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FORMATION AU MARIAGE.COM :כתב תמיכה והמלצה לאתר החשוב הנקרא
ראשית הנני להעיד נאמנה שאתר זה מנוהל ע"י "אנשי חיל יראי ה׳ אנשי אמת שונאי בצע", ונשים צדקניות, נשות חיל חדורות 
ביראת שמים, מדרכי חתנים וכלות בקיאים ומנוסים, אשר הוסמכו לכך ע"י רבנים אנשי שם, יחד עם צוות של יועצים זוגיים מקצועיים, 

הפועלים לאור ההלכה וההשקפה של דת משה ויהודית. ובכל ספק וצעד מתייעצים בזמן אמת עם רבנים ואנכי הקטן בתוכם.

בסייעתא דשמיא גדולה הצליחו להקים אתר נפלא זה, במסירות רבה, ובכוחות גופניים ונפשיים עם הוצאות מרובות, ונתנו מזמנם 
לילות כימים ע״מ להעמיד אתר מקצועי ואיכותי וחדשני העונה לדרישת השעה ולצוק העיתים, לטובת בני ובנות ישראל ע״מ לזכות 
אותם בדרך ה׳ ולהורות את המעשה אשר יעשון, וכמעשה רב, אשר בקעה מצא וגדר בה גדר )ערובין ו,א, ערובין ק,ב, חולין קי,א( על מנת לחזק 
את עם ישראל בקיום המצוות, ובנידון דידן בהלכות טהרת המשפחה אשר קדושת עמנו והמשך קיומו תלוי בהם כנודע, וחיוב ידיעתם 
אינו רק לגברים, אלא גם ובכמה הלכות בעיקר לנשות ישראל, כמובא בהקדמה לסמ״ק ובספר היראה של רבנו יונה ונפסק למעשה 

בסוף פרק קמא דהלכות ת״ת של אדה״ז. 

עקב הגלות )פסחים פז( עם ישראל פזורים בכל קצבי תבל ובפינות נדחות, אשר לכן דבר ה׳ זו הלכה )שבת קיח( אינו מגיע אליהם, ואין רב 
במקום מגורם, וכן קיימים אנשים שמתביישים לגשת פיזית לרב או למדריכת כלה ולשאול או ללמוד בהלכות אלו )לא הביישן למד 
כדברי המשנה באבות( ולפעמים תשובות שלא סובלות דיחוי אינם נענות בזמן אמת, כי הרב אינו פנוי מרוב עיסוקיו, להעיר מדברי 
המכילתא משפטים ומסכת שמחות )פ״ח( אשר שאל רבי שמעון )בן גמליאל( את רבי ישמעאל בדרך להריגתם על מה מגיע לו למות, 
וענה לו האם פעם אשה באה לשאול אותך הלכה בהלכות נדה ונתת לה להמתין... )דהיינו שזה יכול להיות סיבה על הריגת רבי שמעון, 

ה׳ יצילנו משגיאות(, וכן קיים מצב שבלי שיטה טכנולוגית זו בכלל לא היו מודעים להלכות אלו כפשוט.

האתר יתן אפשרות של ליווי הלכתי לכל שאלה ויעוץ זוגי בכל שלבי החיים, הן עבור אלו שעברו הדרכה דרך האתר והן כאלו שיפנו 
לאתר בכל שלבי חייהם, ב״ה היועצים שבאתר הוכיחו את עצמם בטיפול ויעוץ זוגי מוצלח לזוגות בכל שלבי חייהם והעלו אותם 

למסילה העולה בית א-ל בשלום ובשלווה.

וע"כ דבר גדול ועצום עשו אשר כביאור האורח חיים הקדוש עה״פ בדברי בלעם ״כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע ה' כארזים 
עלי־מים״ שמבאר שם שכנגד ארבע מדות בלומדי התורה דיבר בלעם: והמדה הגבוהה ביותר, היא "כנחלים נטיו", דהיינו תלמידי 
חכמים שהם כנחל הזורם ממקום למקום ומשקה לכל צמא ממימי התורה. דוגמא לכך היה שמואל הרמתי שהיה מכתת רגליו, והולך 

מעיר לעיר ללמד תורה לעם ישראל. הוא לא אמר "אני רב גדול, אשב בלשכתי וכולם יבואו אלי", אלא הוא ירד אל העם. 

וכדברי הנביא ישעיהו ״הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקי״ ולכן אתר זה עונה 
לכל הדרישות במצוקות אלו. וכל האמצעים הטכנולוגיים שהתגלו בדורות אלו אינם אלא לכבודו של הקב״ה לפרסם את דבר ה׳ באופן 
שלא שערום אבותנו )למעליותא( והתקיים דברי המדרש קול ה׳ בכח, בכוחו לא נאמר אלא בכח, בכח כאו״א בקול גדול ולא יסף, ולכך 
נוצרו אמצעים אלו וכדברי המשנה )בע״ז פ״ד( לא יאבד העולם מפני השוטים. וכידוע השיחה של הרבי )ש"פ תרומה תשד"מ( בחשיבות ניצול 
חידושי הטכנולוגיה לשירות התורה והמצוה. האתר הנפלא נותן אפשרות לשמוע שיעורים מעשיים והדרכה הלכתית אישית עם עצות 
ע״מ לחיות זוגיות בשלום ובשלווה לאור ההלכה קלה כחמורה. ויישר חילם לאורייתא לקיים את הפסוק ״והזרתם את בני ישראל 
מטומאתם״ ולהגיע לרבים )להעיר מספר קרן לדוד עמוד עא בחשיבות פרסום הלכות אלו ברבים( ובטוחני שתצליחו להרבות טהרה וקדושה והשראת 

השכינה בבתי ישראל לאורך ימים ושנים טובות, בתלת מילי דברכתא עד לביאת גואל צדק אכי״ר.
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