
לחיות עם האמת

נקודות שאמרתי לתלמידים בהתוועדות כ"ד טבת, בקשר לזה 
שחסידות מדריך אותנו לראות את האמת ולחיות עם זה, ולא 
להתבלבל מעולם השקר, ושהאמת הוא תורת אמת. הדברים 
נאמרו לתלמידי כתה ח', וזה שייך לתלמידים מכל הגילים לפי 

הוא". זמנו  "כל השנה  רבינו  ומובן שכלשון  דרגתם. 

נו עומדים היום בכ"ד טבת, יום א 
ישועות בקרב הארץ"  ש"פועל 
ווערן  געהאלפן  יעדער  זאל   -
חיי  בבני  דארף  ער  וואס  מיט 
והשלימה  האמיתית  גאולה  רוויחי,  ומזוני 

תיכף ומיד. 

מי  המגיד  תלמידי  אצל  גדולה  שאלה  הי' 
- מדברים  נאפוליאן.  או  רוסיא  לנצח,  צריך 
א  למלחמה!  שמוכנים  חיילים  באלפי  הרי 
גרויסע עולם השקר, אבער באמת די גאנצע 
וועלט דרייט זיך ארום אידן, ארום די תלמידי 

המגיד שהם מחליטים מי ינצח... 

האמת הוא שכל העולם נברא בשביל התורה 
אז  אותנו  מלמד  וחסידות  ישראל;  ובשביל 

זאל  וועלט,  אין  זעט  מען  וואס  זאך  יעדער 
וועלט,  פון  שקר  די  אויף  קוקן  ניט  מען 
נאר אויף די פנימיות פון זאך, אז "אין עוד 

מלבדו".

יהודים בזמן אדמוה"ז הי' להם מס"נ  הרבה 
ללמוד תניא, והיו הרבה שכשהלכו לאדמו"ר 
משפחותיהם  אנשי  עליהם  אמרו  הזקן, 
שנתפסו לכת, ורדפו אותם וכו', ויש שישבו 
סבל  בעצמו  הזקן  ואדמו"ר  שבעה,  עליהם 
יהודים  אלפי  יש  ג"כ  וכיום  וכו'.  מחמיו 
אינם  מהם  והרבה  תניא  שלומדים  בעולם 
להם  מה  מדוע?  הוא:  והשאלה  חב"ד'ניקים 

ולצרה הזאת?

כי  האמת.  מחפשים  שהם  הוא:  והתשובה 
יודעים שזה  מחפשים להיות עובדי ה', והם 

שייך רק אם לומדים תניא.

הוא  יודעים, שאלקות  תניא  לומדים  רק אם 
האמת ואז יכולים להיות "איד" כמו שצריך, 
יראה,  אהבה,  תיבות  ראשי  הוא  "איד"  כי 
ער  ניט  און  וויל  ער  ניט  איד,  "א  דביקות, 
קען, זיין אפגעריסן פון אלקות". אבל הבעיה 
הוא: שזהו אהבה ויראה מסותרת, ואם רוצים 

לגלות זאת - צריכים ללמוד תניא.

אותו הדבר נוגע להצלחה בישיבה: ההצלחה 
שיש  זה  אינו  בחור/תלמיד,  חסידישער  של 
האמת  אבל  מועיל,  זה  )אמנם  טוב  ראש  לו 
זה  הוא:  העיקר  אגרא(.  צערא  שלפום  היא 
הוא  להאמת.  צמאון  לו  ויש  מבקש  שהוא 
יודע שיש לו משימה )mission( בזה העולם 
אפילו   - זה  תלמיד  האמת.  מבקש  והוא 
ומעיין  ספר  פותח  הלימודים,  סדר  לאחרי 
על  אומרים  הם  מה  להסתכל  במפרשים 
הגמרא שלמד באותו היום, וכן מעיין ולומד 
ובזה  השם.  בעבודת  לחזקו  חסידות  ספרי 

תלוי עיקר ההצלחה.

אבל יש תלמידים ויש תלמידים. 

בישיבה,  שעות   12 שיושבים  תלמידים,  יש 
ומיד שבאים הביתה זה כמו ה-GPS שאומר 
לחזור  צריך  אני  עכשיו   ...Recalculating
שלי.  הנארישקייטען  ואל  שלי,  החיים  אל 
שהולך  למי  אך-און-וויי  יקרים:  תלמידים 
לישיבה כך. אתם כבר ברי דעת, ומתחילים 
צריך  תלמיד  בעולם".  חובתי  "מהו  לחשוב 
לדעת שהעולם שלו הוא עולם התורה ובזה 
הוא צריך להיות מונח, ובאופן של "דעת" - 

לשון התקשרות - ואינו מסיח דעתו.

תלמידים יקרים: נואם אחד שדיבר מקודם - 
כפשוטו  הנפש  כלות  הנפש.  כלות  על  דיבר 
זהו דרגא, אבל דבר אחד ברור: "מען דארף 
האמת.  את  לראות  העכער"  אויפהייבן  זיך 

משיח נאו, לחיים!

יו"ד שבט ה'תש"פ - שבעים שנהגליון א Empowering Our Children's Leaders

המחנכים  לפני  להגיש  אנו  שמחים 
הנכבדים שיחיו גליון חינוכי מיוחדה 
הקודש  מלאכת  חיזוק  שעניינו   -
רבן,  בית  של  תינוקות  לימוד  של 
גודל מעלת המלמדים, ובירור וליבון 
שאלות חינוכיות העומדות על הפרק. 

יו"ד  לקראת  יוצא  הראשון  הגליון 
בארגון  שנה.  שבעים  תש"פ,  שבט 
"איגוד המלמדים" שמחים אנו לציין 
ה"איגוד"  ליסוד  חזקה  שני  תלת 
ולחיזוק מלמדי חב"ד בלימוד וחינוך, 
שיעורים והתוועדויות, תמיכה וסיוע 

גשמי ורוחני.

אנו מקווים שישא הגליון ברכה וימצא 
חן בפניכם. ונשמח לקבל הערותיכם 
המועילות לתועלת המחנכים שיחיו.

אברהם בלומינג
יו"ר איגוד המלמדים

ברוכים הבאים!
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 משולחנו
של מלמד

הרב אשר אסטער
אהלי תורה, קראון הייטס, כיתה ח'
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לחיים ולברכה.
שמעתי סיפור על ר' גרשון בער דזשייקאבסאן, 

עורך העיתון "אלגעמיינער זשורנאל":

ישראל  לארץ  ביקור  תכנן  הוא  אחת  פעם 
הודיע    שהלך,  לפני  כרגיל  שבועיים.  למשך 
הרבי  לו  אמר  ואז  תוכניותיו.  על  לרבי 
שהוא רוצה שהוא ילך שבת אחת לירושלים, 
לכפר  אחת  ושבת  ברק  לבני  אחת  שבת 
חב"ד. לכתחילה התוכנית שלו הייתה להיות 
בארץ הקודש רק שבועיים, אבל כיון שהוא 
ישירה מהרבי, הוא סידר את  קיבל שליחות 
שבועות  לשלושה  ונסע  מחדש,  התוכנית 
ברק  בבני  שבת  בירושלים,  שבת  לשהות 

ושבת בכפר חב"ד.

היהודים  את  ראה  הוא  בירושלים  בשבת 
עם  בבוקר  התפללו  והם  הירושלמים, 
אכלו  כך  ואחר  ווארעמקייט,  ועם  געשמאק 
את סעודת השבת, אכלו את הצ'ולנט והלכו 
שבת,  עונג   - הצהריים  אחר  שבת  לטיול 

"וקראת לשבת עונג".

ברק  בבני  ברק.  בבני  הייתה  השנייה  השבת 
הצהריים,  אחר  ובשבת  תורה,  הבני  את  יש 
הם התיישבו על המרפסות שלהם, הבחורים 
קצות,  למד  ההוא   – ולמדו.  הכולל,  ואברכי 
תוספות,  למד  וההוא  רמב"ם  למד  ההוא 
)"געקנאקט  גרעינים  פיצחו  הם  ובינתיים 
ופיצחו  בהתמדה  למדו  הם  סעמיטשקעס"(. 

גרעינים. זה היה ה"עונג שבת" שלהם.

חב"ד.  בכפר  שהה  הוא  השלישית,  בשבת   -
בכפר חב"ד גם התפללו, אבל התפילה היתה, 
ההוא  אחר.  בזמן  והשני  בזמנו,  סיים  אחד 
מנסה  והשני  "דערהער"  איזה  לקבל  מנסה 
לעשות התבוננות, וההוא מנסה להשיג איזה 
קידוש,  היה  התפילה,  וכשנגמרה  "געפיל". 
אחר  שבת  כל  התוועדו  והם  לחיים,  ואמרו 

הצהריים. 

כתב  הוא  להרבי.  דו"ח  העביר  הוא  כשחזר, 
בירושלים  רשמיו.  ואת  ראה  שהוא  מה  את 
ובבני ברק עשו דברים טובים וגם היה להם 
עסוקים  היו  חב"ד  בכפר  אבל  שבת.  עונג 
ובהתוועדות. איפה הסדר  כל היום בתפילה 

הנחמד והעונג שבת?!

כשקיבל הרבי את הדו"ח, הרבי נהנה מאוד, 
קנאקן  און  שפאצירן  דורך  "נישט  ואמר, 

סעמיטשקעס, מאכט מען א רעוואלוציע". 

אז אחי נמצא בשליחות בקמפוס. והוא אמר 
ידע  לו סטודנט שהיה קשה. הוא  לי, שהיה 
ופילוסופיות  אחרים  רעיונות  לו  היו  הכל, 
שונות, הוא לא התעניין ולא התרגש. )ואנחנו 
ה"אחד"  את  יש  שתמיד  יודעים,  המלמדים 

הזה בכיתה  או בשיעור…(

בליל שבת אחד, סיפר אחי את הסיפור הזה 
בפני הסטודנטים. הסיפור היה נקודת מפנה 
הסיפור  את  שמע  כשהוא  הזה.  לסטודנט 
הזה, הוא הבין שהרבי לא סתם בונה מוסדות 

יפים;  דברים  לעשות 
הבין,  הוא  לפתע 
מהפכה  זו  שחב"ד 
)רעוואלוציע(! שהרבי 
וזה  מהפכה.  עושה 
את  לראות  לו  גרם 
אחר.  באור  הכל 
הוא  ואילך,  ומכאן 
הוא  למקבל.  הפך 

שינה את חייו, הוא הבין שזה לא סתם. 

אדם יכול לצאת לטיול בשבת אחר הצהריים 
הוא  טוב;  עושה  הוא  הדין",  "שורת  ולפי 
גן  יקבל  והוא  עונג"  לשבת  "וקראת  מקיים 
מהפכה  מהפכה.  לא  זו  אבל  ולווייתן.  עדן 
היא  מהפכה  לחלוטין.  שונה  משהו  דורשת 
שאמור  דבר  היא  מהפכה  מעצמך.  לצאת 
וכדי לשנות את העולם,  לשנות את העולם. 
עלינו לשנות את עצמנו. זה לא יכול להיות 

עם סתם דברים טובים ונחמדים.

הרבי נהנה מכפר חב"ד. יכול להיות, שהרבי 
שצריכים  מסוימים  דברים  על  מעיר  היה 
קודש  באגרות  המכתבים  )ובא'  תיקון 
את  להביא  גם  שצריך  מעיר  שהרבי  מצינו 
החסידים  אבל  הביתה...(  הפארבריינגען 
בכפ"ח חיפשו לצאת מעצמם: לעשות שינוי 
צורה ולהשיג משהו גבוה יותר. והנהגה כזו, 
גישה כזו - היא הדרך להשיג את המהפכה, 
להשיג את המשימה שלנו לשנות את העולם.

סיפור דומה:

שהיתה  ישראל  בארץ  מסויים  חסיד  היה 
לוי'ק  ר'  של  התיקים  את  להשיג  מטרה  לו 
שהכל  לאחר  היה  זה  מהחקירה.  מהק.ג.ב, 
כבר היה פתוח. הוא הלך לסוכן ק.ג.ב מאוד 
על  ספר   - מתנה  לו  נתן  קודם  והוא  בכיר, 
פעולות חב"ד בברית המועצות תחת שלטון 
הקומוניסטי... והוא מספר לו מה הוא רוצה 

ומה הוא מחפש, וסיפר לו על ליובאוויטש.

סוכן הק.ג.ב לשעבר, נשען לאחור על כסאו, 

אני  ליובאוויטש.  את  מכיר  "אני  לו:  ומספר 
יודע  אני  מליובאוויטש.  האדמו"ר  את  מכיר 
זאת,  רק  לא  פארקוויי.  איסטרן   770 על 
חשאית  בשליחות  בעצמי  לשם  נשלחתי  גם 

בתקופת הקומוניזם...

הנה  מאוד.  הופתענו  לשם,  "כשהגענו 
שניאורסון.  הרב  מליובאוויטש,  האדמו"ר 
הוא מנהל את הארגון  אותו.  אנחנו מכירים 
דולרים. בכל העולם  הענק הזה של מיליוני 
הם  בניינים,  להם  יש  סניפים,  להם  יש 

זה הופך למשהו שהילד או הבחור יודע 
ש"זה מחייה את נפשי". זו ההנאה שלי, 

זה התענוג שלי, אין תענוג גדול יותר. זה 
משהו שהופך לבסיס בחיים.

עם הרב עקיבא וואגנער שי' יו"ד שבט תשע"ח   |   לזכות עקיבא גרשון בן רחל בתי' שי' לרפו"ש
התוועדות מחנכים
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למטה  מגיעים  ואנחנו  כספים.  מגייסים 
מרתף!  באיזה  נמצא  וזה  הראשי שלהם, 

זו חב"ד הגדולה?!

"הופתענו. היינו המומים. ואז הבנו, שזה 
הדרך,  כל  לאורך  שידענו  מה  את  אישר 
אמרנו שהארגון של הרב שניאורסון היא 
מהפכה  שכל  יודעים,  וכולם  מהפכה, 

מתחילה במרתף..."

ומהפכה  מהפכה.  שנעשה  רוצה  הרבי   -
זה  זה לא רק לעשות דברים,  זה משהו. 
לא רק ללמוד דברים, זו הלך רוח שונה 

לגמרי. 

באמת זו הנקודה של כל באתי לגני, של 
השטות דקדושה. שטות דקדושה זה לא 

עושה,  שאתה  מסוימים  לדברים  קשור 
וזה עדיין לא שטות  אפשר לעשות הכל 

דקדושה. 

בתוכנו.  מהפכה  היא  דקדושה  השטות 
כדי  שצריך  מה  היא  דקדושה  השטות 

לחולל מהפכה בעולם.

לנו  יש  בחינוך,  שנמצאים  מאיתנו  אלה 
את  שואלים  אנחנו  בחינוך.  להיות  זכות 
עצמנו: מה אני מנסה להנחיל לילד? מה 
המסר? כמובן שהוא יידע פסוק בחומש, 
ובהמשך  גמרא,  עמוד  משנה,  יידע  הוא 
גם קצות ונתיבות; אבל מה המסר שאני 
נותן לו, מה אני רוצה שיהיה שונה ממה 
הנקודה  לידיי?  בא  שהוא  לפני  שהיה 
העיקרית היא: שיהיה אצלנו - ובאמצעות 
ללמד  סוף  כל  וסוף  לאחרים,  לתת  זה 
לא  מהפכנים.  שאנחנו   - העולם  כל  את 
לחולל  צריך  יפים,  דברים  עושים  סתם 

שינוי צורה.

באתי  דהמאמר  התוכן  כל  בעצם  וזהו 
שמתן  תורה,  במתן  שהיה  כשם  לגני. 
תורה עשתה מהפכה בעולם, כך המאמר 
אותה  הוא  חסידות  של  השביעי  דדור 
המהפכה. יש מחשבה של הנחות העולם, 
יש הלך רוח של העולם, ישנה הלך הרוח 
ומצוות,  תורה  לפני  שקיים  מה  כל  של 
לשנות את  באה  וחסידות  לפני חסידות; 

זה ולעשות מהפכה.

ועלינו לדעת זאת, ולמדוד את עצמנו על 

ידי קו המדידה הזה, ואז נוכל לעשות אבן 
הבוחן האם אנחנו בכיוון של לתת את מה 

שאנחנו צריכים לתת.

להנחיל חיי נפש
אז להתקדם עם הנקודה הזו עוד קצת.

אחד מהענינים שהרבי מדבר במאמר של 
תשי"ח, הרבי מדבר על בעל עסק – כיצד 
שהמטרה  יודע  הוא  כאשר  עסק  בעל 
הוא  ה',  את  לעבוד  כדי  היא  העסק  של 
ישקיע פחות זמן בעסק, ויקדיש יותר זמן 
את  "להחיות  זמן  יותר  תורה,  לשיעורי 

הנפש שלו" שזהו מורא׳דיגע לשון!

כמחנכים, העסק שלנו היא חינוך. ועלינו 
העסק".  של  "המטרה  מה  להתבונן 
יחיה  שהתורה  היא  העסק  של  המטרה 

את הנפש.

הולך  שכשאתה  יודע  אחד  שכל  כשם 
ללמד - אי אתה מסתפק בכך שהילד יודע 
את הפסוק, המשנה כו'  אלא משתדלים 
לתת לו כל הכישורים )skills(, שהוא לא 
רק ידע את הפסוק שלימדת אותו, אלא 
יוכל לאחר מכן ללמוד לבד פסוק חומש 

או משנה או עמוד גמרא;

אז אותו דבר הוא במובן רחב יותר: אתה 
רוצה שהם יצאו מהכתה ושלא ידעו רק 
ונושאים שהוא  ענינים אקדמיים, ענינים 
עמוק  שמשהו  רוצה  אתה  אצלך,  למד 
יותר  העמוק  הדבר  איתו.  יישאר  יותר 
שאמור להיות, הוא התחושה של "מחיה 
ללמוד  של  הגעשמאק  ההערכה,  נפש". 

תורה, הזיסקייט של לימוד תורה.

בתשמ"ז,  התוועדות  שהיתה  זוכר  אני 
שנהגו  ערש  השיר  על  דיבר  כשהרבי 
לשיר "ראזשינקעס מיט מאנדלען". הרבי 
מעניקה  ראשון  דבר  האמא  איך  דיבר 
והעריבות  הנעימות  הזיסקייט,  את  לילד 

של התורה. 

ומקבל  יותר  או  פחות  יודע  הילד  אם 
גרועים  ציונים  או  יותר  טובים  ציונים 
יותר, זה משהו שנוגע לעכשיו; אבל אם 

השטות דקדושה היא מהפכה בתוכנו. השטות 
דקדושה היא מה שצריך כדי לחולל מהפכה בעולם.

מו"ח ר  שכ"ק  פעם  איתי 
אדמו"ר העיר – בדרכי נועם 
ספר  שהשאיר  למישהו   –
הספר,  את  לסגור  שצריכים  פתוח, 
ובידעי עד כמה הי' כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ובפרט שהי'  כו',  נזהר שלא להטריח 
אמרתי  חשוב,  איש  אודות  מדובר 
הי'  שלכאורה  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק 
הספר?  את  לסגור  לי  להורות  יכול 
והשיב כ"ק מו"ח אדמו"ר, שנוסף לכך 
ענין  יש  סגור,  להיות  צריך  שהספר 
שהלומד עצמו יסגור את הספר )אף 

שפרט זה לא נזכר בפירוש(.

שכ"ק  שלמרות  רואים  זה  ומסיפור 
מ"מ,  מעם,  מורם  הי'  אדמו"ר  מו"ח 
יהי'  שהספר  בלבד  זו  שלא  השתדל 
עצמו  להלומד  לומר  אלא  סגור, 
שמא  חשש  ולא  הספר,  שיסגור 
מו"ח  כ"ק  של  שהנהגתו  יחשוב 
לסגור  שצריך  לו  )להעיר  אדמו"ר 
עדינות  של  באופן  היתה  לא  הספר( 

)"איידלקייט"(.

שלא   – למלמדים  הוראה  וזוהי 
שמים,  ירא  בעצמו  שהוא  בכך  די 
ומתנהג כמו צדיק עטוף במעיל פרוה 
צריך  אלא  פעלץ"(,  אין  צדיק  )"א 
להשפיע על התלמידים ולחנכם בכל 
פרטי הענינים דמנהגי ישראל, ובאופן 
שיהא ניכר בהמחונך מי הוא המחנך.

באופן  התלמידים  את  שיחנכו  ויה"ר 
גאון  להיות  רק  לא  ירצה  שהתלמיד 
גם  לו  שיהיו  אלא  טוב,  ראש  בעל 
מצוות  קיום  ע"י  בריאות,  רגלים 

מעשיות מתוך קבלת עול.

)תורת מנחם חלק לט ע' 192(

לחנך את 
 התלמידים 
בכל פרטי 

מנהגי ישראל
ש"פ כי תשא תשכ"ד
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ההערכה  את  הזו,  ההנאה  את  לו  יש 
הגעשמאק  את  הנעימות,  את  הזאת, 
נפש שלו.  חיי  זה  תורה,  לומד  שהוא 
יזוז  לא  שלעולם  יסוד  לו  קובע  זה 

ממנו.

אני זוכר שהייתי ילד לפני בר מצווה, 
דודים  מספר  לו  הי'  ע"ה  שלי  ואבא 
בארץ ישראל. וכמה פעמים כשהייתי 
ילד עשינו טיולים בארץ ישראל ואבי 
היה לוקח אותנו לבקר את כל קרוביו.

דתי  היה  סבי, אחד מהם  האחים של 
היה  מהם  אחד  מאוד.  חסידי  מאוד, 
מודרני, כמו ישראלי מודרני, ואחד לא 
כוס  לשתות  יכולנו  שלא  לגמרי,  דתי 

מים בביתו )בנו הפך לבעל תשובה(.

זוכר,  אני  דתי,  היה  שלא  אחד  אותו 
הוא  אליו.  והלכנו   12  11 בן  הייתי 

היה זקן.

הוא מדבר איתנו, נו מה אתה לומד? 
אתה  מה  ליהדות.  שייכות  לו  אין 

לומד? למדתי בבא קמא בחיידר.

איזה דף? הוא ציטט את כל הדף, אות 
באות, כי הוא למד בחיידר ואף פעם 
יצא ממנו. הוא היה אדם מבוגר,  לא 
לא התמחה בשום דבר. אבל את הדף 

גמרא הוא ידע אות באות.

אצלו,  נשאר  בחיידר  למד  שהוא  מה 
חלק  היה  למד  שהוא  שמה  בגלל 
ממנו.  בלשון החסידות זה הי' "בדרך 
הדבר  מעבר".  בדרך  ולא  התלבשות 
הזה,  הערכה  הוא  להעביר,  העיקרי 
זה  להשתנות.  יכול  לא  דבר שלעולם 
יודע  הופך למשהו שהילד או הבחור 
ההנאה  זו  נפשי".  את  מחייה  ש"זה 
שלי, זה התענוג שלי, אין תענוג גדול 
יותר. זה משהו שהופך לבסיס בחיים.

הדבר העמוק יותר 
שאמור להיות, הוא 

התחושה של "מחיה 
נפש". ההערכה, 

הגעשמאק של ללמוד 
תורה, הזיסקייט של 

לימוד תורה.

 § Another method that you can try: you 
say the טייטש, and they say the words. 
Advantages: 1) They get more done 
in less time; 2) It can cater to varying 
skill levels of the talmidim (as not all 
talmidim can readily say a 5+ word 
teitch); 3) Checking for accuracy is 
easier (as there is only one correct 
answer; the Gemaras words.

TOOLS FOR ELICITING 
STUDENT PARTICIPATION 

 § Point out the difficult words in the 
text in advance, by posting them on 
the board, or by showing them. After 
the class you will ask them what the 
meaning or the pronunciation of those 
words are.

 § Stop before a hard word and ask for help 
from the talmidim: for pronunciation, 
teitching, niggun, etc.

 § Ask students to repeat the words in the 
correct niggun. (This does not apply to 
every word, but rather when there is an 
“important sentence,” sing it together.) 
Likewise, have the students repeat 
certain words that need emphasis on 
the punctuation.

 § Make deliberate mistakes to keep them 
hyper-focused. (Inform the talmidim 
in advance you will be doing this) For 
example: incorrect reading, incorrect 
punctuation, or incorrect תיבות   ראשי 
.(כהאי גוונא instead of )כה”ג = כהן גדול

 § Students should add punctuation to 
the text to aid continuous involvement: 
Have your students add question 
marks, periods, parentheses, commas, 
etc. (This will additionally aid them in 
chazara later.) 

 § Utilize varied colors of highlighters. 
Have the students highlight the 
different elements in the Bifnim 
content during the lesson to emphasize 
and distinguish words (of pesukim, 
tanaim, amoraim, a question, an 
answer, etc.).

 § Upon completing the reading, have the 
students add notes of clarification on 
the Gemara margins (- הכי”   להסביר “אי 
.(אי הכי ש…, “טעמא“ - הטעם של ...

 § Help the students create a visible goal 
to achieve, by having them highlight all 
the new words on a photocopied sheet 
of the text. 

 § A weak student can be tasked to only 
participate in part of the assignment, 
(for example teitch and nekudos).

TRACKING STUDENTS’ 
PARTICIPATION 

 § When asking the student for the next 
word in the text, it is best practice 
to request him to “continue” the 
Gemara, rather than asking him for 
the next word. It is more sensitive and 
respectable to the student.

 § If a student does not know, do not 
wait long until he responds. It can be 
very shameful. (We don't want him 
to hate learning Bifnim, and it also 
wastes valuable time.) Rather, continue 
learning. Do not ask another student 
right away. Continue reading, and then 
ask another student. In the meantime, 
the first student will find the place. 
Eventually, go back and ask the first 
student, who would be happy to show 
that he is participating. (Go back to 
the student who did not know several 
times, so that the times he did know 
overshadows the time he did not know.) 

 § If there’s a student who consistently 
is not keeping pace, do reading 
Bifnim practice with him after class, 
continuously asking him to find the 
place. (This exercise shouldn’t require 
more than a minute.)

 § Some students find it difficult to point 
their finger on the words in order to 
keep the place, (especially with smaller 
letters, such as Rashi letters). An 
alternative place holder can be a card 
which they line up against the words. 
You can have them personally design 
the cards to add excitement. (Some 
create a finger shaped card to simulate 
the finger holding the place.)

 § Sometimes there are students who 
dislike holding the finger on the place, 
(they feel that it is an immature thing, 
etc.). An innovative way to deal with 
it is to have the rebbi walk around 
the classroom and read from the 
students’ Gemaras. Concerned that 
they shouldn’t be the cause of the rebbi 
not being able to continue reading 
seamlessly, they will make sure to keep 
the place.

All the above strategies can be used in all sub-
jects, be it Chumash, Mishnayos, Gemara, etc.
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Before you begin “Bifnim”

SETTING LIMITS
 § Inform students in advance of the 

amount of time we will read Bifnim. 
Keep it short: 3-5 minutes max. This 
reduces the level of the students’ 
anxiety.

 § Do not continue reading more than 
the allocated time. (If necessary, 
“request” a few more minutes.)

 § Setting a timer beforehand can be 
useful.

 § Notify students the beginning and end 
points on the page that will be read. 
(Hint: When we get an aliya, we kiss at 
the beginning and the end.)

SETTING GOALS
 § Some concepts and words they may 

know already, and some aren’t crucial 
to the lesson. Once the teacher can 
identify what still needs to be taught, 
he’ll focus in on that area.

 § It must be clear to the teacher that 
his purpose in the Bifnim lesson is, 
to teach: פיסוק טייטש,  ־ני and ,ניקוד, 
 ,pronunciation, translation) גון
punctuation, and tune).

 § Make the talmidim aware of the above 
goals.

 § You can do a separate קריאה for each 
goal. For example: “Talmidim, let’s 
focus only on the nikud now.”

The lesson
OPENING THE LESSON 
WITH BIFNIM

 § Start your Gemara lesson with Bifnim, 
and leave the וטריא  logical) שקלא 
explanations, etc.) for later.

 §  of the new material should הקדמות
preferably be taught in the afternoon 
of the day before, to give the concepts 
time to be digested in advance. 
Introducing something new when 
they are tired is refreshing and 
invigorating. Everyone suddenly 
wakes up!

WHY SHOULD BIFNIM COME AT 
THE BEGINNING OF THE LESSON?
1. Bifnim should be taught when 

students have a “frishe kup” and are 
invigorated, not when they’re waiting 
for a break. (The heavy work needs the 
most energy.)

2. It makes the Bifnim important – 
Bifnim is not a secondary subject. 

3. When the Bifnim comes after the 
explanation, it can take the geshmak 

away. In many cases it might appear 
that the Bifnim contradicts the 
explanation, owing to its brief 
wording.

SETTING THE TONE
 § Convey to the talmidim that Bifnim is 

the main thing, and all the explanation 
is an offshoot of it. (The Bifnim 
learning should also be included in the 
day’s schedule on the board for added 
importance.)

 § Tactically prepare. Advise talmidim 
to straighten their Gemaras and clear 
their desks from anything else, in 
order to stress the importance of the 
subject once again and heighten their 
readiness to focus. Close the door 
and minimize any other distractions, 
showing that WE ARE ABOUT TO 
TAKE OFF!

THE LEARNING PROCESS 
 § Teaching Bifnim begins with YOU! 

Manifest contagious excitement to 
energize your students. Exaggerate 
the niggun of a kasha, a teretz, 

etc. Foster the joy of discovery, of 
mastering learning Bifnim.

 § Do not expound on any explanations 
while reading Bifnim, even if 
something comes to mind (as a good 
mashal or the like often does). It is also 
not the time to connect to other things 
the talmidim have learned. It will ruin 
their concentration; students find 
it difficult to switch from following 
the text inside to looking up at their 
teacher. 

 § Don’t break the flow. Simply focus on 
the Bifnim--its pronunciation and its 
“teitch”. Now is not the time to learn 
the “shoresh” of the words, or to ask 
where we found it last (this is not 
nogeia to the reading bifnim).

 § Classically the Melamed reads and 
the talmidim repeat. To keep it short, 
don’t have them repeat unnecessary 
teitches (משה ויאמר  יהודה,  רב   .(אמר 
Introduce two tones of voice. (For 
instance: “My deep voice means you 
don't repeat, like the word ויאמר, and 
my high pitch voice means you do 
repeat.”)

THIS PAST YEAR, IGUD HAMEALMDIM HOSTED A 4-PART WEBINAR ON HOW TO TEACH 
STUDENTS TO LEARN “BIFNIM” - THE TEXT OF THE CHUMASH, MISHNA OR GEMARA.

THE FOLLOWING IS A MAP OF KEY POINTS THAT WAS DISTRIBUTED AT THE WEBINAR.

To bring the webinar to your school, contact Igud Hamelamdim

The Road to

BIFNIM



Igud Hamelamdim 
384 Kingston Ave. Suite 2 Brooklyn, NY 11225 347-709-5612
igudhamelamdim.org  |  Office@igudhamelamdim.org

TALMIDIM
in the US & Canada learn 
Gemara Bifnim skills and 
curriculum.

SOME OF WHAT’S BEEN GOING ON AT IGUD 
HAMELAMDIM OVER THIS PAST YEARNews

MELAMDIM
trained in the annual 
comprehensive course by expert 
trainers Rabbi Mechel Rottenberg 
and Rabbi Michoel Gourarie.

FARBRENGENS  
AND TALKS
Over 10 Respected rabbonim and 
mashpiim were invited to speak 
before the melamdim:

 § Rabbi Leime Wilhelm

 § Rabbi Aaron Ginsberg

 § Rabbi Michoel Golomb

 § Rabbi Michoel Gourarie

 § Rabbi Mendel Gordon

 § Rabbi Berel Mochkin

 § HaravYosefHeller

 § Harav Leibel Schapiro

TALKS AT KOLLEL “MEOIREI OHR”:
 § Rabbi Michoel Seligson

 § Rabbi Efraim Mintz

MELAMDIM
from around the world 
trained in Bifnim techniques 
and methodology in a 4-part 
webinar series.

CHANUKAH 
APPRECIATION 
PACKAGES
mailed to Mechanchim.

IN YOM TOV 
SUBSIDIES

of food and household items
provided for mechanchim
before Pesach and Tishrei.

SCHOOLS

DALED  
MINIM SETS
provided for mechanchim  
at subsidized rates.
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