& 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.

 )1משלי כה:ט
ִריבְ ָך ִריב אֶ תֵ -רעֶ ָך וְ סוֹד ַאחֵ ר ַאלְ -תגָל:
 )2משלי כ:יט
שפָ תָ יו ֹלא ִת ְתעָ ָרב:
ּג ֹולֶהּ-סוֹד ה ֹולְֵך ָרכִ יל ּולְ ֹפתֶ ה ְ ֹ
 )3פירוש אבן עזרא על ויקרא יט:טז
 ...והטעם המלשין כי הרוכל מעתיק יקנה מזה וימכור לזה והרכיל יגלה לזה מה ששמע מזה
 )4ויקרא יט:טז
ֹלא-תֵ לְֵך ָרכִ יל בְ עַ מֶ יָך ֹלא תַ ֲעמֹד עַ לַ -דם ֵרעֶ ָך אֲ ִני ד':
 )5ספר מצות גדולות ,לא תעשה ט
שלא לרגל בחברו שנאצר לא תלך רכיל בעמיך..איזהו רכיל המגלה לחברו דברים שדיבר ממנו אדם בסתר...
 )6סנהדרין כט.
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:
 )7רמב"ם ,הלכות סנהדרין כב:ז
אסור לאחד מן הדיינים כשיצא מבית דין לומר אני הוא המזכה או המחייב וחברי חולקין עלי אבל מה אעשה שהם
רבו עלי ואם אמר כן הרי הוא בכלל הולך רכיל מגלה סוד
 )8אבות ב:ד
...ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע....
 )9ערכין טז.
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
 )10יומא ד:
מניין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור שנאמר וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר
 )11ויקרא א:א-ב
ָאדם כִ י-י ְַק ִריב ִמכֶם ָק ְרבָ ן ַלד'
ש ָראֵ ל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵהֶ ם ָ
וַ יִ ְק ָרא אֶ ל-מֹשֶ ה וַ יְ ַדבֵ ר ד' אֵ לָיו מֵ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹרַ :דבֵ ר אֶ ל-בְ נֵי יִ ְ ֹ
ּומן-הַ צֹאן ַת ְק ִריבּו אֶ תָ -ק ְרבַ ְנ ֶכם:
ִמן-הַ בְ הֵ מָ ה ִמן-הַ בָ ָקר ִ
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 )12פירוש אור החיים על שמות כה:א-ב
דבר אל בני ישראל  -צריך לדעת למה לא הספיק ,במה שקדם לומר ,לאמר ,והדבר מובן שלבני ישראל יאמר ,או
לא היה צריך לומר ,לאמר ,ויספיק באומרו דבר אל בני ישראל ,ונראה לומר על דרך מה שאמרו ז"ל (יומא ד ):מנין
שהאומר דבר לחבירו שהוא בבל תאמר שנאמר "וידבר ה' אל משה לאמר" ,ועל פי הדברים האלה ,יצטרך לומר
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
מצוה צריך לומר לו ,לאמר ,ודבר ,ובאחת מהנה ,לא יהיה נשמע ,שחובה עליו הם הדברים ,לאומרם להם ,אלא
רשות...,
 )13שמות כה:א-ב
ש ָראֵ ל וְ יִ ְקחּו-לִ י ְתרּומָ ה מֵ אֵ ת כָ לִ -איש אֲ ֶשר יִ ְדבֶ ּנּו לִ ב ֹו ִת ְקחּו אֶ תְ -תרּומָ ִתי:
וַ יְ ַדבֵ ר ד' אֶ ל-מֹשֶ ה לֵאמֹרַ :דבֵ ר אֶ ל-בְ נֵי יִ ְ ֹ
 )14פירוש רש"י על יומא ד:

אל יאמר כו'  -תלמוד לומר לאמר לא אמור הדברים אלא אם כן נותן לו רשות:

 )15סנהדרין לא.
ההוא תלמידא דנפיק עליה קלא דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין אפקיה רב אמי מבי
מדרשא אמר דין גלי רזיא
 )16רמב"ם ,הלכות סנהדרין כב:ז
...ומעשה בתלמיד אחד שהוציא דברים שנאמרו בבית המדרש לאחר שתים ועשרים שנה והוציאוהו בית דין מבית
המדרש והכריזו עליו זה מגלה סוד הוא
 )17שערי תשובה ג:רכה
וחייב האדם להסתיר הסוד אשר יגלה אליו חברו דרך סתר אף על פי שאין בגלוי הסוד ההוא ענין רכילות ,כי יש
בגלוי הסוד נזק לבעליו וסבה להפר מחשבתו ,כמו שנאמר (משלי טו ,כב)" :הפר מחשבות באין סוד" ,והשנית  -כי
מגלה הסוד אך יצא מדרך הצניעות והנה הוא מעביר על דעת בעל הסוד ,ואמר שלמה עליו השלום (שם כ ,יט):
"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
הרעות ,אחרי אשר אין שפתיו ברשותו לשמרן .עוד אמר (שם יא ,יג)" :הולך רכיל מגלה סוד" ,רצונו לומר :אל
תפקיד סודך למי שהולך רכיל ,כי אחרי אשר איננו שומר שפתיו מן הרכילות אל תבטח עליו בהסתר סודך ,אף על
פי שמסרת דבריך בידו דרך סוד וסתר ,והוזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון הרע ,שנאמר (שמות כג ,א)" :לא תשא
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
אדוניהם .והנה לאלה שלשת החלקים אשר זכרנו כוונו בזכרם רבותינו ז"ל (סוטה מב ,א) :כת מספרי לשון הרע.
 ,)18ויקרא ה:א ,ספר החינוך ,מצוה קכב
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...
 )19רמב"ם ,הלכות עדות א:א
העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות שיודע בין בעדות שיחייב בה את חבירו בין בעדות שיזכהו בו והוא שיתבענו
להעיד בדיני ממונות שנאמר והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עונו
 )20רמב"ם ,הלכות שבועות ה:טו
כיצד כגון שנשבע שלא יעשה סוכה ושלא ילבש תפילין ושלא יתן צדקה וכן הנשבע לחבירו שלא אעיד לך עדות זו
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:
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 )21רמ"א על שולחן ערוך ,יורה דעה רכח:לג
ואפילו נשבע על איזה דבר שלא לגלותו ואחר כך נתנו עליו חרם חייב להגיד ,ןלא יכול שום אדם לומר לא שמעתי
החרם ...
 )22פסחים קיג:
שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו...
 )23שולחן ערוך ,חושן משפט תכו:א
הר ואה את חבירו טובע בים או ליסטים באין עליו או חיה רעה באה עליו ,ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור
אחרים להציל ולא הציל ,או ששמע עכו"ם או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חבירו
והודיעו  ,או שידע בעכו"ם או באנס שהוא בא על חבירו ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר מה שבלבו ולא פייסו
וכיוצא בדברים אלו ,עובר על לא תעמוד על דם רעך.
 )24ויקרא יט:טז
לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני ד':
 )25ספר חפץ חיים ,הלכות לשון הרע ד:יא
וְ ַדע עוֹד עִ ָקר ּגָדוֹל בְ עִ נְ ָינִים אֵ לּוִ ,אם אֶ חָ ד רוֹצֶ ה לְ הַ כְ נִ יס אֶ ת חֲ בֵ ר ֹו בְ עִ נְ ָינָיו ,כְ גוֹן ,לְ ָשכְ ר ֹו לִ ְמלַאכְ ת ֹו א ֹו לְ ִה ְש ַת ֵתף עִ מ ֹו
א ֹו ַלעֲשוֹת ִשדּוְך עִ מ ֹו וְ כָל כְ הַ אי ּגַוְ נָא (וְ כָ ל ַכיוֹצֵ א בָ זֶ ה) ,אֲ פִ לּו ֹלא שָ מַ ע עָ ָליו עַ ד עַ ָתה שּום ָרעָ ה ,אֲ פִ לּו הָ כֵ י (פֵ רּושַ ,אף
עַ ל פִ י כֵן) מֻ ָתר לִ ְדרֹש וְ לַחֲ קֹר אֵ צֶ ל אֲ נ ִָשים עַ ל מַ הּות ֹו וְ עִ ְניָנוַֹ ,אף ְדיָכוֹל לִ ְהיוֹתֶ ,שיְ סַ פְ רּו ל ֹו ּגְ נּותוֹ ,אֲ פִ לּו הָ כֵ י מֻ ָתר ,כֵ יוָ ן
ּומ ִריבָ ה וְ ִחלּול ה' ,חַ ס וְ ָשלוֹם.
ידי (מד) מַ צָ ה ְ
ידי הֶ זֵ ק וְ לִ ֵ
ְדכַּוָ נָת ֹו לְ טוֹבַ ת עַ ְצמ ֹו לְ בַ ד ,כְ ֵדי שֶ ֹּלא יִ ְצטָ ֵרְך ַאחַ ר כְָך לָבוֹא לִ ֵ
אַ ְך ְנִראֶ ה לִ י ,שֶ צָ ִריְך שֶ יו ִֹדיעַ לְ ִמי שֶ ּׁשוֹאֵ ל מֵ ִאת ֹו עָ לָיו ,שֶ רוֹצֶ ה ַלעֲשוֹת ִשדּוְך עִ מ ֹו א ֹו כָ ל עִ ְניְ נֵי ִה ְש ַת ְתפּות וְ כַ ּנַ"לּ ,ובָ זֶ ה
ַארנּו( ,אַ ְך יִ זָ הֵ ר
ֹלא יִ ְהיֶה עָ לָיו שּום חֲ שַ ש ִאּסּור ֹלא ִמפְ נֵי ְשאֵ לָתוֹ ,שֶ הּוא אֵ ין ִמ ְת ַכּוֵ ן לְ גַּנוֹת ֹו ַרק לְ טוֹבַ ת עַ ְצמ ֹו ַכאֲ ֶשר בֵ ְ
שֶ ֹּלא יַאֲ ִמין אֶ ת ְתשּובָ ת ֹו בְ הַ ְחלָטָ ה ִמפְ נֵי ַקבָ לַת לָשוֹן הָ ָרע ַרק ֶד ֶרְך חֲ שָ ש בְ עָ לְ מָ א לִ ְשמֹר אֶ ת עַ ְצמוֹ) ,וְ גַם אֵ ין ל ֹו שּום
ִאּסּור ִמפְ נֵי ְתשּובַ ת חֲ בֵ ר ֹו ְדנֵימָ א ְדעָ בַ ר בָ זֶ ה עַ ל "לִ פְ נֵי עִ ּוֵ ר ֹלא ִת ֵתן ִמכְ שוֹל" ,כִ י ַאף ִאם יְ ַספֵ ר עָ לָיו חֲ בֵ ר ֹו אֶ ת עֹצֶ ם ּגְ נּותוֹ,
אֵ ין הּוא עוֹשֶ ה בָ זֶ ה ִאּסּור ּגַם כֵן ,כֵיוָ ן שֶ ּגַם הּוא אֵ ינ ֹו ִמ ְתכַ ּוֵ ן בִ ְתשּובָ ת ֹו לְ סַ פֵ ר ּגְ נּות ֹו ֶשל חֲ בֵ רוַֹ ,רק הּוא אוֹמֵ ר הָ אֱ ֶמת
ַארנּו בְ מָ קוֹם ַאחֵ רְ ,דזֶ ה מֻ ָתר ִמן הַ ִדין ,אַ ְך ְמאֹד יִ זָ הֵ ר ֶשֹּלא
יטיב עִ ם זֶ ה הַ ּׁשוֹאֵ ל מֵ ִאת ֹו עֵ צָ ה בְ עִ ְניָן זֶ ה ,כַאֲ שֶ ר בֵ ְ
בִ כְ ֵדי לְ הֵ ִ
לְ גַזֵ ם אֶ ת הַ ָדבָ ר ,יוֹתֵ ר ִמכְ פִ י ֶשהּוא יו ֵֹדעַ אֶ ת בֵ רּור הַ ָדבָ ר ,וְ עוֹד אֵ יזֶ ה פְ ָר ִטים הַ ִּנ ְצ ָרכִ ים לָזֶ ה ,וְ עַ יֵן לְ ַקמָ ן בִ כְ לָל ט' בְ ִהלְ כוֹת
ְרכִ ילּות מֵ עִ נְ יָן זה.
 )26ספר חפץ חיים ,הלכות רכילות ט ,באר מים חיים ס"ק א
ונ"ל דמחויב מן הדין להגיד לו .וראיה ממה דגרסינן בסנהדרין (ע"ג ע"א) מנין לרואה את חבירו טובע בנהר וכו' או
לסטין באין עליו ,תלמוד לומר "לא תעמוד על דם רעך" ,והובא דין זה בח"מ בסימן תכ"ו שצריך לילך ולגלות אזנו
בזה עי"ש .ואין לדחות דהתם דוקא שלסטין רוצין להרגו ,ולכן כדי להציל את הנפש צריך לילך ולהרגיל עליהן כדי
שישמור את עצמו...
 )27ספר חפץ חיים ,הלכות רכילות ט:ב ,באר מים חיים ס"ק ח
אַ ְך צָ ִריְך לָזֶ ה חֲ ִמּׁשָ ה פְ ָר ִטים שֶ אֲ בָ אֲ ֵרם בְ סָ מּוְך:
וְ אֵ לּו הֵ ן:
א) יִ זָ הֵ ר ְמאֹד ,שֶ ֹּלא י ְַחלִ יט ֵתכֶף אֶ ת הָ עִ ְניָן בְ ַדעְ ת ֹו לְ עִ ְניָן ַרעַ ,רק יִ ְתב ֹונֵן הֵ יטֵ ב ִמ ְת ִחלָהִ ,אם הּוא בְ עֶ צֶ ם ַרע:
ב) שֶ ֹּלא יַגְ ִדיל בְ ִספּור ֹו אֶ ת הָ עִ ְניָן לְ ַרע יוֹתֵ ר ִממַ ה ּׁשֶ הּוא:
ג) שֶ יְ כַּוֵ ן ַרק לְ תוֹעֶ לֶת ְ ,דהַ יְ נּו ,לְ סַ לֵק הַ ּנְזָ ִקין ִמזֶ ה ,וְ ֹלא ִמצַ ד ִשנְָאה עַ ל הַ ּׁשֶ כְ נֶגְ דוֹ:
(ּובְ זֶ ה הַ פְ ָרט הַ ג' ִנכְ לָל ּגַם כֵן עוֹד עִ ְניָן ַאחֵ ר ,שֶ ִמלְ בַ ד הַ כַּוָ נָה ,שֶ יְ כַּוֵ ן לְ תוֹעֶ לֶת ,וְ ֹלא ִמצַ ד ִשנְָאה ,יִ ְתב ֹונֵן ִמ ְת ִחלָהִ ,אם ָתב ֹוא
פּוקי (לְ הו ִֹציא) ִממַ ה ּׁשֶ מָ צּוי ַכמָ ה פְ עָ ִמים ,שֶ אֲ פִ לּו ִאם יֹאמַ ר לוֹֹ ,לא יִ ְשמַ ע לוֹ ,וְ יִ ְש ַת ֵתף עִ מוֹ ,וְ ַאחַ ר כָ ְך
ִמזֶ ה תוֹעֶ לֶת ,לַאֲ ֵ
כְ שֶ י ְַרּגִ יז ֹו חֲ בֵ ר ֹו בְ אֵ יזֶ ה ָדבָ ר ,אוֹמֵ ר לוֹ ,יָפֶ ה ָאמַ ר עָ לֶיָך פְ ל ֹונִי ,שֶ אֵ ין ָראּוי לְ ִה ְש ַת ֵתף עִ ְמָך ,וְ כַיוֹצֵ א בָ זֶ ה ,לַאֲ נ ִָשים כָאֵ לּו
ירם ,שֶ יֵש לָהֶ ם ִמ ָדה ָרעָ ה ז ֹו ִד ְרכִ ילּותֹ ,לא יְ ֻציַר שּום הֶ ֵתר ,כִ י הּוא מַ כְ ִשיל אֶ ת הָ עִ ּוְ ִרים הַ לָלּו בְ ֹלא תַ ע ֲֶשה
שֶ הּוא מַ כִ ָ
מּורה ִד ְרכִ ילּות):
ּגְ ָ
ד) ִאם ( הּוא יָכוֹל לְ סַ בֵ ב אֶ ת הַ תוֹעֶ לֶת הַ זוִֹ ,מבְ לִ י שֶ יִ ְצטָ ֵרְך לְ גַלוֹת לְ פָ נָיו עִ ְנ ָינָיו לְ ַרעֵ ,אין לְ ַספֵ ר עָ לָיו
הפרטים הנ"ל  -ומפני שהקלקול יותר מצוי בענינים אלו לכן אחזרם כאן בהדיא ובמעט תוספות .א) שיתברר אצלו
מתחלה כי דבר זה הוא ב כלל חולי הגוף ,לאפוקי אם הוא רק חלוש בטבעו (כענין שאמרו קצירי ומריעי רבנן) אינו
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בכלל חולי .ב) שלא יגדיל את ענין המחלה יותר ממה שהיא .ג) שיכוין לתועלת המחותן ,ולא מצד שנאת החתן .ובזה
הפרט נכלל עוד ענין אחד ,שיתבונן מתחלה אם תבוא תועלת מדיבורו ,לאפוקי אם הוא משער שלא ישמע לו וישתדך
עמו .ודבר זה מצוי מאוד בעניני השידוך כאשר כתבנו לעיל בכלל ט' בבמ"ח ס"ק ד':
 )28שו"ת ציץ אליעזר ,חלק יב ,פא:יז
למדנו מהאמור ששבועה שלא להעיד או שלא יגלה לחבירו דבר שיצילנו מן ההפסד לא חלה משום דהו"ל נשבע
לבטל מצוה וא"כ אותו הדבר ברופא שמבטיח לחולה או שנשבע על כך שלא להעיד לרעתו ושלא לגלות דבר שיציל
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.
 )29שו"ת אגרות משה ,יורה דעה ,חלק ב ,קג:ד
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
על תלמידיו שיספרו לו אם יודעים דבר חגונה אף כשהתלמידים הם גדולי עולם ואצלינו לא שייך להחשיב בכלל
שהוא לשמה אף בגדולים וכ"ש שלא שייך זה בקטנים.

