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רמב"ם סוף הלכות טומאת צרעת
על עניין זה מזהיר בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה י"י אלקיך למרים בדרך ,הרי הוא
אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכיה וסכנה
בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשותו לשאר נביאים והוא לא הקפיד על כל
הדברים האלו שנאמר והאיש משה ענו מאד ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת קל וחומר לבני אדם הרשעים
הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות.

חפץ חיים לשון הרע כלל א אות ו
אפילו אם הוא רואה שאם ירגיל עצמו במדה הזאת שלא לספר לעולם בגנותו של ישראל ,וכדומה מדיבורים
האסורים ,יסובב לו הפסד גדול בענין פרנסתו ,כגון שהוא תחת רשות אחרים והם אנשים שאין בהם ריח תורה,
וידוע הוא שבעוונותינו הרבים אנשים כאלו הם פרוצים מאד בזה העון החמור ,עד שאם יראו מי שאין פיו פתוח
כל כך כמותם ,יחזיקו אותו לשוטה ופתי ועל ידי זה יסלקוהו ממשמרתו ולא יהיה לו במה לפרנס את בני ביתו,
אף על פי כן אסור ,ככל שאר לאוין שמחויב ליתן כל אשר לו ולא לעבור עליהן כמבואר ביורה דעה בסימן קנ"ז
ס"א בהגה"ה עיין שם.

חפץ חיים רכילות כלל א אות ו
ו .אפילו אם הוא רואה שעל ידי זה שלא יגלה יסובב לו הפסד גדול בעניניו ,כגון שהוא תחת רשות אחרים,
וכשהם מבינים את הדבר ועומדים עליו שיגלה להם והוא אינו רוצה ,יחשדוהו שגם ידו הוא עם פלוני ,ועבור זה
יסלקוהו ממשמרתו ולא יהיה לו אחר כך במה לפרנס את בני ביתו ,אף על פי כן אסור ,ככל שאר חייבי לאוין
שמחויב ליתן כל אשר לו ולא לעבור עליהן ,כמבואר ביורה דעה בסימן קנ"ז סעיף א' בהגה"ה .אם לא במקום

שבגילוי תהיה תועלת לסלק הנזקין ולהשבית הריב .אבל אין למהר לסמוך על זה ההיתר ,כי צריך לזה פרטים
רבים וכמו שנבאר אי"ה לקמן בכלל ט' בארוכה.

רמ"א יורה דעה סימן קנז סעיף א
הגה :ואם יוכל להציל עצמו בכל אשר לו ,צריך ליתן הכל ולא יעבור לא תעשה.

ביאור הגר"א שם ס"ק ד
ואם יוכל כו' .דאפילו שבות דשבת אסור בהפסד ממון כמ"ש בפט"ז דשבת (קכ"א א') א"א כבה כו' ובפ"ב די"ט
(כב א') כי קמיבעיא לי משום הפסד ממון ובפ' בתרא דע"ז (ע' א') כמה כיסי משתכחי כו' ולא ידענא כו' וכיוצא
בו הרבה:

חפץ חיים לשון הרע כלל ד אות י
ואעפ"כ אם רואה אדם באחד מדה מגונה כגון גאוה או כעס או שארי מדות רעות או שהוא בטלן מתורה וכיוצא
בזה נכון לו לספר דבר זה לבנו או לתלמידיו ולהזהירם שלא יתחברו עמו כדי שלא ילמדו ממעשיו ,כי העיקר מה
שהזהירה התורה בלשון הרע אפילו על אמת ,הוא אם כונתו לבזות את חבירו ולשמוח לקלונו אבל אם כונתו
לשמור את חבירו שלא ילמוד ממעשיו פשוט דמותר ומצוה נמי איכא .אך באופן זה וכיוצא בזה נראה דמצוה
להמספר לבאר הטעם למה מספר בגנותו של חבירו כדי שלא יטעה השומע להתיר על ידו יותר מזה ,וגם שלא
יבוא לתמוה עליו שהוא סותר את עצמו כי פעם יאמר לו שאסור לספר אפילו על אמת כמו שיתבאר לקמן בכלל
ט' שמצוה רבה היא להפריש בניו הקטנים מזה העון ועתה הוא מספר בעצמו( ,וכה"ג איתא בשו"ע יו"ד אם הוא
מתיר דבר שיש פוסקים לאיסור בערב שבת וכי"ב).

חפץ חיים לשון הרע כלל י אות יד
פרט החמישי ,שיכוין לתועלת* ,והוא העיקר שעליו סובב כל ההיתר הזה כתבנוהו בסעיף י"ג * .ואפשר דהוא
הדין אם כונתו בסיפורו להפג את דאגתו מלבו הוי כמכוין לתועלת על להבא [ולפי זה מה שאמרו ז"ל דאגה בלב
איש יסיחנה לאחרים קאי גם על ענין כזה] אך שיזהר שלא יחסרו שאר הפרטים שבסעיף זה.

אום אני חומה חלק ב סי' פז

חפץ חיים לשון הרע כלל ח אות י
י .ועתה נבאר לפני מי אסור לספר לשון  -הרע .דע ,דאין שום חילוק באיסור הסיפור ,בין אם הוא מספר לאנשים
אחרים קרוביו או רחוקיו ,או לאשתו ,אם לא לאנשים רעים שיהיה קשה אחר  -כך להוציא מהם ,על  -כן הוא
מספר לה את טבעם הרע ומזהירה שלא להקיף להם .והוא הדין ששותף יספר כזה לשותפו על איזה אנשים
שבדעתו אינם בחזקת נאמנים ,וכל כהאי גוונא( ,וכעין שאמרו בקדושין (דף נ"ב) אל יכנסו תלמידי ר' מאיר לכאן
מפני שקנטרנים הם וכו') .ואפילו אם אינו מכיר בעצמו את טבעם הרע ,רק שמע עליהם ,גם  -כן מותר לספר
לה מה ששמע עליהם ולהזהירה על להבא ,אף שאין לו להאמין בהחלטה למה ששמע עליהם ,הא על  -כל -
פנים לחוש מיבעי( ,אך באופן זה לא יספר לה בלשון שיהיה מוכח מדבריו שמקבל בהחלטה מה ששמע ,רק
יאמר לה שמעתי על פלוני כך וכך ,על  -כן הזהרי שלא תקיפנו) .אבל בלאו הכי אין שום חילוק בדבר( ,ורבים
משתבשין בזה שמספרין לנשותיהם כל מה שאירע להם עם פלוני ופלוני(כד) בבית  -המדרש או בשוק ,והנה
מלבד איסור לשון הרע ,עוד הוא מרבה בזה מחלוקת ,כי היא בודאי תטור השנאה ותריב עבור זה עם פלוני או

עם אנשי ביתו ,וגם תסיתהו לילך עוד ולריב עם פלוני עבור זה ,וסוף דבר יהיה שהיא בעצמה תבזהו עבור זה,
על  -כן השומר נפשו ישמור את עצמו מאוד שלא לגלות לאשתו מענינים כאלו).

ספר החינוך פרשת משפטים מצוה סה
ואף על פי שאין לוקין על לאו זה ,לפי שאין העינוי דבר מסוים כדי להלקות עליו ,כי לעולם יוכל המענה רשע
לטעון בשקר כי מן הדין עינם או לטובתם ,השם יתברך שהוא בוחן לבבות תובע צערן ,והרי עונשו מפורש
בתורה ,שנאמר [שם ,שם ,כ"ג] והרגתי אתכם בחרב ,כלומר מדה כנגד מדה שתהינה נשי המענים אלמנות
ובניהם יתומים ולא ימצאו מרחם ,שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו [סוטה דף ח' ע"ב] ,ואם נקבה היא המענה
תמות ואישה ישא אחרת שתענה בניה .ודרשו זכרונם לברכה והיה כי יצעק אלי [שמות ,שם ,כ"ו] ,בן קובל
לאביו ,אשה לבעלה ,אלמנה ויתום אלי ,ושמעתי כי חנון אני.

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קג
ובדבר אם רשאי המלמד לומר לתלמידים שאם יודעין מי עשה את דבר הגנאי יודיע לו ,הוא דבר מכוער לעשות
כן דזה יגרום שיקילו בלשון הרע ,אף שהדמיון להא דאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע וכי דילטור אני לך
בסנהדרין דף מ"ג לא דמי דהתם הרי יודע בעצמו ע"י הגורל ויקויים העונש ,והכא אפשר שלא יודע שלכן אם
היה זה לכוונת תוכחה לשמה משום שעי"ז יענש וייטיבו דרכם היה שייך להתיר כדמצינו בערכין דף ט"ז שאמר
ריב"נ הרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני ר"ג בריבי ,עיין שם שהיתה זה תוכחה לשמה
והוצרך שידע מזה ר"ג ,וכן ודאי הוא גם עובדא דר"ה וחייא בר רב שאמר לשמואל שהיה בשביל שלהתוכחה
הוצרך ששמואל ידע זה ,אבל הא שייך זה כשמתעורר מעצמו לספר להרב כדי שיוכיחו ,ולא כשהרב יגזור על
תלמידיו שיספרו לו אם יודעים דבר מגונה אף כשהתלמידים הם גדולי עולם ,ואצלינו לא שייך להחשיב בכלל
שהוא לשמה אף בגדולים וכ"ש שלא שייך זה בקטנים.

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן ל
בעניין הענשת תלמידים ואיום עליהם
בע"ה עש"ק א' דהגבלה תשמ"א.
מע"כ ידידי הרה"ג מוה"ר מאיר מונק שליט"א.
א .ביאור מה שכתבתי שדבר מכוער הוא שהמלמד יאמר לתלמידיו שיגלו לו מי עשה דבר גנאי
ראשית אתרץ מה שכתבתי בח"ב דיו"ד סימן ק"ג דדבר מכוער הוא שהמלמד יאמר להתלמידים שאם יש מי
שיודע מי עשה דבר הגנאי יודיע לו ,וגורם שיקילו בלה"ר ,שהוקשה לכתר"ה ודעימיה דהא הוא משום שהרב
סובר שישפיע על התלמיד שלא יעשה עוד דבר הגנאי .וגם יתכן שאם התלמיד ידע שהרב יודע במעשיו ימנע

מעשות יותר .ודימה להא שכתב הח"ח באיסורי לה"ר (כלל ד' סעיף ו') שמותר לספר לאנשים שדבריהם
נשמעים לו כשיוכיחוהו .הנה כתבתי שם דהיתר לכוונת תוכחה לשמה ,כעובדא דרבי יוחנן בן נורי בערכין ט"ז
ע"ב ,דאמר מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן שמעון
ברבי גמליאל ,ורב הונא וחייא בר רב שם ,שרב הונא סיפר בגנותו של חייא בר רב בפני שמואל ,הוא שייך
דווקא כשמתעורר מעצמו לספר להרב כדי שיוכיחו ,אבל לא שהרב יגזור על תלמידיו שיספרו לו אם יודעים דבר
מגונה על אחד .ומצד החשש דאם לא יגלה ולא ידעו לענשו אפשר לא יחושו מלעבור על דבר הגנאי ,הרי
כשמצווה להם לגלות הרי הוא כמיקל להו איסור לה"ר החמור מאוד .ולעניין מניעת העבירה שעשה התלמיד הא
יכול לבאר  -אף בלא ידעו מי עשה שממילא לא יענש  -חומר האיסור וגנאי הדבר .ואף אם בלא עונש לא יועיל
בידיעת חומר האיסור ,נמי לא שייך להתיר איסור לה"ר ,דמאן מפיס להעדיף איסור אחד על חברו.
----------------------------------------------------

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית רמז ה
אלא אני ה' עושה כל נוטה שמים לבדי רוקע הארץ מיאתי ,מי אתי כתיב מי היה אתי שותף בברייתו של עולם,
מתחלת ברייתו של עולם נתאוה הקדוש ברוך הוא לעשות לו שותפות בתחתונים.
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