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במועד סיום המחזור השנתי ללימוד ג' פרקים 
ביום במשנה תורה לרמב"ם – עתידה לצאת 
לאור באופן רשמי סדרת ספרים מהפכנית ללימוד 
הרמב"ם בשפה האנגלית. מדובר בפרויקט ביאורי 
והנגשתי יוצא דופן, מקורי ושאפתני במיוחד, 
שמתנהל במשך שבע־עשרה שנים, ויוצא ב'בום' 
אחד כשכולו מוכן ומזומן. ולקינוח, מחבר הביאור 
ומי שעומד בראש הפרויקט – הוא דוקטור 
לרפואת שיניים מלונדון, חסיד חב"ד אוצר 
כלי חמדה, עניו וצנוע, שהתחיל את המפעל 
כפרויקט אישי־משפחתי, וכעת מגיש סנסציה 
של ממש לדוברי האנגלית המבקשים ללמוד 
רמב"ם בבהירות וביעילות. אכן, כפי שמיד אנסה 
לשטוח בשורות דלהלן, סיפורם של השניים – 
של הפרויקט ושל הפרויקטור – מפתיעים, מלאי 

טלטלות, התמסרות ודבקות במטרה...
"למעשה", מסביר לי הרה"ח ד"ר ברוך דוידוף 
בשיחת טלפון מלונדון, "סדרת 'רמב"ם פרעס' 
חדשנית,  יצירה  היא   )Rambam Press(
באנגלית, שנועדה לאפשר לקורא להיכנס אל 

תוך המרחבים האדירים של המשנה־תורה של 
הרמב"ם, וזאת ברמות רבות ומגוונות. אנו עושים 
זאת באמצעות כמה שכבות ביאוריות־מנגישות 

שיצרנו:
"ראש וראשון הוא מה שאפשר לכנות בלשון 
הקודש: 'קיצור גדול' )השם הלועזי שנתנו לשכבה 
זו הוא: Comprehensive(. זהו ביאור מקיף 
יחסית המסביר בפירוט כל אחד מאלף הפרקים של 
'משנה תורה', ובמידת האפשר משולבות בביאור זה 
טבלאות ודיאגרמות כדי לשפר את הבנת הקורא. 
אגב, סימנו כל מצווה שהיא מדאורייתא באייקון 
מיוחד, כל מצווה שהיא הלכה למשה מסיני באייקון 
נבדל, ומצוות מדרבנן באייקון נוסף. גם זה נועד 

להמחיש ולהבהיר עוד יותר את מבנה ההלכה. 
וכך כשהרמב"ם מדבר על מצווה 
או הנחיה, אתה יודע כהרף עין על 

מה בדיוק מדובר.
"נוסף ל'קיצור הגדול' יצרנו גם 
את 'הקיצור התמציתי' – המספק 
מאלף  אחד  כל  של  קצר  סיכום 
הפרקים באופן תמציתי מאוד, וזאת 
כדי לראות בצורה ברורה יותר את 
המסגרת המאלפת של 'משנה תורה' 

כמכלול.
"כרך שלם מוקדש לאינדקס של 
'מילות מפתח' המנסות לשקף את 
מהותן של כל אחת מ־83 מערכות 
ההלכות. 'מילות המפתח' הללו נשאבו 
מדברי הרמב"ם עצמו. לצד זה, יש 
כרכים של טבלאות, סכמות ודיאגרמות 
המבקשות לשקף ולסכם מכלול של 
סוגיות שנידונות בדברי הרמב"ם באופן 
טבלאי. ולאורך כל הביאור כולו יצרנו 
'חיבורים' – קישורים בין סוגיות שונות 
שנושקות זו לזו. למשל, אם בהלכות 
בית הבחירה הרמב"ם מדבר על משהו 
שקשור לטומאה ולטהרה, לקורא מוצעת 
האפשרות לצלול לסיכום טבלאי רוחבי 
של היבטי טומאה וטהרה. או, לדוגמה 

אחרת, אם אתה לומד בהלכה מסוימת על דיני 
כהן – ואתה רוצה לקבל תמונה רחבה יותר של 
דיני הכהן, כך שתוכל ללמוד את ההלכה הנוכחית 
מתוך ההקשר הכולל שלה בהלכות הכהן – תוכל 

לעשות זאת".
"אחד החידושים הגדולים בביאור של ידידי 
הרה"ח ר' ברוך", אומר הגאון החסיד רבי לוי יצחק 
רסקין שליט"א, רבה של קהילת ליובאוויטש לונדון 
ודומ"ץ בקהילה החרדית דשם, "בא לידי ביטוי 
בעבודת הוויזואליזציה. דברי הרמב"ם במשנה 
תורה, עם היותם מסודרים להפליא – הרי שמטבע 
הדברים הם מלאי פרטים ושלבים. לעיתים 
כדי לעמוד על הבנה רצינית של מכלול 
הפרק או קבוצות ההלכות הרלוונטיות רק 
מתוך הטקסט – נדרשת יגיעה של ממש. 
לעומת זאת, כאשר הדברים מסודרים 
במלאכת מחשבת ובבהירות מיוחדת – 
הלימוד נהיה קל ממש וכפתור ופרח. ומה 
שר' ברוך עשה כאן במלאכתו הכבירה 
הוא ממש דבר חדש שלא היה קיים, וזו 
מדרגה חדשה בהנגשת הרמב"ם לקהל 

הלומדים הרחב".

הפרויקט 
המהפכני

אכן, מה שיצר ר' ברוך בפרויקט 
"רמב"ם פרעס" הוא מהפכני מכמה 
היבטים. ראשית בצורה רבת הרבדים 
של הביאור – שכולו מונחה אל הבנת 
הפשט הפשוט ואל הבהרת המהלך 
של הרמב"ם לקורא הממוצע. "את 
כתיבת הביאור התחלתי", מספר 
ר׳ ברוך, "כרישומים אישיים שלי 
לצורך הבנת דברי הרמב"ם בעת 
כתקנתו  היומי  הרמב"ם  לימוד 
של הרבי. אני באופן אישי מחבב 

מאוד ביאורים תמציתיים, ולימוד מתוך טבלאות 
ותרשימים נוח לי במיוחד, ולכן כשלמדתי רמב"ם 
הייתי עורך לעצמי תמצותים, תרשימים וטבלאות. 
שיחיו  ילדיי  את  לשתף  מאוד התחלתי  מהר 
בחומרים שיצרתי לעצמי ואחר כך גם חברים. 
גיליתי שהדברים מסייעים לא רק לי אלא גם להם, 

וכך בעצם הלך והתרקם הפרויקט.
"ניתן אפוא לומר כי קהל היעד המקורי של 
הפרויקט הוא אנשים כמוני, כמו ילדיי, כמו הרבה 
לומדים רמב"ם. בפרט דוברי האנגלית, שלהם אתגר 
לימוד הרמב"ם הוא אתגר ממשי, ו'רמב"ם פרעס' 
בעזרת ה' יכול בהחלט להוות נקודת מפנה בלימוד 
יומי בצורה נוחה וקלה לפי ערך, גם לדוברי אנגלית, 
וגם למי שעדיין לא מצוי בנבכי העיון התלמודי. 
לכל אורך הזמן שבו עבדנו על הפרויקט, עמדו לנגד 
עינינו קהל הבאים בשערי בית חב"ד, הקרובים 
ללימוד התורה ולקיום המצוות, שרוצים ללמוד את 

הרמב"ם – אך הרבה מחסומים ניצבים בדרכם".
• מה הייתה שיטת העבודה שלך בעת כתיבת 

הביאור?
"כפי שכבר אמרתי, באופן אישי דרך הלימוד 
הנוחה לי ביותר היא באמצעות סיכומים. אוהב אני 
את התמצות. בתחילה כתבתי סיכומים תמציתיים, 
אולם בשלב מסוים הבנתי כי עבור הקורא החיצוני 
יהיו אלו רישומים תמציתיים מדי, וכי קהל גדול 
של לומדים יעדיף ויצטרך ביאור רחב יותר מזה 
שכתבתי. משום כך עבדתי על ביאור רחב יותר, 
עדיין בגבולות התמצות והקיצור אבל בצורה 
שוטפת יותר. כשסיימתי הגעתי למסקנה כי בצד 
ביאור זה, שעם היותו תמציתי באופן יחסי הוא 
עדיין ביאור שוטף ומלא, ועבור מי שהתמצית היא 
שמעניקה לו בהירות, כמוני, הביאור הזה שכתבתי 
לא יספק את הצורך בתמצות. משום כך יצרתי 
מהביאור התמציתי הראשוני ביאור נוסף, תמציתי 
מאוד. כששלבים אלו הגיעו לידי הבשלה, הוספנו 
לעבוד גם על הקישוריות לטבלאות ולנושאים, כך 
שבסייעתא דשמיא נבנה ביאור הוליסטי שהוא 
ביאור עזר ללומד באנגלית המבקש להבין את 

הרמב"ם בנקל ובבהירות".
ואולם לא רק הגישה המרובדת להנגשת הרמב"ם 
באנגלית היא מהפכנית, אלא מהפכניים לא פחות 
הם גם הגישה הכוללת והמתווה הייחודי שבו בנוי 
הביאור, זאת לנוכח העובדה שמדובר על ביאור 
היברידי, המשלב הן כרכי ביאור מודפסים, הן מבני 
מידע דיגיטליים שבהם מוצגות הסכמות, הטבלאות 
והדיאגרמות באמצעות אפלקיציה, והן באמצעות 

השלמות והרחבות הזמינות במרחב המקוון.
בין  אינטראקטיבית  קישוריות  ליצור  "כדי 
מקומות שונים וסוגיות במשנה תורה", מסביר ר׳ 
ברוך, "השתמשנו בטכנולוגיה שנקראת QR. אנו 
שותלים קוד במקומות שבהם אנו מציעים ללומד 
קישורית לעניין ולמקום אחר בדברי הרמב"ם. 
באמצעות תוכנה המאפשרת סריקת קודים מסוג 
QR יכול הלומד לקבל היישר לתוכנה שלו את 
מלוא הטבלאות והמידע הרלוונטיים )הזמינים גם 
בכרך ייעודי בדפוס(. מה שאומר, אגב, שהפרויקט 
היה מאומץ מאוד גם ברמה הטכנית. מלבד עניינים 
של כתיבת התוכן והעיצוב וכו', היינו צריכים לבנות 
מאגרי ומערכי נתונים מיוחדים, שעמם תוכל 
הטכנולוגיה של ה־QR להתממשק. בסייעתא 
דשמיא של ממש מצאנו אשת תוכנה מישראל 
שהקדישה את עצמה במסירות יוצאת דופן במשך 

שלוש שנים ברציפות כדי ליצור מאגרים אלו באופן 
הכי טוב".

ככל הנראה, אי אפשר לנתק בין הפרויקטור 
לבין אופיו של הפרויקט, והרקע המדעי הנרחב 
ר׳ ברוך בוודאי שימש כתשתית  והיסודי של 
וכגורם מניע ליצירת הפרויקט החדשני הזה. ולכן 
כדי להבין באמת את מלוא הייחוד של ה"רמב"ם 
פרעס" – אני חייב להפנות אלומת אור מסוימת 
לדמותו הייחודית של ר׳ ברוך, זאת אף שבצניעות 
האופיינית לו כל כך הוא ביקש שוב ושוב כי דמותו 
תוצנע, שכן הוא נבוך ולא מעוניין לעמוד מול אור 

הזרקורים.
בית  של  הגדול  הכנסת  לבית  "כשתיכנסו 
ליובאוויטש בלונדון", כך מתאר את הרב ר' ברוך 
– הרה"ח הרב ראובן גרברצ'יק, מנכבדי קהילת 
ליובאוויטש באזור סטמפורד היל שבלונדון )קהילה 
שבה כמאה משפחות חב"דיות כ"י(, "הוא יהיה 
הדמות האחרונה שתבלוט לעיניכם. הוא ֵישב 
בצד אחד מהשולחנות האחוריים, לא במזרח 
כיאה למעמדו כאדם נכבד ביותר, כאחד מרופאי 
השיניים הטובים ביותר בכל האזור, כ'בן־תורה' 
חשוב, כבעל חסד וכבעל צדקה גדול. וזאת כי 
האישיות שלו מאופיינת בצניעות ובענווה יוצאות 
מן הכלל. עיניו יהיו בתוך הסידור או בספר שממנו 
הוא לומד, ואך לעיתים רחוקות הוא ירים את עיניו 
לשניות מעטות, וימשיך מיד להיות מרוכז במונח 
לפניו, מתעלם מסביבתו. לא תמצאו אותו מעורב 
בשיחות חולין מצויות על דא ועל הא. עם סיום 
התפילה הוא ֵיצא לעבודתו היומית כרופא שיניים 
במרפאת השיניים המצליחה והמקצועית שלו, 
שאותה הקים בעשר אצבעותיו וממוקמת בליבה 
של השכונה החרדית של לונדון, סטמפורד היל. 
בשבת תמצאו אותו מתפלל ב'עבודה' באריכות 

בהשתפכות הנפש בצורה מופלאה.
"אגב, מעניין לציין שבשמחת תורה כל השקט 
והצנעה שמאפיינים אותו במשך השנה – מתפוגגים 
לגמרי, והוא המרכז החי והלוהט של שמחת תורה. 
כל ילדיו מגיעים אליו לשמחת תורה, הם רוקדים 
יחד במרכז הריקודים ומרקידים את כולם, ריקוד 
שכבר נעשה ל'ריקוד המסורתי' של הקהילה, והוא 
מסתובב בין הקהל עם בקבוק 'לחיים' ומחיה ממש 
את כל הקהל הגדול בהתפרצות של שמחה חסידית 

טהורה פורצת גדר".
את הביאור למשנה תורה, הסכמות והטבלאות, 
וניהול הפרויקט כולו, הוא עושה אפוא מחוץ 

לשעות העבודה!

פגישה גורלית 
בטרמינל

הרב ברוך דוידוף נולד בדרום אפריקה למשפחה 
שלא הקפידה על שמירת תורה ומצוות. "אומנם 
למדתי בבית ספר יהודי, בית הספר 'קינג דיוויד', 
אולם היה זה בית ספר יהודי מבחינה הזותית, 
לא מבחינה תוכנית. כשבגרתי התחלתי ללמוד 
השנייה  בשנה  שיניים.  רפואת  באוניברסיטה 
ללימודים באוניברסיטה התחלתי להרגיש את 
זעקתה של נשמתי. כשאתה לומד רפואה )בשלבים 
הראשונים ללימוד רפואת שיניים תוכנית הלימודים 
זהה לתוכנית הלימודים לרפואה כללית(, הלימוד 
'יבש' ביותר. אתה לומד המון פרטים, כמות אדירה 

בשבוע הבא,

"סימנו כל מצווה 
שהיא מדאורייתא 

באייקון מיוחד, 
כל מצווה שהיא 

הלכה למשה מסיני 
באייקון נבדל, 

ומצוות מדרבנן 
באייקון נוסף"

"אחד החידושים 
הגדולים, בא לידי 

ביטוי בעבודת 
הוויזואליזציה. 

כשהדברים 
מסודרים במלאכת 
מחשבת ובבהירות 
מיוחדת – הלימוד 

נהיה קל ממש 
וכפתור ופרח"

Original Hand-written Script of Rambam
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טו. 

ַעד  טּור  ּפָ יָאתֹו  ּבִ ַמר  ּגָ ְולֹא  ֲחרּוָפה  ְפָחה  ׁשִ ּבְ עּוָלה ַהְמָעֶרה  ַהּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַעל  א  ֶאּלָ ַחָּיב  ְוֵאינֹו  יָאתֹו.  ּבִ ִּיְגמֹר  ּלֹא ָהְיָתה ׁשֶ ה אֹו ׁשֶ ִזיָדה ּוִבְרצֹוָנּה. ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ְקַטּנָ ]ְוֵכן ַהּמְ טּור  ּפָ ָנה  ְיׁשֵ אֹו  ֲאנּוָסה  אֹו  ׁשֹוֶגֶגת  ָהְיָתה  אֹו  עּוָלה  ְפָחה ֲחרּוָפה לֹא ּבְ ׁשִ ּבְ ׁשֶ טּור  ּפָ ּה  ַדְרּכָ ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ָעֶליָה  א  ּבָ ֱאַמר )ויקרא ִאם  ּנֶ ּה ׁשֶ ַדְרּכָ ּלֹא ּכְ ּה ְלִביָאה ׁשֶ ַדְרּכָ יָאה ּכְ ָוה ּבִ יָאה ִהׁשְ ין ּבִ יאֹות לֹא ָחַלק ּבֵ ָאר ּבִ ׁשְ ְכַבת ֶזַרע״. ֲאָבל ּבִ ה״ יט כ( ״ׁשִ ָ ֵבי ִאּשׁ ּכְ ֱאַמר )ויקרא יח כב( )ויקרא כ יג( ״ִמׁשְ ּנֶ ה[:ְלִביָאה ׁשֶ ָ ִאּשׁ בֹות ּבְ ּכָ ֵני ִמׁשְ ְ ּשׁ תּוב ׁשֶ יד ]ְלָך[ ַהּכָ ַמּגִ

טז. 

טּור ִמן  טּור הּוא ּפָ הּוא ּפָ ְפָחה ׁשֶ ׁשִ ָאַמְרנּו ּבְ ל ָמקֹום ׁשֶ ת ּכָ ין אֹותֹו ַמּכַ ְלקֹות. ֲאָבל ַמּכִ טּוָרה ִמן ַהּמַ ן ְוִהיא ּפְ ְרּבָ ֵניֶהן ְמִזיִדין ּוְגדֹוִלים:ַהּקָ ְבֵריֶהם ִאם ָהיּו ׁשְ ַמְרּדּות ִמּדִ

יז. 

ְפָחה ֲחרּוָפה ִהיא  א ַעל ׁשִ ּבָ ִנים ְויֹום ֶאָחד ׁשֶ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ּוְבעּוָלה ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְוהּוא  ן.  ָקְרּבָ ֵמִביא  ְוהּוא  ְתַחֵּיב לֹוָקה  ּתִ ן ַעד ׁשֶ ֵאין ָהִאיׁש ַחָּיב ָקְרּבָ ַאְרנּו. ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ְהֶיה״ )ויקרא ּוִבְרצֹוָנּה ּכְ ּקֶֹרת ּתִ ֱאַמר )ויקרא יט כ( ״ּבִ ּנֶ ִהיא ַמְלקֹות ׁשֶ
מֹו״: יט כא( ״ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ

Perek 4
Nidah and Zivah.

Nidah
One is not allowed to have relations with a woman who became impure due to menstruation 
(nidah). This would apply even to a girl above the age of 3. A girl from the day she is born 
can become a nidah i.e. there is no difference between an adult, and minor etc. regarding 
this impurity. The punishment is karet. t Not to have relations with a woman in the nidah or zavah state23This applies to –

7 days bleeding of nidah
Zavah period of bleeding plus her 7 clean daysImpurity after birth of a male – 7 days (followed by 33 pure days after mikveh, even if 
bleeding.)
Impurity after birth of female – 14 days (followed by 66 pure days after mikveh, even if 
bleeding).
The above periods of impurity only end when woman goes to mikveh (ritual bath). This 
removes the impurity.
Women usually have fixed periods when menstruation occurs. This is called veset. At other 
times, the husband can assume that his wife is pure unless told otherwise.A woman who does not have a fixed veset is forbidden to engage in relations until she 
inspects herself for bleeding (i.e. with a cloth).
•Reminder

Summary of Definitions of zav, zavah, nidah and yoledet (people who  
transmit impurity by sitting and lying down) Ref:  Zav Sefer Korbanot, Hilchot Mechusrei Kaparah, Chapters 1, 2, 3 Zavah. Nidah Sefer Kedushah, Hilchot Issurei Biah, Chapters 4–11 Yoledet Sefer Kedushah, Hilchot Issurei Biah, Chapters 7, 10
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של פרטים, של מה שמכונה גוף האדם 
וחיי האדם. אבל אני חיפשתי גם מה 

שהוא מעבר לזה, משהו עם יותר 
'לחלוחית'.

חיפוש.  של  במסע  "התחלתי 
שאותם  הרפואה  ללימודי  נוסף 
המשכתי כרגיל, התחלתי ללמוד 
בחוג למתמטיקה ולאחר מכן בחוג 
הגעתי  מסוים  ובשלב  לכלכלה, 
פילוסופיית  ללימודי  לתוכנית 
המזרח שהתקיימה באוניברסיטה. 
בשיתוף  תוכנית שהתקיימה  זוהי 
שהיו  מחקר  מכוני  עם  פעולה 
קשורים לממשלת אנגליה. במסגרת 
זאת הגעתי ללימודים מתקדמים של 
החוג לפילוסופיה באנגליה, ובשלב 
מסוים החלטתי שאנגליה היא מקומי 
ואני רוצה להמשיך שם גם את לימודי 

רפואת השיניים, וכך עשיתי.
"בהשגחה פרטית, בשדה התעופה 
בבריטיש טרמינל פגשתי חסידי חב"ד. 
כבר שמעתי על המושג חסידים וזה 
עניין אותי, וצריך להבין בכלל, על רקע 
מה שסיפרתי, שבאותה נקודת זמן – היה 
זה בשנת תשל"ח – נשמתי כבר הייתה 
מוכנה ובשלה מאוד. זה היה אחרי תהליך 
חיפוש ארוך יחסית, הייתי פתוח למשהו 
שהוא מעבר לחומרי, וכך המפגש עמם נגע 
בליבי מאוד. זאת הייתה סייעתא דשמיא 
והשגחה פרטית מופלאה, שמסלול חיי 
היה פרוזדור ממש, שהוביל לכך שנקודת 

המפגש עם השלוחים של הרבי תהיה משמעותית 
באופן מקסימלי. הם הזמינו אותי לשיעורים, וכך 
עשיתי. התחלתי להגיע באופן קבוע לשיעורי 
התורה של חב"ד בלונדון, הייתי מגיע להתארח 
בשבתות אצל משפחות מאנ"ש, ובשנת תשל"ט 
באתי בברית הנישואין עם רעייתי )כמובן בברכת 

הרבי(.
"אני מספר הכול בקיצור גדול, ואני גם לא חש 
ראוי ולא חש בנוח לספר על עצמי בפרטיות, אבל 
השנה ההיא הייתה שנה שעברתי בה המון מבחינה 
רוחנית. מנקודת ההתחלה, כמה שנים קודם לכן, 
כסטודנט בשנה השנייה לרפואת שיניים, נקודת 
פתיחה של זעקת הנשמה של 'אין אוויר' ו'אין לי 
מקום', ועד השלב שבו הרגשתי שהגעתי למקום, 

שהגעתי לנקודת האמת. ויכולני לומר אשר ככל 
שהקושי בשלבי החיפוש והתעייה והתהייה היה 
גדול, כך הייתה עוצמת היעלמותו של הספק בשעה 

שהגעתי לחיבור עם החסידות!
חסידים  בהדרכת  כמובן   – מסוים  "בשלב 
והשלוחים ובראשם הרה"ח הרב נחמן סודק ע"ה 
– התחלתי לכתוב לרבי וזכיתי שהרבי השיב על 
שאלותיי. אחת השאלות ששאלתי אז את הרבי 
הייתה אם עלי לחדול מלימודי הפילוסופיה של 
המזרח משום שיש בזה חשש דעבודה זרה, או 
שאני רשאי להמשיך כי אין בזה כל חשש. תשובתו 
של הרבי הייתה מעניינת מאוד. הרבי לא רצה 
כנראה להשיב לי באופן ישיר לשאלה ולכן שלח 
אותי להתייעץ עם רבה הראשי של בריטניה, הרב 

עמנואל יעקבוביץ' זצ"ל, שהיה אגב 
גם רופא. הרב יעקבוביץ' פסק לי כי 
מדובר בספק אביזריהו דעבודה זרה, 
ועקב כך חדלתי כמובן. יש לציין כי 
ימים הרבי התעניין ועסק  באותם 
בנושא של מדטיציה כשרה )למשל 
ראה על כך בשיחת הרבי בי"ג תמוז 

תשל"ט(".

מסר לכל חסיד
אני מנסה לחלץ מר׳ ברוך פרטים 
נוספים, ובהם על 'יחידות' ארוכה אצל 
הרבי אשר לה זכה, אך מבעד לטלפון 
אני יכול לחוש את חוסר הנוחות שלו 
והמבוכה. הוא באמת מרגיש, בצניעות 
מיוחדת יש לומר, שלא מתאים להתמקד 
בסיפורו האישי. מה המסר שלך לקוראי 
העיתון? – אני מנסה אם כן כנקודת מוצא 

אחרונה.
לא  הוא שזה  "המסר הראשון שלי 
הסיפור שלי אלא הסיפור של הרבי". 
קולו של ר׳ ברוך נשנק לפתע, ולמשך דקה 
ארוכה הוא בוכה מעבר לקו. "הלוא תן 
דעתך, איך הרבי באמצעות השלוחים 'לקח 
אותי מן הרחוב' ממש, וכיום ברוך ה' הנני 
קרוב לה' יתברך ויש לי 12 ילדים בלי עין 
הרע. הרי זה מעבר למילים! הרבי ראה 
את הפוטנציאל שבכל יהודי, וראה גם את 
הפוטנציאל שבי, וברוך ה', באופן שאיני 
יכול להסביר כלל, אני )!( אסיים בעזרת 
ה' יתברך ביאור שלם על הרמב"ם, הרי זה 
פלא פלאות! אומנם עבדתי על זה במשך 
יותר מ־17 שנים ברצף, אבל מי יכול היה 
לדמיין כזאת? זה לגמרי אך ורק בזכות 

הרבי. לא אני כאן העניין.
"חשוב לי גם לציין שלא ביארתי שום 
חידוש מעצמי אלא מדובר על סיכום 
וביאור פשט, ואת החיבור כולו ביקר 
שנה שלמה  במשך  בקפדנות  ובדק 
תלמיד חכם, הרה"ג הרב שבתי טייר 
שליט"א, מרבני הישיבה הגדולה של 
חב"ד באוסטרליה, כדי לוודא שאין 

טעויות וכיו"ב בתוכן הדברים.
"המסר השני שלי הוא – תראו 
מהו כוחו של הזמן! את הביאור כולו 
כתבתי במקביל לעבודתי במשרה 
מלאה במרפאה שלי לרפואת שיניים, וכהורה 
במשפחה ברוכת ילדים בלעה"ר. זה רק מלמד מה 
ניתן לעשות בזמנים של 'בין לבין'. כמה לימוד 
רמב"ם )אם מדברים בהקשר של תקנת הרבי, 
ולימוד תורה בכלל כמובן( ניתן 'לחטוף'. ניתן לנצל 
את הזמנים הקצרים הפנויים שביום ללמוד תורה 

ולבנות בניין עצום ממש במשך השנים.
"אני אומר לכל אחד ואחת מן הקוראים: אם אני 
הייתי מסוגל במשך השנים לעשות את הפרויקט 
הזה – כולם יכולים. הסוד הוא רק ניצול הזמן. 
זמן בעניינים של מחלוקות  במקום להשקיע 
ורכילות וסתם דברים בטלים שלא נותנים מאום, 
ורק מגדילים ומעצימים ריקנות, הרי שבאמצעות 
ניצול יעיל של הזמן ללימוד, לעשייה, ליזום טוב 
n ולקדושה – ניתן לחולל פלאי פלאים ממש".�

הרב יצחק ערד
הגות חסידית

ימי בין המצרים שבהם עוסקים בלימוד ענייני בית הבחירה, מתאים ב
במיוחד להתבונן בהשוואה בין הבית היהודי הפרטי למבנה המקדש, 

ובהוראות החינוכיות הנלמדות מכך בעבודת ה'.
מבנה המקדש מחולק באופן כללי לשלושה חלקים: א. העזרה. ב. 
הקודש. ג. קודש הקודשים. בכל אחד מן החלקים נעשית 'עבודה' מיוחדת 
המבטאת דרגה מסוימת בגילויים האלוקיים וגם בעבודת ה', כמוסבר 
במאמרי החסידות )ובהרחבה ב"דרך מצוותיך" מצוות בניין המקדש(. גם 

בבית הפרטי אפשר למצוא חלוקה זו.

העזרה – יחסי הגומלין עם ה'חוץ'
החלק החיצוני בבית המקדש נקרא העזרה. העזרה היא החלק העיקרי 
הבא במגע עם הדברים שמחוץ למקדש, בהמות, נסכים וכו', ובה נעשים 

בירורם, קירובם והעלאתם לקדושה על גבי המזבח.
כמו העזרה, גם בבית יש מקום או חלק שמנהל יחסי גומלין עם החוץ. 
אין בית שמנותק מהעולם שבחוץ ואינו מושפע ממנו. טבעי ונורמלי 
שהילדים וגם ההורים מביאים אל הבית דברים שהם שומעים, מקבלים 
וסופגים מן ה'חוץ', ותפקידנו לעשות את ה'בירור' הנכון ולוודא שאותם 
דברים שאנו מכניסים פנימה אכן מתאימים להיות חלק מבית המקדש 

הפרטי שלנו.
בעבודת המקדש יש תנאים וכללים ברורים הקובעים איזו בהמה יכולה 
להיכנס למקדש ולהתברר שם: בהמות טמאות אסור להכניס כלל, הן 
'נעצרות' לפני הפתח; אשר לבהמות הטהורות – עליהן להיות שלמות 

וללא מום.
אותם דברים אמורים גם בבית היהודי הפרטי: יש לשים לב ולהקפיד 
לעצור על הסף את הדברים שאינם מתאימים ואינם שייכים לבית יהודי 
חסידי, כגון עניינים השייכים לג' קליפות הטמאות, וכשם שהבהמות 
הטהורות נבדקות ואינן מוכנסות 'אוטומטית', כך גם העניינים המותרים 
צריכים בדיקה מדוקדקת, אם אפשר להעלותם לקדושה ולהשתמש בהם 

באופן שיוסיף לבית קדושה ולא חלילה להיפך.
מובן שלא רק חפצים ועניינים גשמיים צריכים 'בירור'. יש מצבים נפשיים 
ורגשות שדינם כדין הבהמות הטמאות – עלינו להציב לפניהם 'מחסום' 

ולמנוע מהם את הכניסה לבית.
לפעמים אדם כועס, ממורמר, עצוב וכדומה. ייתכן שמקור הרגשות 
השליליים בקושי במקום העבודה או בקושי אחר. מכל מקום, כאשר נכנסים 
אל הבית, שהוא בבחינת בית מקדש, יש להשתדל ככל האפשר להשאיר 
בחוץ את הרגשות השליליים של הנפש הבהמית, ולא לתת להם לפגוע 

באווירה הטובה והחיובית שצריכה להיות בבית.
לא כל מה שאדם 'שמע' וחווה בחוץ צריך להכניס פנימה אל תוך הבית. 
יש לשקול היטב ולעשות 'בירור', מה מתאים ושייך לבית, מה לומר וממה 
עדיף להתעלם, וגם כשהוחלט להכניס הביתה דבר מסוים )בדומה לבהמה 
הטהורה ללא מום המוכנסת אל העזרה(, חשוב לקיים 'בירור' כדי לדעת 

מהי הדרך הנכונה להשתמש בו בבית.

הקודש – האווירה בבית
חלק פנימי ומקודש יותר בבית המקדש נקרא הקודש. בקודש נמצאים 

המנורה, שולחן לחם הפנים ומזבח הקטורת, אשר עניינם הפנימי הוא 
המידות חסד, גבורה ותפארת. המקבילה של הקודש בבית הפרטי היא 

האווירה: החוויות והרגשות החיוביים שצריכים להיות בבית.
המנורה הממוקמת בדרום, בצד ימין, מסמלת את מידת החסד, חוכמה 
ואור, כלשון חז"ל: "הרוצה להחכים – ידרים". בבית הפרטי זו חוכמת 
החיים, היכולת לראות את הטוב, את המעלות שבכל אחד, ולהשרות אווירה 

של אהבה וחסד.
אומנם מטבע הדברים לכל אחד יש חסרונות, ויש מקום וכר לעבודה 
עצמית ולשיפור, אך עבודה זו שייכת לחלק החיצוני יותר של הבית, ואילו 
'הפנים' של הבית צריך להיות מלא בראיית הטוב, בבחינת "על כל פשעים 
תכסה אהבה". עלינו לראות בעצמנו ובילדינו את הטוב, ולא להעצים את 

הצד הדורש עבודה ותיקון.
שולחן לחם הפנים הממוקם בצפון, בצד שמאל, מסמל את מקום העושר: 
"הרוצה להעשיר – יצפין". העושר נובע מתחושה של שלמות ושמחה. 
האווירה בבית צריכה להיות אווירה של שמחה, מתוך הודיה לה' על הטוב 
שהוא גומל עימנו )ולא של מרירות והתמרמרות(. אווירה טובה סגולתה 

למשוך אל הבית את הברכה והשפע הגשמי.
מזבח הקטורת הממוקם באמצע הקודש, מסמל את הקשר העצמי 
והתקשורת הבריאה )קטורת מלשון קשר( שצריכה להיות בין בני הבית. 
זהו המקום שבו בני הבית – ההורים בינם לבין עצמם, וההורים ביחס 
לילדים – מרגישים את החיבור והאחדות ביניהם ואת ערך החברות, הבאים 

לידי ביטוי בהקשבה, התעניינות ודאגה זה לזה.

 קודש הקודשים – 
המשמעות והשליחות

בקודש הקודשים, מקום השראת השכינה, נמצא ארון הברית ובתוכו 
הלוחות, המסמלים את מדרגת חב"ד )התורה(, ומעליהם – הכרובים 
הפורשים כנפיהם באחדות, ומסמלים את ההתקשרות העצמית בין ישראל 

לקב"ה.
כשם שבראשו של האדם מתגלות המשמעות והתכלית שלו, כך בקודש 
הקודשים, המסמל את ה'ראש' והמוחין, מתגלות המשמעות והתכלית של 
כל המקדש, שהן השראת השכינה. וכך גם בבית היהודי הפרטי: קודש 
הקודשים הוא ההבנה שהבית הפרטי שלנו הוא חלק מיעד כללי וגדול 
יותר, שבו אנו מגלים וממלאים את שליחותנו בעולם ומביאים על ידי כך 

את הגאולה.
באופן מפורט יותר, ה'מוחין' מסמלים את חשיבות לימוד התורה 
והחסידות שצריך להתקיים בבית, וכלשון הרבי )'היום יום' ד' חשוון( 
ש"לימוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש, לא לבד בנפש הלומד, כי 
אם גם בנפשות בני ביתו, שאז אויר הבית הוא אויר תורה ויראת שמים".

חשוב לנהל את הבית בצורה נכונה וביחס הנכון אל העולם שמבחוץ 
)עניינה של העזרה(, וחשוב להתייחס יפה לבני הבית ולהשרות אווירה 
חיובית של אהבה וקדושה )עניינו של הקודש(, אבל לא די באלה. יש 
להעלות את כל בני הבית בשאיפה כלפי מעלה, לחזק בהם את ערך 
השליחות, להעצים את ההתקשרות לרבי, ולהפוך את הבית למקום שבו 

השכינה שורה בגלוי, כקודש הקודשים ממש.
daat0770@gmail.com 

מבנה המקדש בבית הפרטי
מה מסמל בתוך הבית את 'העזרה', מהו 'שולחן לחם הפנים' של המשפחה, מה תפקידו של 

'מזבח הקטורת' בבית, ומהו 'קודש הקודשים' בבית יהודי

"התחלתי לשתף 
את ילדיי שיחיו 

בחומרים שיצרתי 
לעצמי ואחר כך 

גם חברים. גיליתי 
שהדברים מסייעים 
לא רק לי אלא גם 

להם, וכך בעצם 
הלך והתרקם 

הפרויקט"

9
הלכות קריאת שמע

Hilchot Kriat ShemaThe Laws of the Recitation of the Shema
They consist of one positive commandment, to recite the shema twice daily.

מצות עשה אחת והיא לקרות קריאת 
שמע פעמים ביום. 

Perek 1
To read Shema twice a day1 

There are three sections to the shema.
1) Shema – the imperative to accept Hashem’s sovereignty, and contains the fundamental 
principles of Unity of Hashem, the commandment to Love Hashem and Study of Torah.
2) Vehayah – the imperative to fulfil all the other mitzvot.3) Tzitzit – Also reminds us of the exodus from Egypt.Recited 2 × / day

• Night – From appearance of 3 stars until midnight (but can still recite until dawn).
• Day – Just before sunrise until end of third hour of day.There are blessings before and after shema.• Day 2 blessings before and 1 after.

• Night 2 blessings before and 2 after.Shema is therefore a fundamental and all-encompassing prayer.

פרק א׳

 .א

ּוַבּבֶֹקר.א ֶעֶרבא ּבָ ַמע,א ׁשְ ָכלאיֹוםאקֹוְרִ יןאְקִריַ תא ּבְ ֲעַמִיםא ֶרְךאּפַ ּדֶ ׁשֶ ָעהא ׁשָ ּבְ ּוְבקּוֶמָך״א ָךא ְכּבְ ״ּוְבׁשָ ו:ז(א )דברים  ֱ ַמרא ּנֶ ֵניאָ ָדםאׁשֶ ֶרְךאּבְ ּדֶ ָעהאׁשֶ ֵניאָ ָדםאׁשֹוְכִביןאְוֶזהאהּו אַלְיָלה.אּוְבׁשָ ּבְ
עֹוְמִדיןאְוֶזהאהּו איֹום:

ב.א

ו:ד(  )דברים  ֵהןא ֵ ּלּוא ּיֹות.א ָרׁשִ ּפָ הא לֹׁשָ ׁשְ טו:לז( ּוַמהאהּו אקֹוֵר ,א )במדבר  מַֹע״א ׁשָ ִ םא ״ְוָהָיהא יא:יג(א )דברים  ַמע״א ּהא״ׁשְ ּבָ ֵּיׁשא ׁשֶ ֵניא ִמּפְ ַמעא ׁשְ תא ָרׁשַ ּפָ ִלְקרֹותא יִמיןא ּוַמְקּדִ ַהּכלא״ַוּיֹ ֶמר״.א דֹולאׁשֶ ראַהּגָ הּו אָהִעּקָ םאְוַ ֲהָבתֹואְוַתְלמּודֹואׁשֶ ֵ ּהאִצּוּויאַעלא״ְזִכיַרת״אִיחּודאַהּשׁ ֵּיׁשאּבָ מַֹעאׁשֶ לּויאּבֹו.אְוַ ֲחֶריָהאְוָהָיהאִ םאׁשָ תא)במדבר טו:לח(א״ִציִצית״אּתָ ָרׁשַ ְךאּפָ ְצוֹת.אְוַ ַחראּכָ לאַהּמִ ָ ראּכָ ׁשְ
ְצוֹת:א לאַהּמִ ּהאִצּוּויאְזִכיַרתאּכָ םאִהי אֵיׁשאּבָ ּגַ ׁשֶ

ג.א

קֹוְרִ יןא ְיָלהא ּלַ ּבַ נֹוֶהֶגתא ִציִציתא ִמְצַותא ֵ יןא ׁשֶ יא ּפִ ַעלא ּהאִזְכרֹוןאְיִציַ תאִמְצַרִיםאּוִמְצָוהאַ ףא ֵּיׁשאּבָ ֵניאׁשֶ ְיָלהאִמּפְ ּלַ ֱ ַמרא)דברים טז:ג(  ֹוָתּהאּבַ ּנֶ ְיָלהאׁשֶ ּיֹוםאּוַבּלַ יראְיִציַ תאִמְצַרִיםאּבַ ְזּכֹראֶ תאיֹוםאֵצ ְתָךאֵמֶ ֶרץאִמְצַרִיםאּכלאְיֵמיאַחֶּייָך״.אְלַהְזּכִ ְקֵר תא״ְלַמַעןאּתִ ַהּנִ ִהי א ֶזהא ֵסֶדרא ַעלא ֵ ּלּוא ּיֹותא ָרׁשִ ּפָ לֹׁשא ׁשָ ּוְקִריַ תא
ַמע: ְקִריַ תאׁשְ

ד.א

סּוקאִר ׁשֹוןא ֹוֵמרא הּו אּגֹוֵמראּפָ ׁשֶ ַמעאּכְ בֹודאַמְלכּותֹואְלעֹוָלםאָוֶעדאְוחֹוֵזראְוקֹוֵר אַהּקֹוֵר אְקִריַ תאׁשְ םאּכְ רּוְךאׁשֵ ַלַחׁשאּבָ האּבְ אֵ תאְיָיאֱ לֶֹהיָך״אַעדאסֹוָפּה.אְוָלּמָ ַדְרּכֹוא)דברים ו:ה(א״ְוָ ַהְבּתָ ץאַיֲעקֹבאָ ִבינּואּכְ ּבֵ ּקִ ָעהאׁשֶ ׁשָ ּבְ ָיֵדינּואׁשֶ ן.אָמסֶֹרתאִהי אּבְ םאקֹוִריןאּכֵ ֵ םאְוֵזְרָזםאַעלאִיחּודאַהּשׁ ַעתאִמיָתתֹואִצּוָ ׁשְ ִמְצַרִיםאּבִ ָניואּבְ ֶ תאּבָ
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