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 מדינת ישראל

                                                                                                                                          החינוך משרד
                                                                                                                                              הפדגוגית המזכירות
                                                                                                                         מורשת אגף

   )ממלכתי( פה-שבעל תורה הוראת על הפיקוח

                                               

  הזכות לשם טובלשון הרע ועל מן המקורות על  -יום זכויות האדם 

 

 :"יליהבהספר מס"מתוך האופרה ( LA CALUNNIA)"הדיבה"  -רוסיני .ג

https://www.youtube.com/watch?v=AFWRaKrmovY 

 הדיבה היא משב רוח

 כצפריר קלת כנף היא

 עדינה, בלתי מורגשת

 בקלות היא מאווששת

 .בקול דממה -בתחילה

 

 מטה מטה, -פיאנו פיאנו

 מתנהמתבלחישה היא 

 ;מזמתדוזורמת, מז

 תר  לאוזני כל איש בק  

 היא לאט לאט חודרת,

 את הראש ואת המוח

 מסחררת, מדהימה.

 

 

 

 

 

 

 

 בכל פה היא מדוברת,

 המהומה עוד מתגברת,

 מתחזקת ושוצפת,

 הלאה הלאה מתעופפת,

 כסופה זו הרועמת

 שבמעבה היער

 היא שורקת ונוהמת

 מקפיאה מרוב אימה.

 

 מתפרצת,לבסוף היא 

 מתרבה ומשתרצת ובכוח מתפוצצת

 כיריית תותח רוצצת והאדמה רועדת,

 מהדהדת הלומה.

 

 והמסכן שכה הושמץ הוא,

 לעין כל כבודו נרמס הוא,

 רק בזאת עכשיו יחפץ הוא,

להיבלע באדמה.
                                                                                                                                                          

 )תרגום: ישראל אובל(

 

לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, במעונו, בחליפת  סעיף יב.

בפני התערבות . כל אדם זכאי להגנת החוק פגיעה בכבודו או בשמו הטובלמכתבים שלו ולא 

 או פגיעה באלה.

כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי, לרבות החירות להחזיק בדעות ללא כל הפרעה  סעיף יט.

 ולבקש ידיעות ודעות, ולקבלן ולמסרן בכל הדרכים וללא סייגי גבולות.

 (1948עצרת האומות המאוחדות  זכויות האדם, הכרזה לכל באי העולם בדבר)

ַשר באופרה(. קראו את מילות ה"ַארָיה" )קטע מו  .1
 רשמו את הדימויים והתיאורים לדיבה.

  .האופייני להפצת שם רע התהליך תארו את.2

המוסיקה לחיזוק ה. במה תורמת הקשיבו לאריָ .3

 ולהדגשת המסר?

https://www.youtube.com/watch?v=AFWRaKrmovY
https://www.youtube.com/watch?v=AFWRaKrmovY
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 והוצאת שם רע לשון הרע ,רכילות

 לרעה, שימוש בכך שלא יעשה בה ומותנית –חירויות האדם  בדומה ליתר –חירות הדיבור הינה מוגבלת 

 .בזולתעלול לפגוע ה

יָך, לֹא ַתֲעֹמד -לֹא טז  ֶ ַעמ  ם ֵרֶעָך:-ַעלֵתֵלְך ָרִכיל ב ְ  .  ֲאִני, ְיהָוה  ד ַ

ָנא ֶאת-לֹא יז ֹוִכיַח ֶאת-ִתש ְ ְלָבֶבָך; הֹוֵכַח ת  א ָעָליו ֵחְטא-ֲעִמיֶתָך, ְולֹא-ָאִחיָך, ב ִ ָ  .  ִתש  

ֹם ְולֹא-לֹא יח ֹר ֶאת-ִתק  מֹוָך:-ִתט  ָ ְלֵרֲעָך כ ָ ָך, ְוָאַהְבת  ֶ ֵני ַעמ   )ויקרא פרק י"ט(                      . ֲאִני, ְיהָוה  ב ְ

 ציינו את מצוות ה"לא תעשה" ואת מצוות ה"עשה" שבפסוקים הנ"ל.  .א

 הסבירו!  להוכיח אם מישהו עבר על המצוות הללו. יש הטוענים כי קשה מאד .ב

 האם יש קשר בין שתי המצוות בפסוק ט"ז? נמקו! -נסו לשער .ג

 
 ויקרא? נמקו!האם המסר המובע בספר תהילים עולה בקנה אחד עם המצוות שבספר  .ד

. ניכר וגלוי. כאשר אדם מכה את חברו או משחית את רכושו, הנזק בדרכים רבות מתבטאתפגיעה בזולת 

העברי  המשפט ובכל זאת אינו נראה לעין. -אך לעתים, אדם מזיק לחברו והנזק חמור ביותר וכואב מאד

: כזו עקיפהאלימות מילולית בין )"אונאת דברים", "הלבנת פנים"( לישירה  אלימות מילוליתמבחין בין 

  שנאמרת בסתר, "מאחורי גבו" של הקורבן.

 

 

 

 

 

ים; ֹאֵהב ָיִמים, ִלְראֹות טֹוב-ִמי  יג  .ָהִאיׁש, ֶהָחֵפץ ַחי ִ

ָפֶתיָך,  ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע;   יד ר ִמְרָמהו ש ְ ֵ ב   .ִמד ַ

ה  טו לֹום ְוָרְדֵפהו   טֹוב; -סו ר ֵמָרע, ַוֲעש ֵ ׁש ׁשָ ק ֵ  (ל"דפרק  תהילים)                                            .ב ַ

 יזמשנה  מסכת אבות, פרק ד,   
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  האם ניתן לאפיין אותה? אמת אחר? -דברמ אותהמה מבדיל מנסה להגדיר: מהי לשון הרע? תלמוד ה
 

 טז, עמוד א – מסכת ערכין דף טו, עמוד בתלמוד בבלי, 

 תרגום וביאור תלמוד מהלך הסוגיה
  ?מהי לשון הרע  ?היכי דמי לישנא בישא שאלת הגמרא

  איכא נורא בי פלניא : כגון דאמר]אמר רבה[ דוגמה ללשון הרע

 
 

 " פלוני"יש אש בבית  :שאמרמי כגון  :)מדגים( הרב
  "היכן יש אש בסביבה הזאת"? :נשאלאדם כלומר: 

 בית מסוים שיש בו אש.והפנה אותם להצביע הוא ו

הצגת קושי על 
 הדוגמה

 ?אמר ליה אביי: מאי קא עביד
  גלויי מילתא בעלמא הוא

 

 אמר לו אביי: מה הוא כבר עשה? 
  הוא .  יםגילוי דברסתם 

 , ללא הקשר שלילי.תמימהלכאורה זוהי העברת מידע 

הצגת נוסח מתוקן 
 לדוגמה

 דאמר ,אלא דמפיק בלישנא בישא
 אלא בי פלניא  -היכא משתכח נורא
 דאיכא בשרא וכוורי

 

 אם אמר:  ,הלשון רעב מוציאאלא, ש
  פלוניבבית  רקהיכן נמצאת אש? 

 שיש בו בשר ודגים. 
כל היום עוסקים שם ומשתמע מכך שבני הבית עשירים ו

  .לשון הרעעליהם ך מוציא . כ)או שגזלו מאחרים( בזלילה

באפי מרה  אמר רבה: כל מילתא דמיתאמרא מבחן ראשון
  לית בה משום לישנא בישא

 

 , בעליוכל דבר שנאמר בפני אמר רבה: 
  אין בו משום לשון הרע.

בעל הדבר  ו שלדבר מה, קשה ככל שיהיה, בפני יםאם אומר
  .לא יחשב הדבר ללשון הרע –עצמו 

 
דחיית המבחן 

 הראשון
 ]גם יחד[ !לשון הרעו חוצפה !כל שכן :אמר לו "אמר ליה "כל שכן! חוצפא ולישנא בישא

מהווה עברה  להגיד דבר קשה ופוגע בפני האיש שמדובר בו
 .צערגם לשון הרע וגם גרימת בושה וכפולה: 

 
 אמר ליה: אנא כרבי יוסי סבירא לי,  מבחן שני

דאמר רבי יוסי מימי לא אמרתי דבר וחזרתי 
  לאחורי

 

 אני סבור כרבי יוסי, : אמר לו
הסתובבתי אמרתי דבר ומעולם לא  :שאמר רבי יוסי

 .לאחור
 .שמע אותי הדבר-בעלכדי לבדוק אם  לא הסתכלתי לאחור

 .לשון הרע ואין זולכן  -בפניוכי הקפדתי לומר 
הדבר תיחשב -בפני בעל שלא בסתר, רק אמירה המסקנה:

 ללשון הרע. 
 מבחן שלישי:

 
 אמר רבה בר רב הונא: 

לית בה  כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא
  .משום לישנא בישא

  אי טעמא?מ
 חברך חברא אית ליה 

  וחברא דחברך חברא אית ליה

 אמר רבה בר רב הונא: 
 [בו ]בהפצתוכל דבר הנאמר בפני שלושה אנשים, אין 

  .סור מבחינת לשון הרעיא
 מה הטעם? 

 חבר יש לו,   -חברך
                                            חבר יש לו. –וחברו של חברך 

מודע לכך חברך מספר לחברו, וחברו לחברו וכך הלאה. הוא 

חושש  אינודעתו כי  גילה, ובכך יפיצו את הסיפורשכולם 

 .שהדברים שאמר יתפרסמו

 מעשה חכמים
 

 :אמר ,כי אתא רב דימי
  ,מברך רעהו בקול גדול"מאי דכתיב  

 בבוקר השכם קללה תחשב לו"? 
 .כגון דמיקלע לאושפיזא וטרחו קמיה שפיר

 למחר נפיק יתיב בשוקא ואמר 
רחמנא ניברכיה לפלניא דהכי טרח קמאי 

 ושמעין אינשי ואזלין 
  ואנסין ליה

 אמר:  ]מארץ ישראל לבבל[כאשר בא רב דימי 
 מה כוונת הפסוק "מברך רעהו בקול גדול

 (41)משלי כז בבוקר השכם קללה תחשב לו"? 

 יפה.  לפניו וטרחו להתארח מי שהזדמןכגון 
 :שוק ואמר ב , ישבלמחרת יצא

 . לפנישטרח  שכל כך הזה את המארחברך הרחמן י
  ]להתארח אצלו[והולכים  םאנשיהשומעים ו

  לו הפסד[ נגרםלארח אותם ומאלצים אותו ]ואונסים אותו 
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 . הסבירו את הדוגמה, את הקושי של אביי ואת הצעת התיקון.ללשון הרע דוגמה התלמוד מציעא. 

  :הבאהאמיתי המקרה ראו את ב. ק

בעיתון  מדור הרכילותבפורסמו למעלה מעשר שנים. עם פרידתם,  זוגה במשך-עם בן חיה ד"ר איריס בר און

 :כגוןד"ר בר און כלפי בן זוגה לשעבר,  מצדהטחת מילים בוטות ומעליבות  , שכללושתי כתבות "מעריב"

 –'מפגר', שנועדו לבזותו ולהשפילו, אמירות פוגעניות דוגמת  ,'פרענק' 'פלגמט', 'אינווליד', 'כלומניק', 'לוזר', 

וכן אמירות שכל  'יש לו כולה שתי תותבות, קסטנייטות', 'יש לו כולה שתי שערות', 'הוא בכלל יודע לקרוא?', 

'הפנטזיה שלו  –תכליתן להציגו כסחטן וחמדן החובר לנשים שונות על מנת להערים עליהן ולזכות מכספן 

                      ."'להתבסס ושמישהי תפרנס', 'עכשיו יש לו איזה שולי אחת...חכי איך הוא יקרקס לה את הצורה

 , אורי רודריג נגד איריס בר און(:24983/04סבא( -)פסק דין תמ"ש )כפר  און תביעת לשון הרע.-הזוג תבע את ד"ר בר -בן

 פרטו את טיעוניו של התובע ואת טיעוניה של הנתבעת.  .ג

 !התלמודית ? נמקו בהתבסס על הסוגיהבאמירת לשון הרענכשלה האם ד"ר איריס בר און  .ד

להרשיע את ד"ר האם ניתן בהתבסס על חוק זה, עיינו בחוק איסור לשון הרע )נספח ב'(.  .ה
 בר און? נמקו!

 :רמב"ם, רבי משה בן מימון, בספרו "משנה תורה" )היד החזקה( הקדיש פרק נכבד לשמירת הלשון

 

 הגדירו והדגימו את המושגים: הולך רכיל, מדבר לשון הרע, מוציא שם רע )הוצאת דיבה(. .א

 הסבירו מדוע דווקא לשון הרע נתפסת כעברה חמורה במיוחד.  .ב

 נסו לדרג את "שלושת השותפים" בלשון הרע מן הקל אל החמור. .ג

  האם ד"ר איריס בר און עברה על איסור לשון הרע? -על פי רמב"ם .ד

? זה שהוא טוען דברים והולך מזה לזה, ואומר כך וכך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על רכילאיזה הוא   ב.

  .אף על פי שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם  פלוני:

; והוא המספר בגנות חברו, אף על פי לשון הרעיש עוון גדול מזה עד מאוד והוא בכלל לאו זה, והוא 

זה שיושב ואומר --'בעל לשון הרע'אבל   על חברו. 'מוציא שם רע'אבל האומר שקר נקרא   שאמר אמת.

                           כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואומר דברים של גנאי. 

 )תהילים יב,ד( ל שפתי חלקות לשון, מדברת גדולות""יכרת ה' כאמר הכתוב: על זה 

עבודה זרה, --אמרו חכמים, על שלוש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא .ג

  --וגילוי עריות, ושפיכות דמים; ולשון הרע, כנגד כולם... ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת

 .שאומרין עליו; והמקבלו  יותר מן האומרוהאומרו  והמקבלו, וזה 

אם נשמעו איש מפי  ה. אחד המספר בלשון הרע בפני חברו, או שלא בפניו; והמספר דברים שגורמין

ואם נאמרו דברים   הרי זה לשון הרע.--איש, להזיק חברו בגופו או בממונו, אפילו להצר לו או להפחידו

אלו בפני שלושה, כבר נשמע הדבר ונודע, ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת, אין בו משום 

 (רמב"ם, הלכות דעות פרק ז)                                         .והוא שלא יתכוון להעביר הקול, ולגלותו יותר--לשון הרע
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. אולם יש בכך מעשה חמור מבחינה אמת -דבראינו מובא למשפט, כיוון שאמר  לשון הרעעל פי המשפט העברי, האומר 

מוסרית )"דבר המסור ללב"(. המבחן העיקרי הוא מבחן הכוונה. זהו מבחן אישי; האדם מול עצמו ומצפונו ומול השאלה: 

 לפגוע בחברו?   התכווןהאם בדבריו 

 לאמירת לשון הרע שני מאפיינים עיקריים: 

 גנאיהדברים הם דברי .1

 ו או לממונו של הקורבן, לצערו או להפחידו )גם אם לא נגרם לו נזק בפועל(.לגרום נזק לגופ עלוליםהדברים .2

, ולכן ניתן לתבוע את האומר בבית הדין )סנהדרין( , על פי כל כללי הפצת שקרהיא  -" או "הוצאת דיבה""הוצאת שם רע

, קנסות או נידוי חברתי המשפט, בהסתמך על עדים וראיות. העונשים הצפויים למי שהורשע בהוצאת דיבה: עונש מלקות

 )רמב"ם הלכות דעות פרק ז' הלכה ו'(

 

 ,"ההלכה שהוקדש כל כולו לשמירת הלשון, הוא ה"חפץ חיים ספר

 .91 -במאה ה , רבי ישראל מאיר הכהן מראדיןידי -נכתב עלש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , ִאם ֶאָחד ָרָאה ָאָדם, ֶשָעָשה ַעְוָלה ַלֲחֵברוֹ  
ָזלֹו אֹו ֲעָשקֹו אֹו ִהִזיקֹו, כ   ג   גֹון שֶׁ

ָזל  ין ִאם ַהִנג  ַהִנָזקבֵּ ה אֹו ֹלא.  ו  ִעים ִמזֶׁ  יֹוד 

ָבִרים הֹוָנה אֹותֹו ִבד  ִצֲערֹו ו  שֹו, אֹו שֶׁ ִבי     .אֹו שֶׁ
קוֹ  ת ִנז  ֹלא ִשלֵּם לֹו אֶׁ ָלה ו  זֵּ ת ַהג  ִשיב לֹו אֶׁ ֹּלא הֵּ רּור, שֶׁ בֵּ נֹוַדע לֹו ב   ו 

ַהֲעִביר לֹו ַעל ֲעֹונֹו,   ש ָפָניו ל  ֹלא ִבקֵּ  ו 
ה ִביִחיִדי, לּו ָר יֲאפִ   ָאה ָדָבר זֶׁ

 ָיכוֹל ְלַסֵפר ַהְדָבִרים ִלְבֵני ָאָדם 
 , ְכֵדי ַלֲעֹזר ַלֲאֶשר ָאַשם לוֹ ּוְלַגּנוֹת ַהַמֲעִשים ָהָרִעים ִבְפֵני ַהְבִריוֹת

ָסמּוְך ם ב  ָבֲארֵּ נ  ָרִטים, שֶׁ ָעה פ  לּו ַהִשב  רּו אֵּ ס  ֹּלא ַיח  ר, שֶׁ ן .ַאְך ִיָזהֵּ לּו הֵּ   :אֵּ

ה ַהָדָבר  . א ה זֶׁ אֶׁ ִיר  ִרים, ְבַעְצמוֹ שֶׁ ֲאחֵּ ִמיָעה מֵּ י ש  דֵּ ֹלא ַעל י   , ו 

ת )אלא אם כן( ִאם ֹלא       ַהָדָבר ֱאמֶׁ ר לֹו ַאַחר ָכְך, שֶׁ ָברֵּ ִנת    .שֶׁ

ֹאד,  ב. ר מ  ִיָזהֵּ ע ֶשֹּלא ַיְחִליט ֵתֶכףשֶׁ ל ו  זֶׁ ג  ּתֹו ל  ַדע  ָין ב  ת ָהִענ  ק אֶׁ זֵּ הֶׁ ק אֹו ל     שֶׁ

ה,     א ָבזֶׁ ַכיֹוצֵּ ַלל  ִיְתבוֵֹנן ֵהיֵטבַרק    ו  ָין, ִאם הּוא ַעל ִפי ִדין ִבכ  ם ָהִענ  צֶׁ ת עֶׁ       אֶׁ

ק     זֵּ ל אֹו הֶׁ זֶׁ   .גֶׁ

ִחָלה ֶשּיוִֹכיחַ  . ג א ִמּת  ת ַהחֹוטֵּ יִטיב ַעל  אֶׁ יֵּ הֹוִעיל לֹו, ו  ָלשֹון ַרָכה, אּוַלי יּוַכל ל    ּוב 
ַמת ָהִאיש     ת ַאש  ַמע לֹו, ָאז יֹוִדיַע ָלַרִבים אֶׁ ִאם ֹלא ִיש  ָרָכיו, ו  ת ד  ה אֶׁ י זֶׁ דֵּ  ה, ַהזֶׁ   י 
הּו....      עֵּ ִזיד ַעל רֵּ הֵּ  ַמה שֶׁ

ֹּלא  ד. ר ִמַמה שֶׁ  ַיְגִדיל ָהַעְוָלהשֶׁ   .ִהיאיֹותֵּ

רֹו,  ..ֶשְּיַכֵּון ְלתוֶֹעֶלת ה. ן ַבֲחבֵּ הּוא נֹותֵּ ָגם ַההּוא, שֶׁ ַהפ  ָשלֹום, מֵּ ָהנֹות, ַחס ו  ֹלא לֵּ  ו 

ָבר      יֵּש לֹו ָעָליו ִמכ  ָאה, שֶׁ ֹלא ִמַצד ִשנ    .ו 

לֶׁת ַהֹזאת גּוָפא ִאם הּוא ו. ת ַהּתֹועֶׁ ב אֶׁ ַסבֵּ ֹּלא ְבֵעָצה ַאֶחֶרת )עצמה(  ָיכֹול ל   , שֶׁ

ר    ַספֵּ ִני ָאסּור ל  ָכל ַגו  ַין ַהָלשֹון ָהָרע ָעָליו, ֲאַזי ב  ת ִענ  ר אֶׁ ַספֵּ ְך ל  ָטרֵּ   .ִיצ 
י ַהִספּור  ז. דֵּ ב ַעל י  סֹובֵּ ֹּלא י  ַהִנדֹון  ֶהֵזקשֶׁ א, ִאלּו יוֵֹתר ִמְכִפי ַהִדיןל  ָהָיה יֹוצֵּ  , שֶׁ
ה ַעל     ן זֶׁ ֹאפֶׁ ית ִדין..הּוַעד ָעָליו ב  בֵּ ה ב   ָדָבר זֶׁ

 )ישראל מאיר הכהן מראדין, ספר חפץ חיים, כלל י'(           

תארו את המקרה אליו .1
מתייחס ה"חפץ חיים" 

 בראש דבריו.

בחרו פרט אחד מתוך .2
ה"פרטים": הדגימו שבעה 

אותו, דונו על יתרונותיו 
 וחסרונותיו.

חזרו למקרה ד"ר איריס בר .3
האם היא תוכל און. 

להסתייע ב"חפץ חיים"? 
 נמקו! 
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 מן האגדה

 אתר ספר האגדה )וראו ביאורים ופירושים שם( מתוך

    http://agadastories.org.il/node/601    הלשון

  מדרש ויקרא רבה, פרשה לג, אמתורגם, על פי               

                        

 

 

 

 

 

 

 

  http://agadastories.org.il/node/481    סם חיים

  מדרש ויקרא רבה, פרשה טז, ב מתורגם, על פי

 

 

 

                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י יֵאל ְלָטבִׁ ן ַגְמלִׁ ְמעֹון ב   ַעְבדֹו:  ָאַמר ַר' שִׁ

ן ַהּׁשּוק; ֵצא וְַקח י ַמֲאָכל טֹוב מִׁ  לִׁ

 ָלשֹון.יָָצא וְָלַקח לֹו 

ן ַהּׁשּוק; י ַמֲאָכל ַרע מִׁ  ָאַמר לֹו: ֵצא וְַקח לִׁ

 יָָצא וְָלַקח לֹו ָלשֹון.

יֵאל:  ן ַגְמלִׁ ְמעֹון ב   ָאַמר לֹו ַר' שִׁ

י  י ְלָך ַמֲאָכל טֹוב ָלַקְחָת לִׁ ָאַמְרתִׁ ְפנֵי ָמה, ְכש  מִׁ

 ָלשֹון,

י ָלשֹו י ְלָך ַמֲאָכל ַרע ָלַקְחָת לִׁ ָאַמְרתִׁ  ן?ּוְכש 

מָה ָאַמר לֹו: ם  מָה ָהָרָעה; מִׁ ם   ַהּטֹוָבה ּומִׁ

מָה ם  יא טֹוָבה ֵאין טֹוָבה מִׁ הִׁ  ְכש 

מָה. ם  יא ָרָעה ֵאין ָרָעה מִׁ הִׁ  ּוְכש 

 

ָהיָה ָחד ש  ה ְברֹוֵכל א    ְמַחֵזר ַמֲעש 

י   ָבֲעיָרֹות ַהְןמּוכֹות ְלצִׁפֹורִׁ

יז י ְמַבֵקש וְָהיָה ַמְכרִׁ ַקח ַסם ַחיִׁים וְאֹוֵמר: מִׁ  ?לִׁ

ְצלֹו, ָהיּו ַהכֹל ים א  ים ּוָבאִׁ ְתַכמְסִׁ  מִׁ

ים לֹו: ֵתן ָלנּו ַסם ַחיִׁים.  וְאֹוְמרִׁ

ינֹוָהיָה ַר' יַמַאי יֹוֵשב ּו ְטַרְקלִׁ  ,פֹוֵשט בִׁ

י ְמַבֵקש ַסם ַחיִׁים? יז: מִׁ ַםְכרִׁ  ָשַמע ש 

י.  ָאַמר לֹו: בֹוא וֲַעֵלה ְלָכאן ּוְמכֹר לִׁ

ְכמ  ֹוְתָך.ָאַמר לֹו: ֹלא ְלָך וְֹלא ְלש 

ְרֵהב ְצלֹו. סִׁ  בֹו וְָעָלה א 

ְרָאה לֹו ָפסּוק:  ים וְה  לִׁ ר ְתהִׁ יא לֹו ֵספ   הֹוצִׁ

ָחֵפץ ַחיִׁים"  יש ה  י ָהאִׁ   (;תהילים לד, יג)"מִׁ

 (.שם שם, יד)ֵמָרע"  ְלשֹונְָך ה ָכתּוב ַאֲחָריו: "נְצֹר מָ 

יז וְאֹוֵמר:  ְשֹלמֹה ָאַמר ַר' יַמַאי: ַאף  ַמְכרִׁ

ָצרֹות נְַפשֹו"  יו ּוְלשֹונֹו שֵֹמר מִׁ  (.משלי כא, כג)"שֵֹמר פִׁ

ת ַהָפסּוק ַהז ה  י קֹוֵרא א   ָאַמר ַר' יַמַאי: ָכל יַָמי ָהיִׁיתִׁ

י יֹוֵדעַ   יַע.ֵהיָכן  וְֹלא ָהיִׁיתִׁ ָבא רֹוֵכל ז ה וְהֹודִׁ  ַעד ש 

 

http://agadastories.org.il/node/601
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/raba3/33.htm
http://agadastories.org.il/node/481
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2634.htm#13
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2634.htm#14
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2821.htm#23
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 http://agadastories.org.il/node/597    לשון הרע הזה

 למוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קסד, עמוד בת מתורגם, על פי

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י, ְמֺקָּׁשרֵגט  ַפַעם ַאַחת ָבא ְפנֵי ַרבִׁ  לִׁ

י:  ֵאין זְַמן ָבז ה. וְָאַמר ַרבִׁ

ְמעֹון י ָאַמר לֹו ַר' שִׁ ָםא ְבַרבִׁ י: ש   ֵבין ְקָשָריו ֺמְבָלע? ְלַרבִׁ

 ְפָתחֹו וְָרָאה.

י  ְבַזַעף. ֵהצִׁיץ בֹו ַרבִׁ

יו   ְכָתבֹו. ַחיָָטא ר' יְהּוָדה –ָאַמר לֹו: ֹלא ֲאנִׁי ְכַתְבתִׁ

ָלשֹון ָהַרע ַהז ה! ַכֵלְך ָאַמר לֹו:  מִׁ

 יֹוֵשב ְלָפנָיו  שּוב ָהיָה

ים. לִׁ ר ְתהִׁ ר ְבֵספ   ּופֹוֵסק ֵסד 

י: ַכָםה  ְכָתב ז ה! ְמיָֺּׁשר ָאַמר ַרבִׁ

יו   יְהּוָדה ַחיָָטא ְכָתבֹו. –ָאַמר לֹו: ֹלא ֲאנִׁי ְכַתְבתִׁ

ָלשֹון י: ַכֵלְך מִׁ  ָהַרע ַהז ה! ָאַמר לֹו ַרבִׁ

 

ְשָלָמא ָשם יֵש ָלשֹון ָהַרע,  -  בִׁ

ָלא ָכאן ָמה ָלשֹון ָהַרע יֵש ְבָכְך?  א 

י,  - ימִׁ ּׁשּום ְדַרב דִׁ  מִׁ

ל ַרב ָסְפָרא: יו ש  י ָאחִׁ ימִׁ ָּׁשנָה ַרב דִׁ  ש 

ל ֲחֵברֹו,  ְלעֹוָלם ַאל יְַסֵפר  ָאָדם ְבטֹוָבתֹו ש 

תֹוְך טֹוָבתֹו םִׁ יֵדי ָרָעתֹו.בָ  ש   א לִׁ

 

http://agadastories.org.il/node/597
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 (טז עמוד א -תלמוד בבלי מסכת ערכין דף טו עמוד ב')  סוגיית הגמרא -נספח א'
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 החקיקה הישראלית -ב'נספח 

 

 

 http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/019_002.htmנוסח מלא של החוק: 

 

 1965-יסור לשון הרע, תשכ"האוק ח

 ': פרשנותארק פ

 –הרע היא דבר שפרסומו עלול  שוןל .1

 בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;יל אדם פלהש (1)

 ת אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;ולבז (2)

רה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח שם מאע באדם במשרתו, ולפג (3)
 ידו או במקצועו;

ייתו המינית או ת אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטולבז (4)
 מוגבלותו;

 ד או תאגיד;ייח –זה "אדם"  ףסעיב  

 לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית. –"מוגבלות"  
 

 פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות,   ן בעלבי -ם, לענין לשון הרע ופרס א() .2

 ל אמצעי אחר.כל ויתנועה, צל                   

 ם כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:ירוא ב() 

 יתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת האם  (1)

 הנפגע;         

 זולת הנפגע. לאדםות להגיע בשוי היה, לפי הנסייתה בכתב והכתב עהאם  (2)

 פקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות, או אם היא והתייחסותה לאדם נין א .3

 ן הפרסום או מנסיבות חיצוניות, או מקצתן מזה ומקצתן ות מהטוען שנפגע בה משתמע            

 מזה.            

 על ציבור כלשהו שאינם תאגיד, דינה כדין לשון הרע על   אדם או יבנ רהרע על חב שוןל .4

 אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה. ולא יוגש כתב אישום בשל  תאגיד,            

 עבירה לפי סעיף זה אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.            
 

 ם חי, אלא שאין דל אעהרע על אדם שפורסמה אחרי מותו, דינה כדין לשון הרע  שוןל .5

 זרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה   אבה עילה לתובענה             

 זוגו של המת או אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו או אחיותיו.-ש זאת בןאלא אם ביק            

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/019_002.htm

