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Rabbi Yaakov Neuberger   

 רמב"ם הלכות אישות פרק טו הלכה יט 

וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון,  

 רוגז.  בנחת ולא יהיה עצב ולאולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה 

 חפץ חיים לשון הרע כלל ח אות י

בין אם הוא מספר לאנשים   -ועתה נבאר לפני מי אסור לספר לשון   הרע. דע, דאין שום חילוק באיסור הסיפור, 

כן הוא מספר   -כך להוציא מהם, על    -אחרים קרוביו או רחוקיו, או לאשתו, אם לא לאנשים רעים שיהיה קשה אחר  

ומזה יספר כזה לשותפו על איזה אנשים שבדעתו לה את טבעם הרע  והוא הדין ששותף  ירה שלא להקיף להם. 

מפני   לכאן  מאיר  ר'  תלמידי  יכנסו  אל  נ"ב(  )דף  בקדושין  שאמרו  )וכעין  גוונא,  כהאי  וכל  נאמנים,  בחזקת  אינם 

וכו'(. ואפילו אם אינו מכיר בעצמו את טבעם הרע, רק שמע עליהם, גם   לספר לה מה כן מותר    -שקנטרנים הם 

פנים לחוש   -כל    -ששמע עליהם ולהזהירה על להבא, אף שאין לו להאמין בהחלטה למה ששמע עליהם, הא על  

מיבעי, )אך באופן זה לא יספר לה בלשון שיהיה מוכח מדבריו שמקבל בהחלטה מה ששמע, רק יאמר לה שמעתי 

על   וכך,  כך  פלוני  א  -על  הכי  בלאו  אבל  תקיפנו(.  שלא  הזהרי  בזה כן  משתבשין  )ורבים  בדבר,  חילוק  שום  ין 

המדרש או בשוק, והנה מלבד איסור לשון הרע,    -בבית    שמספרין לנשותיהם כל מה שאירע להם עם פלוני ופלוני

עוד הוא מרבה בזה מחלוקת, כי היא בודאי תטור השנאה ותריב עבור זה עם פלוני או עם אנשי ביתו, וגם תסיתהו 

כן השומר נפשו ישמור את   -פלוני עבור זה, וסוף דבר יהיה שהיא בעצמה תבזהו עבור זה, על    לילך עוד ולריב עם

 עצמו מאוד שלא לגלות לאשתו מענינים כאלו(.

 

 



Rabbi Paysach Krohn 

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כב עמוד א

רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה: איכא בהאי שוקא בר עלמא 

. אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. וכו' אמר ליה: לא -דאתי? 

אמרו ליה: אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא  -אמר להו: מאי עובדייכו? 

 טרחינן ועבדינן להו שלמא. -בהדייהו 

 ילקוט מעם לועז פרשת כי תבוא פרק כח פסוק מז

 

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב עמוד ב

יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, ת"ר: האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה 

 עליו הכתוב אומר: וידעת כי שלום אהלך.

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד א

חלבו: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו,  'ראמר 

 רה. והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא: אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו.שנאמר ולאברם הטיב בעבו



 ילקוט שמעוני שופטים רמז מב

וכי מה טיבה של יעל שבאת תשועה גדולה על ידה אמרו אשה כשרה היתה ועושה רצון בעלה מכאן אמרו אין לך 

 אשה כשרה בנשים אלא אשה שהיא עושה רצון בעלה:

 פרשה יז סימן ו בראשית רבה פרשת בראשית

ויקח אחד מצלעותיו, רבי שמואל בר נחמן אמר מן סטרוהי, היך מה דאת אמר )שמות כו( ולצלע המשכן, ושמואל 

אמר עילעא חדא מבין ב' צלעותיו נטל, תחתיה אין כתיב כאן, אלא תחתנה, א"ר חנינא בריה דר' אידי מתחלת 

עמה, ואם יאמר לך אדם, הוא הסובב, תאמר לו בנהרות  הספר ועד כאן אין כתיב סמ"ך כיון שנבראת נברא שטן

הכתוב מדבר, א"ר חנינא בר יצחק עשה הקדוש ברוך הוא נוי לתחתיתו כדי שלא יהא מתבזה כבהמה, רבי אמי 

ורבי ינאי חד אמר עשה לו מנעל ואפיפורין כבוש עליו כדי שלא יצטער כשהוא יושב, וחרנא אמר עשה לו כסתות, 

 מי חד אמר עשה לו קבורה, וחד אמר עשה לו תכריכין.רבי לוי ורבי א

 פרק ב פסוק יח גום אונקלוס פרשת בראשיתתר

 ים לא תקין דיהי אדם בלחודוהי אעביד ליה סמך כקבליה:קואמר יי אל

 פרק ב פסוק כד רש"י פרשת בראשית

 בשרם אחד: ולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשהה -לבשר אחד 

 פרק כא פסוק יב רש"י פרשת וירא

 שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות: למדנו -שמע בקולה 

 פרק כד פסוק סה העמק דבר פרשת חיי שרה

ותאמר אל העבד. אחר שפסק מתפלה, וראתה שאותו האיש שנתפעלה ממנו הולך לקראתם, על כן שאלה, מי 

עו אדם מאוים ונורא, על כן האיש הלזה. אשר אני מתפעל ומפחד ממנו, וכמבואר בב"ר על לשון הלזה, משמ

כששמעה ממנו שהוא אישה, ותקח הצעיף ותתכס. מרוב פחד ובושה כמו שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאשה, 

ומאז והלאה נקבע בלבה פחד ממנו, ולא היתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם, ורחל עם יעקב, אשר בהיות להם 

רתת לפניהם, משא"כ רבקה. וכל זה הקדמה להסיפור שיבוא  איזה קפידא עליהם או שינוי דעה לא בושו לדבר

בפרשת תולדות שהיו יצחק ורבקה מחולקים בדעות, ומכ"מ לא מצאה רבקה לב להעמיד את יצחק על דעתה 



בדברים נכוחים כי היא יודעת האמת כי עשו רק ציד בפיו, וכן בשעת הברכות, וכל זה הי' סיבה מהקב"ה שיגיעו 

א באותו האופן וכאשר יבואר במקומו טעם הדבר, ואלו היתה רבקה עם אישה כמו שרה ורחל הברכות ליעקב דוק

עם אנשיהן, לא הי' מגיע בזה האופן, והכל בהשגחה פרטית מראש שתגיע רבקה ליצחק בשעה שתבהל ממנו, 

 ויצא אחרית דבר כפי רצונו ית':

 פרשה עא סימן ז בראשית רבה פרשת ויצא

רבנן דרומאה בשם ר' אלכסנדרי בשם ר' יוחנן אמר )איוב טו( החכם יענה דעת רוח, זה ויחר אף יעקב ברחל, 

אברהם, )בראשית טז( וישמע אברם לקול שרי, וימלא קדים בטנו, זה יעקב, ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו', א"ל 

 .הקדוש ברוך הוא כך עונים את המעיקות חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה

 פרק ל פסוק א ויצא רמב"ן פרשת

לשון רש"י שמי שאין לו בנים  -אמרו המפרשים )רש"י, וראב"ע( שתתפלל עלי. ואם אין מתה אנכי  -הבה לי בנים 

חשוב כמת, והוא מדרש רבותינו )ב"ר עא ו(. ואני תמה, אם כן למה חרה אפו ולמה אמר התחת אלהים אנכי, 

בנים אני יש לי בנים, ממך מנע ממני לא מנע, וכי הצדיקים אינן  ושומע אל צדיקים ה'. ומה שאמר, אבא לא היו לו

מתפללים בעד אחרים, והנה אליהו ואלישע התפללו בעד נשים נכריות )מ"א יז כא, ושם ב ד טז(. ונראה שבשביל 

זה תפסוהו רבותינו, אמרו בבראשית רבה )עא ז( אמר לו הקדוש ברוך הוא כך עונין את המעיקות, חייך שבניך 

 תידין לעמוד לפני בנה:ע

 רמב"ם הלכות תשובה פרק י הלכה ג

וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' 

ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין 

בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בשבתו בין בקומו 

 בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לענין זה.

 ויקרא פרשת אחרי מות מאמר הנה מה טוב ומה נעים אות סה -זוהר מהדורת הסולם 

ת ַאִחים גַ  בֶׁ ִצית ְלִמלּוַלְייהּו, ִהנֵּה ַמה ּטֹוב ּוַמה נִָּעים שֶׁ א קב"ה אָּ לָּ א. ְולֹא עֹוד, אֶׁ א ִעְמהֹון ְשִכיְנתָּ ם יַָּחד. ַגם, ְלַאְכְללָּ

י ְבהּו. יּה ְוַחדֵּ א לֵּ  ְוִניחָּ


