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לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך

You shall not go around as a gossipmonger 
amidst your people. You shall not stand 
by [the shedding of] your fellow's blood. 
(Vayikroh 19:16) 

The juxtaposition of the prohibition against 
speaking Lashon Hara with the warning not 
to stand idly by when a Jew is being harmed 
highlights the difficulty often faced by the 
bearer of negative information. To relate 
the information may cause pain or loss to 
the subject. Not to relay it may bring undue 
harm or damage to the listener. One must be 
proficient in the laws of  Lashon Hara to know 
whether and when one is permitted, and 
often required, to share negative information.
Like all laws of interpersonal relationships, 
the laws of  Lashon Hara stem primarily 
from the Halachos of Choshen Mishpat. The 
harm caused by the  Lashon Hara may well 
fall under the category of grama b’nizakin, 
indirect damages, and, indeed, the Chofetz 
Chaim relies heavily on the halachos of 
mazik when crafting his eponymous sefer on 
the halachos of  Lashon Hara. On the other 
hand, the listener’s right to protect himself 
against perceived harms is also sanctioned 
by halacha, just as one may protect himself 

against physical aggression. 
In this segment we will be tracing several 
areas of Hilchos  Lashon Hara as they apply 
to commerce, highlighting their roots in 
Choshen Mishpat and related areas of 
halacha. For example, may a supervisor report 
negative information about an underling that 
may cause them to lose their employment? 
Is one permitted to leave negative product 
reviews that will be seen by the public? 
There is a well-known rule that  Lashon Harais 
permitted if it is said l’toeles, for the benefit 
of the listener. This needs to be understood, 
for one may certainly not steal or harm 
another in order to benefit a third party, so 
why would it be permitted to say Lashon 
Hara about them? Even if there is no harm 
to the subject,  Lashon Hara is an aveirah, and 
one may not transgress Shabbos or eat non-
Kosher in order to benefit another. So why is 
this permitted?
Another area discussed is the right of an 
accused to exonerate themselves from 
wrongdoing if this will implicate someone 
else, correctly or incorrectly. We will 
discover a fundamental difference between 
an accusation that has already been leveled, 
and a potential accusation that hasn’t yet 
materialized. 

Sugya Introduction
Concepts that will be discussed in this topic

 LOSHON HARAH IN BUSINESS
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QUESTIONS ON 
 Loshon Harah in Business

Below are some practical scenarios that will apply to the material

For answers to these questions, and for more Q&A topics like these, visit baishavaad.org/daily 
To sign up to the Business Halacha Daily WhatsApp group messages   732.232.1412

B A I S  H A V A A D  H A L A C H A  C E N T E R

BUSINESS
HALACHA

daily

Join BHD and receive a 3-5 minute video post  
derived from the current Yorucha topic.

JOIN “BUSINESS HALACHA DAILY” TODAY! 

2

1

4

3

Is it permitted to post negative reviews about a Jewish-
owned store or service? Likewise, is one allowed to read 
negative online reviews?

You are asked about an employee for a potential promotion. 
You know that he didn’t get along with two other employees but 
you’re not sure if the fault was because of the other employees or 
because of him, should you share that information?

When one is approached for 
information about a Jewish 
establishment, is he supposed 
to lie and say everything is 
great?

If one is nervous 
about saying Lashon 
Harah can he 
just abstain from 
giving any negative 
information to 
anyone?
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Who dedicated his life to Harbatzas Torah and Mitzvos, with a 

specific focus on disseminating the Halachos of Lashon Harah 
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76 B R O K E R A G E  &  L O S H O N  H A R A H  I N  B U S I N E S S

Rabbeinu Yona writes that one is permitted to share derogatory 
information when it is relevant to help out a victim. The Chofetz Chaim 
cites this as a primary source for the leniency known as “toeles”, that 
one may share negative information for a beneficial purpose. However, 
this needs explanation, because one may not do other prohibitions for a 
beneficial purpose, so why is Lashon Harah different?

היתר תועלת  
שערי תשובה שער ג' אות רכא

בדברים שבין אדם לחבירו מותר לספר הדברים לבני אדם כדי לעזור לנאשם. וע' בח"ח כלל י' 
באמ"ח סק"א שמכאן המקור להתיר מה שנקרא לשה"ר ל"תועלת". אמנם הדברים צ"ע, איך 
וכי מותר לגנוב או לעשוק את  ניתר איסור דאורייתא של לשון הרע מחמת שהוא לתועלת, 

חבירו "לתועלת"?

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    283שערי תשובה <עם ביאור דלתי תשובה> גירונדי, יונה בן אברהם - בן שושן, יצחק בן יוסף עמוד מס  
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77

According to the Rashbam, one who hears a pronouncement that his 
friend has stolen a field, may alert the owner without concern of it being 
Rechilus, because his primary intent is to protect his friend who will now 
take heed to hold on to his contract. The Chofetz Chaim explains that 
because his intent is to help his friend and not to denigrate the speaker, he 
is not categorized as a “rachil” altogether. While this explains the leniency 
of toeles regarding the prohibition of Lashon Hara, on may still ask how 
toeles would permit instances where it will cause harm to the subject?

ח"ח הלכות רכילות כלל ט' באמ"ח סק"א
הרשב"ם כתב שמותר למי ששמע "מחאה" על אחד שגנב שדהו מאחר לגלות לבעלים דבר זה, 
כדי שעי"ז יחזיק בשטרו. וביאר החפץ חיים דכיון שעיקר כוונתו הוא לטובת חבירו "תו לא נקרא 
רכיל", ומהאי טעמא ליכא איסור לשון הרע. ומ"מ צ"ע, איך הותר לגרום היזק או צער לחבירו 

אע"פ שהוא לתועלת, הא גרמא בניזקין אסור?

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    260חפץ חיים עם נתיבות חיים כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - קאופמן משה בן שלום עמוד מס  
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78 B R O K E R A G E  &  L O S H O N  H A R A H  I N  B U S I N E S S

Further Iyun: Rav Karelitz argues that the leniency of “toeles” is not 
because it overrides the laws of Lashon Harah, rather, the Torah never 
prohibited sharing information when the primary intent is for the benefit 
of the listener and not to denigrate or harm the subject.

יתר עיון: ספר חוט שני הלכות שמירת הלשון פרק ו' סק"א
ביאר שהיתר תועלת אינו בגדר דחיית האיסור כמו מצוה הבאה בעבירה, אלא שבמקום תועלת 

לא אסרה תורה כלל איסור לשון הרע, ע"ש.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    325} עמוד מס 11){36חוט שני - נושאים שונים: קרליץ, שמריהו יוסף ניסים בן נחום מאיר ( 

ליתר עיון
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79

The Gemara cites a dispute whether one may take the law into his own 
hands if he knows for certain that he is justified. In a case where waiting 
for a Bais Din to adjudicate would cause irreparable harm, all agree that it 
is permitted. Similarly, one may take action to restrain another Jew from 
sin, using force if necessary. However, if one can stop the antagonist in a 
way that would cause no harm [or less harm] then he must do so, because 
the additional harm caused is not justified.

עביד איניש דינא לנפשיה  
גמרא בבא קמא דף כז: – כח.

נחלקו האמוראים אם מותר ליחיד לעשות דין לעצמו במקום שברור לו שהדין עמו. ולכו"ע אם 
הוא במקום פסידא, שאם ימתין עד שיבואו לב"ד יפסיד באופן שלא יוכלו ב"ד להשיב מה שאבד, 
ומתחבר  כגון עבד עברי שנשתחרר  ואפילו להפריש אדם מאיסור,  לעצמו.  דין  מותר לעשות 
יכול להציל באופן אחר, אסור  כנענית, מותר להכותו עד שיפרוש ממנה. אמנם אם  לשפחה 

לעשות יותר ממה שנצרך שאין זה "דין".

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    65תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס  
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80 B R O K E R A G E  &  L O S H O N  H A R A H  I N  B U S I N E S S

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    66תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס  
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81

If one witnesses a Jew intending to strike another, he may restrain the 
aggressor so as to save him from transgressing the prohibition of hurting 
another Jew, even if this entails hitting the assailant.

רא"ש ב"ק פרק ג' סימן יג
אם אחד רואה אדם מישראל שרוצה להכות את חבירו, מותר לו להפרישם אפילו ע"י הכאה 

כדי להפרישו מאיסורא.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    282תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס  
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82 B R O K E R A G E  &  L O S H O N  H A R A H  I N  B U S I N E S S

One is permitted to hit or otherwise afflict another Jew in order to restrain 
him from a transgression, even without the permission of a Beis Din. 
According to the Sema, this would not apply to a vigilante who doesn’t 
usually care about the transgression, and is presumably only taking action 
in this case out of spite, unless the victim is a relative of the bystander. Taz 
disagrees and permits it regardless of his intention, because the action 
itself is meritorious. Taz himself proposes that when the victim is a relative 
one does not need to be overly careful to consider other options before 
taking action.

שו"ע חושן משפט סימן תכא סעיף יג, סמ"ע וט"ז שם
מותר להכות ולייסר מי שרוצה לעשות עבירה כדי להפרישו מאיסור, ואין צריך להביאו לבית 
דין. ובסמ"ע חילק דדוקא אם דרכו בכך להיות נזהר להפריש אחרים מאיסורים, מותר לו להכות 
אחרים, משא"כ אם דוקא עכשיו רוצה לעשות כן אסור, דודאי מחמת שנאה הוא מכהו, אם 
לא שעושה כן כדי להציל קרובו. והט"ז פליג עליו דמאי נפק"מ אם כוונתו למצוה, הא סוף סוף 
מצוה קעביד? ובט"ז עצמו כתב לחלק שבאיניש דעלמא צריך לדקדק ביותר אם אפשר להביא 

את אותה תועלת באופן אחר, משא"כ אם המוכה הוא קרובו יכול להכותו ואי"צ לדקדק כ"כ.
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Rav Shafran writes that the laws of Lashon Harah parallel the laws of 
Mazik. Just as one is permitted to strike another Jew to prevent him from 
harming someone or to restrain him from an aveirah, one may also speak 
Lashon Harah if this will prevent the subject from causing harm to another 
Jew.

ספר אורחות חיים בסוף הספר, מהגר"מ שפרן שליט"א 
למנועו  בכדי  לחבירו  היזק  לגרום  לאדם  רשות  שיש  מטעם  הוא  תועלת  של  דההיתר  מבאר 
מלהזיק אחרים או מלעשות דבר איסור, וכל התנאים של תועלת שייכים גם במזיק את חבירו 

כדי להציל אחר. והיינו הסוגיא של עביד איניש דינא לנפשיה וכנ"ל.
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Whether one relating information l’toeles must specifically intend for the 
benefit of the listener and not out of spite of the perpetrator would depend 
on the dispute cited above: according to the Sema one must have the right 
intention, whereas according to the Taz he may relay the information even 
if he does so out of spite. Practically, the Chofetz Chaim writes that one 
who is speaking out of enmity will certainly be lax with regards to some of 
the other necessary conditions.

ח"ח הלכות רכילות כלל ט' באמ"ח סקכ"ח בהגהה
אם צריך המספר לשון הרע לכוין דוקא לתועלת ולא מצד שנאה תלוי במחלוקת הסמ"ע והט"ז 
יזהר בשאר  לא  והעושה מצד שנאה  הואיל  להלכה למעשה  יודה  צידד שגם הט"ז  אך  הנ"ל, 

הפרטים הנצרכים.
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There are five conditions necessary to permit sharing negative information 
“l’toeles” –  for the benefit of the listener: 1. The subject will be causing 
undue harm to the listener. 2. The information is shared accurately without 
exaggeration. 3. The speaker is relaying the information for the benefit 
of the listener, and not out of enmity toward the subject. This includes 
a proper assessment that relaying the information will have the desired 
effect of protecting the listener from harm. 4. There is no other way of 
protecting the listener. 5. Nothing unjust will happen to the subject. 
If all the conditions are met, one is indeed obligated to share the 
information. Withholding it would be a violation of “lo saamod al dam 
rayecha”.

שאר דיני תועלת  
ח"ח הלכות רכילות כלל ט' סעיף א' – ב', באמ"ח סק"א, סק"ג, סק"ז

צריך חמישה תנאים כדי להתיר אמירת לשה"ר לתועלת כדי להציל אחר מנזק או הפסד: א', 
ויתבונן  יכוון לתועלת השומע,  ג',  יגדיל הענין.  שידע בברירות שהוא באמת דבר רע. ב', לא 
שבאמת תצא מזה התועלת הרצויה. ד', יברר שא"א להשיג התועלת בלי הסיפור. ה', לא יצא 

מדבריו דבר שלא כהוגן לנידון. 
בבאמ"ח הכריח שכה"ג שיש תועלת בסיפורו, יש גם חיוב לספר מצד לא תעמוד על דם רעך.
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As an example of the applications of toeles, the Chofetz Chaim presents a 
case of a potential Chosson who has an internal illness that is not known 
to the Mechutan. If it is a true illness, not just a natural weakness, others 
who are aware of it must notify the Mechutan. The same would apply 
to a potential Chosson who harbors heretical views. Withholding this 
information would be a violation of “lo saamod al dam rayecha”. However, 
information that the girl’s side could have discovered on their own through 
regular channels and chose to ignore does not have to be disclosed.
An additional prerequisite for sharing information for the benefit of the 
listener is to assess carefully whether the benefit will actually be achieved 
by sharing it. If they are unlikely to take the information seriously then one 
should not share the information as it will only cause harm to all involved. 
This is quite common when sharing business advice about potential 
partners or employees. Often the advice will be ignored anyway, and will 
only cause enmity later.

ח"ח הלכות רכילות ציורים סעיף ו' באמ"ח סק"ח
החפץ חיים מצייר אופן של לשון הרע לתועלת, בחתן שיש לו חולי הגוף פנימי, אם הוא חולי 
ממש ולא רק שחלוש בטבעו חייב להודיע למחותן, אך צריך להתנאים הנ"ל. וכן הדין בחתן 
שיש בו אפיקורסות ח"ו. ואם לא יגלה הרי זה עובר על לא תעמוד על דם רעך. אמנם בחסרונות 
שהמחותן הי' יכול לברר מעצמו ונמנע מלעשות כן, אין לגלות לו דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה.

וע' בבאמ"ח שהוסיף פרט בענין התועלת, שצריך להתבונן אם יצא התועלת עי"ז, דאל"כ  אלא 
שמסתמא לא ישמע לו, אז אסור לספר. וזה מצוי הרבה בעניני עסק ושיתוף, שאפילו יגלה הדבר 

לא יצא מזה איזה תועלת למעשה, ורק יגרום מחלוקת ושנאה.
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If a bystander sees a potential customer about to be deceived or 
overcharged by a proprietor, he must inform the customer of the 
proprietor’s intentions. This applies even if there is no monetary deception, 
so long as the merchandise is not what the customer intends to buy. 
If the merchandise is overpriced by less than one-sixth, the Chofetz 
Chaim concludes that one should not notify the buyer, because there is 
possibility that Halacha allows for such a markup. Although the proprietor 
may technically be allowed to charge that much, it isn’t clear why the 
bystander may not notify the customer in this case. After all, he is doing 
so l’toeles, for the benefit of the customer?

ח"ח הלכות רכילות כלל ט' סעיף י', באמ"ח סקכ"ו – כ"ז
מי שנכנס לקנות איזה דבר מחנות, והרואה יודע שבעל החנות בודאי יטעהו באיזה ענין, צריך 
להגיד לקונה ולהזהירו. ואפילו המקח באמת שוה מה שלוקח, אבל המוכר משקר במהותו ואין 
דעת הקונה לקנות דבר זה, יש להודיעו. וע' בבאמ"ח שאם הוא מוכר לו באונאה פחות משתות, 
שהוא ספיקא דדינא אם מותר לעשות כן, אין לגלות לקונה שהוא ספק דאורייתא של איסור 
רכילות. מבואר שאם עכ"פ יש למוכר על מי לסמוך במה שהוא עושה, אסור להודיע לאחרים 
או להאשימו בזה. אמנם צ"ע, דהרי לדעת המוכר אינו עושה עוולה, וא"כ למה לא יגלה לקונה, 
ואינו מפסיד את  לקנות אצלו  אינו מחוייב  הזה  והקונה  חבירו,  על  גנות  אומר שום  אינו  הרי 

המוכר בפועל?
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If an investor intends to partner with someone whom you know is not 
affluent, it is prohibited to share this information which may derail 
the partnership, because a lack of personal wealth is not necessarily 
detrimental to a partnership. Although there are cases where it may 
negatively affect the investor, the rule of “mai chazis” teaches that one 
may not actively cause a loss to one person in order to benefit another. 
The Chofetz Chaim notes however, that there are instances where “mai 
chazis” is not applied, such as if the investor is a relative or a scholar. Also, 
if the investor were to ask directly whether the person is affluent, you 
would be required to tell him the facts.

ח"ח הלכות רכילות ציורים סעיף א' בהגה"ה, באמ"ח סק"ב
מי שמשתדל להשתתף עם חבירו, ואתה יודע שהוא עני, אין לגלות דבר זה כיון שאינו ברור 
שיש בזה היזק או ענין רע לשותף. וע' בבאמ"ח שהגם שיש צדדים שיבא עי"ז לידי הפסד, מ"מ 
יש לומר בזה "מאי חזית דדמא דזה סומק טפי", ומהיכ"ת להעדיף ספק חסרון של זה נגד הודאי 
חסרון של העני, ע"כ שב ואל תעשה עדיף. מיהו בהמשך הדברים ציין שלפעמים לא אמרינן 
כן, כגון אם המשתדל הוא קרובו או צורבא מרבנן, וכן אם המשתדל שאלו בהדיא צריך להגיד 

לו האמת.
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Further Iyun: Rav Levin discusses the application of “mai chazis” in various 
scenarios of Lashon Harah. He cites several contemporary Poskim who 
permit sharing “neutral” information about someone for the benefit of the 
listener, even if that may cause them a loss of profit, provided it will not 
cause an actual loss. This opinion is not necessarily conclusive.

יתר עיון: קונטרס בענין לשה"ר לתועלת אות ה – ז ]ר' ברוך מאיר לוין שליט"א[
מרחיב בענין "מאי חזית" ומתי מותר להתערב במקח או בעסק כדי להיטיב לאחד הגם שהשני 
יפסיד עי"ז. וע"ש שמביא בשם כמה פוסקי זמנינו דכשאין בסיפורו דברי גנאי, אף שהסיפור 
יגרום מניעת רווח למדובר, מותר לספרו לטובת המקבל אף אם אין ההטבה לשומע כ"כ שיכנס 
בגדר "תועלת" ואי"צ לכל תנאי לשה"ר לתועלת. ורק כשהסיפור יגרום היזק למדובר אז אסור 

אם לא שישלמו כל הפרטים. ויש לפלפל הרבה בדבריו.

 

 (או שאחרים לא ירצו לישא וליתןו לא יגרום רעה ממש להמדובר רק רופיסכשה) 
  "מאי חזית"אי לאו הסברא של  אף אם לא עשה המדובר עוולה, מותר, להשתדך) עמו

לא  מה שאחריםרק הרעה הוא כל בהרבה (ואולי רוב) המקרים של לשה"ר שיגרום רעה לחבירו, הנה 
בהל' הח"ח (רעה או צער ממש אלא רק מניעת רווח, הרי כתב ואף שאין זה  עמו. )או ישדכו(ישאו ויתנו 

גם עפמש"כ ו .15זה לענין היזקניעת רווח חשיב כאף מד מבואר הרמב"ם דמדברי )ט' רכילות הקדמה לכלל
, 16כמה מקומותהח"ח במבואר באלא כשהוא בגדר עאד"ל. וכן  מה שהסיפור לתועלת להתיר בזה לא יועיל

יודע  ם שמעון בעסק, ולוישרוצה להשתתף ע ראובןולמשל בהל' רכילות (בציורים, בציור ב' בהגה"ה) גבי 
, דאסור לספר תף עם איש כזהתבאופן שלא ירצה שמעון להש(דהיינו עני)  הוא איש שפל במצבו ראובןש

 ראובןואינו בגדר עאד"ל כיון דלא עשה ( ,ראובןלא ירצה להשתתף עם  זה לשמעון כיון שזה יגרום ששמעון
  .)13כמש"ב בהעי'  ולהושום ע

החליט בדעתו  שמעוןוח כלל, דהגע בעצמיך, אם ודלמה זה חשיב מעשה של מניעת ראמנם לכאורה קשה, 
, האם נאמר דזה אסור ראובןושוב רוצה לחפש אנשים אחרים להשתתף עמהם תחת  ,ראובןעם להשתתף 

, וא"כ לא חשיב ראובן, בודאי לא, משום שלא מוטל עליו להשתתף עם ראובןמוח משום שהוא מונע רו
 כמו"כ צריך להיות ,ראובןיכול למנוע עצמו מלהשתתף עם  שמעוןכמו שמעשה של מניעת רווח כלל. וא"כ 

במצות לוי מצווה דהרי  ,דלגבי זה חשיב כשלוחו ,ראובןלמנוע מלהשתתף עם שמעון מותר ללוי לסייע 
אז לא חשיב  ,ראובןפסיד האלא לשמעון לטובת  לוי(רק שאם אין כוונת  .ראובןלואהבת לרעיך כמוך לעזור 

ויעשה ( ראובןלא וובשלמא כשדיבורו יגרום ששמעון ישנ .וממילא חשיב מעשה של מניעת רווח) שלוחו
איש אחר, זהוא  איסור לשנוא ואף אם נאמר שאין(, ראובן אסור לשמעון עצמו לשנואמחלוקת עמו), הרי 

זהוא  ראובןצמו בכדי ליתן שנאה בלבו על אם ע"פ טבע הוא שונא אותו, אבל לשמעון לעשות תחבולות בע
. משא"כ בנד"ד ראובןא את וממילא גם אסור ללוי לעשות מעשה שיגרום ששמעון ישנ), ובודאי אסור

(ולמשל לעשות בדיקות  ראובןשהתתף עם שלכתחילה מותר לשמעון לעשות מעשה בכדי למנוע עצמו מל
גם אין ומהאי טעמא ( כמו"כ צריך להיות מותר ללוי לסייעו בזה. ,אם הוא עני) ראובןבעצמו לברר אודות 

, לזה יש בנדון זה כרוך גם איסור ביאדל"מ של סיפור דברי גנותואף ש .)17לאסור מצד עני מהפך בחררה
  .18שמעון, דהרי זה לתועלת של (דלא נקרא רכיל כמש"ב) ל תועלתהיתר ש

 כלל ט'הל' רכילות ( בבמ"ח שם כמש"כ "מאי חזית"דבכה"ג אמרינן ח"ח סובר ה, דהוא הביאור בזהאכן 
וז"ל "דכל עיקר טעמא דצריך לחוש לאחרים כבר כתבנו כתבו ביתר ביאור  19בכלל ו' בבמ"ח סק"לו סק"ב).ב

                                                      

  ועיי"ש שכתב דלא גרע מעני מהפך בחררה... 15
וכן גבי מכירה ביוקר בפחות משיעור אונאה (כמו שיביא  16

 .13לקמן) וכן גבי שידוכין כשאינו חסרון עצום כמש"ב בהע' 
ח"ג ספר משפטי התורה מכמה פוסקים (ודלא כמו שראיתי  17

"ג יש לאסור מצד דבכהח', תשו' והנהגות ח"ד סי' שי"ב) סי' 
עני מהפך דמונע חבירו מלקבל רווח שבטוח לבא לו והוי כמו 

ה כן, דאיסור זה הוא רק . אבל לא נראהציור של מצודת דגים
ה כן לטובת עצמו, אבל כשעושה לטובת הקונה מותר ושכשע

וכן ראיתי כמו שמותר להקונה עצמו לעשות כן וכמש"כ. 
שכתב בספר משיב בהלכה (סי' רי"א) ובספר אוהב ימים על 

הל' הח"ח בשם הגרי"ד כהאן שליט"א, וכן בספר פתחי חושן 
הגר"א "ז כתבנו מוכעי גניבה ואונאה פרק ט' הע' ז'

  .22בהע'  גינוחובסקי

 אדהרי כתב המרדכי דדין עמב"ח אינו אל עוד יש לציין 
 כשכבר עשו הצדדים הסכם ביניהם (אף אם לא עשו קנין)

אם ובנד"ז לא היה שום הסכם. אלא שבזה כתב הדרישה ד
   . גם בזהנוהגין להחמיר יגיעו להסכם ודאי נראה שהצדדים 

מהח"ח דבכה"ג אסור ללוי לילך ולייעץ  13כמש"כ בהעי'  18
לפני  והוי דסוכ"ס הוא מכשול לו ראוביןלהשתתף עם  שמעון

הח"ח בסעיף (וכנראה שב , וא"כ כש"כ שחשיב תועלת.עור
 בין ושמעון).זה נתחלפו שמות של ראו

שלא ישתתפו ולא רק לו  יזיקושהשומעים באמת שם איירי  19
 אייריד י חזית מטעם אחר,אלא דשם צריך סברת מא, עמו

, וא"כ מהראוי לגלות לחוש שהמדובר עשה עוולהשיש  באופן
רים לא רק חשהא אחרים בכדי שישמרו עצמם מזה, אלאזה ל

שיריעו לו (ואסור להם לעשות כן מרו עצמם מזה אלא ששי
הסביר ובא הח"ח לא עשה עוולה). כיון דאינו ברור שהו

ליתר עיון
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וא משום ואהבת לרעיך כמוך... משא"כ אם... ויגיע מזה היזק להנדון בודאי אין לעיל בשם המעדני יו"ט דה
לגלותו דכי היכי דאני מצווה לאהוב את זה כך אני מצווה לאהוב את שכנגדו, ואם כן מאי חזית דדמא דזה 

בסנהדרין ין מה שפירש רש"י ן חוזר לאו דרכילות על מקומו וכענדמא דזה סומק טפי ואם כסומק טפי דילמא 
  (ע"ד ע"ב ד"ה מאי חזית) עיי"ש... ושב ואל תעשה עדיף" עכ"ל הח"ח.

גבי מוכר שמאנה הלוקחים, דדוקא בהל' רכילות כלל ט' בבמ"ח סקכ"ז) הח"ח (במה שצידד  הביאור וזהו
כיון דאסור להמוכר  (דאז שייך עאדל"נמותר לספר זה לאלו שבאים לקנות האונאה הוא שתות או יותר כש

 ות כן, אסור לספר זהמותר לעש שהוא ספיקא דדינא אם המוכר) אבל אם הוא פחות משתות, ות כןלעש
סיפור לא יגרום להמוכר ). וקשה, דכיון דהולחוש שמותר להמוכר לעשות כןלה"ר צריך להחמיר איסור (דגבי 

, במקום יותר זולשיוכל להשיג חפציהם  ההלקוחותלתועלת  וכוונתו, היזק רק שימנע לקוחות מלקנות ממנו
  .20משום דאמרינן סברת מאי חזיתהטעם  . ועל כרחךמותר כמש"כ היה צריך להיות

  כשאינו סיפור של גנות אין לאסור מטעם מאי חזית גרידאו) 
זה של "מאי חזית" אינו איסור בפנ"ע, דהא לא מצינו איסור כזה. רק הפשט הוא שבכדי  ואולי יש לומר דדין

של סיפור דברי גנות, צריך שיהי' לתועלת, וסברת מאי חזית אומר שאין זה  )מביאדל"(להתיר האיסור 
, וכמו שפירש הרש"י בסנהדרין 21ויצא זה בזה ראובןיש הפסד של  שמעוןחשיב תועלת, דכנגד ריוח של 

  ה.רציח (שהביא הח"ח) גבי איסור

, אם לוי להשתתף עם שמעון בעסק)שרוצה  ראובןדבנדון הח"ח שעסקנו בה (ב, לדינא חידוש ולפי"ז י"ל
שותפות אינו מתאים ל ראובןרק שמספר לו, שמאיזה טעם שיה'  על שמעון,גנות  שום ראובןאינו מספר ל

                                                      

הל' רכילות ומבואר שם (וכן ב. לספר זה להשומעים אסורש
עשה שלא כהוגן, אם המדובר ודאי  דכן הדיןכלל ט' סו"ס ה') 

(וכמו השומעים יריעו לו יותר ממה שהם רשאים לעשות  אבל
דכיון דאין  ). ובציורין אלו היה מקום לומר2שהבאנו בהע' 

א"כ כל זה נכלל  פן אחר למנוע המדובר מלהזיק השומעיםאו
ועל זה כתב הח"ח דמאי חזית שיחוש להפסד בעאד"ל. 

הביאור הוא ו השומעים יותר ממה שיחוש להפסד המדובר.
להשומעים כן יש שיש לעכב המדובר מלעשות עוולה דכמו 

(ורק אם המדובר  .להמדובר מלעשות עוולה לעכב השומעים
נכלל מותר דכל זה , יפסיד ממילא ולא ע"י עוולה של אחרים

בכדי לעשות  כל היזק שנצטרך תשמותר לעשו בדין עאד"ל
 ,יותר ממה שנצריך ד שהאחרים יריעו לודין, משא"כ בנד"

  ).דאין זה דיןאי"ז נכלל בעאד"ל 

השתמש הח"ח בסברת "מאי אלו ונראה דאף שבשני האופנים 
 -בהל' רכילות כלל ט'  –ראשון (דהיינו, אופן החזית" 

שהסיפור יגרום רק שאחרים לא ישתתפו עם המדובר, ואופן 
ם יעשו שומעישהשהסיפור יגרום  -בהל' לה"ר כלל ו'  – השני

רים שונים הם. דבאופן הראשון, אין , איסו)עמו שלא כדין
רק שסברת מאי חזית אומר  ,אדל"ח כמש"ביהאיסור מצד ב

אדל"מ, אבל באופן ישלא חשיב תועלת וממילא אסור מצד ב
השני, סברת מאי חזית אומר שלא שייך דין עאד"ל וממילא 

אדל"ח. ולכן נראה דמש"כ באות ז' שבאופנים יאסור מצד ב
או כשהפסד כגון בקרובו, חזית (מסוימים לא אמרינן מאי 

ן, רק באופן הראשוזהוא ) , וכו'השומע יותר מהפסד המדובר
, שוב חשיב תועלת, משא"כ באופן דיש לעדיף צד אחדדכיון 

השני, אף אם אין הצדדים שקולים, סוכ"ס אין היתר של 
עאד"ל כשזה יגרום עוולה אחרת, ואין לדחות עוולה קטנה 

  מפני עוולה גדולה.
חיים בסוף וכן ראיתי בשם הגר"ח קניבסקי בספר אורחות  20

 הספר שאי"ז חשיב תועלת דמאי אולמיה האי מהאי.
הגמ' ב"ב קע"ד ע"ב שהביא הח"ח (שם בהל' והנה ב 21

הנותן עצה לרב הונא גבי  רכילות כלל ט' בבמ"ח סק"ב)
חשיב רשע, כתב רש"י הטעם דכשיופסד משה בר עצרי עי"ז 

, ומשמע קצת שהוא איסור בפנ"ע. לו" "שמתעבר על ריב לא
בדף קל"ז שם ברש"י מבואר שלרב הונא בעצמו היה  אמנם

זה אסור (אבל לא נקרא רשע), ומי שנותן עצה לו גרוע יותר 
דאם  רשע דהוא חוטא ולא לו. וא"כ מבואר אדרבה, ונקרא

היה מותר לכתכילה לרב הונא לעשותו, לא היה אסור לאחר 
בכתובות דף פ"ו גבי הנותן עצה לאשה  וכעי"זלסייעו בזה. 

ועי"ז יופסד הלוקח, וקאמר  כתובתה שכבר מכרה, למחול
הגמ' על זה דעבר על אל תעש עצמך כעורכי הדיינם, גם שם 
משמע מתוס' (בסוף דבריו) דגם להאשה עצמה אינו נכון 

הוא מדת זה במסכת אבות שכתב דדין יו"ט תוהדבר. וע"ע  ב
(אלא שצ"ע דאם הדבר אסור מצד עצמו, למה מותר  .חסידות

 לייעץ לקרוב לעשות כן).

כל זה דלא כמש"כ בספר זרע חיים (בהל' רכילות כלל ט' ו
וזהוא האיסור מצד עצמו ס"י) דיש איסור של "מאי חזית" 

 בנד"ז. 
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לא חשיב מעשה של מניעת רוח כלל כמש"ב. ומצד האיסור  אהדמצד האיסור ביאדל"ח  ,מותרזה, יהא 
אבל בנד"ז אין צריך היתר של תועלת דאין כאן  ביאדל"מ, אף שאי"ז חשיב תועלת משום סברת מאי חזית,

דאז חשיב  ראובן. (אבל כ"ז אם כוונתו בסיפורו לטובת 22"מ כלל כיון דאינו סיפור של גנותהאסיור ביאדל
כשלוחו, אבל אם כוונתו סתם לספר לשה"ר אז חשיב מעשה של מניעת רווח ואסור, ובזה מיירי הח"ח 

  בכלל ה' ס"ב).

  .23אל תמנע טוב מבעליו כמש"ב בהערה ם כאלו יש בו משוםאמנם לפעמים במקרי

  מקרים שלא אמרינן מאי חזיתז) 
במקום  ,(כשיגרום רק מניעת רווח) אסור אלא משום סברת מאי חזית כיון שאינו ,ואפילו בסיפור של גנות

בבמ"ח שם ח"ח . חדא, כמו שמצדד השלא אמרינן סברא זו יהא מותר לספר זאת. ויש כמה אופנים של זה
קרובו  וכן כשבא לסייע נן סברת מאי חזית.צורבא מרבנן לא אמרי (הל' רכילות כלל ט' סק"ב) דכשבא לסייע

בכלל ט' (בספר זרע חיים  ), וכן ראיתי שכתבבגמ' כתובות (דף פ"ו , כמו שמצינוי"ל דלא אמרינן מאי חזית
סברת מאי חזית דלא חשיב ל דלא שייך וכן כשאחד שואלו על זה, י" .ועיי"ש שכתב דה"ה לידידו, )ס"ו

  במ"ח סק"א).(בציורים שם בהל' רכילות וכן משמע  ש"מתעבר על ריב לא לו" כיון שהוא נשאל על זה.

, ימנע מלהרויח ראובןשמעון יותר ממה ש, ירויח ראובןשע"י שיספר לשמעון לשה"ר על לומר עוד, דכ ונראה
  .24ומותר לספרו לתלתוע שיבוב לא שייך סברת מאי חזית, וחש

                                                      

אנה בפחות משתות ולפי"ז צ"ל דהנדון של מוכר המ 22
מה שהמוכר אינו חשיב סיפור של גנות (שהבאנו לעיל) 

מחמיר מספק על איסור אונאה, (כמש"כ המחבר דירא שמים 
 צריך להחמיר) אבל אם לא היה דיבור של גנות היה מותר

וכן ראיתי . )(ולמשל אם המוכר לא ידע שהמחיר הוא ביוקר
בספר אוהב ימים (בשם רש"ז רוטקין שליט"א) והגר"מ 

תי שכתב ). וכן ראיפרן שליט"א (בספר אורחות חיים שםש
ח"ח עם הערות מגדולי בשם הגר"א גינוחובסקי (בספר 

דכשאין בהסיפור שום גנות על ההמוכר, מותר לספר ) רה"י.
וכתב דמי שרוצה לילך עם מונית (מסוים) ואחד זה להקונים, 

, מבעל המונית ר לו שהאוטובוס מגיע, ועי"ז מונע רווחאומ
 לא יתכן לומר שזה אסור. 

בב"מ ע"ו איתא דבעה"ב שאמר לשליח לשכור פועלים  23
בד' והלך ושכרן בג', הפועלים יש לו תערומות על השליח 

וחזינן מזה דכששני אנשים משום "אל תמנע טוב מבעליו". 
למשל ורוצים לעשות הסכם ביניהם אין לאחר להתערב בזה. 

אם אחד מוכן לקנות חפץ בחנות אין לאחר לומר לו שיוכל 
  במקום אחר ביותר זול.לקנותו 

כתב "וליכא למימר דלגבי בעה"ב נמי שם והנה הריטב"א 
איכא משום אל תמנע טוב מבעליו אם היה משכיר בד' הואל 

דכיון דהבעה"ב אמר בפירוש בד' ולא אמר לו  ,ומוצא בג'
תיה דניחא ליה בד'". וראיתי שישכור כפי מה שיוכל גלי אדע

ה הוא רק כשכבר החליט שכתב דמהריטב"א מבואר דדין ז מי
הקונה לקנות החפץ, אבל אם רק נכנס לחנות ולא החליט 
לקנותו מותר לאחר לומר לו שיוכל לקנותו. אמנם י"ל דמה 

בד'  שהצריך הריטב"א לומר דהבעה"ב אמר בפירוש לשכור
השליח לומר שאין ל הוא רק משום דבלא"ה לא היה שייך

ר הפועלים, הרי הבעה"ב מינה אותו לשכוד להתערב בזה
דכיון  . ולכן כתב הריטב"אונכלל בזה לקצוץ מחיר עמהם

ולא אמר לו לקצוץ דהבעה"ב אמר לו בפירוש לשכור בד' 
למצאו אלא  "כ לא מינה אותו כלל לקצוץ המחיר, אהמחיר

הפועלים, ושוב אין להשליח להתערב בקציצת המחיר. וא"כ 
להתערב כלל באדם זר י"ל דאף אם לא החליט הקונה אין לו 

אמנם אם הקונה באמת אינו מרוצה  בזה אלא שוא"ת עדיף.
בזה המחיר רק קונהו בגלל שאינו יודע שמוכרים אותו במקום 

  אחר, מסתברא שבכה"ג מותר לאחר לגלותו על זה.

כתב דדין זה דוקא אם מלאכת הפועלים שם והנה המאירי 
ולי ו אונאה). ואשוה ארבעה, אבל לא בששוה ג' (אף שאין ב

ג"כ  ,שוכרים בג'שששוכרים בד' ויש אנשים י"ל דאף כשיש 
ליכא דין זה, ורק כשגרם להפועלים לשכור עצמם במחיר 

דין  וא"כ ברוב המקרים לא ישים .שייך דין זה נו ראויאיש
  זה.

 מוטל על השליחטעם שהד וע"ע מש"כ הר"י מלוניל שם
הוא משום  ,הבעה"בבטובת לחפש בטובת הפועלים ולא 

. ולפי"ז כשהמוכר אינו עני ם ענייםהפועליבעה"ב עשיר ושה
 לא ישים דין זה.(כלפי הקונה) 

וכן משמע בכלל ו' (בבמ"ח סוסק"ל) דסברת מאי חזית  24
  הוא רק כשההיזק לשניהם הוא שקול.
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Rav Hillel Zaks explains the reasoning of the Chofetz Chaim that one may 
not inform a customer that he is being slightly overcharged, because 
this is considered to be causing harm to the proprietor who is technically 
within his rights. Even though this is not denigrating information about 
the proprietor, and the speaker intends to benefit the customer, one may 
not intervene to stop the sale

ספר שו"ת לחפץ בחיים סימן טו
הג"ר הלל זקס זצ"ל ביאר את דברי החפץ חיים הנ"ל שאסר להודיע לקונה שבעל החנות מאנהו 
בפחות משתות, דכיון שעל פי דין מותר לבעל החנות למכור בכך, הרי זה בכלל נזק להודיע 
לקונה אם עי"ז ימנע מלקנות שם. ומבואר שאף שאין זו גנות על המסופר, וגם יש בזה תועלת 

לשומע, מ"מ אסור להתערב ולמנוע אותו מלקנות.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    62שו"ת לחפץ חיים רוזנר, שלמה עמוד מס  
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    63שו"ת לחפץ חיים רוזנר, שלמה עמוד מס  
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    64שו"ת לחפץ חיים רוזנר, שלמה עמוד מס  
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    65שו"ת לחפץ חיים רוזנר, שלמה עמוד מס  
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Rabbeinu Hakadosh advised the townspeople to leave a town in order 
to avoid paying the local tax, even though this meant that those who 
remained would have to pay more. Nimukai Yosef writes that he did so 
because he knew that they would all eventually leave and the tax would be 
annulled. Otherwise, it would be forbidden to leave if it meant the burden 
would fall upon others. He proves this from a Yerushalmi that permits 
preemptively sealing off a field to avoid an oncoming flood, even if this will 
cause the floodwaters to damage other fields. However, once a field has 
been flooded, it is forbidden to empty the waters if they will go and flood 
other fields.

סילוק חשד מעצמו
רי"ף בבא בתרא דף ה, נמוקי יוסף שם

רבינו הקדוש ייעץ לבני אדם לברוח מהמקום שנתחייבו מכס, אע"פ שממילא יתחייבו הנשארים 
לשלם יותר. וביאר הנמוקי יוסף שעשה כן כיון שידע שכולם יברחו ועי"ז יתבטל המכס מכל וכל, 
דאל"כ היה אסור להם לברוח ולהטיל החיוב על חבריהם. וכן מבואר בדברי הירושלמי שהרואה 
מים שוטפים באים יכול לסתום שדהו אע"פ שעי"ז ישטף שדה חבירו. אבל אם כבר בא השטף 

אסור לפנותו למקום אחר אם יזיק לאחרים.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    718תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כד בבא בתרא תלמוד בבלי עמוד מס  
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Rema permits taking preemptive action to avoid being harmed, even if this 
will eventually cause others to be harmed.
Maharshal writes that although one may not save himself by causing harm 
to another, if the harm was caused by that person’s malfeasance then one 
is not accountable for incriminating them.

שו"ע חושן משפט סימן שפח סעיף ב', באה"ט סקט"ז
על  הנזק  יבא  שעי"ז  אף  עליו,  שבא  קודם  מנזק  עצמו  את  להציל  לאדם  שמותר  כתב  רמ"א 
אחרים. וע"ש בבאה"ט משו"ת מהרש"ל שאסור להציל עצמו בממון חבירו אפילו העלילו עליו 

בסיבת חבירו, אבל אם חבירו עשה שלא כדין וגרם שיבא לידי זה, פטור.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    123שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> - כח חו"מ י (שנט - תכז) קארו, יוסף בן אפרים עמוד מס  

<<
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    124שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> - כח חו"מ י (שנט - תכז) קארו, יוסף בן אפרים עמוד מס  
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יתר עיון: שו"ת חות יאיר סימן ריג
מפלפל מתי מותר להשתדל בעד עצמו אם עי"ז יבא היזק לאחרים או לצבור.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    640חות יאיר <מהדורה חדשה> בכרך, יאיר חיים בן משה שמשון עמוד מס  

ליתר עיון

Further Iyun: Chavos Yair discusses various scenarios where it would be 
permitted to save oneself from harm even if this will cause harm to others 
or to the general public.
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    641חות יאיר <מהדורה חדשה> בכרך, יאיר חיים בן משה שמשון עמוד מס  

Brokerge & LH.indd   103Brokerge & LH.indd   103 2/3/2022   10:50:48 AM2/3/2022   10:50:48 AM



104 B R O K E R A G E  &  L O S H O N  H A R A H  I N  B U S I N E S S

If someone is unjustly accused of wrongdoing, they may not reveal the guilty 
party, unless they would be required to do so anyway under the laws of Lashon 
Harah. They may however declare their own innocence if this will not give 
away the perpetrator, but it is an act of piety to accept the blame in any case. 
If his denial will incriminate the perpetrator, the Chofetz Chaim differentiates 
between whether the accuser has already passed judgment on the accused, 
in which case denial would be the equivalent of removing personal harm at 
the expense of another, as opposed to when the accuser is still unsure of 
the culprit, in which case the denial is merely a protection against harm that 
hasn’t yet come. However, if the culprit is indeed guilty of malfeasance, one 
may declare their own innocence even if this will reveal the identity of the 
perpetrator. Perhaps the source of the Chofetz Chaim is the Maharshal cited 
above.

ח"ח הלכות לשון הרע כלל י' סעיף יז, באמ"ח סקמ"ג
לדינא כתב הח"ח שהנחשד בדבר מותר לדחות החשד מעל עצמו אם עי"ז לא יוודע מי באמת 
עשה את הדבר, אבל מידת חסידות שלא לדחותו מעליו אם עי"ז יתבייש מי שעשהו. ואפילו אם 
יוודע מי שעשה את הדבר שנחשד בו עי"ז, חילק הח"ח, שאם עדיין לא נחלט בעיניו מי עשה 
את הדבר, מותר לדחותו ולומר "אני לא עשיתי". אבל אם כבר נחלט החשד עליו אסור לגלותו. 
אמנם חידש הח"ח, שאם באמת מה שעשה היה עוולה, מותר לדחות את החשד מעל עצמו אף 

שעי"ז יתגלגל הדבר על חבירו. ואולי מקורו לזה הוא משו"ת מהרש"ל הנ"ל.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    212חפץ חיים כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

Brokerge & LH.indd   104Brokerge & LH.indd   104 2/3/2022   10:50:49 AM2/3/2022   10:50:49 AM



THE HETER OF L’TOELES:

It is well known that while it is forbidden to speak Lashon Hara, it is 
permitted to do so l’toeles, for a beneficial purpose. 

This is hard to understand, as we do not find such a leniency 
regarding any other prohibition. For example, it is not permitted 
to steal or to eat non-kosher food even if there would be some 
benefit in doing so. It’s true that we do find Rabbinic prohibitions 
that contain leniencies for a specific benefit. For example, it is 
permitted to eat on Taanis Esther when there is a great need to 
do so and, in some instances, it is permitted to transgress a “sh’vus 
d’sh’vus” (double Rabbinic prohibition) on Shabbos for the benefit 
of the public; however, no such leniency is ever found for an issur 
d’ohraysa, which Lashon Hara is. If so, why is it permitted to speak 
Lashon Hara for a toeles? 

EXPLANATION #1. TOELES IS NOT LASHON HARA: 

One explanation that is suggested is that the verse only prohibits 
Lashon Hara in a case where one is being “holech rochel”, acting “like 
a peddler” by going around and gossipmongering. If, however, there 
is a good reason why one is relating this piece of information, he is 
not acting like a peddler and such speech is not gossip; therefore, it 
does not fall under the prohibition of Lashon Hara. 

While this is a nice idea, there are several problems with it. First of 
all, the Chofetz Chaim barely mentions this concept. He does briefly 
quote a Rashbam that says something like that, but throughout 
his sefer he only mentions it that one time. Secondly, the Chofetz 
Chaim says in his introduction that one who speaks Lashon Hara 
potentially transgresses a number of other prohibitions besides “lo 
seilech rochel.” He says that if the one being badmouthed is a kohen, 
the speaker transgresses the prohibition of dishonoring a kohen. 
If he is a ger, one transgresses the prohibition of causing pain to 
a convert. If it is one’s parent, he transgresses the commandment 
to honor one’s father and mother. Accordingly, in all these cases, 
even if the Lashon Hara is l’toeles, it should still be forbidden. If 
the reason Lashon Hara is permitted for a toeles is that it does not 
constitute holech rochel, it still would be prohibited if the subject is 
a kohen, ger or parent, etc. The Chofetz Chaim, however, does not 
make this distinction.    

EXPLANATION #2. AVAD INISH DINAH D’NAFSHEI:

There is a more comprehensive answer that is found throughout 
Sefer Chofetz Chaim. 

There is a halacha called “avad inish dinah d’nafshei”, which basically 
means that a person can take the law into his own hands to prevent 

himself from being harmed by someone else. For example, if 
someone sees his friend’s ox charging towards his cow, he is allowed 
to kill it before it gets the chance to hurt his cow. Furthermore, the 
Rosh rules that one is allowed to act in this manner even if he is 
doing so to protect someone else and not himself. If someone sees 
Reuven chasing Shimon with intent to harm him, he is allowed to 
strike at Reuven to stop Shimon from getting hurt. 

Accordingly, the Chofetz Chaim says that one is permitted to tell 
his friend that someone else stole from him or harmed him in some 
way and he can also tell others about this if it will be beneficial 
in the sense that publicizing this knowledge could help the victim 
and prevent others from being hurt by the same perpetrator. The 
Chofetz Chaim rules that as long as seven conditions are met, this 
is permitted because it will prevent future damage. In other words, 
it is the same halacha as avad inish dinah d’nafshei. 

Rav Mendel Shafran shlit”a adds that the Chofetz Chaim’s seven 
conditions are identical to the conditions needed to permit avad 
inish dina d’nafshei in a case of physical damage. For example, he 
says that before one speaks Lashon Hara for a toeles, he has to 
know for certain that it is true and has to solely have the welfare 
of the victim in mind. These conditions apply to cases of physical 
danger as well, which proves that the heter is the same. 

If this is the justification for permitting relating Lashon Hara for a 
toeles, we would have to add that it would only be permitted in 
cases where the one being spoken about presents a danger that 
has to be stopped to avoid causing someone harm. Otherwise, 
there would be no heter of toeles. To illustrate with an example: A 
yungerman is tutoring a bochur who has a weak head and wants 
to give him some chizuk by telling him that such-and-such Rosh 
Yeshiva also had a weak head as a bochur and is not especially 
intelligent, but he still reached great heights in leaning. Is this 
permitted? 

If the reason Lashon Hara l’toeles is permitted is to prevent damage, 
it would seem that the heter would not apply in this case, as no one 
is in danger of being damaged, and the Rosh Yeshiva, who may be 
insulted by having his weak intellect publicized, is certainly not a 
damager.  

BOTH HETERIM ARE TRUE: 

As we mentioned previously, the Chofetz Chaim does cite a 
Rashbam that says the first explanation we cited, although he 
mainly focuses on the second explanation. We can perhaps explain 
this incongruency as follows: 

The Chofetz Chaim quotes the Rambam as saying that there are 
two aspects to the prohibition of speaking Lashon Hara. He says 
that if one speaks badly about his friend, even if it doesn’t cause 
any loss, or if one says something that could cause his friend a 

A  T R A N S C R I P T I O N  O F  T H E  Y O R U C H A  C U R R I C U L U M  W E E K L Y  S H I U R  V I D E O

 Loshon Harah in Business : Part II Shiur
T H E  H E T E R  O F  L ’ T O E L E S

By Rav Baruch Meir Levin
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monetary, physical or emotional loss, it is prohibited as Lashon 
Hara.

He seems to be saying that there are two separate types of Lashon 
Hara. 1. It is Lashon Hara to speak negatively about someone else, 
even if there is no harm caused. Even if the information is already 
known to the listener, it is forbidden to repeat to him because it 
is wrong for the speaker to say such things. 2. One is forbidden 
to cause any type of harm to someone else through his speech. 
Even if what he says is not derogatory, it is forbidden to say if it 
will hurt someone. An example of this would be if someone says 
“Reuven has average strength.” This is not really derogatory, but 
what if Reuven works as a furniture mover and people hire him 
because they assume he is very strong? In such a case, saying he 
is of average strength could cause him a loss of income and would 
be prohibited. 

It seems that the first type of Lashon Hara is actually a prohibition 
bein odom l’makom. It does not really impact the one being spoken 
about at all but is prohibited by Hashem because He doesn’t want 
the speaker to speak in this way. The second type is clearly bein 
odom l’chaveiro, as one person is harming another.  

Having explained this, we can understand why we have two 
separate heterim for speaking Lashon Hara for a toeles. In the case 
where the prohibition is only bein odom l’makom, and no harm is 
being caused to the one being spoken about, we can say that if the 
words being said are not gossip and have some reason for being 
spoken, it is permitted. This heter, however, would not suffice in a 
case where someone is being damaged and the prohibition is bein 
odom l’chaveiro. In such cases, we need the heter of avad inish dina 
d’nafshei. 

Returning to the case of the Rosh Yeshiva with the weak intelligence, 
we can now say that if saying this would not cause him any damage 
or pain, it would be permitted, as there is a benefit from relating 
this information and it is not gossip. If, however, it will harm the 
Rosh Yeshiva in some way or cause him pain, it would be forbidden 
bein odom l’chaveiro and there would be no heter. 

UNVERIFIED INFORMATION:

This explanation can also explain a seeming contradiction in the 
Chofetz Chaim. In one place, the Chofetz Chaim writes in the name 
of the Rashbam that if you believe that someone is a thief, but do 
not know this with 100% certainty, you are allowed to relay this 
information, as long as you make sure to tell the listener that you 
are not positive about this. In another place, however, he says that 
if one is uncertain if his friend did something wrong, he himself is 
not allowed to believe it and he certainly can’t tell others about it. 

The Chofetz Chaim himself notes this apparent contradiction and 
answers it by saying that the Rashbam is speaking about a case 
where no harm will befall the suspected thief by relating that 
you suspect him. Perhaps people will be a bit more careful with 
their valuables in his presence, but his life will not be negatively 
affected. According to our explanation, we can say that since the 
one being spoken about will not be harmed, the only reason it 
would be forbidden to relate the information in such a case is the 
bein odom l’makom prohibition. Since there is a benefit in relating 
the information, it is deemed a toeles and is permitted because it 
is not gossip. 

On the other hand, when the Chofetz Chaim rules that it is 
prohibited to say something negative about a person if one is not 

certain it is true, he is speaking about a case where the person will 
be harmed; therefore, the only heter is avad inish dina d’nafshei as 
this is a prohibition bein odom l’makom. And that is not permitted in 
a case of uncertainty.  

DEFINING DAMAGE:

As we said, avad inish dina d’nafshei is only permitted if the one 
being harmed to save someone else is a damager. If he isn’t harming 
someone else, it is forbidden to harm him in any way. There are, 
however, two instances in the Chofetz Chaim where he permits 
speaking Lashon Hara for a toeles even though it seems that the one 
being spoken about is not a danger.  

In one instance, he says that if Reuven hurts Shimon and Shimon 
feels the need to share his pain with someone else in order to 
alleviate his suffering, he is permitted to tell his friend what 
happened because this is considered a toeles. This is permitted 
even though Reuven no longer seems to be a danger to Shimon. 
Upon closer inspection, however, it can be said that Reuven did 
not only harm Shimon in the past; he actually is still harming him, 
which is why he feels the need to unburden himself and share his 
pain with his friend. Accordingly, Reuven could still be considered 
a damager who one may harm to save himself, which is why it is 
permitted to speak Lashon Hara about him. 

Finally, it is well-known that the Chofetz Chaim writes that it is 
permitted to relate negative information about a person to a 
potential business partner or prospective spouse if that information 
is very relevant to the partnership or shidduch. One might ask why 
this is permitted if the one being spoken about did nothing wrong 
and is not a “damager”? 

There are two answers given to this question. The first answer 
is that the individual who is being spoken about did, in fact, do 
something wrong. If he or she has an imperfection that could affect 
the partnership or marriage and is withholding that information, 
they are guilty of “geneivas daas”, being dishonest. Accordingly, they 
could be considered a damager and it is permitted to harm them 
according to the rule of avad inish dina d’nafshei. 

The other answer is that in this case, the person who steps in 
and relates the information is not actually causing the one being 
spoken about a loss. What he is actually doing is preventing them 
from benefitting from a potential opportunity. He is not taking 
anything away from them that they already have; rather, he is 
stopping them from the opportunity to gain by entering into a 
partnership or shidduch. It is debatable whether this type of case 
falls under the category of Lashon Hara that is bein odom l’makom 
or bein odom l’chaveiro. If it would be in the category of bein odom 
l’makom, we would understand why it is permitted as long as there 
is some benefit and it is not gossip. 

To watch the video or listen to the shiur given by the Dayan, visit: 
www.baishavaad.org/yorucha-topics  
Or signup to receive them via whatsapp:   732.232.1412
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* Number of weeks for this topic

C re  
Curriculum

(subject to change)

P A R T  I  

Business Halacha 
Fundamentals

Elul 5780 

 • Dina D’malchusa Dina- 2*
҇ Obligation to Adhere to Civil Law
҇ How Civil Law Impacts Agreements Between Two 

Parties
 • Common Business Practice & Minhag Mevatel  

Halacha - 2
҇ What Constitutes a Minhag
҇ How Minhag Impacts Employment, Tenancy, 

Partnerships and Real Estate Deals etc.

Tishrei 5781 (Expanded Yom Tov Edition)
 • Business and Employment on Chol Hamoed

P A R T  I I 

Setting Up A Kosher 
Business

Winter 5781

 • Introduction to Choshen Mishpat & Business Halacha -1 

 • Gezel - 3
 • Gezel Akum, Ta’os and Mate' Akum -2 
 • Geneivas Da’as - 1
 • Acceptable Marketing - 1
 • Halachic Considerations of Corporate Gifting - 1
 • Halachos of Employment -4

҇ Backing Out
҇ Where Backing Out Causes a Loss
҇ Working Pro Bono and Hiring Jewish 
҇ Obligations of Employer and Employee

 • Halachic Deals and Documents - 4
҇ Understanding Asmachta
҇ Agreements and Kinyan Devarim 
҇ The Halachic “Agreement Validation” Clause
҇ Non-Competes and Non-Circumvent 

Agreements 
 • Partnerships & Corporations - 4

҇ Structuring
҇ Legal Entities and Trusts
҇ Management
҇ Divisions of Profits and Losses

Nissan 5781  
(Expanded Yom Tov Edition)
 • Corporate Chametz - The Issues and the Solutions
 • Isurei Hana’ah 

P A R T  I I I

Maintaining A Kosher 
Business

Summer 5781 -  
Commitments & Kinyanim
 • Hasagas Gevul & Competition - 4

҇  Ani Hamehapech
҇  Ma'arufiya

 • Kinyanim Expounded - 4
҇ Mechusar Amana
҇ Mi Shepara
҇ Situmta and Kinyanim of the Marketplace

 • Ona’ah - 2 
 • Mekach Ta’os- 3

P A R T  I  

Business Halacha 
Fundamentals

P A R T  I I 

Setting Up A Kosher 
Business

P A R T  I I I

Maintaining A Kosher 
Business
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Summer Break 5781  
(Special Edition)
 • Tzedaka and Maaser - 8

Tishrei 5782  
(Expanded Yom Tov Edition)
 • Pruzbul and other Shemitah Topics

Winter 5782 - 1st Semester 

 • Loans and Guarantees - 2
 • Collections and Bankruptcy- 2
 • Ribbis Fundamentals - 3
 • Heter Iska - 1
 • Ribbis by way of Commerce -4

Winter 5782 - 2nd Semester 
 • Gerama, Garmi, Professional  Advice & 

Malpractice- 4 
 • Brokerage - 2
 • Lashon Harah in Business - 2
 • Yichud and Gender Related Practices in the 

Marketplace -4

Nissan 5782   
(Expanded Yom Tov Edition)
 • Avodah Zara and Business - 2
 • Maintaining a Facility on Pesach

Summer 5782 - 
When Things Don’t Go As Expected:
 • Bais Din - 4
 • Din and Lifnim Mishuras Hadin - 2 
 • Arka’os - 2
 • Quitting, Firing, and Severance - 2
 • Partnership Dissolution - 2 
 • Shabbos &Commerce - 4 (Adar II - Leap Year)

Choshen Mishpat Supplemental Track
 • More In-Depth and Intricate Learning of Previous Topics 
 • Nizkei Shcheinim
 • Mazik, Garmi, and Halachic Torts
 • Hashavas Aveida
 • Mitzva of Lending
 • Yerusha and Trusts
 • Trustees and Executors
 • Shomrim and Fiduciaries
 • Shluchim and Agents
 • Harsha’a and Power of Attorney
 • The Shibuda D’Reb Nosson Law
 • Hefker, Pruzbul, and Other Choshen Mishpat Topics

Real Estate Track:
 • General Real Estate
 • Bar Metzra
 • Acquisitions and Ani Hamehapech
 • Lo Sachmod
 • Brokerage
 • Landlord/Tenant
 • Zoning Laws
 • Rent Control and Evictions
 • Fix and Flip
 • Administrations and Boards 

HealthCare Track:
 • Shabbos and Yom Tov
 • The Kosher Kitchen and Lifnei Iver
 • Foodservice Arrangements
 • Partnerships and Ownership Structure
 • Ancillary Businesses 
 • Finance and Ribbis
 • Nursing and Housekeeping 
 • The Halachic Home; Eruv, Mezuza, Tevilas Keilim, and Medication
 • Compliance and Fiduciary
 • Hiring and Poaching
 • Avodah Zara and Chukas Hagoyim Issues
 • End of Life and Other Medical Matters 

Finance and Ribbis Track:
 • Introduction: Understanding Ribbis
 • Ribbis of Non Jews and Mumar
 • Foreign Currencies & Commodities: Se'ah Bese'ah Applications
 • Corporate Lending & Borrowing
 • Credit Unions - Ownership in Ribbis Entities
 • Credit Unions: Paying Ribbis by Court Order
 • Pesika:Deposits & Price Guarantees
 • Tarsha- Paying for Credit & Early Bird Specials
 • Arvus & Ribbis: Cosigning on a Non Jew's Loan
 • Arvus & Ribbis: Cosigning on a Ribbis Loan
 • Differentiating Between Expenses & Interest: Defining the Two
 • Ribbis in Partnerships
 • Ribbis in Contracts - Capital Calls and Late Fees
 • Deal Syndication & the Real Estate Process From Negotiation to Closing
 • Ribbis as a Knas: Fines & Penalties
 • Purchasing Tax Liens and Mortgage Bundles
 • Using a Purchased Item When the Sale was Reversed
 • Selling Conditional on Reversing the Sale
 • Ribbis Responsibilities of Lawyers, Brokers, and Witnesses
 • Review of Ribbis Fundamentals
 • Hard Money Loans & Heter Iska - Kulo Pikadon; Chatzi Milve
 • Heter Iska- The Approach of Reb Moshe Feinstein
 • Heter Iska Klali and Loans Specified to be Al Pi Heter Iska
 • Ribbis Mukdemes - Ribbis MeUcheres
 • Ribbis Devarim
 • Defining Ribbis: Gifts, Favours and Charitable Donations

P A R T  I V

Industry-Specific & In-Depth 
Supplemental Tracks
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As participants amass a broad and deep knowledge on an academic level directly from the source — coupled with real life 
scenarios presented by experienced Dayanim — they will acquire the clarity to determine not only what is a שאלה, but, more 
important - why. 

Only through עמלות בתורה — understanding the fundamentals of the subject — can one truly appreciate and internalize what 
defines right and wrong.

Similar to a sofer who, with his intensive knowledge of  hilchos safrus, is confident and secure in the propriety of his profession; 
so, too, businessmen will gain the peace of mind knowing with conviction that they ply their trade be’emunah uveyosher. 

This ambitious project will harness the 
collective expertise of a team comprised 
of advanced talmidei chachamim, 
experienced, seasoned Dayanim, 
that are well versed in corporate 
practice and common business norms. 
Collaborating with a talented group of 
editors and writers, they have created 
a syllabus and curriculum of study, with 
accompanying shiurim and personal 
guidance.

What How

Why

The core curriculum is segmented in modules, and can be 
learned as an individual self paced; or, participants can join 
chaburos coordinated by the Bais HaVaad for those that 
desire group study. Page by page, step by step, the learning 
will be facilitated with a daily audio “Blatt shiur” guiding the 
participant through the sources as well as a weekly video 
shiur presented on each topic by Dayanim that will share 
fundamental and practical applications of the sugya covered.

Daily practical Q&A applications of the subject matter will be 
offered alongside through the Business Halacha Daily series.

I N - D E P T H  B U S I N E S S  H A L A C H A  C U R R I C U L U M

M I S S I N  To facilitate and provide a framework for the frum businessman to gain the 
in-depth halachic knowledge he needs for contemporary business dealings. 

V I S I O N  Through increased knowledge and guidance,  Yorucha will elevate the frum 
public’s adherence to halacha as it pertains to choshen mishpat and standard business practices.
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I N - D E P T H  B U S I N E S S  H A L A C H A  C U R R I C U L U M

CURRENT YORUCHA CHABUROS

TO CREATE OR JOIN CHABURA CONTACT US 
  732.232.1412     888.485.VAAD(8223) #302      yorucha@baishavaad.org     baishavaad.org/yorucha 

BAL HARBOUR, FL 
R' Yakov Tzvi Blejer 
Rabbi Zelig Privalsky

BALTIMORE 
Khal Ahavas Yisroel Tzemach 
Tzedek 
Rabbi Dovid Heber 
Rabbi Mordechai Shuchatowitz 
Rabbi Shaul Elchonon Sofer

BELLE HARBOR, NY
Congregation Bais Yehuda 
R' Dovid Semel

BOSTON 
Congregation Chai Odom 
Rav Dovid Moskovitz

BROOKLYN
Bais Aharon (Felder's) 
Rabbi Heshy Wolf 

Beis Hamedrash Of Flatbush 
Rabbi Tzvi Yaakov Zolty 
Rabbi Moshe Arieff

Flatbush Park Jewish Center 
Rabbi Eli Moskovitz 
Rabbi Yisroel Perelson 

Magen Avraham 
Rabbi Duvi Bensoussan 
Rabbi Eliezer Elbaz

Yad Yosef Torah Center 
Rabbi Eddie Kassin

CATSKILL REGION  
Tamarack Hills - Ellenville  
Rav Dovid Grossman

CHICAGO
Agudas Yisroel of  
West Rogers Park 
Rabbi Moshe Scheinberg 

Shaarei Tzedek Mishkan Yair 
Rabbi Reuven Gross 
Rabbi Yishai Broner

CINCINNATI 
Cincinnati Community Kollel
Rav Meir Minster

CLEVELAND 
Beis Doniel 
Rabbi Dovid Aron Gross

DALLAS
Congregation Toras Chaim
Rabbi Yaakov Rich

DETROIT
Lakewood Kollel 
Rabbi Boruch Miller 
R' Eli Blumenkehl

FAIRLAWN 
Rabbi David Pardo

FAR ROCKAWAY
Khal Zichron Moshe Dov 
Rabbi Ahron Stein

Sulitzer Bais Medrash 
Rabbi Avrohom Hartman

GATESHEAD, UK 
Rabbi Dov Oppenheimer

GIBRALTAR
Massias Hall 
Rabbi Rafi Bitan

JACKSON
Khal East Veterans  
Rabbi Baruch Issac

HOUSTON
Meyerland Minyan 
Rabbi Menachem Bressler 
Rabbi Shea Lazenga

LAKEWOOD
Bais HaVaad 
Rav Dovid Grossman

Bais Medrash Ohev Yisroel 
Dayan Shmuel Honigwachs 
Reb Shaya Ellinson

Bais Medrash of Chestnut 
Rabbi Yosef Greenfeld 

Bernath and Rosenberg 
Rav Baruch Fried 
R' Yossi Schuck 
R' Yehoshua Wolf 

Bitbean 
Rabbi Aryeh Caplan 
R' Ephraim Arnstein

Clearstream Chabura 
Rabbi Yosef Fund 
R' Yitzy Rosenbaum

Kehal Nachlas Yaakov  
Rabbi Mayer Boruch Turin 
R' Moshe Netzer 

Kehilas Heartstone 
Rabbi Zecharia Wiesenfeld 
Rabbi Avrohom Ellman 

Madison Executive Offices 
Rabbi Doniel Dombroff

Minyan Avreichim Sefaradi 
Rav Ariel Ovadia

LAWRENCE
Greater Five Towns Chaburah 
(In Formation)  
Reb Yakov Lowinger 
Rabbi Mattisyahu Blumenthal

Yeshiva Gedolah Ateres Yaakov 
Rabbi Yisroel Gold

LOS ANGELES 
Bait Aaron Torah  
Outreach Center 
Rabbi Moshe Nourollah 
R' Avraham Hirshberg 

Kollel of LA 
Rabbi Zalmen Frager

LIDO BEACH 
Lido Beach Synagogue 
Reb Yakov Lowinger

MARGATE 
Young Isreal of Margate NJ
Rabbi Yankey Orimland

MINNEAPOLIS
Minneapolis Kollel
Rabbi Maeier Kutoff 
Rabbi Binyomin Stoll 

Yeshiva of Minneapolis 
Rabbi Binyomin Stoll 

MONSEY
Brisker Kollel 
Rabbi Michoel Illes 

Congregation Torah Utfila
Rabbi Moshe Langer

Haverstraw Community 
Chabura 
Rabbi Tzvi Rubin

Khal Chaye Avraham 
Rav Yecheskel Spitzer 
Rabbi Eli Moskovitz

Monsey Night Kollel 
Rabbi Yisroel Sapirstein 
Reb Shimon Marlin 
Zichron Yakov 
Rabbi Yehuda Russack 
R' Simcha Levi

NEW HAVEN  
Kollel of New Haven 
Rabbi Menachem Prescott 

PASSAIC 
Rabbi Yaakov Pascal

PHILADELPHIA 
Philadelphia Community Kollel 
Rabbi Yosef Prupas 
Rabbi Yaakov Baum

QUEENS
Congregation Ohr  
Bechor Halevi 
Rabbi Chaim Schwartz

RIVERDALE 
Riverdale Kollel 
Rabbi Michoel Ghermezian

ST. LOUIS 
St. Louis Chabura 
Rabbi Eliyahu Chaim Goldstone  
Reb Yaakov Klein

STATEN ISLAND 
Kehilas Niles 
Rabbi Dovid Waldman

TORONTO 
Kollel Ohel Yom Tov  
Rabbi Chesky Weiss

THORNHILL
Ateres Mordechai 
Thornhill Kollel 
Rabbi Yosef Rothbart

WATERBURY 
Yeshiva Ateres Shmuel 
Rabbi Bernstein

WEST HEMPSTEAD 
Beis Medrash of  
West Hempstead 
Rabbi Dov Greer 

Young Israel of W. Hempstead 
Reb David Felt 
Reb Aaron Gershonowitz

WOODMERE 
Aish Kodesh 
Rabbi Yoni Levin 

Kehillas Bnai Hayeshivos 
Rabbi Shmuel Witkin
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As participants amass a broad and deep knowledge on an academic level directly from the source — coupled with real life 
scenarios presented by experienced Dayanim — they will acquire the clarity to determine not only what is a שאלה, but, more 
important - why. 

Only through עמלות בתורה — understanding the fundamentals of the subject — can one truly appreciate and internalize what 
defines right and wrong.

Similar to a sofer who, with his intensive knowledge of  hilchos safrus, is confident and secure in the propriety of his profession; 
so, too, businessmen will gain the peace of mind knowing with conviction that they ply their trade be’emunah uveyosher. 

This ambitious project will harness the 
collective expertise of a team comprised 
of advanced talmidei chachamim, 
experienced, seasoned Dayanim, 
that are well versed in corporate 
practice and common business norms. 
Collaborating with a talented group of 
editors and writers, they have created 
a syllabus and curriculum of study, with 
accompanying shiurim and personal 
guidance.

What How

Why

The core curriculum is segmented in modules, and can be 
learned as an individual self paced; or, participants can join 
chaburos coordinated by the Bais HaVaad for those that 
desire group study. Page by page, step by step, the learning 
will be facilitated with a daily audio “Blatt shiur” guiding the 
participant through the sources as well as a weekly video 
shiur presented on each topic by Dayanim that will share 
fundamental and practical applications of the sugya covered.

Daily practical Q&A applications of the subject matter will be 
offered alongside through the Business Halacha Daily series.

I N - D E P T H  B U S I N E S S  H A L A C H A  C U R R I C U L U M

M I S S I N  To facilitate and provide a framework for the frum businessman to gain the 
in-depth halachic knowledge he needs for contemporary business dealings. 

V I S I O N  Through increased knowledge and guidance,  Yorucha will elevate the frum 
public’s adherence to halacha as it pertains to choshen mishpat and standard business practices.

  888.485.VAAD(8223) #302
  yorucha@baishavaad.org
  baishavaad.org/yorucha 

JOIN THE  
YORUCHA INITIATIVE!

3 WAYS TO JOIN:
AS AN INDIVIDUAL

AS A COMMUNITY

AS A BUSINESS

Join the national Yorucha chabura together!

Tap into the physical or digital resources via 
hard copies, web, email and/or whatsapp.

Connect with Bais HaVaad Dayanim and 
Poskim for any questions you may have, as 
well as arranging study sessions with a Dayan, 
setting up a chavrusa, and more.

Reach out to organize a choshen mishpat 
chabura in your own shul.

Set up or join a community or shul chabura

Set up a Board Room Bais Medrash in your business

Mincha Learning In just 5 minutes a day, 
before or after Mincha, you can learn short, 
practical and insightful Business Halachos.

Weekly Lunch & Learn Join a deeper dive 
into the background of the halachos by 
understanding the sugya behind the halachos 
as well.

Bal Harbour  •  Baltimore  •  Belle Harbor  •  Boston   •  Brooklyn  •  Catskills  •  Chicago  •  Cincinnati  •  Cleveland  •  Dallas  •  Detroit  •  Fairlawn  •  Far 
Rockaway  Gateshead, UK  •  Gibraltar • Houston •  Jackson  •  Lakewood  •  Lawrence  •  Los Angeles   •  Lido Beach  •  Margate  •  Minneapolis  •  Monsey   
Passaic  •  Philadelphia  •  Queens  •  Riverdale   •  St. Louis  •  Staten Island  •  Thornhill  •  Toronto  •  Waterbury  •  W. Hempstead   •  Woodmere

C U R R E N T 
C H A B U R O S
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