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פתח דבר
איגוד המלמדים, עם כולל ערב למלמדים,  הנה זה כשנתיים שהוקם בס"ד המוסד 

התוועדויות ביומי דפגרא, ועוד. במשך הזמן זכינו לארח גדולי המשפיעים והמחנכים 

קבלנו  הכולל.  מסגרת  בתוך  דברים  לשאת  או  החשובים  המלמדים  עם  להתוועד 

בקשות רבות להעלות הדברים עלי ספר שיוכלו המלמדים לקרות ולעיין בהם בכל 

עת מצוא. 

לרגל ההתוועדות השנתית למלמדים לכבוד חג הגאולה י"ט כסלו, הננו מוציאים בזה 

לאור שיעור ראשון שנמסר בכולל ערב למלמדים ע"י המחנך הוותיק הגה"ח ר' נחמן 

בעז"ה  השיעורים  שאר  של  ההו"ל  להמשך  למועד  חזון  ועוד  שי'.  טווערסקי  יוסף 

לרגל ההתוועדויות ביומי דפגרא המתקיימים במשך השנה ע"י איגוד המלמדים.

טובה  לשנה  בקודש,  בעבודתכם  רבה  בהצלחה  המלמדים  את  מברכים  אנו  ובזה 

בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו, מתוך הרחבה בבני חיי ומזוני, 

ומיסמך גאולה לגאולה השלימה תיכף ומיד ממש.

איגוד המלמדים

יום הבהיר י"ד כסלו – תשעים שנה – תשע"ט

347.709.5612 | office@Igud Hamelamdim.org
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"א חסיד'ישער מלמד"
עם  ללמוד  רק  לא  היא,  חסידי  מלמד  של  האמיתית  ושליחותו  תפקידו  ענינו, 

התלמידים, אלא גם, ובעיקר, להכניס בהם חיות, חשק ו"געשמאק" בלימוד התורה. 

חשק  חיות,  יש  בעצמו  למלמד  כאשר  עצמו.  במלמד  לראש,  לכל  תלוי,  זה  ודבר 

ו"געשמאק" בלימוד התורה, אזי יש לו היכולת להכניס ולהחדיר זאת גם בתלמידיו.

באופן  יהי'  התלמידים  עם  המלמד  של  שהלימוד  לראש,  לכל  נוגע,  חסידים  ואצל 

חסידותי, ו"א חסידישער לערנען", הוא לימוד בחום ובהתלהבות, "מיט ווארעמקייט 

בכל  איד"  "חסיד'ישער  אכן  הוא  המלמד  כאשר  רק  יתכן   וזה  ברען",  א  מיט  און 

התורה  פנימיות  שהיא  החסידות  ללימוד  קביעות  לו  שיש  לראש  ולכל  הפרטים, 

ונקראת בזוהר הק' "נשמתא דאורייתא". 

שאינו  למלמד  ילד  לשלוח  שאסור  מקוריץ  פנחס  ר'  הרה"ק  בשם  שמקובל  וכפי 

לומד זוהר הק' )– בזמנו עדיין לא היו ספרי חסידות, ורק בסוף ימיו נדפס הספר הק' 

הנה  בלבד,  דתורה  נגלה  התלמידים  עם  שלומד  מלמד  וגם  יוסף"(.  יעקב  "תולדות 

יהודים  ישארו  והם  ופנימיותם של התלמידים  יכנס אל תוך נשמתם  כדי שהלימוד 

נאמנים לה' ולתורתו, ולא זו בלבד אלא יהיו "חסיד'שע אידן", במשך כל ימי חייהם, 

גם לאחר צאתם מכותלי הישיבה - הרי זה רק כאשר אצל המלמד בעצמו בוערת 

עם  ילמד  כאשר  אזי  באמת,  חסידי  מלמד  הוא  עצמו  וכשהמלמד  האלקית.  האש 

תלמידיו פסוק חומש או משנה, או דף גמרא, יכנסו הדברים אל תוך עומק נשמתם. 

וכאמור, בכדי שלמלמד יהיה "חיות" ו"ברען" בלימוד התורה, הרי הוא צריך ללמוד 

פנימיות התורה ואזי יש לו חיות פנימית בלימוד התורה וחיות זו עוברת מהמלמד אל 

התלמידים ונשארת בהם לעד.
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ה"חיידר" של הקב"ה
וכן  "חיידר".  בשם  המלמדים  עם  התלמידים  לומדים  בו  המקום  את  לכנות  רגילים 

מצינו שאדמו"ר הזקן הקים "חדרים" בשביל גדולי החסידים שבאותו הזמן – חדר א', 

חדר ב' וחדר ג' – בהתאם לדרגתם של תלמידיו, החסידים הגדולים. 

ולכאורה צריך ביאור, מה פירושו של שם זה? והרי מצינו בדברי חז"ל שמקום לימוד 

התורה נקרא בשם "ישיבה", כמו במאמר רז"ל )יומא כח, א( "מעולם לא פסקה ישיבה 

מאבותינו, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה", 

אבל מה פירושו של השם "חיידר"?

מבאר הרבי שבשם זה טמון ענין נפלא ובהקדים דברי המדרש )שמות רבה פרשה 

לג(: "אמר הקב"ה לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה.. משל למלך 

שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה וביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו. 

אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני 

יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיטון אחד 

עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את בתי. כך אמר הקב"ה לישראל, נתתי 

לכם את התורה. לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוהו איני יכול, אלא בכל 

מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו".

וזהו הביאור בשם "חיידר" – להורות על ה"חדר" של הקב"ה, הנמצא שם בעת שיהודי 

לומד תורה. וכאשר שולחים ילד ללמוד תורה, שולחים אותו ל"חיידר" זה, להתאחד 

עם הקב"ה. 

התורה  לימוד  שע"י  ההכרה  את  בילד  להחדיר  חשוב  כמה  עד  רואים  אנו  וכאן 

מתדבקים עם הקב"ה.

ונעלב מציון לא טוב במבחן  נפגע  דהנה, בעיות רבות בחינוך כמו למשל שתלמיד 

בגלל הרגשה שאינו מצליח  והחשק ללימוד התורה  או שתלמיד מאבד את הרצון 

ומי  "הצלחתו"  ערך  לפי  נמדד  בישיבה  שתלמיד  מזה  נובע  הכל   – וכיו"ב  בלימודו, 

התלמידים  אצל  נרגש  הי'  אילו  אבל  וכו',  יותר  חשוב  הוא  בלימודו  יותר  שמצליח 
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לימוד  שע"י  הדבר  עצם  אלא  בלימודו,  הצליח  מידה  באיזו  אינו  בלימוד  שהעיקר 

התורה מתדבקים ומתאחדים עם בהקב"ה, לא היו באים למצבים הללו מלכתחילה, 

ומבין  יודע  הוא  האם  נפק"מ  שום  אין  התורה  שבלימוד  בה'  הדביקות  ענין  מצד  כי 

פחות או יותר ואם הוא בקי בש"ס או שלמד רק פסוק אחד של חומש, כי כל לומדי 

התורה דבקים בה' באותה מידה – כל אחד כפי ההישגים והיכולת שלו.

מסירת התורה ע"י המלמד
מסופר על רבי סעדי' גאון שרצה לבנות מחדש את הבית הכנסת שבעירו. הי' שם 

יהודי אחד שרצה לתרום את ארון הקודש שבבית הכנסת – שעלה לסכום רב. וכיון 

עד  לפרוטה,  פרוטה  וקיבץ  למקום  ממקום  עצמו  וטלטל  נסע  כסף,  לו  הי'  שלא 

שלאחר זמן ארוך וע"י יגיעה ועמל רב, עלה בידו להשיג את הסכום הנדרש. אולם 

עד שחזר לעירו נוכח לדעת שעד שהצליח לאסוף את כל הכסף, קדמו אחר ונדב 

את ארון הקודש.

טרחתו  כל  ואשר  קרהו,  אשר  כל  את  לו  וסיפר  גאון  סעדי'  ר'  אל  פנה  לו  בצר 

והשתדלותו היו להבל ולריק שהרי בסופו של דבר לא זכה ליטול חלק במצוה רבה 

ו"תורה  שבכתב"  "תורה  לשתיים,  נחלקת  התורה  לו:  ואמר  גאון  סעדי'  ר'  ניחמו  זו. 

שבעל פה". "תורה שבכתב" יש לה ארון קודש קטן המונח במזרחו של בית הכנסת. 

אך התורה שבעל פה אינה מוגבלת לארון קודש אחד בלבד, אלא כל בית הכנסת 

עם כל הספרים הם ה"ארון קודש" שלה. ואם כן, אף שלמעשה לא נדבת את "ארון 

הקודש" של תורה שבכתב, עדין יש לך ההזדמנות לנדב את ה"ארון קודש" של תורה 

שבעל פה, וזכות זו גדולה יותר – כי על ידה דוקא הוא המשך הקיום של כלל ישראל.

וכן על כל מלמד לדעת שבלימוד התורה עם תלמידים הוא ממשיך את מסורת התורה 

ממשה רבינו שמסרה ליהושע, וכן הלאה עד לדורנו זה, והכל הוא המשך אחד. וגם 

לילדים יש לבאר עד שידעו  שבשעה שהם לומדים תורה הרי זה המשך ממסירת 

התורה ע"י משה רבינו. וכאשר דבר זה חודר עמוק למוחם וליבם של המלמד ושל 

התלמידים, תהי' בע"ה גישה חסידית נכונה ללימוד התורה.
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מלמד ירא שמים
עובדא: בצעירותו למד אצל מלמד בעל כשרון  הוה  שמעתי מיהודי אחד שבדידי' 

מיוחד בהעברת והסברת החומר הנלמד, וגם הי' מסור ונתון לתלמידיו. ועם כל זה, 

מכל חברי הכתה, רק הוא לבדו, התלמיד בעל המעשה, נשאר שומר תורה ומצוות 

יתכן  זה מאד: איך  ובמשך שנים רבות תמה על  ירדו מהדרך רח"ל.  בני הכתה  וכל 

ואדרבה,  ביותר, לא נשאר רושם טוב על התלמידים  הי' מוצלח  שאע"פ שהמלמד 

עד שהחליט לחזר אחר המלמד ולשאול את פיו. הלך וחיפש אחר אותו מלמד, עד 

שמצאו במושב זקנים יושב בלי יארמולקע על ראשו. ניגש האיש אל המלמד ושאל 

אותו: איך יתכן שלמרות שהיית כזה מלמד מוצלח, כמעט כל תלמידיך ירדו מדרך 

הישר? ענה לו המלמד: דע לך שאמנם נכון שהייתי מלמד מוצלח, אבל הי' חסר לי 

ביראת שמים, ולכן כל הלימוד לא השפיע על התלמידים. וסיפור זה מהווה הוכחה 

שמלמד יכול להעביר דבר לתלמידיו ולהשפיע עליהם אך ורק אם הוא עצמו שלם 

בדבר זה.

לא בדרך כפי'
אם רוצים שהתלמידים אכן יעסקו בתורה, ואף יהי' להם "געשמאק" בלימוד התורה, 

צריך לדבר עמהם, לכל לראש, אודות היוקר והחשיבות העצומה של לימוד התורה 

ולעורר בהם ולהחדיר בהם חיות וחשק ללימוד. אי אפשר לגרום לילד לשבת וללמוד 

יום שלם, אך ורק בגלל החובה לציית למלמד והילד  ילמד בחיות ויתמיד בלימודו 

רק אם יבין ויכיר ויחדיר בתוכו בהכרה פנימית אודות היוקר, החשיבות והחביבות של 

לימוד התורה.

כל דבר שההורים והמחנכים מתעסקים בו בעצמם בחיות ובהתלהבות, עובר בדרך 

ו"קאך"  ידיעה  יש  ליובאוויטש  חסידי  בין  קטן  ילד  לכל  לדוגמא:  לילדים.  ממילא 

ובדרך  בזה ב"קאך" מיוחד  כיון שהרבי עסק  והסיבה ברורה:  ומשיח.  גאולה  בעניני 

כלל ה"קאך" הזו הוא מנת חלקם של כלל ההורים והמחנכים, ממילא  הרי זה עובר 

ואיך כולם משתדלים  וגודל העניין  יוקר  וקולטים את  רואים  כיון שהם  גם לילדים, 
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'לחיות עם משיח'. ומזה מובן בנוגע לכל דבר שבקדושה ולכל לראש בנוגע ללימוד 

התורה,  שבלימוד  היוקר  ענין  את  הילדים  של  ובליבם  במוחם  יחדירו  אם   – התורה 

אזי תהי' להם  חיות בזה. וכאמור, לא די שהמלמד ידבר עם התלמידים על זה, אלא 

המלמד בעצמו צריך להראות דוגמא חי' של יהודי שלימוד התורה יקר בעיניו מאד. 

ואם לא יחדירו בלב התלמיד חיות פנימית בלימוד התורה, לא יעזרו כל התחבולות, 

כמו קנסות או פרסים וממתקים. הילד הוא אדם עם נפש רוח ונשמה ולא "מאשין" 

וגם לא פועל שכיר יום שיש דרכים לחייב אותו לעבוד את עבודתו, ולכן  יש עצה 

בו  - להכניס  ובהתמדה  יום בשקידה  יום אחר  לו ללמוד תורה  ויחידה לגרום  אחת 

חיות וחשק ללימוד התורה, כנ"ל. 

נתינת  ע"י  היא  ילדים  )בהקדמה לפרק חלק( שהדרך לחנך  ]ואמנם כתב הרמב"ם 

ממתקים וכיו"ב, אבל אין הכוונה שמכיון שאין לילד חשק ללמוד, נותנים לו דברים 

צדדיים שילמד בגללם. בוודאי צריך לחנך ילד שצריך  ללמוד בשביל התורה עצמה, 

ורק שכעת בהיותו רך בשנים וקשה לו ללמוד רק בגלל הטעם הזה, ותנים לו ממתקים 

לסייע לו ולהקל עליו להתרגל ללמוד מצד ה"געשמאק" שבתורה עצמה[

החינוך בליובאוויטש
שיטת החינוך בכללות העולם היא בשביל שהתלמידים יגדלו להיות למדנים ותלמידי 

חכמים גדולים. ואף שזה ודאי דבר גדול ואמנם צריכה להיות שאיפה לזה, אך כאשר 

זו הסיבה היחידה ללימוד, מובן שאם בחור מרגיש שאין לו הצלחה בלימודו, הרי הוא 

נופל ברוחו. ואם הוא נוכח לדעת שלעולם לא יגדל להיות למדן, הרי הוא מתייאש 

ח"ו מלימודי הישיבה בכלל. 

אך החינוך החסידי ללימוד התורה מיוסד על המבואר בתניא פרקים ד-ה שהתורה 

היא חכמתו ורצונו של הקב"ה וע"י לימוד התורה מתדבקים בהקב"ה "ביחוד נפלא".

]מעשה בבחור, תלמיד ישיבה, שהיתה לו ירידה גדולה ועזב את הדרך לגמרי רח"ל. 

הוריו השליכו אותו מהבית והוא הסתובב ברחובות, עד שנפל ל'בית חב"ד' שבאיזור 

ההוא. הוא התקבל בסבר פנים יפות והתנה עם אנשי הבית חב"ד שהוא נכנס ל'בית 
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חב"ד' אך ורק בשביל לאכול ולישון, ולא בשביל שום עניני יהדות. פעם אחת שכנע 

אותו אברך אחד ללמוד אתו בחבורתא מתוך ספר ה"תניא". ולמרות שהבחור טען 

שאינו מאמין בזה, לא הניחו האברך, באמרו: אם אינך מאמין, מפני מה אתה מפחד 

ללמוד? וכך התחילו ללמוד ביחד ולאחר כל פרק הי' הבחור מכריז שאינו מאמין בכל 

זה. אבל כאשר התחילו ללמוד פרק ד – בו מדובר על הקשר של יהודי להקב"ה ע"י 

תורה ומצוות – השתנה הכל, והבחור הזה פרץ בבכי ואמר: מפני מה לא לימדו אותי 

דברים אלו בעת שלמדתי בישיבה?!

והסביר שכאשר הי' ילד למדו בחיידר את הסוגיא של "שור שנגח את הפרה", אך 

כיון שידע שבודאי לא יגדל להיות רב או ראש ישיבה, אמר לעצמו שאין לו שום ענין 

בלימוד זה, בשעה שאין לו לא שור ולא חמור. ועם הזמן איבד את החשק ללמוד, 

וממילא מנהלי הישיבה הענישו אותו וקנסו אותו פעם אחר פעם, עד שבסופו של 

דבר עזב את הדרך לגמרי. וסיים הבחור: אילו הייתי יודע מהמבואר בפרק זה בתניא 

והייתי יודע שע"י לימוד המשנה "שור שנגח את הפרה" הרי אני מתקשר עם הקב"ה 

באופן נפלא, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי, כי למאי נפקא מינה אם ע"י הלימוד אגדל 

להיות ראש ישיבה או לא, הרי הלימוד כשלעצמו הוא דבר הכי נפלא שיכול להיות!

אלו  ואפילו  ללמוד.  להם  קשה  שבאמת  תלמידים  הרבה  היום  ישנם  לדאבונינו, 

ללימוד  "ברען"  להם  ואין  ללמוד,  באמת  חשק  להם  אין  רבים   – ללמוד  ששייכים 

– אם זה משום שקשה להם להתרכז בלימודם או  התורה. והרבה גורמים יש לדבר 

משום שיש להם יצר הרע, ובפרט בימינו. 

ולכן רגיל אני לקרוא מזמן לזמן לכמה בחורים וללמוד אתם ביחד פרק כג שבתניא, 

להראות להם את המעלה והיוקר שבלימוד התורה ולהשתדל שיתבוננו כיצד כאשר 

יהודי לומד תורה הרי הוא נעלה יותר גם מענין זה ש"האבות הן הן המרכבה", ובענין 

זה אין שום נפקא מינה אם מדובר בלימוד גמרא עם תוספות או פסוק חומש.



9איגוד המלמדים

ילד אינו "מספר"
פעם שאלה אותי אמא בעת אסיפת הורים: איזה מספר הבן שלי? 70? 80? עניתי לה: 

מספרים היו רק באושוויץ. ילד הלומד בישיבה אינו מספר ח"ו, אלא יהודי יקר הלומד 

ובזה אין שום נפקא מינה איזה ציון הוא מקבל על המבחנים  תורה ומקיים מצוות. 

שלו אלא העיקר הוא שע"י לימודו הרי הוא מתקשר עם הקב"ה.

איתא בתוספתא )סנהדרין פ"ז ה"ה(: "השואל מעשה צריך שיאמר מעשה אני שואל. 

והשואל כענין והשואל שלא כענין, משיבין את השואל כענין. והשואל שלא כענין, 

צריך שיאמר שלא כענין שאלתי, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אינו צריך, שכל 

התורה ענין אחד".

ומבאר הרבי1 את הפירוש הפנימי ב"כל התורה ענין אחד":

עצם התורה הוא שעל ידה מתדבקים עם הקב"ה בכבודו ובעצמו. ומצד ענין זה אין 

שום נפקא מינה אם עוסקים בסוגיא חמורה בש"ס או שלומדים אל"ף בי"ת – בשניהם 

מתאחדים עם הקב"ה באותה מדה.

וממשיך הרבי: אפילו אם משה רבינו ישב וילמד ענין חמור שבתורה, אם יכנס ילד 

באמצע וישאל אותו שאלה באל"ף בי"ת, אין הפירוש שנתערב כאן ענין "אחר", אלא 

כל התורה "ענין אחד". כי מצד ענין הדביקות בהקב"ה שוים הם!

כמובן, אין הכונה בכל הנ"ל למעט בשום אופן ח"ו בערכו של לימוד התורה ובוודאי 

עם  שלימה  מסכת  שלומד  מי  בשל  חלקו  ואשרי  הדבר  את  ולחזק  לעודד  צריך 

להספיק  ממנו  ודורשים  תובעים  ללמוד  שייך  שהוא  כמה  תעד  אדרבה,  תוספות. 

יוקר וחשיבות במה  יותר  וללמוד, אך ביחד עם זה צריך להחדיר בנפשות התלמיד 

כן לומד, ואפילו אם אינו שייך כל כך ללימוד, הרי הוא צריך לייקר מאד את  שהוא 

הזמן המועט שבו הוא כן לומד. ואם לומדים עם גישה כזו, אזי אף אם יהי' אצלו זמנים 

של ירידות ר"ל, לעולם לא יהי' "שונא" ח"ו.

1. תורת מנחם חלק לא עמ' 50.
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מלמד בלי פניות
מסופר על אחד מתלמידי הגאון המפורסם הרב אלחנן ווסרמן הי"ד שלאחרי גמרו 

שנות לימודו בישיבה ובכולל. ומאחר שהי' קשה לו לעזוב את לימודיו, החליט בדעתו 

להיות מלמד בישיבה, ובכך יוכל לשאר בעולמה של תורה אלא שלפני שקיבל על 

אותו  שאל  תלמידים.  עם  לימוד  ע"ד  עצתו  את  לשאול  לרבו  נסע  זו  משרה  עצמו 

רצונו  שאין  שמכיון  וענה  התלמידים?  עם  ללמוד  רוצה  אתה  מה  מפני  אלחנן:  ר' 

להתעסק בענינים אחרים חוץ מלימוד, החליט בדעתו להיות מלמד. 

אמר לו ר' אלחנן: אם כן, תסתובב במשך שנה אצל מלמדים אחרים – ללמוד מהם 

אומנות זו של מלמדות, ואחר כך תחליט אם אתה שייך לזה או לא. 

אותי בתחילה  בין מה ששאלת  אותו התלמיד: מה השייכות  כשסיימו לדבר, שאל 

)– למה ברצוני להיות מלמד( לעצה שנתת לי?

ענה לו ר' אלחנן: אילו היית אומר לי שברצונך להיות מלמד מפני שאתה מרגיש שיש 

לך שליחות מאת הקב"ה ללמד תלמידים ולהכניס בהם חשק בלימוד התורה, הייתי 

בטוח בך שאתה מוכן להיות מלמד ותצליח בעבודתך. אבל כעת שאמרת לי שרצונך 

דהיינו מפני טובתך   – לימודיך  רוצה לעזוב את  נובע מזה שאין אתה  להיות מלמד 

האישית, ולא מפני שיש לך חיות ללמוד עם אידישע קינדער. ואם כן, הרי אתה ניגש 

לעבודה זו בתור "אומן", וצריך אתה להתלמד כמו כל אומן המתכונן למלאכתו.

לסיום: ידוע לכולנו עד כמה יקר לרבי כל מי שהתעסק בחינוך הילדים, ופשוט שאין 

הדור  את  ומדריכים  מחנכים  שאתם  מאוד,  גדולה  וזכותכם  מזו  גדולה  שליחות  לך 

הבא, ותבוא עליכם ברכה.



תשלומים למשתתפים
טעימה קלה

הלימוד במקום שלבו חפץ



"די חסידישע מלמדים זיינען די אמת'ע מאורי אור אין די אידישע הייזער.

די חסידישע מלמדים בעלי עבודה זיינען די אברהם אבינו'ס וואס בכל דור ודור,

זיי זיינען די מפרסמי אלקותו ית' אין די אידישע הייזער".

)קונ' ומעיין ע' 63(


