“Do not Gossip”

טז:ויקרא יט
-Rabbi Meir Schweiger
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)
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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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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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.
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).
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2 – What is a gossip? One who “loads up” words/matters
and goes from one to the other and says: This is what soand-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.”
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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.
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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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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.
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6 – It is forbidden to live in the neighborhood of the  ולא נחתם גזר דין על,ולשמוע דבריהם
“masters” of lashon hara and certainly not to sit with אבותינו במדבר אלא על לשון הרע
them and hear their gossip. The decree against our
.לבד
forefathers [to die in the desert] was sealed only as a
consequence of lashon hara.

