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איסור והיתר- וקשרתם וזכרתם 

.וכן נוהגין: הגה

משום דדבר : הגה

.אפילו באלף לא בטיל, ומעמיד, האסור בעצמו

חלק . שינוי- חלק שני. דרבנן ומותר לגמרי, דאורייתא- חלק ראשון: איסור בשר וחלב
.דין חלב- שלישי



איסור והיתר- וקשרתם וזכרתם 

.'אבל כבר נהגו וכו. י נעיצה בקרקע קשה שרי"מיהו ע: הגה

.חוץ מהאחרון שנאמר אגב, סדר הסימן מהחמור לקל

.העלאת בשר וחלב יחד



איסור והיתר- וקשרתם וזכרתם 

, (בישול/צלייה)כיצד מותר להכינו לאכילה ]חציו הראשון עוסק בדיני הכחל עצמו : כחל
באיזו סכין מותר לחותכו לאחר ]וחציו השני עוסק בתערובת כחל ובשר . [מן הדין והמנהג

.[והאם מותר לצלותו יחד עם בשר, אכילה

ח "בו' משום שהם שתי נושאים נפרדים שבהל, תערובות' בשר וחלב וחוזרות על עצמן בהל' יש הלכות הכתובות בהל
' וסימן קג', סעיף ג' סימן צו: דין חריף . תערובות נלמד על שאר תערובות' נלמד האיסורים השייכים לבשר וחלב ובהל

.'סעיף ג' וסימן קה', סעיף ב' סימן צב: דין תתאה גבר. 'סעיף ו

יוצאים מן  ('ט-'ו), תערובת כלי במאכל ('ה-'ד), תערובת מאכל במאכל ('ג-'א)תחילתו 
.הכלל של שישים



איסור והיתר- וקשרתם וזכרתם 

עצמות בשר



איסור והיתר- וקשרתם וזכרתם 

.שאר הסעיפים לפי גודל החידוש, עצם ותנאי הדין: דיני בריה שנתערבה בתבשיל



איסור והיתר- וקשרתם וזכרתם 

, מקרים היוצאים מן הכלל, תנאי הדין, עצם הדין: ל שנתערבה בחתיכות כשרות"דיני חה
.ל שנתרסקה"חה



 בס"ד 

 נמאס לך שאשתך לא מבינה אותך? ❖

 מציק לך שאשתך כל הזמן מתלוננת? ❖
 

 היית רוצה שאשתך תכבד אותך יותר? •

 היית רוצה לדעת איך להחמיא בקלות לאשתך? •

 רוצה ללמוד איך לשפר את התקשורת ולחוש יותר אהוב ומוערך? •

 

 חפץ לשמוח יותר כשהנך חוזר הביתה? ✓

 שמחבלות לך בקשר מבלי שתשים לב?חשוב לך לגלות מהן המחשבות  ✓

 

 יש לי את הפתרון שאתה מחפש

 . טואליותק לפתרון בעיות מצויות ואחוויתי , דינאמי ומדריך פרקטי

 האהבה והאושר בנישואין חיזוק חידוש ול

 .לחוש בנוח בקרבת בן הזוג, ליהנות מכל רגע בבית, להרגיש מאושר בנישואין

 התוכן עוסק בנבכי הנפש עד להלכה למעשה

 והכל בפשטות ובגובה העיניים.

 אור החיים ורכוש את הספר : \הכנס עכשיו לרשת יפה נוף 

 . כיצד? איך? ולמה?  -טובים השניים

 הזדרז, כל יום שעובר, אתה מפספס להיות מאושר בנישואין.

 לרכישת המהדורה החדשה הדיגיטלית

 120120th@gmail.comשלח מייל אל 

mailto:120120th@gmail.com




 בס"ד 

 בספר נלמד על:

מה שתי המחשבות שצריך לחשוב כדי להיות מאוכזב   ❖
  4בנישואין? פרק 

 6מהן התגובות המוצלחות ביותר כדי להפסיד חברים? פרק  ❖

מה ההבדל בין מי שיודע להחמיא למי שלא יודע להחמיא?  ❖
 11פרק 

 12מהו המתכון הקל ביותר להחמיא בספונטניות? פרק  ❖

שהורסים את הזוגיות מבלי שתשימו לב? מהם רעשי הרקע  ❖
 14פרק 

 19מהי הטעות הגדולה ביותר שגורמת לכם להתעצבן? פרק  ❖

 22איך מעירים בלי לפגוע ובלי לפחד? פרק  ❖

מהי אמת המידה לאמוד האם באמת אוהבים אותך? פרק  ❖
24 

מה המחלה שעשתה חיים קשים לאדם הגדול ביותר? פרק  ❖
31 

כמו ההורה שלומד רק על למה אתה ממש לא רוצה להיות  ❖
 36חינוך ילדים? פרק 

 38איך לתת הרבה מתנות מבלי להכנס לחובות? פרק  ❖

 41מה הקשר בין מנוע לבין רגש? פרק  ❖

 

 איכותי?ספר   האם זה באמת

 האם הספר מביא לתוצאות מיידיות?

 

 עבור לעמוד הבא

 וראה מה מספרים על הספר



יישר כחך על הספר הנפלא "טובים השניים כיצד 
ותחומים  זוגיות  על  מלמד  אתה  בה  ולמה"  איך 
נוספים העומדים כ"כ ברומו של עולם והכל מבוסס 
דברים  הרבה  כאן  מצאתי  הקדושה,  תורתנו  על 
להבין  קלה  ברורה  כ"כ  בצורה  זאת  וכל  חשובים 
דרכים  לך  שיש  הוא  והמיוחד  ומשכנע,  ולהפנים 

שבעזרתם נעים לקבל ולהשתכנע.
בברכה מרובה מתוך הכרת הטוב
הרב ישעיהו שניידר 
רב בישיבת "קול יעקב"

"טובים  הספר  את  לראות  מאוד  שמחתי 
ומושקע  ערוך  ולמה"  איך  כיצד  השניים 
כיצד  יסודית  בצורה  ודעת,  טעם  בטוב 
בזוגיות  להצלחה  לזכות  זוג  בני  יוכלו 
ובהשראת השכינה בביתם. חז"ל למדונו 
ביתו  בתוך  זה  ובתחילה  השלום  גדול 
ינווט  הספר  כי  ספק  לי  אין  אדם,  של 
זוגות הרוצים להצליח ולבנות את הקשר 

ביניהם בצורה הטובה ביותר.
באהבה והערכה רבה

הרב שי צדוק
רב בית הכנסת "משכן משה" שכונת גילה

אדיר  ריכוז  ישנו  בספר 
בצורה  שמוגש  חומר  של 
וישירה,  מחד  חווייתית 
חשוב  ספר  מאידך... 
ביותר שמעמיד את האדם 
על  ומעמידו  עצמו  מול 

רגליו.
הרב אברהם לימואי

ספר של עבודה עצמית של ממש, בו בני הזוג יוכלו לעבוד יחד 
בד בבד כדי לשפר את הנישואין שלהם, זהו ספר אישי לכל אחד 

ואחד עם עבודה ומלא דוגמאות מהחיים ותרגולים.

הרב אברהם דדון

קראתי את הספר "טובים השניים כיצד איך ולמה" וראיתי את הכתבים 
מרבותינו  התלמוד  פי  על  שהם  סביב  להם  ונוגה  כספירים  המאירים 
האברכים  את  להטעים  עזר  הם  אשר  וכלים  והדרכות  עצות  הקדושים, 
בדעת וחכמה למען ידעו לכלכל אורחותיהם בבואם לבנות ביתם ולהדריך 
בתים נאמנים לאחרים ולהכין להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר 
והיא האשה אשר  בחיים  ונכונה להתנהג עם חלקם  טובה  יעשון בעצה 
נתן להם ה'... ועל כן לימוד בעיון בספר זה מאיר את הדרך בחיים כדי 
לעצב מידות ומעלות להתעלות... וכן ראוי כל אחד לעיין היטב בכתובים 
ולחוקקם על ליבו וסיוע רב ועצום יהיה בידו לנהל את ביתו על מי מנוחות 
בארמנותיו  ושלווה  שלום  ה'  יראת  מלא  ביתו  והיה  מבטחים  במשכנות 

ותשרה השכינה במעונו וכו'

הרב משה חכם
רב ומו"ץ בשכונת קטמון

ספר  יקרות  אור  ראיתי 
כיצד  השניים  "טובים 
קלה  בלשון  ולמה"  איך 
לכל  המתאימה  וברורה 
נפש והתועלת ממנו רבה 
עד מאוד בפרט בעניינים 
לאשתו...  איש  שבין 
מחמת  האיכות  רב  והוא 
ובשילוב  הבהיר  הסגנון 
ומרגליות  יקרות  פנינים 
שמשייך  חז"ל  בדברי 
אותם לימינו אנו, הדרכה 
נפלאה המשולבת בהומור 
הקורא  את  ומנעימה 
זה  יום...  במעשים שבכל 
אחד  לכל  מתאים  הספר 
עצה  ממנו  וייהנו  ואחד 

ותושיה וכו'

הרב יוסף א. ירושלים

לאחר שקראתי את הספר ראיתי שצריך "ללמוד" את הספר, כל פרק ונושא 
הוא עולם בפני עצמו שנכתב בצורה קלילה ומובנת ושייכת ליישום למרות 
שהוא ממש עולם גדול, הקפת הרבה מאוד נושאים מהותיים ורצינים שהם 
השורש לחיים מוצלחים יותר, אין לי ספק שמי שילמד את הדברים ויישם 

אותם יראה שינוי עצום בכל מהלך חייו.
יהודה חיים ש. ביתר עילית

לספרתגובות הקוראים
טובים השניים


