
 
 

“Do not Gossip” 
 ויקרא יט:טז

-Rabbi Meir Schweiger 
 

 קדושים פרשה ב - )  ספרא1
...שלא תהיה  -"לא תלך רכיל בעמך" 

כרוכל שהוא מטעין דברים והולך. (ו) 
אמר רבי נחמיה: ...ומנין שכשיצא 

לא יאמר אני מזכה  -אחד מן הדיינים 
וחבירי מחייבים, אבל מה אעשה ורבו 

מר: "לא תלך רכיל עלי?! לכך נא
בעמך". וכן הוא אומר:  "הולך רכיל 
מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר" 

  (משלי יא:יג).

1) Sifra – Kedoshim Parsha 2 
“Do not gossip among your people” - …. Do not be as a 
peddler (rochel) who loads up his words and goes. (6) R. 
Nehemia said: …… From where do we know that when 
one of the judges leaves the court, he should not say: I 
acquitted whereas my colleagues convicted – but what 
can I do since they are the majority?! Therefore it is said: 
“Do not gossip among your people”. Furthermore it says: 
“One who goes and gossips reveals secrets; whereas one 
who is loyal of spirit hides the matter” (Proverbs 11:13) 

 )  ערכין (טו.)2
תניא, א"ר אלעזר בן פרטא: בוא וראה 

 - כמה גדול כח של לשון הרע, מנלן? 
ממרגלים. ומה המוציא שם רע על 
עצים ואבנים כך, המוציא שם רע על 

(טו:) חבירו על אחת כמה וכמה....
אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זימרא: 

כאילו כפר  -כל המספר לשון הרע 
שר אמרו ללשוננו בעיקר, שנאמר: "א

נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו" 
(תהילים יב:ה). ואמר ר' יוסי בן 

נגעים  -זימרא: כל המספר לשון הרע 
באים עליו שנאמר: "מלשני בסתר 
רעהו אותו אצמית" (תהילים 
קא:ה)....אמר ריש לקיש, מאי דכתיב: 
"זאת תהיה תורת המצורע" (ויקרא 

ציא יד:א)? זאת תהיה תורתו של מו
שם רע...ואמר ריש לקיש: כל המספר 

מגדיל עונות עד לשמים..  -לשון הרע 
ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא: כל 
המספר לשון הרע, אמר הקב"ה: אין 
אני והוא יכולין לדור בעולם...אמר רבי 
חמא בר' חנינא: מה תקנתו של מספרי 

 -לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא 
לשון יעסוק בתורה, שנאמר: "מרפא 

עץ חיים" (משלי טו:ד).....ואם עם 
ישפיל דעתו, שנאמר:  -הארץ הוא 

. רבי אחא )"וסלף בה שבר רוח" (שם
ברבי חנינא אומר: סיפר אין לו תקנה, 
שכבר כרתו דוד ברוח הקדש, שנאמר: 
"יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון 
מדברת גדולות" (תהילים יב:ד). אלא 

2) Arakhin (15a) 
It was taught in a baraita: R. Elazar b. Parta said: Come 
and see the power of an evil tongue! From where – from 
the spies. And if someone speaks badly about sticks and 
stones – thus [is he punished], how much more so the one 
who speaks badly about his friend… (15b) R. Yohanan 
said in the name of R. Yose b. Zimra: If one speaks 
lashon hara, it is as if he denies [the existence of] G-d, as 
it is said: “Those that have said: We will make our tongue 
mighty; [when] our lips are with us, who is lord over 
us?!!” And R. Yose b. Zimra also said: Anyone who 
speaks lashon hara – plagues [leprosy] will come upon 
him, as it is said: “Whoever slanders his fellow secretly – 
I will destroy him” (Psalms 101:5)… And Resh Lakish 
said: What is the meaning of the verse: “This is the law of 
the leper (metzorah)” (Leviticus 14:1)? This is the law of 
one who gives another an evil name [motzi ra]… And 
Resh Lakish said: Whoever speaks lashon hara – 
increases his sins until the heavens… And Rav Hisda said 
in the name of Mar Ukva: Whoever speaks lashon hara - 
G-d says: He and I cannot dwell in the world 
together…Rav Hama b. Hanina said: What is the 
corrective for those who speak lashon hara? For a 
scholar – let him study Torah, as it is said: “The healing 
for a tongue is the Tree of Life” (Proverbs 15:4)….If he 
is ignorant, let him become humble, as it is said: “To 
depart from it [with] a broken spirit” (ibid). R. Aha b. R. 
Hanina said: If he has already spoken, there is no 
corrective for him, for [King] David has already, in his 
holy spirit, cut him off, as it is said: May YHWH cut off 
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ע? מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הר
יעסוק בתורה.  -אם תלמיד חכם הוא 

ישפיל דעתו...תנא דבי  -ואם ע"ה הוא 
 -רבי ישמעאל: כל המספר לשון הרע 

מגדיל עונות כנגד שלש עבירות...עבודה 
זרה....גילוי עריות...שפיכות דמים 
....במערבא אמרי: לשון תליתאי קטיל 

הורג למספרו ולמקבלו  -תליתאי 
חנינא: מאי ולאומרו. א"ר חמא ברבי 

דכתיב: "מות וחיים ביד לשון" (משלי 
 -יח:כא). וכי יש יד ללשון? לומר לך 

מה יד ממיתה, אף לשון 
היכי דמי לישנא בישא? .…ממיתה

אמר רבה: כגון דאמר איכא נורא בי 
פלניא. אמר ליה אביי: מאי קא עביד? 
גלויי מילתא בעלמא הוא! אלא דמפיק 

ח בלישנא בישא, דאמר: היכא משתכ
נורא? אלא בי פלניא [דאיכא בשרא 
וכוורי.] אמר רבה: כל מילתא 
דמיתאמרא באפי מרה, לית בה משום 
לישנא בישא. אמר ליה: כל שכן חוצפא 
ולישנא בישא! אמר ליה: אנא כרבי 
יוסי סבירא לי, דאמר רבי יוסי: מימי 

לאחורי. אמר  לא אמרתי דבר וחזרתי
רבה בר רב הונא: כל מילתא  (טז.)

יתאמרא באפי תלתא, לית בה דמ
משום לישנא בישא. מ"ט? חברך חברא 
אית ליה, וחברא דחברך חברא אית 
ליה. כי אתא רב דימי אמר, מאי 
דכתיב: "מברך רעהו בקול גדול בבוקר 
השכם קללה תחשב לו" (משלי כז:יד)? 
כגון דמיקלע לאושפיזא וטרחו קמיה 
שפיר. למחר נפיק יתיב בשוקא ואמר: 

ברכיה לפלניא דהכי טרח רחמנא ני
קמאי. ושמעין אינשי ואזלין ואנסין 
ליה. תני רב דימי אחוה דרב ספרא: 
לעולם אל יספר אדם בטובתו של 
חבירו, שמתוך טובתו בא לידי 
רעתו....א"ר שמואל בר נחמני א"ר 
יוחנן על שבעה דברים נגעים באין: על 
לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל 

לוי עריות, ועל גסות שבועת שוא, ועל גי
הרוח, ועל הגזל, ועל צרות העין....מעיל 
מכפר על לשון הרע, אמר הקב"ה: יבא 
דבר שבקול ויכפר על מעשה 
הקול...והא"ר סימון אמר רבי יהושע 
בן לוי: שני דברים לא מצינו להם 
בקרבנות כפרה, בדבר אחר מצינו להם 

שפיכות דמים ולשון  -כפרה 
ת...ותנא דבי הרע...לשון הרע בקטר

רבי ישמעאל: על מה קטרת מכפרת? 
אמר הקב"ה: יבא דבר  -על לשון הרע 

שבחשאי ויכפר על מעשה 

all flattering lips, tongues that speak great [haughty] 
things.” (Psalms 12:4). Rather what is the corrective that 
prevents one from coming to lashon hara? If he is a 
scholar – let him study Torah; if he is ignorant – let him 
become humble… The School of R. Yishmael taught [in 
a baraita]: Whoever speaks lashon hara increases his 
sins, corresponding to the three [cardinal] sins – 
idolatry…sexual immorality…bloodshed…In the West, 
i.e. Israel, they say: A threefold tongue kills a threefold 
group – It kills the one who speaks, the one who hears, 
and the one about whom it is being said. Rav Hama b. R. 
Hanina said: What is the meaning of the verse “Death and 
life are in the hand of the tongue” (Proverbs 18:21)? Does 
a tongue have a hand?! Rather this comes to tell you – 
just as the hand kills, so does the tongue kill….What 
constitutes lashon hara? Rabbah said: For example, one 
who says there is a fire [always burning] in so-and-so’s 
house. Abaye said: What do he do [wrong] – he just gave 
information?! Rather, when one says it in a slanderous 
way: “Where else should there be fire, if not in the house 
of so-and-so [where there is always meat and fish]. 
Rabbah said: Whatever is said in the presence of the 
person concerned is not considered lashon hara. Said 
Abaye to him: How much more so is it [wrong, in that it 
is] chutzpah together with lashon hara! He replied: I 
follow the position of R. Yose, who said: I never said a 
word and then looked behind my back. (16a) Rabbah bar 
Rav Huna said: Anything which is said in the presence of 
three people is not lashon hara. Why? Your friend has a 
friend, and your friend’s friend has a friend. When Rav 
Dimi came [from Israel], he said: What is the meaning of 
the verse: “One who blesses his fellow in a loud voice 
when he rises early in the morning - it will be considered 
to him as a curse” (Proverbs 27:14). For example, one 
who happened to be a guest in a place where they labored 
much on his behalf. When he goes out in the morning to 
the market and says: May God bless so-and-so who 
worked so hard on my behalf, people who hear him will 
go and rob him [the host]. Rav Dimi, the brother of Rav 
Safra, taught [a baraita]: One should never speak the 
praise of another since through the praise he will come to 
speak disparagingly of him…Rav Shmuel b. Nachmani 
said in the name of R. Yohanan: Because of seven things 
[sins] the plague of leprosy is incurred: lashon hara, 
murder, oaths taken in vain, sexual lewdness, arrogance, 
stealing, and miserliness…The me’il atones for lashon 
hara – G-d said: Let that which makes sounds atone for 
actions of sounds. …But didn’t R. Simon say in the name 
of R. Yehoshua b. Levi: There are two things [sins] 
where we do not find that the sacrifices atone for them, 
but something else does – murder and lashon hara… 
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חשאי....קשיא לשון הרע אלשון 
הרע!...לשון הרע אלשון הרע ל"ק: הא 

   הא בפרהסיא. (טז:)בצינעא, 

lashon hara is atoned for by the incense….The school of 
R. Yishmael taught: For what does the incense atone – 
for lashon hara. G-d said: Let something [incense] which 
is done secretly [e.g. in the Holy and Holy of Holies] 
atone for behavior that is done secretly….There is a 
contradiction between these two statements regarding 
lashon hara?!... There is no difficulty – here [incense] we 
are talking about speech done in private; here [me’il] we 
are talking about speech done in public. 

 פרק זהלכות דעות,  - )  רמב"ם3
  כה א הל

המרגל בחבירו עובר בלא תעשה  
שנאמר: "לא תלך רכיל בעמיך". 

עון  - ואע"פ שאין לוקין על דבר זה 
גדול הוא, וגורם להרוג נפשות רבות 
מישראל. לכך נסמך לו "ולא תעמוד על 

צא ולמד מה אירע לדואג  - דם רעך" 
 כב). -האדומי (ש"א כב: ט

  
 הלכה ב

ולך אי זהו רכיל? זה שטוען דברים וה
מזה לזה, ואומר כך אמר פלוני, כך וכך 

 -שמעתי על פלוני, אע"פ שהוא אמת 
הרי זה מחריב את העולם. יש עון גדול 

 -מזה עד מאד, והוא בכלל לאו זה 
והוא לשון הרע. והוא המספר בגנות 
חבירו, אע"פ שאומר אמת. אבל 

נקרא מוציא שם רע על  -האומר שקר 
ה שיושב ז -חבירו. אבל בעל לשון הרע 

ואומר כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו 
אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו. ואמר 
דברים של גנאי. על זה אמר הכתוב: 
"יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון 

 מדברת גדולות". 
  

 הלכה ג
אמרו חכמים: שלש עבירות נפרעין מן 
האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם 

ות עבודת כוכבים וגילוי ערי -הבא 
ולשון הרע כנגד כולם.  -ושפיכות דמים 

  ועוד אמרו חכמים: כל המספר בלשון 
כאילו כופר בעיקר שנאמר  -הרע 

"אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו 
אתנו מי אדון לנו". ועוד אמרו חכמים: 

האומרו,  -שלשה לשון הרע הורגת 
והמקבלו, וזה שאומר עליו., והמקבלו 

 יותר מן האומרו. 
  

 הלכה ד
ויש דברים שהן אבק לשון הרע. כיצד? 
מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא 

איני  -עתה. או שיאמר: שתקו מפלוני 
רוצה להודיע מה אירע ומה היה, 

3) Maimonides – Laws of Attributes, Chapter 7 
1- One who “spies out” his friend transgresses a 
prohibition, as it is said: “Do not go around gossiping 
among your people” Although there are no lashes for this 
matter – it is a grave sin, which can cause the death of 
many people in Israel. Therefore, it is juxtaposed to “Do 
not stand by the blood of your brother” – Go and learn 
what happened to Doeg, the Edomite (Samuel I, 22:9-22). 
 
2 – What is a gossip? One who “loads up” words/matters 
and goes from one to the other and says: This is what so-
and-so said; this is what I have heard about so-and-so. 
Even if what he says is true – he is destroying the world! 
There is an even greater sin than this, included in this 
prohibition, and that is lashon hara e.g. speaking 
disparagingly about someone even if it is true. But one 
who speaks lies is called motzi shem ra regarding his 
friend. But the master of lashon hara is one who sits and 
says: Thus did so-and-so do; thus were his ancestors; thus 
have I heard about him. And he says words of disgrace. 
Regarding such a person, the text says: “May G-d cut off 
all flattering lips, tongues that speak great [haughty] 
words.” 
 
3 – The Rabbis have said: There are three sins for which 
a person is punished in this world and he has no portion 
in the world to come – idolatry, sexual lewdness, and 
murder. And lashon hara is equivalent to them all! 
Furthermore, the Rabbis said: If one speaks lashon hara 
it is as if he denies G-d, as it is said: “Those that have 
said: We will make our tongue mighty; [when] our lips 
are with us, who is lord over us?!!” Furthermore, the 
Rabbis said: There are three people that lashon hara kills 
– the one who says it, the one who hears it, and the one 
about whom it is said. And the one who hears it [is 
accountable] more than the one who says it. 
 
4 – There are words that “smack of” lashon hara. For 
example: 1) Who would have said of so-and-so that he 
would be as he is now?! Or 2) Be silent about so-and-so – 
I don’t want to inform you what happened and what was. 
Anyone who speaks the praises of another to his enemies  
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וכיוצא בדברים האלו. וכל המספר 
הרי זה  -בטובת חבירו בפני שונאיו 

אבק לשון הרע, שזה גורם להם 
בגנותו. ועל זה הענין, אמר שיספרו 

שלמה: "מברך רעהו בקול גדול בבקר 
 - (משלי כז:יד) השכם קללה תחשב לו"

שמתוך טובתו בא לידי רעתו. וכן 
המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך 

כלומר שאינו מדבר  - קלות ראש 
בשנאה. הוא ששלמה אמר בחכמתו: 
"כמתלהלה היורה זקים חצים ומות 

. יט)- (שם כו: יח"ואמר הלא משחק אני
 -וכן המספר לשון הרע דרך רמאות 

והוא שיספר לתומו כאילו אינו יודע 
שדבר זה שדבר לשון הרע הוא, אלא 

אומר איני יודע שדבר  -כשממחין בו 
 זה לשון הרע או שאלו מעשיו של פלוני. 

  
 הלכה ה

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

 ולגלותו יותר. 
 

 הלכה ו
לו הם בעלי לשון הרע שאסור כל א

לדור בשכונתם וכל שכן לישב עמהם 
ולשמוע דבריהם, ולא נחתם גזר דין על 
אבותינו במדבר אלא על לשון הרע 

  לבד. 

is also guilty of words that “smack of” lashon hara – 
because he causes them to speak disparagingly of that 
person. Regarding this matter, [King] Solomon said: 
“One who blesses his fellow in a loud voice early in the 
morning – it will be ascribed to him as a curse” (Proverbs 
27:14) – because from his good he will come to his bad. 
Similarly, one who speaks lashon hara in a joking and 
light-headed manner – that is to say, without malice. 
Regarding such a person, [King] Solomon said in his 
wisdom: “As one who is “playing around”, who shoots 
arrows and death and says – but I was just playing” (Ibid 
26:18-19). So too, one who speaks lashon hara in a 
deceptive manner – that is, who speaks innocently as if 
he doesn’t realize that these words that he spoke are 
lashon hara. And when people protest to him, he says: I 
didn’t realize that this is lashon hara or that such are the 
actions of so-and-so. 
  
5 – Whether one speaks lashon hara in the person’s 
presence or not in their presence; whether one says things 
that can ultimately cause either bodily or financial 
damage to a person if they are transmitted to third parties; 
even if the consequence will be just to distress the person 
or intimidate him – all of the above are lashon hara. If 
the words have already been said before three people, 
then this has become public knowledge. Hence if one of 
the three will then go and relate it to another party – this 
is not considered lashon hara in a situation where the 
person does not purposely transmit the words further to 
make them even more public. 
 
6 – It is forbidden to live in the neighborhood of the 
“masters” of lashon hara and certainly not to sit with 
them and hear their gossip. The decree against our 
forefathers [to die in the desert] was sealed only as a 
consequence of lashon hara.    

  


