
CONFIDENTIALITY, TELLING SECRETS & 

INFORMING 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish 

Values: Man to God” to be published in the future. 
 

 
                                        

 ( משלי כה:ט1
 :ְתָגל-ַאל ַאֵחר ְוסֹוד ֵרֶעָך-ֶאת ִריב ִריְבָך

 
 משלי כ:יט( 2

ָפָתיו ֹלא ִתְתָעָרב:-ּגֹוֶלה  ּסֹוד הֹוֵלְך ָרִכיל ּוְלֹפֶתה ֹשְ
 
 ( פירוש אבן עזרא על ויקרא יט:טז3

 הרכיל יגלה לזה מה ששמע מזהווכל מעתיק יקנה מזה וימכור לזה  ... והטעם המלשין כי  הר
 
 ( ויקרא יט:טז4

 :ד'ַדם ֵרֶעָך ֲאִני -ֵתֵלְך ָרִכיל ְבַעֶמיָך ֹלא ַתֲעֹמד ַעל-ֹלא
  
 ( ספר מצות גדולות, לא תעשה ט5

 יל בעמיך..איזהו רכיל המגלה לחברו דברים שדיבר ממנו אדם בסתר...כשלא לרגל בחברו שנאצר לא תלך ר
 
 ( סנהדרין כט.6

ומניין לכשיצא לא יאמר אני מזכה וחביריי מחייבים אבל מה אעשה שחביריי רבו עלי על זה נאמר )לא תלך רכיל 
 בעמך ואומר( הולך רכיל מגלה סוד: 

 
 ( רמב"ם, הלכות סנהדרין כב:ז7

שהם אסור לאחד מן הדיינים כשיצא מבית דין לומר אני הוא המזכה או המחייב וחברי חולקין עלי אבל מה אעשה 
 רבו עלי ואם אמר כן הרי הוא בכלל הולך רכיל מגלה סוד

 
 ( אבות ב:ד8

 ...ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע....
 
 ( ערכין טז.9

אמר רבה בר רב הונא כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא מאי טעמא חברך חברא אית 
 ליה וחברא דחברך חברא אית ליה

 
 יומא ד:( 10

 מניין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור שנאמר וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר
 

 ב-( ויקרא א:א11
ָרֵאל-ַדֵבר ֶאל: ֵלאֹמרָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד אֵ  ד'ֹמֶשה ַוְיַדֵבר -ַוִיְקָרא ֶאל  ד'ַיְקִריב ִמֶכם ָקְרָבן לַ -ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִכי ְבֵני ִיֹשְ

 ָקְרַבְנֶכם:-ַהֹצאן ַתְקִריבּו ֶאת-ַהָבָקר ּוִמן-ַהְבֵהָמה ִמן-ִמן
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 ב-( פירוש אור החיים על שמות כה:א12
צריך לדעת למה לא הספיק, במה שקדם לומר, לאמר, והדבר מובן שלבני ישראל יאמר, או  -  דבר אל בני ישראל

לא היה צריך לומר, לאמר, ויספיק באומרו דבר אל בני ישראל, ונראה לומר על דרך מה שאמרו ז"ל )יומא ד:( מנין 
ים האלה, יצטרך לומר , ועל פי הדבר"וידבר ה' אל משה לאמר"שהאומר דבר לחבירו שהוא בבל תאמר שנאמר 

דבר אל בני ישראל, שאם לא כן יחשוב משה, כי לא בא אלא לתת רשות, שאין זה בבל תאמר, חובה מנין, תלמוד 
לומר דבר וגו', ולדרך זה תמצא מרגוע לנפשך, בכל התורה כולה, שאמר הכתוב לאמר, וחזר לומר דבר, כי בכל 

לא יהיה נשמע, שחובה עליו הם הדברים, לאומרם להם, אלא  מצוה צריך לומר לו, לאמר, ודבר, ובאחת מהנה,
 רשות,...

 
 ב-( שמות כה:א13

ָרֵאל-ַדֵבר ֶאל :ֵלאֹמרֹמֶשה -ֶאל ד' ַוְיַדֵבר  ְתרּוָמִתי:-ִאיש ֲאֶשר ִיְדֶבּנּו ִלבֹו ִתְקחּו ֶאת-ִלי ְתרּוָמה ֵמֵאת ָכל-ְוִיְקחּו ְבֵני ִיֹשְ
 

 יומא ד:( פירוש רש"י על 14
 הדברים אלא אם כן נותן לו רשות:  לאמר לא אמורתלמוד לומר  - אל יאמר כו'

 
 ( סנהדרין לא.15

ההוא תלמידא דנפיק עליה קלא דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין אפקיה רב אמי מבי 
 מדרשא אמר דין גלי רזיא

 
 ( רמב"ם, הלכות סנהדרין כב:ז16

בתלמיד אחד שהוציא דברים שנאמרו בבית המדרש לאחר שתים ועשרים שנה והוציאוהו בית דין מבית ...ומעשה 
 המדרש והכריזו עליו זה מגלה סוד הוא

 
 ( שערי תשובה ג:רכה 17

וחייב האדם להסתיר הסוד אשר יגלה אליו חברו דרך סתר אף על פי שאין בגלוי הסוד ההוא ענין רכילות, כי יש 
כי  -בגלוי הסוד נזק לבעליו וסבה להפר מחשבתו, כמו שנאמר )משלי טו, כב(: "הפר מחשבות באין סוד", והשנית 

סוד, ואמר שלמה עליו השלום )שם כ, יט(: מגלה הסוד אך יצא מדרך הצניעות והנה הוא מעביר על דעת בעל ה
"גולה סוד הולך רכיל", רצונו לומר: אם תראה איש שאיננו מושל ברוחו לשמור לשונו מגלוי הסוד, אף על פי שאין 
במחשוף הסוד ההוא ענין רכילות בין אדם לחברו, תביאהו המדה הזאת להיות הולך רכיל שהוא מארבע כתות 

יו ברשותו לשמרן. עוד אמר )שם יא, יג(: "הולך רכיל מגלה סוד", רצונו לומר: אל הרעות, אחרי אשר אין שפת
תפקיד סודך למי שהולך רכיל, כי אחרי אשר איננו שומר שפתיו מן הרכילות אל תבטח עליו בהסתר סודך, אף על 

כג, א(: "לא תשא פי שמסרת דבריך בידו דרך סוד וסתר, והוזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון הרע, שנאמר )שמות 
שמע שוא", ונאמר )משלי כט, יב(: "מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים", ופירשו חכמינו זכרונם לברכה 
)מדרש תהלים נד(: כאשר המושל מקבל לשון הרע ודברי רכילות יעשו משרתיו רשעים והולכי רכיל למצוא חן בעיני 

 כוונו בזכרם רבותינו ז"ל )סוטה מב, א(: כת מספרי לשון הרע. אדוניהם. והנה לאלה שלשת החלקים אשר זכרנו 
 

 ספר החינוך, מצוה קכב, (, ויקרא ה:א18
 נפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו:  

 ...בכל ענין חובה עלינו להגיד העדות לפני בית דין...
 

 ( רמב"ם, הלכות עדות א:א19
להעיד בבית דין בכל עדות שיודע בין בעדות שיחייב בה את חבירו בין בעדות שיזכהו בו והוא שיתבענו  העד מצווה

 להעיד בדיני ממונות שנאמר והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עונו
 

 ( רמב"ם, הלכות שבועות ה:טו20
הנשבע לחבירו שלא אעיד לך עדות זו כיצד כגון שנשבע שלא יעשה סוכה ושלא ילבש תפילין ושלא יתן צדקה וכן 

שאני יודעה או שלא אעיד לך אם אדע לך עדות הרי זה לוקה משום שבועת שוא מפני שהוא מצווה להעיד וכן 
 האומר לחבירו שבועה שלא אדע לך עדות הרי זו שבועת שוא שאין בידו שלא ידע לו עדות וכן כל כיוצא בזה:

 



  3  SNITCHING AND TELLING SECRETS 
 

 רכח:לג ( רמ"א על שולחן ערוך, יורה דעה21
ואפילו נשבע על איזה דבר שלא לגלותו ואחר כך נתנו עליו חרם חייב להגיד, ןלא יכול שום אדם לומר לא שמעתי 

 החרם ...
 

 ( פסחים קיג:22
 שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו... 

 
 ( שולחן ערוך, חושן משפט תכו:א 23

ואה את חבירו טובע בים או ליסטים באין עליו או חיה רעה באה עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור הר 
או ששמע עכו"ם או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חבירו אחרים להציל ולא הציל, 

, או שידע בעכו"ם או באנס שהוא בא על חבירו ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר מה שבלבו ולא פייסו והודיעו
 וכיוצא בדברים אלו, עובר על לא תעמוד על דם רעך. 

 
 ( ויקרא יט:טז24

 לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני ד':
 

 ספר חפץ חיים, הלכות לשון הרע ד:יא( 25
אֹו ְלִהְשַתֵתף ִעמֹו  ִעָקר ָּגדֹול ְבִעְנָיִנים ֵאלּו, ִאם ֶאָחד רֹוֶצה ְלַהְכִניס ֶאת ֲחֵברֹו ְבִעְנָיָניו, ְכגֹון, ְלָשְכרֹו ִלְמַלאְכתוֹ ְוַדע עֹוד 

יו ַעד ַעָתה שּום ָרָעה, ֲאִפלּו ָהֵכי )ֵפרּוש, ַאף אֹו ַלֲעשֹות ִשדּוְך ִעמֹו ְוָכל ְכַהאי ַּגְוָנא )ְוָכל ַכיֹוֵצא ָבֶזה(, ֲאִפלּו ֹלא ָשַמע ָעלָ 
ְּגנּותֹו, ֲאִפלּו ָהֵכי ֻמָתר, ֵכיָון ַעל ִפי ֵכן( ֻמָתר ִלְדֹרש ְוַלֲחֹקר ֵאֶצל ֲאָנִשים ַעל ַמהּותֹו ְוִעְנָינֹו, ַאף ְדָיכֹול ִלְהיֹות, ֶשְיַסְפרּו לֹו 

. ְלַבד, ְכֵדי ֶשֹּלא ִיְצָטֵרְך ַאַחר ָכְך ָלבֹוא ִליֵדי ֶהֵזק ְוִליֵדי )מד( ַמָצה ּוְמִריָבה ְוִחלּול ה', ַחס ְוָשלֹוםְדַכָּוָנתֹו ְלטֹוַבת ַעְצמֹו 
ֵני ִהְשַתְתפּות ְוַכַּנ"ל, ּוָבֶזה ְניְ ַאְך ִנְרֶאה ִלי, ֶשָצִריְך ֶשיֹוִדיַע ְלִמי ֶשּׁשֹוֵאל ֵמִאתֹו ָעָליו, ֶשרֹוֶצה ַלֲעשֹות ִשדּוְך ִעמֹו אֹו ָכל עִ 

ֲאֶשר ֵבַאְרנּו, )ַאְך ִיָזֵהר ֹלא ִיְהֶיה ָעָליו שּום ֲחַשש ִאּסּור ֹלא ִמְפֵני ְשֵאָלתֹו, ֶשהּוא ֵאין ִמְתַכֵּון ְלַגּנֹותֹו ַרק ְלטֹוַבת ַעְצמֹו כַ 
ַקָבַלת ָלשֹון ָהָרע ַרק ֶדֶרְך ֲחָשש ְבָעְלָמא ִלְשֹמר ֶאת ַעְצמֹו(, ְוַגם ֵאין לֹו שּום  ֶשֹּלא ַיֲאִמין ֶאת ְתשּוָבתֹו ְבַהְחָלָטה ִמְפֵני

תֹו, ר ָעָליו ֲחֵברֹו ֶאת ֹעֶצם ְּגנּוִאּסּור ִמְפֵני ְתשּוַבת ֲחֵברֹו ְדֵניָמא ְדָעַבר ָבֶזה ַעל "ִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵתן ִמְכשֹול", ִכי ַאף ִאם ְיַספֵ 
ֵברֹו, ַרק הּוא אֹוֵמר ָהֱאֶמת ֵאין הּוא עֹוֶשה ָבֶזה ִאּסּור ַּגם ֵכן, ֵכיָון ֶשַּגם הּוא ֵאינֹו ִמְתַכֵּון ִבְתשּוָבתֹו ְלַסֵפר ְּגנּותֹו ֶשל חֲ 

קֹום ַאֵחר, ְדֶזה ֻמָתר ִמן ַהִדין, ַאְך ְמֹאד ִיָזֵהר ֶשֹּלא ִבְכֵדי ְלֵהיִטיב ִעם ֶזה ַהּׁשֹוֵאל ֵמִאתֹו ֵעָצה ְבִעְנָין ֶזה, ַכֲאֶשר ֵבַאְרנּו ְבמָ 
ֵין ְלַקָמן ִבְכָלל ט' ְבִהְלכֹות ְלַגֵזם ֶאת ַהָדָבר, יֹוֵתר ִמְכִפי ֶשהּוא יֹוֵדַע ֶאת ֵברּור ַהָדָבר, ְועֹוד ֵאיֶזה ְפָרִטים ַהִּנְצָרִכים ָלֶזה, ְועַ 

 זה. ְרִכילּות ֵמִעְנָין
 

 רכילות ט, באר מים חיים ס"ק אספר חפץ חיים, הלכות  (26
ונ"ל דמחויב מן הדין להגיד לו. וראיה ממה דגרסינן בסנהדרין )ע"ג ע"א( מנין לרואה את חבירו טובע בנהר וכו' או 

אזנו , והובא דין זה בח"מ בסימן תכ"ו שצריך לילך ולגלות "לא תעמוד על דם רעך"לסטין באין עליו, תלמוד לומר 
בזה עי"ש. ואין לדחות דהתם דוקא שלסטין רוצין להרגו, ולכן כדי להציל את הנפש צריך לילך ולהרגיל עליהן כדי 

 ...שישמור את עצמו
 

 , באר מים חיים ס"ק ח:ברכילות טספר חפץ חיים, הלכות ( 27
 ַאְך ָצִריְך ָלֶזה ֲחִמָּׁשה ְפָרִטים ֶשֲאָבֲאֵרם ְבָסמּוְך:

 ֵהן:ְוֵאלּו 
 ִיְתבֹוֵנן ֵהיֵטב ִמְתִחָלה, ִאם הּוא ְבֶעֶצם ַרע:ַדְעתֹו ְלִעְנָין ַרע, ַרק א( ִיָזֵהר ְמֹאד, ֶשֹּלא ַיְחִליט ֵתֶכף ֶאת ָהִעְנָין בְ 

 ב( ֶשֹּלא ַיְגִדיל ְבִספּורֹו ֶאת ָהִעְנָין ְלַרע יֹוֵתר ִמַמה ֶּׁשהּוא:
 , ְדַהְינּו, ְלַסֵלק ַהְּנָזִקין ִמֶזה, ְוֹלא ִמַצד ִשְנָאה ַעל ַהֶּׁשְכֶנְגדֹו:ַרק ְלתֹוֶעֶלת ג( ֶשְיַכֵּון

א ְנָאה, ִיְתבֹוֵנן ִמְתִחָלה, ִאם ָתבוֹ )ּוְבֶזה ַהְפָרט ַהג' ִנְכָלל ַּגם ֵכן עֹוד ִעְנָין ַאֵחר, ֶשִמְלַבד ַהַכָּוָנה, ֶשְיַכֵּון ְלתֹוֶעֶלת, ְוֹלא ִמַצד ִש 
ְוַאַחר ָכְך  לֹו, ְוִיְשַתֵתף ִעמֹו, ִמַמה ֶּׁשָמצּוי ַכָמה ְפָעִמים, ֶשֲאִפלּו ִאם ֹיאַמר לֹו, ֹלא ִיְשַמע ֶלת, ַלֲאפּוֵקי )ְלהֹוִציא( ִמֶזה תֹועֶ 

ֵאין ָראּוי ְלִהְשַתֵתף ִעְמָך, ְוַכיֹוֵצא ָבֶזה, ַלֲאָנִשים ָכֵאלּו ְכֶשַיְרִּגיזֹו ֲחֵברֹו ְבֵאיֶזה ָדָבר, אֹוֵמר לֹו, ָיֶפה ָאַמר ָעֶליָך ְפלֹוִני, שֶ 
ים ַהָללּו ְבֹלא ַתֲעֶשה ֶשהּוא ַמִכיָרם, ֶשֵיש ָלֶהם ִמָדה ָרָעה זֹו ִדְרִכילּות, ֹלא ְיֻצַיר שּום ֶהֵתר, ִכי הּוא ַמְכִשיל ֶאת ָהִעְּוִר 

 ְּגמּוָרה ִדְרִכילּות(:
 והּוא ָיכֹול ְלַסֵבב ֶאת ַהתֹוֶעֶלת ַהזֹו, ִמְבִלי ֶשִיְצָטֵרְך ְלַגלֹות ְלָפָניו ִעְנָיָניו ְלַרע, ֵאין ְלַסֵפר ָעָליד( ִאם )

ומפני שהקלקול יותר מצוי בענינים אלו לכן אחזרם כאן בהדיא ובמעט תוספות. א( שיתברר אצלו  - הפרטים הנ"ל
כלל חולי הגוף, לאפוקי אם הוא רק חלוש בטבעו )כענין שאמרו קצירי ומריעי רבנן( אינו מתחלה כי דבר זה הוא ב
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בכלל חולי. ב( שלא יגדיל את ענין המחלה יותר ממה שהיא. ג( שיכוין לתועלת המחותן, ולא מצד שנאת החתן. ובזה 
משער שלא ישמע לו וישתדך  הפרט נכלל עוד ענין אחד, שיתבונן מתחלה אם תבוא תועלת מדיבורו, לאפוקי אם הוא

 עמו. ודבר זה מצוי מאוד בעניני השידוך כאשר כתבנו לעיל בכלל ט' בבמ"ח ס"ק ד':
 

 חלק יב, פא:יז ,( שו"ת ציץ אליעזר28
למדנו מהאמור ששבועה שלא להעיד או שלא יגלה לחבירו דבר שיצילנו מן ההפסד לא חלה משום דהו"ל נשבע 

ברופא שמבטיח לחולה או שנשבע על כך שלא להעיד לרעתו ושלא לגלות דבר שיציל לבטל מצוה וא"כ אותו הדבר 
את חבירו מן ההפסד כשיצא לו מזה רעה, בדומה למה ששואל עוד כבו' בדבריו פרטים למעבידו וכדומה, הו"ל 

 נשבע לבטל מצוה ולא חלה השבועה ומותר וגם חייב להעיד.
 

 קג:ד( שו"ת אגרות משה, יורה דעה, חלק ב, 29
ובדבר אם רשאי המלמד לומר לתלמידיו שאם יודעין מי עשה את דבר הגנאי יודיע לו, הוא דבר מכוער לעשות כן 
דזה יגרום שיקילו בלשון הרע... אבל הא שייך זה כשמתעורר מעצמו לספר להרב כדי שיוכיחו, ולא כשהרב יגזור 

הם גדולי עולם ואצלינו לא שייך להחשיב בכלל  על תלמידיו שיספרו לו אם יודעים דבר חגונה אף כשהתלמידים
 שהוא לשמה אף בגדולים וכ"ש שלא שייך זה בקטנים.

 


