאמר  פלוני  עליו  שהוא  מחזיק  שדהו  בגזלנותא,  לא  כן  בעניננו,  שעל  סמך  ששמע  גזלן,  רק  שהוא  מספר  מה  שנשמע  
מתחלה  דבר  עולה  על  אחד  הוא  מספר  אחכ  סתם  עליו  שהוא  איש  גזלן  וכיוצא  בזה,  זה  בודאי  אסור,  ועוד  דהתם  התועלת  

לספר  לאחרים  שהם  מצויה  יותר  מהכא,  משום  דכשיבוא  הדבר  לאזניו  בודאי  יזהר  בשטרו,  משאכ  הכא  דאיירינן  לענין  
יעזרו  להנגזל  והניזק,  או  שעי  רינונם  ישוב  מעצמו  מדרכיו  הרעים,  דזה  אינו  מצוי  כל  כך,  בודאי  מסתברא  דאסור  אם  לא  

 .ראה  בעצמו

 .'ולענין  אם  לגלות  דבר  זה  להנגזל  בעצמו  אם  עדיין  לא  ידע  מזה,  יבואר  איה  לקמן  בהלכות  רכילות  כלל  ט'  סעיף  ז

שוט  הוא,  כי  מה  מאוד  צריך  ליזהר  הרוצה  להיות  דיין  לעצמו  להתיר  לנפשו  הלאו  דלשהר  מטעם  (ו)  רק  יתבונן  היטב.  פ
לקנא  לאמת,  לבדוק  תחלה  אחר  האמת  היטב.  כי  זה  אינו  מצוי  שיראה  לאחד  בפשיטות  שהולך  וגונב  מכיסו  של  חבירו  או  

חבירו  בעול,  על  כן  צריך  לדרוש  ששובר  כליו  של  חבירו,  רק  עי  עסק  וכיוב  נסבב,  שלפי  הנראה  נשאר  בידו  ממון  של  
מתחלה  הענין  לאמתו  בכל  פרטיו,  כי  למה  יהא  הדין  זה  של  לשהר  גרוע  יותר  משארי  דברים  שיש  להם  חזקת  איסור  שכל  
זמן  שלא  נמצא  להם  היתר  ברור  באיסורייהו  קיימי,  הנ  דכותיה  והוא  הדין  אם  ראה  לאחד  שציער  ובייש  לחבירו,  ידרוש  

 .ישו  מתחלה,  וכל  כיוצא  בזהגכ  אולי  חבירו  ציערו  ובי

(ז)  שיוכיח  את  החוטא.  כן  כתב  ר'  יונה  במאמר  רכא  שכתב  אמנם  יש  עליו  להוכיח  את  האיש  תחלה,  ואף  דבמאמר  רכח  
כתב  אמנם  המטיבים  דרכם  דבר  ידברו  בראשונה  את  החוטא  וכו'  ומשמע  שם  להמעיין  דהוא  רק  מדרבנן  בעלמא  שבלאה  

איירי  ר'  יונה  רק  לענין  איסור  לשהר,  אבל  לענין  מצות  הוכחה  לעולם  אימא  לך    יהיה  דבר  זה  בכלל  אבק  לשהר,  שם  לא
דמן  הדין  מחוייב  להוכיחו  קודם  שיפרסם  עליו  שום  גנאי.  כיון  דאיירינן  בסתם  איש  ישראל  שלא  נתחזק  עד  עתה  לרשע,  

ואם  כן  אפילו  אם  ירצה    בודאי  הוא  בכלל  עמיתך  ומחוייב  להוכיחו  פן  יקבל  תוכחתו  ולא  יצטרך  לפרסם  עליו  שום  גנאי.
  יונה  במאמר  רכח  בסופו  עיש  עכפ  יהיה  אסור   לאמר  הדברים  בפני  שלשה  דתו  אין  בו  משום  אבק  לשהר  כדמוכח  בר'
לפרסמו  קודם  שהוכיחו  משום  מצות  הוכחה,  אם  לא  שיודע  בו  שאיננו  מקבל  תוכחתו  (ובזה  מיירי  המימרא  דבפני  שלשה  

 .(שהביא  הרי  בסוף  המאמר  הנל

מא  הכי  כדברינו,  ותאמר  דאין  עובר  על  מצות  הוכחה  רק  אם  אינו  מוכיחו  כלל,  משאכ  אם  ברצונו  להוכיחו  דאי  לא  תי
  יונה  שבשערי   אחר  זה  מותר  לעת  עתה  לפרסם  גנותו  לעין  כל  כדי  לקנא  לאמת  ולעזור  לאשר  אשם  לו,  יקשו  דברי  ר'

ם  כגון  שיודע  בו  שאינו  מקבל  תוכחתו  תשובה  אדבריו  שמובאים  בשמו  בספר  שיטה  מקובצת  על  בב  (בדף  לט),  דכתב  ש
 .וכו',  אלא  ודאי  כמו  שכתבנו

ואפילו  אם  תדחה  את  דברינו  ותאמר  שבשיטה  מקובצת  נקט  ר'  יונה  רק  למדה  טובה  ומצוה  בעלמא,  או  דשם  נקט  רק  לפי  
  מקבל  תו   שאינו   שיודע  בו   ולכך  כתב  כגון   מעשיו,   ויתקן   הדברים  לאזניו   שיגיעו כחתו,  הסברא  שהוסיף  שם  שיתכוין

  לפני     אותו   לבזות   יצטרך   ולא   לו   ישמע   אולי   אותו   שיוכיח   לו   היא   טובה   יותר   לטובתו   רק   מתכוין   שאינו   כיון דאלה
  לקנא  לאמת  ולעזור  לאשר  אשם  לו  אך  שיזהר  שלא  יהיה  נחשד     רק  כדי   כלל,   אבל  בשת  שלא  זכר  סברא  זו אנשים,

  יונה,  אפשר  דאין  מחוייב  מן  התורה  להוכיחו  לחונף  או  לשקרן  וכאידך  סברות  המובאות  שם  בשיטה  מקובצת  בש ם  ר'
קודם  שיפרסם  עליו  רק  למצוה  ומדה  טובה  בעלמא,  מכל  מקום  לפי  מה  שהעתקנו  לעיל  את  דברי  הרמבם  בסוף  סקא  [יא  
שצל  יא]  מבואר  שם  בהדיא  דאסור  לפרסם  גנותו  אם  לא  הוכיח  אותו  מתחלה.  ועיין  לעיל  בכלל  ג'  בבמח  סוף  סקא.  ועפ  

 .כתבתי  דברי  שבפנים  דצריך  להוכיח  אותו  מתחלה  דברינו  אלה
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וזה  הוא  אפילו  בסתם  איש  ישראל,  ובפרט  אם  מי  שעשה  העולה  הוא  איש  בן  תורה,  בודאי  הוא  מוכרח  לדבר  עמו  תחלה  
לידע  מאתו  טעם  ההיתר  שלו  ומה  הביאו  לזה,  דאלה  לא  יושלם  הפרט  השני  הנל  בפנים,  כי  אולי  יראה  לו  שהדין  עמו,  

 באבות  ואל  תדין  את  חבירך  עד  שתגיע  למקומו  *.  (באר  מים  חיים)וכמאמרם  זל  

הגהה:  וכן  מוכח  לענד  במעשה  דרב  ור'  שילא  ביבמות  (דף  קכא),  שר'  שילא  התיר  לאשה  אחת  להנשא  שלא  כדין,  
ורצה  רב  לשמתיה  על  זה,  ועכבו  שמואל  עד  שישאלו  מתחלה  את  פי  ר'  שילא.  וכן  היה,  והודה  ר'  שילא  שטעה.  וקרי  

ל  עליה  דרב  לא  יאונה  לצדיק  כל  און,  ועיין  שם  ברשי.  אלמא  דדבר  זה  נקרא  און  אם  היה  מנדיהו  קודם  ששאל  שמוא
לר'  שילא  בעצמו.  ונוכל  לומר  דבענינינו  בודאי  גם  רב  מודה  דצריך  לנהוג  כשמואל,  דשם  סבר  רב  מתחלה  שצריך  

א.  משאכ  בנידון  דידן  שיש  תקנה  לנדות  את  רב  שילא  שעבר  על  איסור  שאין  תקנה  לאיסורו  במה  שהתירה  להנש
 בהשבה  או  בפיוס  גם  רב  סובר  דצריך  להוכיח  אותו  מתחלה  קודם  שיפרסם  קלונו  לאנשים.  (הגהה)

 .(ח)  ובלשון  רכה.  ככ  הרמבם  בפרק  ו'  מהלכות  דעות  עיש

דאמרינן    (ט)  שלא  יגדיל  העולה  וכו'.  פשוט  הוא  דהוא  בכלל  שקר,  ומוציא  שם  רע  נקרא  עבור  זה.  וראיה  לדבר  לפי  מה
בערכין  (טו  עא)  במשנה  נמצא  האומר  בפיו  חמור  מן  העושה  מעשה  (פירוש  שהאונס  או  מפתה  חייב  רק  נ'  כסף  ומוציא  
שם  רע  מאה)  ומסקינן  בגמרא  שם  דהעיקר  מה  שקנסה  התורה  מוציא  שם  רע  הוא  על  השם  רע  שהוציא  עליה  ולאו  משום  

  ומוציא  שם  רע  נקדא  אם  בא  ל   זינתה  אחר  אירוסין  דרצה  לגרום  לה  מיתה  עיש.   ומספר  לפניהם  איך  שאשתו בית  דין
שלו,  ומביא  עדים  על  זה.  ואם  אחכ  הביא  האב  עדים  והזימום  לעידי  הבעל,  אז  נידון  הבעל  בתורת  מוציא  שם  רע.  וידוע  
הוא  דאף  אם  יאמרו  העדים  השניים  שאמת  הוא  שהיא  פרוצה  ביותר,  שזינתה  קודם  אירוסין  בנדותה  והם  בעצמם  התרו  

היא  חייבת  כרת  על  זה,  אפה  נידון  הבעל  בתורת  מוציא  שם  רע  משום  דלא  היה  לו  להגדיל  השם  רע  כל  כך.  וידוע  בה  ו
הוא  מאמר  הגמרא  בכתובות  (מו  עא)  דאזהרת  מוציא  שם  רע  היא  מלא  תלך  רכיל  בעמיך,  וכן  כתב  הרמבם  בסהמ  לת  

  צריך  ליזהר  מאוד  שלא  יגדיל  העולה  יותר  ממה  שהי   בעניננו   ואכ  הנ   שכתב  שא.   כמו א  דיהיה  בכלל  מוציא  שם  רע,
 .הרמבם  בריש  פז  מהלכות  דעות  דהמספר  על  חברו  גנות  של  שקר  הוא  בכלל  מוציא  שם  רע

ולבר  מן  דין,  הלא  עיקר  ההיתר  של  ר'  יונה  הוא  דומיא  דעד  אחד  שהוצרך  להעיד  בבד  כדי  לחייב  את  חבירו  שבועה,  ועד  
אחת  על  מאה  מנה.  גם  הלא  מפורש  הוא  דאסור  להוסיף  במלקות  לרשע  אחד  בוודאי  אסור  להוסיף  בעדותו  אפילו  פרוטה  

 .יותר  מכפי  חיובו,  והנ  דכוותיה  דהלא  שנינו  בערכין  (דף  טו)  דהאומר  בפיו  חמור  מן  העושה  מעשה

ואכ  לפי  מה  שביררנו,  אם  מספר  דבר  עולה  שעשה  אחד  לחבירו,  ויודע  שום  חלק  זכות  שיש  בענין  המעשה  הזה,  שאם  
  השומעים     וכשישמיט  המספר  את  הפרט  הזה  ידעו   כך,   גדולה  כל   זה  לעולה   בעיניהם  דבר את  החלק  ההוא  לא  יחשב

 .יתבזה  בעיניהם  מאוד,  צריך  ליזהר  מאוד  שלא  להשמיט

(י)  שיכוין  לתועלת  וכו'.  כן  מוכח  בר'  יונה  במאמר  רכח  ורטז  וריט  ובמה  שהביא  בשיטה  מקובצת  (לט  עא)  בשם  עליות  
  בב   מוכח   וכן   זל   יונה   מפורש  בכמה  הר'   זה   שדבר   הוא,   דמסתברא   ומילתא   עיש.   דדש  וכו'   דה   ברשי   עב)   נח   (דף מ

מקומות  בספרי  חזל  דמה  שקוצף  הקבה  על  העובדי  כוכבים  המריעים  לישראל,  אף  שהרעה  המגיעה  לנו  מאתם  הוא  מאת  
לבא,  עם  כל  זון  יענשו    השי  בדין  ובמשפט  כפי  עונותינו,  והוא  לתועלתינו  כדי  שינכה  עיז  מעונינו  ונהיה  נקיים  לעתיד

  נמי     והכי   שהם  אינם  מכוונים  לתועלת  רק  מצד  שנאה  ושמחים  בצרתינו,   מפני   כוכבים  בעונש  גדול, אחר  כך  העובדי
 .דכוותיה

(יא)  יכול  לסבב.  וראיה  לזה  ממאי  דאמרינן  בסנהדרין  (יא  עא)  במעשה  דעכן  דכתיב  ויאמר  ה'  אל  יהושע  קום  לך  למה  זה  
ישראל,  אמר  לפניו  רבשע  מי  חטא,  אמר  לו  וכי  דילטור  אני,  לך  הטל  גורלות,  ופירשי  דילטור  אתה  נופל  על  פניך  חטא  

רכיל.  וכעין  זה  גכ  איתא  בתנדא  בפרק  יח  כשביקש  יהושע  שיודיענו  הקבה  מי  חטא  השיבו  הקבה  מה  לך  יהושע  וכי  אני  
ל  ידו  נפלו  ישראל  במלחמה,  ובא  מדבר  אליך  היום  לשהר  וכו'.  ולכאורה  יפלא  מאד  וכי  על  איש  כעכן  שמעל  בחרם,  וע

  הגמרא  והתנדא     ומלשון   שייך  לשהר,   (דף  מד  עא),   תורה  כמש  בסנהדרין   ועבר  על  חמשה  חומשי על  נערה  מאורסה,
משמע  שהוא  לשהר  גמורה  ולא  חומרא  בעלמא,  אלא  ודאי  כמו  שכתבנו,  דכל  היכי  דיוכל  לסבב  התועלת  מבלי  שיצטרך  

 .הלא  יש  עצה  בגורלות,  וזה  הוא  שאמר  לו  הקבה  וכי  דילטור  אני,  לך  הטל  גורלות  לספר  עליו,  אסור  מן  הדין.  והתם  נמי
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וכענין  זה  מצינו  גכ  בשאר  חלקי  התורה  ביבמות  (דף  כ':)  אם  אתה  וכו',  ובבק  (דף  כח  עא)  היה  לו  לשמטו  עיש,  וכגון  
  תכא  ס   וכהג  בחמ  בסימן   נחשב  לרוצח  עיז   ולא  הצילו   באחד  מאבריו יג  באדם  הרואה  אחד  ברודף  שאם  יכול  להצילו

מישראל  מכה  חבירו  ואינו  יכול  להצילו  וכו'  ומשמע  אבל  אם  יכול  להצילו  בענין  אחר  ממילא  נחשב  חובל  ממש,  והכי  נמי  
בעניננו  כיון  שהוא  יכול  לסבב  את  התועלת  הזו  דהיינו  להציל  חבירו  בענין  אחר,  ממילא  נחשב  למספר  לשהר  ממש.  ועיין  

 .לקמן  בחב  כלל  ט'  סק  לה

כתבנו  בעצה  אחרת  וכו',  היינו  בין  לענין  התועלת  לעזור  לאשר  אשם  לו,  ובין  אם  כוונתו  לגנות  לעושי  רשעה  וכמו  ומה  ש
  כי  לפעמים  תוכל  להגיע  התועלת  הזו  אף  אם  לא  יזכיר  שם  מי  שעשה     גכ  יצוייר  פשט  זה, שכתבתי  בפנים  בסעיף  ד',

 .ו  מדה  רעה  הזו  דהיינו  לגזול  או  לבייש  בני  אדם  וכיובהעולה  הזו,  רק  יראה  לכל  על  פי  התורה  את  גודל  גנות  מי  שיש  ל

(יב)  שלא  יסובב  וכו'.  פירוש  דאם  הוא  משער  לפי  ענין  השומעים  שיעשו  עמו  יותר  מכפי  הדין  שהיה  יוצא  עליו  בבית  דין  
 .אסור  לספר  להם

אחר  כמו  דאיתא  בשך  ולא  יקשה  על  זה  המעיין  ממש  בחמ  בסימן  שפח  סז  בהגהה  יא  דאדם  המוכה  מחבירו  יכול  וכו'  והה  
שם  סק  מה  בשם  מהרמ  מריזבורק,  דשם  איירי  שיש  בזה  תועלת  על  להבא  שלא  יכהו  עוד  ואי  אפשר  להציל  אותו  בעגין  
אחר,  ומשום  דאלכ  אין  לך  אדם  שיציל  את  חבירו  מיד  מכהו  כמו  איתא  בשך  שם  ובביאור  הגרא,  ובענינא  דידן  איירינן  

 .עתה,  ולהכי  אסור  אם  יודע  המספר  שעי"ז  יעשו  אח"כ  עם  הנידון  שלא  כדיןרק  להציל  ממנו  את  ממונו  שנתחייב  לו  עד  

וכל  זה  אפילו  אם  המספרין  הם  שנים,  אבל  אם  המספר  הוא  אחד,  יזהר  יותר  בענין  זה,  דהיינו,  אם  הוא  רואה  שיעשו  
לו  לספר  להם  רק  השומעים  מעשה  ממש  על  ידו,  ועל  פי  דין  בודאי  לא  היו  מועילים  דבריו  רק  לענין  שבועה  וכהג,  אסור  

לזרזם  שיביאו  הגזלן  והעושק  לדין,  ושם  יעיד  להנגזל  או  להנעשק  והניזק.  וביאור  דבר  זה  בכל  פרטיו  ומקור  לדין  זה  עיין  
  לקמן  בהלכות  רכילות  בכלל  ט'  סעיף  ה'  ו'  עיש.  (באר  מים  חיים)

  שו"ת  תשובות  והנהגות  כרך  א  סימן  תקנה

    וגדרה  הרע  לשון  קבלת  באיסור:  שאלה

  חבירו  על  רע  ששמע  ר"לשה  לקבל  שאסור  פוסק')  י  סעיף'  ו  כלל(  הרע  לשון  בהלכות  ל"זצ"  חיים  חפץ"  בעל  הקדוש
  כל  בלבבו  ספק  אפילו  עוד  לו  אין  אבל,  וליזהר  לברר  בעי  מיהת  למיחש  מ"ומ,  עולה  בו  שאין  חזקתו  על  להעמידו  יש  רק
    .חזקה  שיש  זמן

  נימא  היאך,  בלבו  וחושש  שונאו  שאינו  מהימן  מאדם  וכששומע,  הם  השרת  מלאכי  אדם  בני  אטו,  מאד  תמוהין  ודבריו
  שמא  מסתפק  בלבו  מ"מ,  שמועה  סמך  על  נימא  כמלא  בחבירו  לנגוע  לו  אפשר  דאי  ונהי,  הרע  לשון  קבלת  איסור  שזהו

  גופא  חזקה  מדין  והלוא,  חשש  אפילו  אצלו  אין  באמת  אבל  לברר  כדי  רק  שחושש  לצייר  אפילו  וקשה,  נכונה  השמועה
  כמקודם  לנהוג  הלכה  רק  ספק  נשאר   כלל  להסתפק  אסור  בלב  שגם  בחזקה  נפסק  לא  ומעולם,   ספק  כאן  יש  פ"ועכ,

    .זה  על  מכרעת  לא  כשרות  והחזקת  במציאות

  בזה  לעמוד  יכול  מי"  והשיב  ל"זצ  א"מהחזו  ששאל  מביא  ט"כ'  סי)  ל"זצ  מונק  ש"מהגר"  (שדך  פאת"  בספר  ראיתי  וכן
  בכוונת  נראה  ולכן.      השרת  למלאכי  תורה  ניתנה  ולא  בזה  לעמוד  אפשר  אי  שהרי  ל"כנ  וכוונתו"  לומדות  אלא  זה  אין
,  גמור  ספק  פ"עכ  לו  ונעשה,  נאמן  אדם  הוא  אם  ובפרט  למספר  להאמין  הוא  האדם  טבע  הלוא  ר"לשה  דכששומע  ח"הח
  ורק,  כשרות  בחזקת  הוא  והרי  בחזקתו  אחד  כל  להעמיד  הוא  התורה  שדין  לידע  שצריך  חיים  החפץ  הקדוש  דעת  ולזה
  זהירות  ומלבד,  נכונה  היתה  השמועה  אם  נזק  לו  ליגרם  שעלול  מדבר  זהירות  לענין  וכחששא  לחשוש  שמותר  היא  הלכה
  חזקת  כדין  שלא  חושש  שלעצמו  היא  בזה  שהותר  זו  וחששא,  וכדומה  לצערו  או  לאחרים  לספר  ודאי  בתורת  האיסור  זה

  כשרות   האמת  כן  כאילו  אלא,   בכשרות  שחזקתו  ברור  לידע  צריך  בלבו  אבל,   שקר  הוא  ר"הלשה  סיפור  ולכן,   ולא,
  עד  גבול  ואין  האפשר  כפי  זכות  ללמד"  עמיתך  תשפוט  בצדק"  אנו  מצווים  אופן  ובכל.      השרת  למלאכי  התורה  ניתנה
    .'וכו  הנסיבות  כל  יודע  או  סיפר  ולא  הפרטים  כל  את  או  בדקדוק  ראה  לא  שההוא  לצדד  וגם,  זכות  ללמד  אפשר  כמה
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  שלגבי,  שמע  לא  כאילו  וליהוי,  כלל  לחבירו  היחס  אצלו  ישתנה  שלא  השמיעה  לאחר  הוא  הרע  לשון  קבלת  איסור  ועיקר
  .          ש"וכמ,  לו  שברור  השרת  כמלאכי  אינו  לעצמו  אם  אף,  כלל  חושש  אינו  חבירו

  שלחן  ערוך  אורח  חיים  סימן  תרו  סעיף  ד

  שירצה  מתי>  ד<  וללקות  לטבול  יכול   יח(  שיהיה  רק,   (הלילה  קודם)   הטבילה  על  מברך  ואינו)  יט;;   הגה.   צריך  ואין:
  נמי  ט)  כב(  מים  קבין  תשעה  דהטלת  הדין  והוא>  ו;;  <קרי  משום  ח)  כא,  *  (וידוי  בלא)  כ,  (אחת  פעם  רק>  ה<  לטבול
  ולטבול  י  לרחוץ]  י[  מותר)  כד,  (הכיפורים  ליום  השנה  ראש  בין)  כג(  מת  לו  שמת  מי).  ץ"תשב  בו  וכל  ו"מהרי(  מהני
  (כ"בעיו   כה,   (שמחות  דהלכות  ל"מהרי(  שבעה  מבטל  כפור  דיום)   כו),   (שלשים  כל  לרחוץ  שלא  שנהגו  פ"אע) )  כז,

  ).עצמו  דעת.  (מותר  מצוה  טבילת

  


