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צום גדליה

2
Cases:
(1) It is Sunday afternoon at 3:30. Licensed Marriage Counselor calls and recounts the
following. Marriage Counselor has been counseling a couple with three children in their
very difficult marriage. Ten days ago, at the end of the last counseling session, husband
(age 42) announced that he was leaving the marriage and seeking divorce. Wife (age 40)
begged, threatened and cajoled him not to leave, and he agreed not to. Sometime this
Saturday night or early Sunday morning Husband died in his sleep. Cause is unknown.
Wife has set funeral for Monday morning. Police have walked door to door in the
neighborhood asking if anyone has any reason to suspect any form of foul play, and have
gotten no positive response. Under the law in the state Marriage Counselor is in, a search
warrant is needed to compel an autopsy against the wishes of the family. Wife will not
give permission for autopsy, citing religious beliefs. Marriage Counselor believes that if
he tells the police what he knows, that will be enough to generate probable cause for a
warrant to be issued and the autopsy done. This will delay the funeral a day, at a
minimum, and also be public knowledge that probable cause was found to order an
autopsy. Marriage counselor wants to know if he should, must, may or must not speak to
the police.
Is this gossip? What information is known? Is it of benefit? Why? To whom? Would it matter
if husband was really really a bad person? Would it matter whether marriage counselor thought
wife would never remarry (or would remarry)? Does the wife have a privacy expectation?
(2) You are a tax lawyer in a firm and a part time shul rabbi, and due to a slip of the lounge
by two of your colleagues in a competing firm [one of whom mentioned that Reuven
Goldberg had come to his firm as a new client with interesting business, and another of
whom asked your advice about a criminal tax matter, saying that the firm rarely does this
work, but a new client came in with a serious criminal tax matter and is facing
indictment], you suspect that Reuven Goldberg might be facing criminal tax charges.
Many members in your shul know Reuven well and you face the following two
questions:
 Steven, a congregant in your shul, asks you if “you know anything about Reuven, as
Reuven asked Steve to lend Reuven $50,000 for 30 days?”
 Rachel asked you about setting up Reuven’s daughter with her son. She asked
“Rabbi – anything I need to be aware of?”
Is this gossip? What information is really known? Is it of benefit? Why? To whom?
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 )1תלמוד בבלי – מס' נידה (סא).
תניא א"ר יוסי מעשה במערה של שיחין שהיו מחזיקין בה טומאה ובדקו עד שהגיעו לקרקע שהיתה חלקה
כצפורן ולא מצאו לימים נכנסו בה פועלים מפני הגשמים ונתזו בקרדומותיהן ומצאו מכתשת מלאה עצמות
אמרו לו משם ראיה אימר לא בדקו כל צרכו תניא אבא שאול אומר מעשה בסלע בית חורון שהיו מחזיקין
בה טומאה ולא יכלו חכמים לבדוק מפני שהיתה מרובה והיה שם זקן אחד ורבי יהושע בן חנניא שמו אמר
להן הביאו לי סדינים הביאו לו סדינים ושראן במים ופרסן עליהם מקום טהרה יבש מקום טומאה לח ובדקו
ומצאו בור גדול מלא עצמות תנא הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתניה חללים דכתיב והבור אשר השליך שם
ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר הכה ביד גדליה וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגן אלא מתוך שהיה לו
לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן אמר רבא האי לישנא בישא אע"פ
דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעי הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשא אתו לקמיה דרבי טרפון
אמרו ליה לטמרינן מר אמר להו היכי נעביד אי לא אטמרינכו חזו יתייכו אטמרינכו הא אמור רבנן האי
לישנא בישא אע"ג דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעי זילו אתון טמרו נפשייכו ויאמר ה' אל משה אל תירא
מכדי סיחון ועוג אחי הוו דאמר מר סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו מאי שנא מעוג דקמסתפי ומאי
שנא מסיחון דלא קמסתפי א"ר יוחנן אר"ש בן יוחי מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבו אמר
שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו שנאמר ויבא הפליט ויגד לאברם העברי ואמר רבי יוחנן זה עוג
שפלט מדור המבול
 )2רשי (שם)
מיחש ליה מיבעי  -ושמא הרגתם ואסור להציל אתכם:
 )3תוספי הרא"ש (שם)
איטמרינכו – הא אמור רבנן היא לישנא בישא איבעי ליזזז למיחש .פרש"י ושמא הרגתם ואסור להציל
אתכם .ותימה הוא לומר כן שאם יצא קול על האדם שחטא שבשיל זה אסור להציל נפשו .ונראה דברי רב
אחאי שפי' בשאלתות אם הרגתם חייבתם ראשי למלך שהתרה מלקבל רוצחים .ובענין זה דוקא יש לחוש
ללישנא בישא היכא שיכול לבא לידי היזק לו או לאחרים אם לא יחושלו וכגון ההוא דגדליה בן אחיקם אבל
בענין אחר אסור אפי' לחוש ללשון הרע ולהאמינו כלל וכלל:
 )4תוספות (שם)
זה עוג שפלט מדור המבול .הכי נמי נפלט סיחון מדור המבול כיון דאחי הוו אלא דהך הפליט קים ליה
דהוא עוג ולא סיחון מהאי טעמא גופיה כיון דדחיל ליה משה ועוד אמר (בפרק רבי אליעזר) (דף לד) שעוג
מצאו לאברהם אבינו שהיה עומד בגרנות לתקן עוגות לפסח ועל שם זה נקרא עוג ומייתי ליה משום דמחזי
כלישנא בישא דאמר במדרש עוג אמר בלבו אלך ואומר לאברהם וילחם וימות ואשא שרה אשתו אפילו הכי
היה ירא משה שמא תעמוד לו זכות אברהם:
Artscroll Translation of Niddah 61a )5
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 )6חפץ חיים – הלכות רכילות (ט:א)
אם אחד רואה שחברו רוצה להשתתף באיזה דבר עם אחד ,והוא משער שבודאי יסבב לו על ידי זה ענין רע,
צריך להגיד לו כדי להצילו מן הענין הרע ההוא ,אך צריך לזה חמשה פרטים שאבארם בסמוך.
 )7חפץ חיים – הלכות לשון הרע (י:א)
אם אחד ראה אדם שעשה עולה לחברו ,כגון שגזלו או עשקו או הזיקו – בין אם הנגזל והנזק יודעים מזה או
לא – או שבישו או שצערה והונה אותו בדברים ,ונודע לו בברור שלא השיב לו את הגזלה ולא שלם לו את
נזקן ולא בקש פניו להעביר לו על עונו ,אפילו ראה דבר זה ביחידי ,יכול לספק הדברים לבני אדם כדי לעזר
לאשר אשם לו ולגנות המעשים הרעים בפני הבריות .אך יזהר שלא יחסרו אלו השבעה פרטים שנבארם
בסמוך.
The Pursuit of Justice and Jewish Law (pp. 73-74) )8
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