
 הרב דניאל צבי פלדמן
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  

  בענין איסור לשון הרע

  
וכן המספר ', ל ויש דברים שהן אבק לשון הרע וגו"וז'  שכ)ד"ז ה"דעות פ' הל(ם "הנה איתא ברמב

לשון הרע דרך רמאות והוא שיספר לתומו כאילו אינו יודע שדבר זה שדבר לשון הרע הוא אלא כשממחין 
' חפץ חיים כלל ג' בזה בס' וע. ל"עכ, בו אומר איני יודע שדבר זה לשון הרע או שאלו מעשיו של פלוני

  . 'ק ג"בבאר מים חיים ס
  

א דבאופן "והקשה בעל זרע חיים שליט, ל"וז' כ) ה' סי, ר אברהם אהרמן"להר(קודש ישראל ' ובס
והיאך , דהרי זה מכה רעהו בסתר ממש, קשה טובא, אינו יודע שדבר זה גנות" כאילו"ם דמספר "הרמב

שנאמרו יש ש דהכוונה שגם המילים "ל בפהמ"ם ז"והוא הוכיח מלשון הרמב. ר ממש"נאמר שאין זה לשה
פ הודה שלא העלה תרופה "ועכ, ואין הגנות מוכרח, והשומע היה יכול להטות לפירוש אחר, כוונות' בהם ב

ש "והנה ע. י דברים אלו שמספר כאילו מדבר לפי תומו"ס המספר התכוין להכותו בסתר ע"דסו, לקושייתו
וצריך לומר , ורה אלא אבקר גמ"ש דכל שלא אמר הגנות בפירוש ממש אין זה לשה"ל בפהמ"ם ז"ברמב

ומאחר דעצם , ואין הכוונה מעלה ומוריד בזה, ר הולך על הדיבור ממש"ל דכל דין לשה"ם ז"בשיטת הרמב
וזה שהגנות טמון בה ויכול השומע , ר גמורה"אין בזה דין של לשה, הדיבור לא היה גנות מפורש ממש

י "דכל דיבור אם ע, ל"ם ז"פסק הרמב'  הומאידך גיסא בהלכה, ר"להוציאו ממנה גורם שדינו באבק לה
ל דהתם עצם הדיבור "וצ. ר בשעת אמירתו"שיהיה נפוץ בין בני אדם יגרום היזק וצער לחבירו נחשב לשה

ורק שנוכל , אבל אם אין עצם הדיבור גורם הצער וההיזק, ר ממש"גורם הצער וההיזק ולכן הוא לשה
מ לכאורה "ומ. הרי זה רק אבק, ם נוכל לפרשו באופן אחראבל ג, לפרש הדיבור באופן שיגרום צער והיזק

ורק מאחר שהתחכם , דהרי זה הולך בזדון להכות רעהו בסתר, ל צריכים טעמא רבה"ם ז"דברי הרמב
מדות "' א' והנה בסי. ר גמורה"לשמור שלא יהיו בדבריו גנות ברור ומוכרח אלא באופן רמז אין זה לשה

דלדעת , ל אם שייך חלות איסור על המדות"ם ורבינו יונה ז"וקת הרמבת מחל"ביררנו בעזהי" פ הלכה"ע
ל אין "ם ז"ולדעת הרמב, דכל אלו איסור תורה הם, ל יש איסור להתגאות ולהיות צר עין וכדומה"י ז"הר

וכל מקום , דאין בזה מעשה עבירה, דאין איסור על גברא שיהיה לו מדה פלונית, שייך בזה חלות איסור
הכל הוא להורות מה הן מדות טובות ,  שהתורה שוללת מדה פלונית או מחייבת איזה מדהשתמצא בתורה
ויש איזה מדות . דחייב האדם ליישר מדותיו, ושוב נכלל הכל במצות עשה דוהלכת בדרכיו, ומה הן מגונות

 ל"אמנם לפי הנ. ר מדה מגונה היא"והנה גם לשה. שהתורה ביארה בהן בהדיא שהן מגונות ושליליות
ויעויין . אלא הכוונה היא דהדיבור היוצא מן המדה הזאת הוא המעשה איסור, מבואר דין המדה אסורה

ולא בכלל המדות , ר ורכילות בכלל הדיבורים האסורים"דמנה לשה' ל ספר המצות שורש ט"ם ז"רמב
 בעל ל לשיטתו דאין איסור חל על הגברא כלומר שאין התורה אומרת לא תהיה"ם ז"והרמב, האסורות

והכא נמי אין התורה אומרת אל תהיה בעל לשון הרע אלא התורה אוסרת מעשה דיבור של , גאוה וכדומה
, ר או לא"האם הוא דיבור של לשה, ר סובבת על הדיבור לבד"וכיון שכן הדיון על לשה. לשון הרע

ל אם הדיבור אב, ר"הכוונה היא ארור מי שעושה דיבור של לשה, וכשאמרה תורה ארור מכה רעהו בסתר
והנה שיטת . ר גמורה אף שכוונת המספר היתה לזדון"בעצמו אינו ברור שיש בה הכאה אין זה לשה

ל "ורבינו יונה ז. ר אף שאין בו גנות"דגם דיבור של מזיק וצער נכלל בדין לשה' ל בהלכה ה"ם ז"הרמב



ל בפירוש כלל "ורבינו יונה ז, חולק על זה דהרי אין לך דיבור שגורם להצר לו ולהפחידו יותר מגילוי סוד
ראיות אלו מביא (ר לא דיבר כלום על שום דבר מזיק שאינו גנות "ובכל הלכות לשה, זה רק בדיני אבק

ש בקודש ישראל מה "וע. ל"עכ, ר גמורה"ל דדיבור המזיק אינו לשה"ומבואר דס) א"בעל זרע חיים שליט
להזיק אחרים , ה הוא עיקר איסור של לשון הרעמ, ויוצא שיש לחקור, שהאריך בזה והביא ראיות לדבר

ואפשר שכך שיטת , או להשתמש במדה מגונה של לשון הרע, ם"ואפשר שזה שיטת הרמב, י דיבור"ע
  . רבינו יונה

  
כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא .) ערכין טז(' דהנה איתא בגמ. ואפשר דזה נוגע לדין דאפי תלתא

אמנם . משמע דמה שכבר ידוע לרבים אין איסור לדבר בו' פשטות הגמומ. 'לית בה משום לישנא ביש וגו
ג דנורא בי פלוני דאיכא למשמע דלא אמרה "ל פירוש כגון כה"וז' שכ) ה כל מילתא"ד: טו(' בתוס' עי

משום לישנא ' משם לישנא בישא אבל אם הוא אמר דבר קנטור על חבירו אפילו היה אומרה בפניו אית בי
' ואפשר דהשינוי בין פשטות הגמ. יוצא שאין שום היתר לדבר דבר של גנות' רי התוסומדב. ל"עכ, בישא

וכיון שהדבר כבר נודע ואין עוד היזק , האיסור הוא לגרום היזק בדיבור' דלהגמ, ל"תלוי בהנ' לדברי התוס
כ "משא). נ אסור הוא כמו שהסבירו הפוסקים"י זה אה"ואם יש עוד היזק לגרום ע(אז מותר לדבר בו 

במסירת דברים טובים , ורק היכא שאין המדה מגונה, ר לעולם אסורה"המדה המגונה של לה', לדברי התוס
  . יש בזה היתר היכא דכבר נודע, שיש בהם ספק סכנת היזק

   
ואם סיפר , כבר נשמע הדבר ונודע' ואם נאמרו דברים אלו בפני ג) ה"ז ה"דעות פ' הל(ם "ל הרמב"וז

' מ כ"ובכס. ל"עכ, והוא שלא יתכוין להעביר הקול ולגלותו יותר, ר"אין בו משום להפעם אחרת ' מן הג' א
ל כלומר שזה שהתרנו היינו שאם יבא במקרה לדבר בענין אינו אסור לאומרו אבל לא שיתכוין לגלות "וז

ולכאורה בדבריו הולך בדרך ', ק ז"ח ס"א ובבמ"ח סקי"במ' ח בכלל ה"בזה בח' וע. ש"ע, הדבר יותר
, ט" ע-ז "ע' עמ' קובץ ג(בקובץ מבקשי אמונה ' וע. לקמן' ואפשר דזה לשיטתו בזה וע, בינו יונה בזהר

  ). מאמרו של הרב מרדי פוטאש
  

רק יש , ששמע על חבירור "שאסור לקבל לשה) 'סעיף י' כלל ו(ח "הח' הנה כ, ר"ולענין קבלת לה
אבל אין לו עוד אפילו ספק , מ למיחש מיהת בעי לברר וליהזר"ומ, להעמידו על חזקתו שאין בו עולה

ל "וז' כ) ה"תקנ' א סי"ח(ר משה שטרנבוך "ת תשובות והנהגות להר"ובשו. בלבו כל זמן שיש חזקה
, הימן שאינו שונאו וחושש בלבווכששומע מאדם מ, אטו בני אדם מלאכי השרת הם, ודבריו תמוהין מאד

מ בלבו "מ, א לו לנגוע בחבירו כמלא נימא על סמך שמועה"ונהי דא, ר"היאך נימא שזהו איסור קבלת לה
וקשה אפילו לו יצויר שחושש רק כדי לברר אבל באמת אין אצלו אפילו , מסתפק שמא השמועה נכונה

ומעולם לא נפסק בחזקה שגם בלב , מקודםוהלוא מדין חזקה גופא נשאר ספק רק הלכה לנהוג כ, חשש
כ בדעת "ע מש"וע[' וגו, ז"פ יש כאן ספק במציאות והחזקת כשרות לא מכרעת ע"ועכ, אסור להסתפק כלל

ר הוא לאחר המעשה שלא ישתנה אצלו היחס לחבירו כלל וליהוי כאילו לא "ועיקר קבלת לה, ]ח"הח
  . ל"עכ, נו כמאלכי השרת שברור לושלגבי חבירו אינו חושש כלל אף אם לעצמו אי, שמע

  
ואז איסור , ר"ח איסור לשון הרע הוא משום המדה רעה של לה"דלהח, ל"ואפשר לומר דפליגי בהנ

דכל זמן שמקבל , ר המקביל לו הוא לא ליהנות מלשון הרע אפילו באופן שאין בו הזיק למעשה"קבלת לה
ואפשר דלהתשובות והנהגות יסוד האיסור . רעהאת הדברים ומאמין בהם אפילו בלב יש בו משום המדה ה

. י הדיבור"ואז עצם האיסור דקבלת לשון הרע הוא למנוע ההיזק שיבוא ע, הוא לא להזיק אחרים בדיבור
ועוד לא שייך לאסור להאמין בלב כיון (אין איסור להאמין בדברים בלב , וכיון שאין היזק למעשה

  ). 'שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת וכו



  
ר לראובן על ראובן עצמו כי סבר דהוא "ז דחקר בנדון מי שהגיד לה"נ' ת תירוש ויצהר סי"בשו' וע
ש היכא דהוא עצמו "ול, ר"יש לראובן למחות כדי שלא יקבל לה' מצד א. מה יש לראובן לעשות, שמעון

ישתוק ויקבל , בהואדר, אין צורך לו למחות, כיון שאין סכנת היזק לראובן, ומצד שני. ר"המדובר של הלה
ולכאורה ספיקתו גם כן תלוי ." שומעים חרפתם ואינם משיבים, הנעלבים ואינם עולבים"את המעלה של 

. יש צורך למנוע את המדה ולמחות, מ מה שלא יהיה בזה היזק"אין נפק, דאם האיסור הוא המדה, ל"על הנ
נעלבים "דיש להעידף את המעלה של כיון שלא יגרום בזה היזק אפשר , אבל אם האיסור הוא לגרום היזק

  ." ואינם עולבים
  

כ מצוה דולא "ר יש ג"פ שיש איסור לה"דאפשר דההיתר משום דאע, בקודש ישראל' ולענין תועלת ע
או אפשר לומר אחרת דכיון דאינו נובע ממדה רעה , ר"המתנגד לאיסור לה, תעמוד על דם ראיך או כגון זה

ת בני "בשו' וע(ח דאם כוונתו לגנותו עדיין אסור "דבזה תלוי חומרת החואפשר , )י"כר(ר "אינו מדין לה
לאסור הגדת וקבלת " לא תשא שמע שוא"דרשה מ' דרואים דין תועלת מהא דהגמ, ד"קמ' א עמ"בנים ח

  ). דכיון דצריך להגיד עוד פעם אינו לתועלת ואסור, בלי השני' כ שאסור לדיין לשמוע בעל דין א"וג, ר"לה
  
ר להגיד ששוכר "ז כתב דאפשר דיש איסור לה"קכ' בבאר מים חיים סי' רכילות כלל ט'  הלח"ובח[

ו תמה עליו "כ:ת אבני ישפה א"ובשו, אבל בפחות מכדי אונאה, מיוחד מוכר סחורה יותר משער השוק
  ). ]ח"תקנ' א סי"ח(ת תשובות והנהגות "כ בשו"מש' וע. ג"וצע, יש בזה תועלת להצילו מהפסד' דלכ

  
א "וא', במלמד שרוצה לחנך על עבירה א, )בקודש ישראל' ע(זרע חיים ' ונוגע לזה הא דנסתפק בס

, ל"ואפשר דלתלוי על הנ, אי יש להתיר, לעשות אותו רושם באופן אחר מלהזכיר אדם מפורט ועבירתו
  . ובין כך ובין כך צריך להיות שלא יגיע לאדם שום היזק

  
כדי ליתן חיזוק (בנדון אם אסור להגיד שמישהוא בעל תשובה ' א כ"שכ' ב סי"ובשבט הקהתי ח

ע "ע בדבריו מה שליקט מכמה מקומות בשו"וע. (ונטה להחמיר, ת"דתלוי על קפידת הבע' וכ) לאחרים
  .) ר"שנמצא איסור לה

  
מי הוא ' ושואל יהודי א, ם ההולך לעשות מסחר עם יהודים"בנדון עכו, ו"בספר חסידים תתרפ' וע
, בקודש ישראל' וע', ר ימנע בזה חילול ה"אף על פי דיש בזה לה, ודן שיש להגיד לו, י אינו נאמןנאמן ומ

  .ר"אינו לה" רע"אלא דכיון דאינו נובע מ, ר"דוחה לה' דאין סברתו דחילול ה
  

סעיף ' א כלל ד"ח(ח "דהח, ר"ישראל סלאנטר בענין בקשת מחילה על לה' ח ור"וכידוע נחלקו הח
ס אין לבקש דיעשה "ולרי, ר"דצריך לבקש מחילה על לה) ז"ר' שערי תשובה ג(פ רבינו יונה "סבר ע) ב"י

לב אליהו ' בזה בס' ע, חפץ חיים' ס ליתן הסכמה לס"ומטעם זה מנע הרי(היזק בזה ויאנה אותו בדברים 
יון דבא ואפשר לומר דרבינו יונה קצת לשיטתו בזה דכ). א"קמ' מאורות הגדולים סי' ח ובס"ק' א עמ"ח

פ שיש בזה סכנת אונאת דברים עדיין "ואע, ר"לעקור את המדה במעשה תשובה הוי ההיפך ממידת לה
וכיון , ס סובר שיסוד האיסור הוא לגרום היזק"כ רי"משא. ראוי לעשות מעשה תשובה על לשון הרע

ח "דהח) ח"ס' יח ס"ח(ת אז נדברו "בשו' ולמעשה ע. שיגרום יותר היזק בבקשת המחילה אין תועלת בדבר
דרק ) א"קפ' א סי"ח(ת עם כלביא "בשו' וע, רק מיירי כשכבר ידוע הדברים רק אינו יודע מקור הדברים

ובאורות ימי , דמיירי כשהדברים יוודע לסוף) 'ק' ג סי"ח(ת חיי הלוי "בשו' וע, "הצליח"ר ש"מיירי בלה
, כ דוקא"א במשנה בין מחילה ליוהובזה מוסבר הקשר דאית, דיש לבקש בדרך כלל) ח"קס' סי(הרחמים 



, מדע' לס, ר אהרון סולובייציק"להג(בפרח מטה אהרון ' וע. דאז הכל מבקשים מחילה ולא יעלה שום חשד
  .ש"ע, דיש לתקן הדבר במסירת דברים טובים) ט" קפ-ו "קפ' עמ

  
 הוי בכלל לא להזכיר את השם' ר בסתם אפי"כ שלה"מש' ע' ב סי-א"ת התעוררות תשובה ח"בשו' וע

ה איכא בזה "כ בלא"דאל, ל גם אם מתוך סיפור הענין לא ידעו למי נתכוין"ל ור"ובעקבי סופר וז, ר"לה
, )א:א(פאה ' לזה ממה דאיתא בירו' והביא ראי' ד' סע' ר כלל ג"לה' חפץ חיים הל' בס' ר וכדת"משום לה

ת השם אין היזק היכא דלא ידעו דבהעלמ, ל"תלוי על הנ' ולכ, ולכאורה העולם נהגו להקל בזה. ל"עכ
, ואפשר דמטעם זה יש להחמיר, שנהנה מלספר דברי גנות, אבל יש בזה משום מדת לשון הרע, השומעים

  . ק"ודו
  
' וכ, שדן בשאלה זו, מאמרו של הרב ישראל פסח פיינהנדלר, ה"תת-ב"תת' עמ: בקובץ בכורים ב' וע
' כ כ"ואח, ש"ע, והמשיך למנותם, ווין ועשין אחריםשיש בזה כמה לא' ר אפ"פ שאין בו משום לה"שאע
) 'הערה ראשונה לכלל ג(בספרו עיקרי דינים ' ר שמואל הומינער כ"ז מצאתי שהג"ל ואחר שכתבתי כ"וז

ר כיון שחושב בדעתו שמה שהוא שומע "יעבור על קבלת לה, שאם שמע הדבר הזה ועכשיו מספר בלי שם
ש "ע' וגם יעבור על הלאו של לא תשא עליו חטא וגו, לאחריםקודם הוא אמת ולכן הוא מספר אותו 

  . בדבריו
  

ל למה נסמכה פרשת "וז' שכ) ב:במדבר יג(ת "י עה"בדברי המדרש רבה המובאים ברש' והנה ע
. ל"עכ, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר' מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחי

ואיך יש ללמוד איסור לשון הרע על הארץ , ו כאן"עות הוא דיש כעין קדהמשמ, ולכאורה קצת קשה
ר אלעזר בן "תניא א', ל הגמ"וז, משמע איפכא.) ערכין טו(' בגמ, ואדרבה, מאיסור לשון הרע על בני אדם

ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך , מנלן ממרגלים, פרטא בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע
דהנה איתא בתורה מצות זכירת מעשה , והנראה בזה. 'ע על חבירו על אחת כמה וכמה וגוהמוציא שם ר

כ "וכ) י שם ושאר מפרשים"רש' אבל ע(דזכירת מרים חיוב ממש ) ט:דברים כד(ן "הרמב' וכ, מרים
א "לקט שיחות מוסר להגרי' ובס. ת משפטיך ליעקב"בזה בשו' וע', ע ד"ן בהוספות לספר המצוות מ"הרמב

וכן , פ כן להכשל באיסור לשון הרע"הסביר שרואים מאיסור אבק לשון הרע שאפשר לכוון לטוב ואעשר 
וכן כוונת , ועבודת תיקון המדות, ואז בעינן שמירה מתמדת כדי לא לעבור על לשון הרע, היה במרים

כ "ויש ג, ורי דיב"שיש איסור גרימת היזק לחבירו ע, ל"וכן רואים מהנ. המצוה לזכור תמיד מעשה דמרים
וכן מי שיש לו המדה המגונה צריך לעבוד ולעמול ולתקן זה . וזה קשור לזה, מדה המגונה של לשון הרע

א חמור ביותר "ר על בנ"פ שלה"שאע, ואפשר שכך כוונת המדרש, י כך לגרום היזק לחבירו"שלא יבא ע
 מרים ולא לגנות אפילו ממעשה" ליקח מוסר"צריך , אם אדם יש בו המדה המגונה, מעל עצים ואבנים

  .ק"ודו, עצים ואבנים

  
  
  

  א"תשס· ג "בית יצחק ל
  

 


